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TEK PARTİ DÖNEMİ KÜLTÜR KURUMLARINA BİR ÖRNEK: KÜTAHYA
HALKEVİ
Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ
Hasan YAPICI
Öz
Türkiye Cumhuriyetin kurulmasının ardından devrimlerin halk nazarında yer edinmesi, halkı eğitmek ve dahi
bilinçlendirmek noktasında halkevleri kurulmuştur. 14 Şubat 1932 yılında açılmaya başlayan Halkevleri süreç
içerisinde bütün Türkiye'ye yayılmış misyon ve vizyonunu çok partili rejime geçilmesiyle tamamlayıp yeni iktidar
Demokrat Parti (DP) tarafından kapatılmıştır. Dolayısıyla Türk modernizasyon sürecinde halkevlerinin önemli bir
rolü bulunmaktadır. Kütahya halkevi de bu yapı taşlarından biridir ve sadarete bağlı olan şehzade kentlerinden biri
olması nedeniyle ayrıca bir önem arz etmektedir. Bu açıdan çalışmada, Kütahya Halkevinin kuruluşundan ka patılışına
kadar geçen süre içerisinde yapmış olduğu faaliyetler, mal varlıkları ve şubeleri elde bulunan belgelere dayandırılarak
değerlendirilmiş ve halkevlerinin kurulmasında güdülen amaçların Kütahya Halkevleri tarafından gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Halkevi, Kütahya Halkevi, Halkçılık, Eğitim

AN EXAMPLE OF CULTURE INSTITUTIONS IN SINGLE-PARTY PERIOD:
KÜTAHYA COMMUNITY CENTER
Abstract
Following the establishment of the Turkish Republic, commu nity centers were established to make revolutions
adopted by the public, to educate them and raise their consciousness. The community centers which were started to
be opened on 14 February 1932 rapidly spread across the country and they were closed by the Democrat Party (DP)
with the start of the multi-party period as it was believed they had completed their missions. The community centers
played an important role in the Turkish modernization process. The Kütahya community center is one of these
cornerstones and it was of special importance as Kütahya was one of the cities of the prince affiliated to grand
viziership. In this regard, the current study aims to evaluate the activities performed by the Kütahya community center,
its assets, and branches from its opening to closure on the basis of the documents found and to reveal whether the
objectives underlying the reason for the establishment of community centers by Kütahya community centers were
accomplished.
Key Words: Community center, Kütahya community center, populism, education
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Tek Parti Dönemi Kültür Kurumlarına Bir Örnek: Kütahya Halkevi

Giriş
Emekçinin çıkarlarını savunan siyasal hareket olarak tanımlanan Halkçılık kavramı, ilk olarak 19.
yüzyılın ikincisi yarısında ortaya çıkmış olan bir köycülük hareketidir. Rusya'da doğan bu hareket
kitle iletişim araçları gibi çeşitli vasıtalarla bütün dünyaya yayılmıştır. XX. yüzyılda halkçılık
popülizmin etkisiyle batıda gerçek anlamını bulmuştur (Çeçen, 2000, s. 31).
Türkiye bağlamında Halkçılık değerlendirildiğinde; 19. yüzyılda Rusya'da hayat bulan köycülük
hareketi(Narodnik Hareket) Osmanlı münevverinin de dikkatini çekmiş ve dolayısıyla hareket
izlenmiştir. O dönem için son demlerini yaşayan Osmanlı imparatorluğunun aydınları arasında
gelecek arayışları içerisinde halkçılık ilkesini kurtuluş olarak görenler vardır. Bunun en büyük
savunucularından biri de Ziya Gökalp olmuştur. Meşrutiyet döneminde halkçılık ideolojis i
filizlenmeye başlamıştır. Nitekim İttihatçılar istibdat rejimini sınırlandırmak (Mardin, 2014, s. 33)
adına halkçılık çerçevesinde parlamenter rejime gitmiştir. Bu konu hakkında Anıl Çeçen şunlar ı
söylemektedir (Çeçen, 2000, s. 41).
“Türkiye'de cumhuriyet halkçılığından önce bir meşrutiyet halkçılığı olmuştur. Meşrutiyeti gerçekleştiren
İttihat Terakki gibi güçler kesin bir halkçı tutum izleyerek ülkedeki otoriter yönetimi sınırlamaya ve
parlamenter bir rejime doğru sürüklemeye çalışmışlardır. Meşrutiyet halkçılığı siyasal halkçılığın yanı sıra
ekonomik halkçılığı da önem vermektedir. Ekonomik halkçılık ulusallaşma sürecinde liberal politikalara
karşı devlet müdahalesini kesin olarak savunuyordu. Ekonomik dayanışmacılık bireysel kapitalizmin yol
açtığı sınıflaşma sorununa çözüm getirmeyi hedeflemekte, devletin izleyeceği sosyal politika ile sınıfsal
çelişkileri ve toplumsal çarpıklıkları ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.”

Milli Mücadele sürecinde Mustafa Kemal Paşa halkçılık ideolojisine farklı bir boyut kazandırmış
ve bu boyut erken cumhuriyet döneminde kurucu parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin
ideolojisinin temelinde yer alan unsurlardan biri olmuştur. Mustafa Kemal Paşa, milli mücadele
boyunca siyasi ve askeri alanın yanı sıra ideolojik açıdan da denge siyaseti izlemiştir. Bu süreçte
halkçılık ideolojisine, Fransız İhtilali sonrasında oluşan halkçılık ideolojisi ile Rusya'da ortaya
çıkan köylü hareketin sentezini oluşturarak ulusalcı bir boyut kazandırmıştır. Bu algıla yış
Cumhuriyet döneminde sınıfsız-imtiyazsız ulusalcı bir algılayışa dönüşmüş (Karpat, 2013, s. 9) ve
Kemalist ideolojinin temelini oluşturmuştur.
Halkevlerinin açılış sebeplerini siyasi ve kültürel olmak üzere iki kısımda incelemek mümkünd ür.
Siyasi sebepler arasında; Menemen olayı, Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması, ülkenin
içerisinde bulunduğu siyasi ve iktisadi bunalım, Türk Ocaklarının faaliyetleri ve CHP'nin
ideolojisini tabana yaymak istemesi gibi unsurlar sayılabilir.
Menemen olayı (Goloğlu, 2011, s. 331-338) ve SCF’nin kapatılması ülkenin siyasi açıdan buhran
içerisinde olduğunu ve devrimlerin halkta yeterince algılanmadığının en büyük kanıtı olarak
önümüze serilmektedir. Menemen olayında Kubilay'ın şehit edilmesi ve SCF'nin kurulmasında n
sonra ilk yerel seçimlerde ciddi oranda oy alması (Koçak, 2006, s. 338-340) CHP açısından bir
tehdit unsuru olarak algılanmıştır. O dönem için İttihatçıların kültür kuruluşu olan Türk
Ocakları’nın benimsemiş oldukları milliyetçilik (Turan) algısı ise tehdit unsurlarından bir diğerini
ortaya koymaktadır. Nitekim Mustafa Kemal Paşa ve Türkiye'nin milliyetçilik algısına bu durum
tamamıyla ters düşmektedir. Bununla birlikte CHP ülkenin bütün zeminine yayılmak istemekted ir.
Teşkilat yapısı da o dönem için buna müsaittir. Yukarıda saymış olduğumuz unsurların ortaya
çıkması teşkilat yapılarının ve dolayısıyla ideolojilerinin zemine yansımada çok başarılı
olmadığını göstermektedir. Bu nedenle de Halkevleri'nin kuruluş u CHP için bir zaruret olmuştur
(Tunçay, 1999, s. 306)
Halkevlerinin kuruluşunun kültürel nedenleri arasında ise yetişkin eğitimi, coğrafyayı tanıma ve
sahip çıkma, sanat eğitimi gibi unsurlar yer almaktadır.
Yetişkin eğitimi sadece o dönemin Türkiye'si için değil bütün dünyada zaruri olan bir ihtiyaç
olmuştur. 1930'lu yıllarda Avrupa'da bu konu hakkında ciddi çalışmalar yapılmıştır. Türkiye
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açısından, 1928'de harf inkılabının gerçekleşmesinden sonra millet mektepleri açılmıştır. Fakat bu
mektepler yeterince işlev sağlayamamıştır. Bununla birlikte Anadolu Coğrafyası, tarih boyunca
büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu nedenle Anadolu mirası zengin olan bir toprak
parçası olarak yabancı medeniyetlerin de ilgisini çekmiş ve sonucunda bu mirasın belirli bölümler i
batılılar tarafından yurt dışına kaçırılmıştır/çıkartılmıştır. Kültürel açıdan bu mirasa sahip çıkmak
ve aynı zamanda sanatı ve sanatçı koruyup bu duyguyu güçlendirmek adına halkevleri kurulmuş tur
(Şahin, 2010, s. 8).
Yaklaşık dokuz aylık bir çalışma neticesinde ilk olarak 10 Şubat 1932'de 14 şehirde (Adana,
Ankara, Afyon, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Samsun
ve Van) birden halkevleri açılmıştır. Halkevleri açılışının ardından hızla yayılmaya başlamıştır.

1950'ye kadar geçen süre içerisinde sayısı 479'u bulmuştur (Özacun, 1996, s. 91).
Halkevlerinin

teşkilatlanması 9 şube üzerinde gerçekleşmiştir. Bunlar; Dil, Tarih ve Edebiyat
Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Spor Şubesi, Temsil Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Halk
Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kütüphane ve Yayın Şubesi, Köycülük Şubesi ve Tarih ve Müze
Şubesidir.
Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesinin amacı öz Türkçenin derlenmesi, halk arasında kullanılan fakat o
dönem için yaygınlığı olmayan terimleri, deyişleri vb. unsurları toparlayıp dergiler vasıtasıyla
tekrar kazanmak olmuştur. Bununla birlikte şube özellikle 1939 yılı sonrasında tarih ve coğrafya
konularına daha fazla eğilim göstermiş ve bu konular hakkındaki yayınlarının sayısı artmıştır
(Yeşilkaya, 1999, s. 84).
Güzel Sanatlar Şubesi; sanatçıları korumak ve halka sanat eğitimi vererek sanatı sevdirmek
olmuştur. Çalışmalarını mimarlık, heykeltıraşlık, musiki ve resim gibi alanlarda sürdürmüş tür
(Yeşilkaya, 1999, s. 85-86).
Spor Şubesi; milli sporlarımızı ön planda tutmak ve korumak, halkın beden terbiyesini sağlamas ı
amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde basketboldan tenise, kayaktan dağcılığa
kadar sporun her türlüsü şubenin faaliyet alanında yer almıştır (CHP, 1942, s. 6-7; Yeşilkaya,
1999, s. 99).
Temsil Şubesi; tiyatroya gönül bağı olanlar ve yeteneği olanları kadın ve erkek ayrımı yapmaksızın
bir temsil grubu oluşturarak piyesleri sergilemek ve sanatçı yetiştirmek amacıyla kurulmuş tur.
Nitekim bu şubeden amatörler yetiştiği gibi devlet konservatuarına girecek kadar profesyonelle rde
çıkmıştır (Özsarı, 2002, s. 9).
Sosyal Yardım Şubesi; halkevinin bulunduğu bölgede yardıma gerçekten muhtaç olan kişiler i
yardım etmek ve halkta bu bilinci uyandırmak için kurulmuştur. Özellikle 2. Dünya Savaşı
sırasında savaşın getirmiş olduğu buhran nedeniyle şubenin faaliyetlerinin arttığı
gözlemlenmektedir (CHP, 1942, s. 8).
Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi; bu şubenin açılmasının temel amacı halkı çeşitli kurslar
vererek eğitmek olmuştur. Bu kurslar arasında Fizik'ten yabancı dillere ve küçük sanat kurslarına
kadar önemli dersler yer almaktadır. Bununla birlikte mahkûmlara ilkokulu bitirmek için çeşitli
kurslar verilmiştir(CHP, 1942, s. 8).
Kütüphane ve Yayın Şubesi; şubenin kurulmasının temel amacı halkevinin bulunduğu bölgede bir
kütüphanenin açılması ve neşriyat yaparak bölgeye hizmet etmek olmuştur. Nitekim en az üç
şubesi olan bir halkevinin kütüphane ve yayın şubesinin bulunması zorunlu tutulmuştur (CHP,
1942, s. 14-15).
Köycülük Şubesi; köylünün toplumsal ve kültürel gelişimini sağlayarak şehir ve köy arasında bir
köprü oluşturarak saygı ve sevgiyi arttırmak amaçlanmıştır. O dönem için Türkiye nüfus unun
dörtte üçü köylerde yaşamaktadır. Türkiye'nin sosyolojik yapısı düşünüldüğünde bu şubenin ne
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kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla başarılı ve eğitimli köylülerin sayısını arttırmak
bu şubenin temel amacıdır denilebilir (Çeçen, 2000, s. 108).
Tarih ve Müze Şubesi; milli tarih için neşriyat yapmak, milli kültüre ait olan her türlü unsuru
koruyabilmek ve bunları toparlayabilmek amacıyla kurulan şubedir. Bunun yanı sıra folklor ik
alana giren halk bilgilerini derlemek şubenin temel amacı olmuştur (Yeşilkaya, 1999, s. 84).
Dokuz şube üzerinde şekillenen halkevleri 1951 yılında kapatılana kadar amaçlarını
gerçekleştirmeye çalışmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinde çok partili yaşama geçilmes iyle
paralel halkevleri tartışmaları hem CHP içinde hem de DP içerisinde boy göstermiştir (Goloğlu,
2013, s. 241-250).
Rüzgârın Halkevlerine doğru ters yönde esmesiyle başlayan bu süreç 1950'de DP'nin iktidara
gelmesiyle ivme kazanmıştır. 24 Temmuz 1951'de toplanan DP grubunca halkevler inin
kapatılması gündeme gelmiş ve bunun için çalışmalar hız kazanmıştır.
27 Temmuz'da konuyla ilgili olarak Anayasa Komisyonu, 30 Temmuz'da Adalet Komisyonu, 2
Ağustos'ta bütçe komisyonu birer rapor hazırlamıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 8 Ağustos
1951 tarihinde 5830 sayılı kanun ile mecliste 468 oydan 340 evet oyu çıkmış ve
Cumhurbaşkanı'nın onaylamasının ardından, 11 Ağustos 1951 tarihinde resmi gazetede
yayınlanarak halkevleri kapatılmıştır (Zeyrek, 2006, s.129).
Yurt çapında 478 tane halkevi Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılana kadar faaliyetler ine
devam etmiştir. Çalışmamızda ele almakta olduğumuz Kütahya Halkevleri de en dikkat çekici
olanlarından biridir. Çünkü tarih göstermektedir ki Kütahya bir şehzade kenti olması hasebiyle
sadarete bağlı kalmış ve daimi olarak sadaretin yanında yer almıştır. Bu nedenle çalışmamızda
Kütahya halkevlerinin nasıl kurulup, teşkilatlandığının yanı sıra, halkevlerinin kurulmas ında
güdülen amaçların Kütahya Halkevleri tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ortaya
konmaya çalışılacaktır.
2. Kütahya halkevinin açılışı ve faaliyetleri
Kütahya halkevinin açılması 17 Haziran 1932 tarihinde kararlaştırılmıştır. Nitekim halkevinin
açılış emrinin geldiğini Kütahya gazetesi şu satırlarla belirtmektedir (Halkevi, 1932a, s. 1);
"Kütahya (Halkevinin) Haziranın 17. günü açılmak üzere emri gelmiştir.
Halkın top'u bir şekilde tenvir ve irşadı, Cumhuriyet halk prensipleriyle milli kültürün mana ve
mefhumunu iblaga en kuvvetli bir vasıta mihrak noktası olan halkevine, bila tefrik bilumum
vatandaşlar girecekler ve haftanın muayyen günlerinde milli dil ve ananeye dair tetkikler, neşrivat
gençlik ve genç istidatların himayesi, birleşmek ve yükselmek musikide güdülecek istikamet, bedii
duyuş ve anlayış seviyesini yükseltmek köycülük, temsil, beden hareketler, milli terbiye ve spor
konferanslarıyla yurdun her köşesini sevmek ve gezmek halkı okutma ve öğretme gibi halk
üzerinde fazla meşgul olmak ve halkı yetiştirmek gayeleriyle açılan halkevleri hiçbir zaman ve
hiçbir tarihte emsaline tesadüf edilmeyen bir halk kültürü meydana getirmek gibi muazzam bir
vazife deruhte etmiştir."
Halkevinin açılışı ise ancak 24 Haziran 1932 tarihinde gerçekleşebilmiştir (Halkevi, 1932b, s. 1).
Açılış törenine CHP vilayet reisi Ethem Bey, ağır ceza reisi Sadık Bey, müzik öğretmeni Asım
Bey ve matbaa müdürü Nuri Bey katılmıştır. Açılış Recep Peker'in radyo konuşmasının dinlemes i
ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlamış ve konuşmalarla son bulmuştur (Halkevi açıldı, 1932c,
s. 1). Bununla birlikte halkın katılımı da yoğun ve coşkulu olmuştur. Dolayısıyla denilebilir ki
sadarete bağlı olan Kütahya'da artık dönüşümü istemektedir.
Kütahya Halkevinin teşkilatlanması hızla gerçekleşmiştir. İlk olarak Güzel Sanatlar komitesi
kurulurken ardından, 9 Temmuz'da Milli Dil Edebiyat ve Tarih, halk dershaneleri, kütüphane, 10
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Temmuz'da da spor komitesi açılmıştır (Kütahya, 1932d, s. 1). Kuruluş kararı alınmasının ardından
örgütlenmeleri bir ayı bulmamıştır.
Aşağıdaki tablolarda belirtildiği üzere Kütahya Halkevinin üye sayısının yıllara göre artış
sağladığı görülmektedir (Şahin, 2010, s. 21-22).
Tablo 1: 1932 Yılı Kütahya Halkevinin Üye Sayısı

Şube
Dil, Tarih, Edebiyat
Güzel Sanatlar
Spor
Temsil
Sosyal Yardım
Halk Dershaneleri ve Kurslar
Kütüphane ve Yayın
Köycülük
Toplam

Tarih
19 Temmuz 1932
19 Temmuz 1932
14 Temmuz 1932
2 Temmuz 1933
19 Temmuz 1932
19 Temmuz 1932
19 Temmuz 1932
19 Temmuz 1932

Üye Sayısı
50
49
65
33
129
109
60
224
719

Tablo 2: 1935 Yılı Kütahya Halkevinin Üye Sayısı

Şube

Üye Sayısı
28
68
51
90
134
25
12
224
632

Dil, Tarih, Edebiyat
Güzel Sanatlar
Spor
Temsil
Sosyal Yardım
Halk Dershaneleri ve Kurslar
Kütüphane ve Yayın
Köycülük
Toplam

Tablo 3: 1937 Yılı Kütahya Halkevinin Üye sayısı

Şube
Dil, Tarih, Edebiyat
Güzel Sanatlar
Spor
Temsil
Sosyal Yardım
Halk Dershaneleri ve Kurslar
Kütüphane ve Yayın
Köycülük
Toplam

Üye Sayısı
29
72
83
107
129
69
152
252
893

Tablolarda görüldüğü gibi üye sayısının en fazla olduğu şube Köycülük şubesidir. Nitekim o
dönem Türkiye'nin iktisadi ve sosyolojik yapısı içerisinde tarımın önemli bir rolü oluşu ve halkın
asıl geçim kaynağının tarım olması nedeniyle ortaya çıkan tablolar şaşırtıcı bir durum arz
etmemektedir. Bununla birlikte üye sayılarındaki asıl artış 1937 yılında gerçekleşmiştir.
Halkevi tüzüğüne göre Halkevi başkanları idare heyet tarafından seçilmiştir. Bu bağlamda
Kütahya Halkevi başkanlarına bakıldığında 1932-1935 yılları arasında Halil Kadri(Kurucu
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başkan), 1936'da Nuri Erman, 1937-1939 yılları arasında Fatma Dural, 1940'da Selahattin Cemal
Kutman, 1941'de Emin Toktar, 1942'de Emin Atacı, 1943-1944 yılları arasında Zihni Kutlu,
1945'te Hamdi Halit Yener, 1946'da Talat Çini, 1947'de Remzi Ergene başkanlık yapmıştır (Şahin,
2010, s. 23).
2.1. Dil ve edebiyat şubesi faaliyetleri
19 Temmuz 1932'de açılan bu şubenin çalışmaları halkevi kapatılana kadar yoğun bir şekilde
sürmüştür. Çalışmaları irdelendiğinde şehre faydalı olacak olan bütün faaliyetler içerisinde
bulunduğu görülmektedir. Bu açıdan halkevinin en aktif şubesi olduğu söylenilebilir. 1933-1938
yılları arasında çalışmaları şu şekilde gerçekleşmiştir.
1933 yılı açısından; Dede Korkut masallarını okuma programı, Kütahya türkülerinin derlenmes i,
Köylerde gezinti yapılması, Kütahya'ya ait sözlerin derlenmesi, Tercümelerin yapılmas ı, Frigya
ve Eti uygarlıkları hakkında makalelerin yazılması, Türkçeye dair konferansların verilmesi (Şahin,
2010, s. 24). Dolayısıyla şubenin 1933 yılı içerisinde Kütahya için faaliyetlerini aktif olarak
sürdürdüğü anlaşılmaktadır.
1935 yılını dil, tarih ve edebiyat şubesi açısından üç kısımda incelemek mümkündür.
A) Dil açısından: Dil devrimi için harç ve araç hazırlamak ve Dil devriminin yayılıp genişle mes i
ile alakalı olarak mücadele vermek hususunda iki açıdan faaliyet gösterilmiştir. Bu faaliyetle re
göre birinci unsur için yapılanlara bakıldığında;
1) Söz derlemesi: İleride oluşturulacak olan büyük Türkçe sözlük için kelimler toparlanmıştır.
Rapora göre bu kelimelerin sayısı 560 bulmuştur.
2) Sentaks Çalışması: Köylerde ve şehirlerde masal ve atasözleri halk ağzından toplanarak fişlere
geçirilmiştir. Rapora göre 30 masal toplanmış bunun 20'si fişlere geçirilmiştir.
Hedeflenen ikinci unsura ulaşmak için(Dil devriminin yayılıp genişlemesi),
1) Kılavuz komisyonunun hazırlamış olduğu kelimeler bastırılarak gazete alamayan halka
dağıtılmıştır.
2) Öz Türkçenin yazı ve konuşma diline geçmesini kolaylaştırmak için halkevinde bir dil kursu
açtık. Bu dil kursunda Türkçe sözlerin türlü anlamı kuruluş ve dokunuş yolları yöntemler i
öğretilmiştir.
3) 26 Eylül'de Dil bayramı kutlanmış ve halkevinde topluluklar yapılmış, gündüz konser ve
aytalarla (resmi yerlerde kısa olması gereken söylev) gece de gösterit (oyun) ve söylevler le
yaşatılmıştır. Gündüz lise öğretmeni Eflatun Güney, gece de Lise direktörü Kazım Gökpınar
Atatürk'ün Türk Devrimini türlü yönleriyle inceleyip çözümlemişlerdir. O günün programına
yamalı dille yalın dil arasındaki ayrımı aksiyon halinde gösteren Zor Nikâh gösterite konulmuş tur.
B) Edebiyat açısından; Halkevinde edebi eserlere büyük bir yer verilmiş, devrim duygusuyla
işlenen ve hayatın realitesiyle beslenen şiirler, öyküler okunmuştur. Bunu yaparken ise Kemalist
ideoloji temel prensip olarak algılanmıştır.
C) Tarih açısından; Antik döneme ait araştırmalar yapılıp, Kütahya tarihine ait belgeler
toplanmıştır. Bununla birlikte halkı aydınlatmak adına Türk tarihi ile alakalı gösterit ler ve
söylevler düzenlenmiştir (CHP, 1935, s. 42).
Dil, Edebiyat ve Tarih şubesi toplamda 62 faaliyette bulunulmuştur. Dikkat çeken en önemli unsur
ise Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde yapılan faaliyetlerin fazla yer tutmuş olmasıdır. Bu durum
da bizlere 1935 yılında Türkiye'nin siyasal rejiminin halk tarafından net olarak algılanmadığının
ve bu nedenle de ideolojiyi tabana yaymak adına çalışmaların yapıldığını göstermektedir (CHP,
1935, s. 42).
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1937 yılı açısından bu şube değerlendirildiğinde Millî bayramlarda ve büyük günlerde yapılan
toplantıları canlı tutulmaya çalışılmıştır. 36 adet konferans verilmiştir, Halk şiirleri toparlanmıştır,
Halk sözlerinin derlenmesine devam edilmiştir, Kütahya eğlenceleri ve masallar ve tarihi belgeler
toparlanmıştır (Şahin, 2010, s. 21-22). Bununla birlikte bu yıl yapılan toplantıya dönemin Kütahya
valisi Sedat Erim başkanlık etmiş ve bu toplantıda;
"Hepimiz memleketin irfan ve saadetiyle en yakından alakadar şahsiyetlersiniz. Adam sende neme
lazım! gibi geriletici zihniyetlerle mücadele ederek umumi işlere karşın muhitin canlı alakasını
çoğaltalım. Eli emek ve gönül birliğiyle hizmete koşalım, bunu öz candan rica ediyorum" demiştir.
Sedat Erim'in konuşmasının ardından komite seçimi yapılmış ve yapılan seçime göre komiteler
aşağıdaki gibi yenilenmiştir.
1) Halk Dershaneleri Kolu: Fazıl Gönen(Kültür Direktörü, Halil Kamil Saypaşan, Bayan Güzide
Erginer, Rahmi Öncel Öğretmen
2) Sosyal Yardım Kolu: Muhlis (Sağlık Direktörü), Nail Tuzman(Doktor), Sait Keskin, Nebil(Diş
tabibi), İsmail Hakkı (Otelci)
3)Kitapsaray ve Yayın Kolu: Sahir Aritan(Lise Direktörü), Kadri Erdem(Matbaa Direktörü),
Hamdi Aydın(Kitapsaray İşyeri), Celal Aslanapa(Tayyare Kâtibi), Mehmet(Lise Öğretmeni)
4) Spor: Selahattin Kutman, Rahmi Sınal, Ramazan Erginar, M. Şükrü, Ahmet İlkin
5) Ar: Hayri Çizer(Lise Öğretmeni), Asım Doğan(Müzik Öğretmeni), Ekrem(Lise Öğretmeni),
Necati
6)Köycüler: Fuat(Ziraat Müdürü), Emin(Ziraat Bankası Müdürü), Mehmet Ali(Orman Müdürü),
Sabri(Şeker Fabrikası Fen Memuru), Haşim(Baytar Müdürü)
7)Dil, Tarih, Edebiyat: Şükrü Kutluğ, Eflatun Güney, İlyas Erkut, Mustafa Yeşil, Gıyas Sager
8) Gösterit: Kenan(İlk tedrisat ispekleri), Nurullah(Baş Öğretmen), Hamdiye Kardeş(Öğretmen),
Suede(Öğretmen), Cahit Dinçmen (Halkevi faaliyeti, 1937, s. 1-2).
Yeni komitelerin belirlenmesinin ardından Kütahya Halkevi çalışmalarına kaldığı yerden devam
etmiş ve halkı bilinçlendirme noktasında konferanslar, müsamereler vb. faaliyetler ini
sürdürmüştür. 1933, 1935 ve 1937 yılı faaliyet raporları göstermektedir ki, o dönem için genç
Cumhuriyetin temel prensiplerine sadık ve ülküsünü taşıyan Kütahya Halkevinin bu şubesi yapmış
olduğu çalışmalarla hem yerelde hem ülke çapında dil ve edebiyat açısından hizmet vermiştir. O
dönem için milliyetçilik akımının iç ve dış konjonktürde önemli bir yer tutması nedeniyle bu
şubenin yapmış olduğu hizmet şaşırtıcı bir durum değildir. Bir yandan Kütahya halkının
entelektüel seviyesini arttırmaya çalışırken bir yandan da milli bir devlet olmanın gereği olan milli
dile katkı sağlamıştır.
2.2 Temsil şubesi ve faaliyetleri
Temsil şubesinin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için Kütahya Halkevine 300 kişi kapasiteli bir
salon yaptırılmıştır. 1932-1935 yılları arasında Cumhuriyet Bayramında "Mavi Yıldırım", Lise
Halkevinde "İstiklal" ve "Yarım Osman" piyesleri oynanmış ve bu piyesler halk tarafından büyük
bir ilgi ile karşılanmıştır. CHP'nin yollamış olduğu piyeslerin yanı sıra Temsil kolu tarafından da
piyesler sergilenmiştir. 1935 sonrasında Milletvekili Nait Uluğ'un girişimiyle daha da canlanarak
Kütahya halkının bilinçlenmesi bağlamında aktif bir rol üstlenmiştir (Şahin, 2010, s. 32).
1935 yılı çalışma raporuna göre; Temsil Kolu'nun vermiş olduğu piyesler halk tarafından büyük
ilgi görünce salonun küçük oluşu büyük bir eksiklik olarak nitelendirilmiştir. Nitekim bu sebeple
1500-2000 kişilik kapasiteli bir salona ve buna bağlı olarak envantere ihtiyaç duyulduğu partinin
genel sekreterliğine bildirilmiştir. Bu yıl içerisinde şubenin gösterime koymuş olduğu piyesler ise
şu şekilde tablolaştırılabilir (CHP, 1935, s. 42);
7

Tek Parti Dönemi Kültür Kurumlarına Bir Örnek: Kütahya Halkevi

Tablo 4: 1935 Yılı Kütahya Halkevi Temsil Kolu Faaliyetleri

GÖSTERİLEN PİYESLER
Kürsüden Uzakta
Bir Mahkumun Son Günü
Gömdüğüm o Cihan ve
Yapışkanla
Himmetinoğlu
Himmetinoğlu(Kürt Köyünde)
Zor Nikah(Bir Perdesi)
Çınar

KAÇ DEFA
GÖSTERİLDİĞİ
3
2
2
2
1
1
2

Kızıl Çağlayan

2

TARİH

İZAHAT

23-25.4.1935
26.4.1935
11.6.1935

Halkevi
Liseliler
Halkevi

21-22.9.1935
13.10.1935
26.9.1935
2830.10.1935
1.11.1935

Halkevi
Halkevi
Halkevi
Halkevi
Liseliler

Temsil şubesi halkevi şubelerinin içerisinden en önemlilerinden bir tanesidir. O dönem için okuryazarlık seviyesinin nüfusa oranla düşük olduğu göz önünde bulundurulursa halkı aydınlatmak ve
cumhuriyet ideasını öğretmek için ortaya konulan piyeslerin ne denli önemli olduğu
anlaşılmaktadır. Nitekim bu noktada Kütahya halkevi temsil şubesinin de Kütahya halkını
aydınlatmak için çalıştığı anlaşılmaktadır.
2.3 Spor şubesi ve faaliyetleri
Spor şubesinin faaliyetleri güreş, futbol ve avcılık üzerinde yoğunlaşmıştır. 1933 yılı açısında n
değerlendirildiğinde, bu üç spor dalına halk yoğun bir katılım sağlamış ve hatta Kütahya'da bir
stadyum yapılması için halkevine 1300 lira verilmiştir.
1935 yılına gelindiğinde ise yine spor kolunun faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğü
anlaşılmaktadır. Nitekim bu yılın faaliyet raporuna göre; Futbol ve güreş üzerinde çalışan kulüp
ve elemanlar için elden gelen yardım ve teşvik yapılmıştır, Köycüler koluna bağlı bir atlı kol
yapılarak bununla üç gezi düzenlenmiştir. Güreş için halkevi salonu bu işle ilgili sporculara
açılmıştır, Stadın yapılması için para ayrılmış ve Üç kulüpler arasında egzersiz mahiyetinde
maçların her hafta yapılması için halkevi formaları sporcuların bırakılmıştır (CHP, 1935, s. 42).
1933 ve 1935 yılı faaliyet raporuna göre Kütahya halkevi spor şubesi halkın beden terbiyesi ve
milli sporları korumak için çalıştığını ortaya koymaktadır.
2.4 Güzel sanatlar şubesi ve faaliyetleri
Güzel Sanatlar şubesi kurulduğundan itibaren aktif bir rol üstlenerek çalışmıştır. Haftanın belirli
günlerinde egzersiz yaparak, belirli gecelerde de konserler vermiştir.
Temel hedefi, alafranga müziği öğretmek ve sevdirmek olan Güzel Sanatlar kolu, bunun yanı- sıra
Kütahya'daki folklorik müzik ve dansları tespit etmiştir. Aynı zamanda Cumhuriyet'in 10. Yıl
Marşını halka öğretmiştir (Şahin, 2010, s. 28)
1935 yılı faaliyet raporu değerlendirildiğinde; Müziği öğretmek-sevdirmek amacıyla 3 temel unsur
üzerinde durmuşlardır. Bunlar;
a) Halk saz geceleri düzenlemek,
b) Halkevi bandosuna yeni metotlar öğretmek ve bir salon orkestrası yapmak,
c) Halkevi orkestrası için yeni elemanlar hazırlamak.
Bununla birlikte Halk musikisini canlı tutabilmek için türlü vesilelerle saz ve söz geceleri
düzenleyip, dil bayramı, parti büyük kurultayı kurtuluş günlerinde bu işle tanınmış efeleri
toplayarak özel günleri kutlamışlardır.
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Halkevinde ortaya koyulan gösteritlerin müzik yönünü yönetmek ve ayrıca modern müziği halka
sunmak için küçük bir salon orkestrası ortaya çıkartılmıştır. Bir piyano, iki keman bir mandolin ve
bir flütten ibaret olan bu orkestrada, ortaya koyulan 20 gösterite müzikle yardım edilmiştir. Ayrıca
orkestra, büyük artistik eserlere iki ayrı konser vermiştir (CHP, 1935, s. 42). Dolayısıyla diğer
şubelere de yardımcı olarak bu şube görevini yerine getirmeye çalışmıştır.
2.5 Sosyal yardım şubesi ve faaliyetleri
Sosyal Yardım şubesinin amacı; Kütahya’nın yoksul çocuklarına yardım etmek, okullardak i
kimsesizlere destek olmak ve yoksul hastaların muayenesini ve reçetelerinin yaptırılmas ını
sağlamak olmuştur.
1933 yılında, 2 tıbbi konferans verilirken 8 adet de makale yazılmış ve yoksulların tedavisi için
halkevinde poliklinik açılmıştır (CHP, 1935, s. 42).
1935 yılında ise, Halkevinde halk için bir poliklinik açılmıştır. Burada her gün ve belirli saatlerde
müracaat eden hastalara bakılmıştır. Köycüler ve gösterit koluyla birlikte Altıntaş'a gidilerek köylü
hastaları evlerinde bakılmış ve halka kinin dağıtılarak ve sağlık hakkında bilgi verilmiştir, CHP ve
Halkevi ile öğretmenler birliğinde ve Derviş Paşa okulunda zehirli gazlar hakkında konferanslar
verilmiş, Tifo'ya dair bir konuşma yapılmış ve bu konuşma Kütahya gazetesinde neşredilmiştir.
Bununla birlikte Köylülere bir yardım olmak üzere reçeteleri Halkevi hesabına yaptırılmıştır
(CHP, 1935, s. 42).
1933 ve 1935 yılı faaliyet raporu göz önünde bulundurularak dönemin şartları değerlendirilirse bu
şubenin Kütahya halkı için görevlerini başarıyla yerine getirdiği söylenebilir. Muhtaç kimselere
yardım etmelerinin yanı sıra adeta bir ayaklı hastane olarak da görev yapmışlar ve aynı zamanda
da halkı bilinçlendirmek için çaba harcamışlardır.
2.6. Kütüphane, yayın şubesi ve faaliyetleri
19 Temmuz 1932 tarihinde kurulan şubenin 227 kitapla işe başlamasının ardından yıllara oranla
bu sayıyı arttırdığı görülmektedir. 1935 yılı açısından bu şube değerlendirildiğinde;
Halkevinin kitapsarayını zenginleştirmek ve kitapseverlerini arttırmak için çaba gösterilmiştir.
Bunlara ulaşmak için ise, her türlü kültürel eserleri bulmaya çalışılmıştır. Devrim ideolojis ini
yayacak olan eserlere daha fazla yer verilmiştir. 1550 cilt kitap 1342 sayı dergi toparlanmıştır,
Halkevi topluluklarında söylevlerle okumanın yollarını yöntemlerini tanıtılmış, hem okumadan
önce hem de okuduktan sonra yapacak işler gösterilmiştir. Bununla birlikte sözlü ve yazılı
yayınlarla da devrim ideolojisin yaymak için çaba sarf edilmiştir. Bunlar için şu şekilde tablolar
yapılabilir (CHP, 1935, s. 42);
Tablo 5: 1935 Yılında Kütahya Vilayet Gazetesiyle Halkevine Verilen Belli Başlı Yazılar

KONULARI
Cardan mantoya
Büyük yazının büyük günü
Car ve peçe
Dil yapımız yeni baştan
kuruluyor
Hava tehlikelerine inanıyoruz
Utku anıtı önünde
Ozan(Öz Türkçe)
Atatürk'e tasınlanan yağınç
Yaratıcı tutum
Ekonomi ve artırım gücü

YAZMANLAR
Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem
Eflatun Cem
Halil Kadri Erdem

TARİHLERİ
13.1.1935
09.05.1935
09.05.1935
19.05.1935

Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem
Eflatun Cem
Halil Kadri Erdem
Alaattin
Halil Kadri Erdem

14.06.1935
30.08.1935
27.09.1935
23.10.1935
13.11.1935
13.11.1935
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Tablo 6: Broşürler

Kütahya Halk Şairleri
Devrim Andıcı
Kara Sinek

Mustafa Hakkı
Halil Kadri Erdem
Dr. Nazif Sezgiç

Tablo 7: Daha Önce Çıkarılanlar

Türkçe için bir konferans
Kütahya'da Cumhuriyet'in on yılı
Ülkü yolunda Kütahya Halkevi
Altı Ok
Buhran nedir?
İktisadi devletçiliğimiz

Mustafa Hakkı
Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem
Halil Kadri Erdem

1935 yılı faaliyet raporu göz önünde bulundurularak şubenin kelimenin tam anlamıyla arı gibi
çalıştığı söylenebilir. Nitekim Kütüphane, Yayın Şubesi halkevi şubelerinin en önemlilerinde n
biridir. Halkı aydınlatmak ve entelektüel seviyesini arttırmak adına Kütahya için görevlerini
başarıyla yerine getirdiği söylenebilir.
2.7.Köycülük şubesi ve faaliyetleri
Köycülük şubesi 1932 yılında kurulmuştur. 1933 yılı açısından yapmış olduğu faaliyetler
değerlendirildiğinde; 50 köylünün arzuhalleri yazılmıştır, konferans ve musiki toplantıları ile
köylülerin halkevine olan bağlılıkları sağlamlaştırılmış ve köy gezileri yapılarak hastalar tedavi
edilmiştir (Şahin, 2010, s. 42).
1935 yılı açısından değerlendirildiğinde ise Köylülerin işlerini kolaylaştırmak için büro her zaman
açık kalmıştır. Gösterit ve sosyal yardım kollarından ayrılma gruplar Emet'in Çavdarhisar,
Simav'ın Değirmenciler, Yenice, Demirci, Gül, Naşa, Çöğüller, Merkez ve Gümüş nahiyes inin
Hamalı, Okçu, Civli, Bölücek, Köprüören, Gireği nahiyesinden Aslanapa köylerini dolaşmış, bu
gezilerde köylü ile devrim konuları üzerinde konuşmalar yapılmış ve Cumhuriyet'in 12. yılına
kadar yapılan, yaratılan büyük işler halk ağzından anlatılmıştır. 320 dergi dağıtılmış, 160 hastaya
bakılmış, bir kilo kinin dağıtılmış ve Altıntaş nahiye merkezinde Alanda Himmetin oğlu gösteriti
ortaya koyulmuştur. Ayrıca her hafta pazara gelen köylüler ile konuşmalar yapılmıştır (CHP, 1935,
s. 42).
Dolayısıyla köycülük şubesi Kütahya'da köy halkına devrim ideolojisini anlatabilmek için elinden
geleni yapmıştır. Dönemin şartları düşünüldüğünde nüfusunun büyük bir bölümünün köyde
yaşadığı bir ülkede bunun ne derece önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.
2.8 Halk dershaneleri ve faaliyetleri
Halk Dershaneleri Kolu kuruluşundan itibaren ilk yıl biri kadınlara biri de erkeklere olmak üzere
iki dershane açmıştır. 1933 yılı faaliyetlerine bakıldığında; makine ve otomobil kursu açılmış ve
bu kursa 21 kişi katılarak sertifikalarını almışlardır. Ayrıca 1934 yılında İngilizce ve Fransızca
öğretilmesi amacıyla bu derslerin açılması planlanmıştır (Şahin, 2010, s. 42).
1935 yılı açısından; Öğretmen kadrolarının geç gelmesi ve durumlarının belli olma mas ı
dolayısıyla 17.12.1935 de merkezde bir kadın, bir erkek dershanesinde 45 öğrenci bulunmaktad ır
ve tatil günleri geldiğinde her akşam devam etmiştir, okulu olan köylerde de halk dershaneler in
açılması amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Bununla birlikte Halkevinde bir öz dil kursu, bir
müzik kursu, bir İngilizce kursu açılmış olup öğrenci sayısının çoğalması için teşviklerde
bulunulmuştur.
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1934 yılı sonlarında açılarak 1935 Mart içinde kapanan halk dershaneleri ile öğrenci sayıları için
şu şekilde bir tablo ile gösterebiliriz (CHP, 1935, s. 42).
Tablo 8: Kütahya Halkevi Dershaneleri Öğrenci Sayıları

KADIN ÖĞRENCİ
20
20
53
40
20
40
25
40
258

ERKEK ÖĞRENCİ
55
35
90
50
62
50
40
40
30
50
30
50
588

DERSHANE SAYISI
3 Şehirde erkek dershanesi
1 Şehirde kadın dershanesi
1 Altıntaş Kürt köyünde
1 Altıntaş Çal köyünde
1 Armuteli Sofcu köyünde
2 Armuteli Doğlişah köyü
2 Gümüş Köprüören köyü
2 Gümüş Seydiömer köyü
2 Gümüş Kükürt köyü
2 Merkez Alanyurt köyü
1 Merkez Saka köyü
1 Altıntaş Zemme köyü
2 Altıntaş Beşkarış köyü

Tablodan da anlaşılacağı üzere bu şube halka hizmet verebilmek için belirli eksikliklere
rağmen Kütahya'nın geneline ulaşmaya çalışmıştır. Bu konuda değerlendirme yapılacak
olursa eksikliklerin olması nedeniyle Kütahya'nın tamamına ulaşılamamıştır.
3. Kütahya merkez ve ilçe halkevlerinin mal varlıkları
CHP 1950 yılında halkevlerinin mal varlıklarını öğrenebilmek için şehirlere yollamış olduğu
emirle bir anket yaptırmıştır. Böylelikle hem eksiklikler tespit edilmiş hem de bu eksikliklere bağlı
olarak oluşan aksaklıkların giderilmesi hedeflenmiştir. Anketlerin doldurulmasının ardından
bunların bir nüshası CHP Genel Sekreterliğine bir nüshası da CHP İl İdare Kurulu Başkanlığına
gönderilmiştir. Anket Halkevlerinin, bina durumu, demirbaş durumu, bütçe ve kadro durumu,
kitaplık ve yayım durumu, mahalli gelir teşebbüsleri, sahne durumu, çalışma durumu ve elemanlar,
halkevleri ve Odalarının müstakbel idaresi hakkında düşünceler, halkevlerine yapılan müdahale,
şikâyet ve istekler, ülkü dergisi hakkında bilgi almak üzere düzenlenmiştir.
3.1. Kütahya merkez halkevi
Bu duruma göre Merkez için; Bina partiye aittir bu nedenle kira verilmemektedir. İki katlı bina
da başka bir kişi veya kuruluş ikamet etmemektedir, Halkevinin alacağı yoktur. Ancak 500 lira
borcu bulunmaktadır. Kitap sayısı 3455'tir ve kadroda memur bulunmamaktadır. Ayrıca 300
kişilik kapasiteye sahip olan halkevinin sinema salonu yoktur ve Ülkü dergisinin yanı sıra en çok
okunan gazete olarak Ulus belirtilmiştir (CHP, 1950, s. 1-10). Dolayısıyla Kütahya merkez için
halkevinin durumunun iyi olduğu söylenebilir. Nitekim bu durum doğaldır. Merkez olması
hasebiyle ilçelere göre durumu daha iyidir.
3.2. Simav halkevi
Simav ilçesinin binası ve taşınmazı olmadığından Simav Halkevi başkanı Mehmet Ertekin
anketinin doldurulamadığına dair dilekçeyi CHP Genel Sekreterliğine yollamıştır (CHP, 1950, s.
11). Kütahya geneli değerlendirildiğinde, CHP veya İl teşkilatı açısından Simav halkevi ile
diğerlerine nazaran yeteri kadar ilgilenilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu durum
araştırılması gereken başka bir konu olarak önümüze çıkmaktadır.
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3.3. Emet halkevi
Halkevi binası CHP'ye aittir ve herhangi bir bölümü kirada değildir. 1 kat ve 7 odadan
oluşmaktadır. Halkevinin borcu bulunmamaktadır. Kitap durumu hakkında bir görüş
belirtilmemiştir ve kadroda bir memur bulunmamaktadır. Bununla birlikte sinema salonu yoktur
ve Ülkü dergisinin yanı sıra Ulus ve Ankara gazetelerinin okunduğundan söz edilmiştir (CHP,
1950, s. 11).
3.4. Tavşanlı halkevi
Tavşanlı Halkevi binası 1946 yılında yapılmıştır ve binanın tapusu bulunmaktadır. İki katlı binada
halkevinden başka parti teşkilatı ve Kızılay ikamet etmektedir. Halkevinin alacağı ve borcu
bulunmamaktadır ve 1121 adet kitap vardır. Bununla birlikte Kadroda memur bulunmamaktad ır,
sinema salonu yoktur ve Ülkü dergisinin yanı sıra Ulus ve Son Telgraf'ın okunduğu belirtilmiştir
(CHP, 1950, s. 25-34). Tavşanlının Kütahya merkeze mesafe olarak diğer ilçelerden yakın olması
nedeniyle durumu merkez halkevi ile benzerlik göstermektedir.
3.5. Şaphane halkevi
Şaphane halkevinin binası belediyeye aittir. Bununla halkevinin Halkevinin borcu olmayıp 1150
adet kitaba sahiptir. Ayrıca kadrosunda memuru yoktur. Bununla birlikte Ülkü dergisinin
okunduğu bildirilmiştir (CHP, 1950, s. 47-56). Şaphane halkevinin belediye ait bir binayı
kullanıyor olması belediyeden önemli bir destek aldığını gösteren kanıtlardan biridir. Kitap sayısı
ve sahip olduğu memur durumuyla diğer ilçelerdeki halkevleri ile karşılaştırıldığında durumunun
benzer olduğu anlaşılmaktadır.
3.6. Gediz halkevi
Gediz halkevinin binası CHP'ye aittir ve başka kişi ya da kurum ikamet etmemektedir. Halkevinin
alacağı yoktur ve 700 lira borcu bulunmaktadır. Bununla birlikte 1191 adet kitap bulunmaktad ır.
Kadroda memur olarak Yusuf Bayram(Odacı) bulunmaktadır. 100 kişi kapasiteli salonda sinema
salonu bulunmamaktadır. Bununla birlikte yılda 1000 liraya ihtiyacı olduklarını söylemişlerd ir.
Ayrıca Ülkü'nün okunmadığından en çok Ulus, Zaman ve Anadolu gazetelerinin okunduğunda n
söz edilmiştir (CHP, 1950, s. 58-67). Gediz halkevi Kütahya bağlamında diğer halkevler i
karşılaştırıldığında artı olarak sadece memurunun bulunduğu ve iktisadi açıdan diğerlerinden biraz
daha fazla mali desteğe ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.
Bütün bunlar incelendiğinde halkevlerinin genellikle kitap yönünden iyi durumda olduğu
görülmektedir. Bununla birlikte binaların çoğunluğunun CHP'ye ait olması nedeniyle döneme tek
parti olarak damga vuran CHP'nin bir kültür kuruluşu olan halkevlerine elinden geldiğince sahip
çıktığı veya destek olduğu, buna bağlı olarak ise iktisadi durumlarının da çok kötü olduğu
söylenemez. Ancak kayıtlı memurlarının bulunmaması ve sinema salonunun olmayışı en büyük
ihtiyaç olarak göze çarpmaktadır. Nitekim Halkevlerinin önemli bir unsuru olarak kabul edilen
sinema salonlarının olmayışı Kütahya için ciddi bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.
4. Sonuç ve tartışma
1932 yılından 1950 yılına kadar geçen süre içerisinde halkevleri üstlenmiş olduğu
misyonu(Cumhuriyet ideolojisini yayma-güçlendirme) bir anlamda yerine getirdiği
görülmektedir. Nitekim Kütahya halkevleri de bu bağlamda önemlidir. 24 Haziran 1932 yılında
açılan Kütahya Halkevi teşkilatlanmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş ve halkevleri kapatılana
kadar faaliyetlerini sürdürmüştür. Yapılan inceleme neticesinde Kütahya halkevi şubelerinin
büyük bir kısmının yine ülke genelinde halkevlerinin açılış tarihi olan 1932 yılında
gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda müze şubesi hariç Kütahya halkevinin Dil, Tarih
ve Edebiyat Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Spor Şubesi, Temsil Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi,
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Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kütüphane ve Yayın Şubesi, Köycülük Şubesi üzerinde
şekillendiği anlaşılmaktadır.
Kütahya halkevi şubelerinin misyonlarını yerine getirmek için aktif bir rol üstlendiği yapılan
çalışma neticesinde anlaşılmıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde halkevi dershanelerinde okuma yazma kurslarının yoğun bir şekilde açılması ve eğitim alamayan yetişkinlere bu bağlamda eğitim
verilmesi, merkez dışında kalan köylere her anlamda destek olunması ve köylerin hem Cumhur iye t
rejiminin ne olduğunu anlaması hem de entelektüel birikimlerinin arttırılması yönünde piyesler in
sergilenmesi, bunun dışında yerel anlamda kültürel mirasa katkı sağlayabilmek için dil ve edebiyat
şubesinin yapmış olduğu faaliyetler ve aynı zamanda spor ve beden terbiyesi için yapılan
çalışmalar veya sanata yönelik faaliyetler örnek olarak gösterilebilir.
Bütün veriler analiz edildiğinde Kütahya halkevinin 1932 yılında açılışından 1951 yılına
kapatılana kadar kültürel anlamda değişimin öncü kurumlarından biri olduğu söylenebilir.
Sadarete yüzyıllarca sadık kalmış olan bir şehirde değişimi sağlamak kolay değildir. Fakat yeni
rejim ve halk bütünleşmesi Kütahya Halkevi'nin yapmış olduğu faaliyetler neticesinde ivme
kazandığı, yapılan çalışma neticesinde anlaşılmaktadır. Nitekim şubeler tarafından yapılan
faaliyetlere halk tarafından yoğun ilginin olması, nüfusu az olan köylük yerlerde bile Cumhur iye t
piyeslerinin ilgi ile takip edilmesi ve tüm bu durumların yerel basında yer alması iddiamızı
destekler niteliktedir. Bu durum ise Cumhuriyet rejimin algılanması bağlamında adeta bir kültüre l
değişim rüzgârını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kütahya halkevinin, halkevlerinin amaçları
açısından yapmış olduğu faaliyetler neticesinde başarılı olduğunu söylemek mümkündür.
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SEYİTÖMER HÖYÜĞÜ’DEN ORTA TUNÇ ÇAĞI’NA TARİHLENDİRİLEN BİR
GRUP DOKUMA TEZGÂH AĞIRLIĞI1
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Öz
Kütahya’ya 30 km uzaklıkta Seyitömer Höyük yer alır. Çalışmada; Seyitömer Höyük’te Dumlupınar Üniversitesi
Arkeoloji Bölümü kazı ekibi tarafından ortaya çıkartılan; dokuma tezgâhların da iplerin birbirlerine karışmamas ı
amacıyla kullanılan genellikle pişmiş topraktan üretilmiş tezgâh ağırlıklarının; Orta Tunç Çağı’na ait olanları
ayrıldıktan sonra uzman arkeologlar tarafından tanımları yapılmış, fotoğraflanmış ve birebir ölçülerine sadık kalınarak
çizimleri çalışılmıştır. Bu işlemlerden sonra tarafımdan buluntuların tipolojileri oluşturulmuştur.
Bu çalışmada toplam seksen bir adet tezgâh ağırlığı incelenmiş olup, ön arka ve yandan görünüş çizimlerin e,
yapıldıkları malzemelerine, tespit edildikleri konumlarına yer verilmiştir. Ayrıca bu grup tezgâh ağırlıkları tipolojik
ve bezeme yönleri ile Batı Anadolu Orta Tunç Çağı’na ait buluntuları olan, yerleşimlerdeki benzerleri ile
karşılaştırılmıştır.
Çalışma; Seyitömer Höyüğü ’nün buluntularından yola çıkarak çevre merkezlerdeki benzer buluntuları tespit edip
döneme ait dokumacılık sektörü hakkında fikir vermek ve Orta Tunç Çağı’na ait önemli veriler veren Seyitömer
Höyük dokuma tezgah ağırlık buluntularının da bilimsel çalışmalara dahil olması amacıyla yapılmıştır.
Çalışma sonucu; Seyitömer Höyük’te halkın kullandığı tezgâh ağ ırlıklarının Batı Anadolu’daki çağdaş merkezlerd eki
tezgâh ağırlıklarından tipoloji olarak çok farklı olmadığıdır.
Anahtar Kelimeler: Arkeoloji, Orta Tunç Çağı, Tezgâh Ağırlığı, Seyitömer Höyük, Tekstil.
Jel Kodları: Z00
Abstract

SEYİTÖMER HÖYÜK A GROUP WEAVING WEIGHTS OF MEDIUM BRONZE AGE
Seyitömer Höyük is located 30 km away from Kütahya. Study; The excavation team of Dumlupınar University
Archeology Department at Seyitömer Höyük, weaving looms are usually made from terracotta, which are used to
prevent the threads from mixing with each other; After the ones belonging to the Middle Bronze Age, they were made
by specialist archaeologists, photographed, and their drawings were studied faithfully. After these operations, the
typologies of the finds were es tablished.
In this study, a total of fifteen machine weight was examined and their front and rear view drawings, their materials ,
and their positions were determined. In addition, these group weights were compared with the similarities in the
settlements, which are the finds belonging to the Middle Anatolian Bronze Age of Western Anatolia, with their
typological and comparative aspects.
In this study; Seyitömer Höyüğü was founded in order to determine the similar finds in the environmental centers and
to give an idea about the weaving sector and to contribute to the lightening of scientific studies by this mound which
gives important data belonging to the Middle Bronze Age.
In the results of working; The weight of the looms used by the people in Seyitömer Hö yük is not very different fro m
the weights of looms in contemporary centers in Western Anatolia.
KeyWords: Archeology, MiddleBronze Age, BenchWeight, Seyitömer Höyük, Textile.
Jel Codes: Z00
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Giriş
Kütahya iline bağlı Seyitömer Beldesinde Seyitömer Höyük yer almaktadır (Harita 1).Höyük
yaklaşık 23,5m. yükseklikte 150x140 m. genişliğindedir. Höyüğün altında bulunan 12 milyon ton
kömürün ekonomiye katılması için kurtarma kazıları başlatılmıştır (Bilgen, 2009).İlk kazı
çalışmaları günümüzden 29 yıl önce Eskişehir Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir
(Aydın, 1991). Afyon Müze Müdürlüğünün kazıları devralması 1990 yılında olmuş ve beş yıl
sürmüştür (Topbaş, 1992). On yıl boyunca ara verilen kazılara Dumlupınar Üniversites i’ ne
Arkeoloji Bölümü’ nün kurulmasıyla birlikte, kazı başkanı Prof. Dr. Nejat Bilgen tarafında n
çalışmalar tekrar başlatılıp 2014 yılına kadar sürmüştür. (Bilgen, 2009; Bilgen, Coşkun, ve Bilge n,
2010; Bilgen vd., 2011a; Bilgen vd., 2011b; Bilgen vd., 2011c; Bilgen vd., 2011d; Bilgen vd.,
2012; Bilgen vd., 2013a; Bilgen vd., 2013b; Bilgen vd., 2013c; Bilgen vd., 2014a; Bilgen vd.,
2014b; Bilgen vd., 2015a; Bilgen vd., 2015b; Bilgen vd., 2015c; Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015a;
Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015b; Bilgen, Bilgen 2015; Bilgen vd., 2016).
Arkeolojik açıdan Anadolu için çok önemli yerleşim merkezler inde n olan Seyitö me r
Höyük’te yapılan kazılar sonucu 3000 eser gün ışığına çıkarılmış ve bu eserle r in
860’ı Kütahya Müzesine teslim edilmiştir. Höyükte seramik kenti Kütahya’nın daha
MÖ 3 binli yıllarda n beri kilden eserler ürettiğini kanıtlaya n buluntu la r a
ulaşılmıştır. Uzun yıllar yaşanmışlığı olan Seyitömer Höyükte Roma Dönemi (Bilgen, Çeviric iCoşkun 2015a), Hellenistik Dönem (Bilgen, Çevirici-Coşkun 2015b), Çevirici-Coşkun 2017),
Akhaemenid Dönem (Coşkun 2010; Bilgen, Brixhe ve Coşkun 2011; Coşkun 2011a; Coşkun
2011b; Coşkun 2015; Coşkun 2017a; Coşkun 2017b; Coşkun, Çevirici-Coşkun 2017) ve bunların
altında Orta Tunç Çağ (Bilgen, Bilgen 2015) ve Erken Tunç Çağa (Bilgen vd., 2015c) ait
tabakalara ulaşılmıştır.Seyitömer Höyük’te yaşanan şiddetli deprem, karbonize durumda tespit
edilen beyinler,mimar i kalıntıla r, “kalıp tekniğinde ” üretilmiş kaplar, mercimek
tohumları, iskeletler, hayvan kemikleri, sunum kapları, tekstil kalıntısı, dokumacılık buluntular ı
gibi çok çeşitli buluntularla farklı bilimlerle ortak çalışma olanağı sağlamaktadır. Seyitö me r
Höyüğün buluntula r ının halkın ihtiyac ında n fazla olmasında n anlaşıla n; höyük
sakinler inin sadece kendi ihtiya ç lar ı için değil, ticaret içinde üretim yaptıklar ıd ır . Bu
çalışmada incelenen dokuma tezgâh ağırlıkları Seyitömer Höyüğün Orta Tunç Çağı’na
tarihlendirilmiş olanlardır.
Dokuma tezgâh ağırlıklarının eski çağlarda tezgâhlardaki kullanım şekillerini tezgâh çeşitlerini
dokuma yapılırken hangi hammaddelerin kullandıklarıyla ilgili bilgileri yazılı belgeler, vazo ve
duvar resimleri, figürünler gibi çok çeşitli arkeolojik buluntulardan anlamaktayız (Karaoğlan,
2017). Fakat yapıldıkları hammaddelerden dolayı hemen hemen her arkeolojik kazıda ele geçen
tezgâh ağırlıkları Tunç Çağ’ı dokuma endüstrisinin en somut verileridir.
1.

Seyitömer Höyük Dokuma Tezgâh Ağırlıkları

Bu çalışma kapsamında, Seyitömer Höyük’ten 2008-2009 yılları arasında ele geçen, toplam seksen
bir adet dokuma tezgâh ağırlığı değerlendirmeye çalışılmıştır. Orta Tunç Çağ’a ait olan bu örnekler
tipolojik olarak:
1234567-

Küre,
Dörtkenar,
Teker,
Yay,
Koni,
Yassı,
Piramit biçimli, olmak üzere yedi sınıfa ayrılmıştır(Çizim: 1).

Tiplere göre en çok ele geçirilen form otuz üç adet ile yay formlu ağırlıklardır. Bir adet ile basık
küresel formlu ağırlıklar en az ele geçen tip formu olmuştur (Grafik: 1). Mevcut ağırlıkların sekiz
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tanesi üzerinde birtakım işaretlemeler yer almaktadır. Bu işaretler dört tiptir ve açı biçimli
işaretleme, çizi biçimli işaretleme grupları, oval biçimli işaretleme, nokta biçimli işaretle me
şeklinde sınıflandırılmışlardır.
Tezgâh ağırlıklarının en yoğun bulunduğu alanlara bakıldığında mekânlarda bulunan otuz yedi
adet dolgulardan bulunanların sayısı ise otuz iki adet olduğu saptanmıştır (Tablo:1) (Karaoğlan,
2010, ss. 210-215).
Höyüğün Orta Tunç Çağ tabakası diğer tabakalara kıyasla dokuma buluntularının en fazla açığa
çıkarıldığı tabakadır. Orta Tunç Çağ’ı tabakalarının hemen hemen her plankaresinde dokumacılık
buluntusuna rastlanmıştır. Bu buluntuların in-situ olanları konumuz açısından önemlidir. İn-situ
buluntuların bir tanesine J-13 numaralı plankarenin kuzeydoğusunda yer alan 57 nolu mekânda
rastlanmıştır. Bu mekânda yuvarlak şekilde kilden yapılmış bir teknenin güneybatısında taban
üstünde; ağırşak teker ağırlık ve teknenin doğusunda tezgâh ağırlığı ele geçmiştir. Bu buluntular ın
durumları yorumlandığında mekânın seramik atölyesi olabileceği düşünülmektedir (Bilgen vd.,
2011c, s. 252).
Höyükte bu kadar yoğun dokumacılık buluntusunun yanında; arkeolojik buluntular arasında
dayanıklılığı en az olan buluntu olmasına rağmen L-11 plankaresinde, 13 nolu mekânda bir kadın
mezarında iskeletin üst tarafında bir tekstil parçasına rastlanmıştır.Tekstilin kadının giysiler inin
bir parçası mı yoksa ölüyü sarmak amacıyla mı kullanıldığı anlaşılamamıştır (Bilgen vd., 2011c,
s. 311).
Grafik 1:Seyitömer Höyük Dokuma Tezgâh Ağırlıklarının Tiplere Göre Sayısal Dağılımı:
According to the weights of Seyitömer Höyük weaving counter weights Numerical Distribution

Harita 1: Buluntu Karşılaştırması Yapılan Höyüklerin Konumu (Karaoğlan,2010,s.186) The
locations of the mounds where similar archaeological finds are located on the map
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Çizim 1: Seyitömer Höyük Dokuma Tezgâh Ağırlık Tipolojisi (Karaoğlan, 2010, ss. 190-194).
Seyitömer Mound Weaving Loom Weight Typology.
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1.1.Ağırlıkların Tiplerine Göre Sınıflandırılması
1.1.1.Küre Biçimli
Bu örnek Seyitömer Höyük’te bir adet ele geçmiştir. Çizim:2’de yer alan ağırlığın kod numaras ı
a1’dir. Ağırlığın malzemesi pişmiş toprak olup H/14 numaralı plankarede dolgudan ele
geçirilmiştir. Benzer örneklerine Şarhöyük’te (Darga, 1995, s.361. Lev.3a; Korkmaz, 2001,
Ktlg.1a-b-c, Ktlg.2a-b-c-d, Ktlg.3a-b-c, Ktlg.4a-b-c, Ktlg.5a-c, Ktlg.6a, Ktlg.7b, Ktlg.11a-d,
Ktlg.12a-b, Ktlg.14a-c, Ktlg.15b, Ktlg.16b-d, Ktlg.18a, Ktlg.20b-c, Ktlg.21b, Ktlg.22a-b-d,
Ktlg.23b, Ktlg.24d) rastlanmıştır.
1.1.2. Dörtkenar Biçimli
Bu tip tezgâh ağırlığı Seyitömer Höyük’te üç adet ele geçmiştir. Çizim:2’de yer alan ağırlığın kod
numarası b1-b2-b3’dür. Kod numarası b2 olan tezgâh ağırlığının yapım tekniğinin seramik
parçalarına şekil verilip ip geçirme deliğinin açılmasıyla oluşturulmuş olabileceği
düşünülmektedir. Buluntuların karşılaştırılması yapılan höyüklerden biri olan Liman Tepe’de ele
geçirilen pek çok ağırlığın bu teknikle yapıldığı görülmüştür (Tütüncüler, 2004, s. 289). Fakat
Seyitömer Höyük’te bu teknikle yapılan ağırlık sayısı sadece bir adettir. Kod numarası b2 olan
ağırlığın benzer örneğine Liman Tepe’de (Tütüncüler, 2004, s. 293. Res. 3b-6) rastlanmıştır.
1.1.3. Teker Biçimli
Bu tip tezgâh ağırlığı Seyitömer Höyük’te dokuz adet ele geçmiştir. Çizim:2’de yer alan ağırlığın
kod numaraları c1 ve c9 arasında olan numaralardır. Örneklerden sadece c7 kod numaralı ağırlığın
yapıldığı madde mermer diğerleri ise pişmiş topraktır. Bu form ağırlıkların karşılaştırma yapılan
höyüklerdeki benzer örneklerine çok sık rastlanmaktadır. Bunlar Aphrodisias’ta on adet
(Joukowsky, 1986, s.634, res. 455.12, 459.15,res. 456.7, 459.3, s.634, res. 459.2, s.664, res.
473.34, s.676, res. 483.2, 485.41. s.676, res. 483.221, 485.45. s.676, res. 479.18, 485.42, s.676,
res. 479.19, 485.55), Bağlararası’nda üç adet (Tütüncüler, 2005,Ktlg. 163:175-187), Troya’da
(Blegen vd., 1951, II, s.281:236) ise bir adet benzerine rastlanmıştır. Seyitömer Höyük disk formlu
ağırlıklardan kod numarası c1-c2-c6 olan ağırlıkların benzenlerine disk formlu ağırlık bakımında n
zengin olan Liman Tepe’de (Tütüncüler, 2000, Lev.XXXVI.b. 81), Şarhöyük’te (Darga, 2004,
ss.269-283) ve Troya’da (Blegen vd., 1953, III, s.231, Res.300) rastlanmıştır.
1.1.4. Yay Biçimli
Seyitömer Höyük’te en çok rastlanan tezgâh ağırlık tipi yay biçimli olan tezgâh ağırlıklardır. Bu
tip ağırlıkların sayısı otuz üç adettir. Çizim:3’de yer alan ağırlıkların kod numaraları d1 ve d33
arasında olan numaralardır. Ağırlıkların hepsi de pişmiş topraktan üretilmişlerdir. Kod numaras ı
d27 olan ağırlığın benzer örnekleri Kusura’da (Lamb, 1938, fig.19.5), kod numaraları d21-d30 ve
d31 olan ağırlıkların benzer örnekleri Şarhöyük (Korkmaz, 2001, Lev.26a-c) ve Kusura’da (Lamb,
1938, fig.19.5), d18 ve d19 kodlu dar yay tipli ağırlıkların benzer örnekleri Beycesultan (Lloyd ve
Mellaart, 1965, s.143, no.239, fig. O.27. no.241, fig. A.4, O.27),ve Aphrodisias’da (Joukowsky,
1986, s.634,Res. 455.20, 459.6.), d7 kod numaralı ağırlığın benzer örneklerine ise Beycesulta n’da
(Lloyd ve Mellaart1965, s.143, no.239, Lev. O.27-241, Lev. A.4, O.27) rastlanmıştır.
1.1.5 Koni Biçimli
Koni biçimli ağırlıklar Seyitömer Höyük’te dokuz adet ele geçmiştir. Çizim:4’de yer alan ağırlığın
kod numaraları e1 ve e4 olan numaralardır. Kod numarası e2 olan ağırlığın yapıldığı malze me
kireç taşından diğer ağırlıklar ise pişmiş topraktan yapılmıştır. Kod numarası e1 olan ağırlığın
benzer örneklerine Aphrodisias (Joukowsky 1986, s.634, Res.455.19, 459.10) Troya ve (Blegen
vd., 1953, III, s.231; Res.300) Şarhöyük’te (Darga, 1995, s.361. Fig:3c), e2 kodlu ağırlığın benzer
örneklerine Kusura’da (Lamb, 1937, Fig.12.29), kod numarası e3 ağırlığın benzer örneklerine ise
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Şarhöyük’te (Korkmaz, 2001, Şek: 46a-48a-49d-50b) rastlanmıştır. Kod numarası e4 olan
ağırlığın benzerine Harita: 1’ de konumları verilen höyüklerde karşılaşılmamıştır.
1.1.6. Yassı Biçimli
Seyitömer Höyük’te yassı biçimli tezgâh ağırlıkların sayısı toplam dokuz adettir. Çizim:4’ de yer
alan ağırlığın kod numaraları f1 ve f9 arasında olan numaralardır. Kod numarası f4 olan ağırlığın
benzer örneklerine Şarhöyük’te (Darga, 1994, s. 500. Res:12: fd), f8 kod numaralı ağırlığın benzer
örnekleri Beycesultan’ da (Lloyd ve Mellaart, 1965, s.140, no. 198;Lloyd, 1972, Lev. 6), f9 kod
numaralı ağırlığın benzer örneğine ise Liman Tepe’de (Tütüncüler, 2000, Lev.XXXIII.c)
rastlanmıştır.
1.1.7. Piramit Biçimli
Bu örnek Seyitömer Höyük’te yirmi iki adet ele geçmiştir. Çizim:5 ve 6’da yer alan ağırlığın kod
numaraları g1ve g22 arasında olan numaralardır. Piramit formlu dokuma tezgâh ağırlıklar ını
malzeme açısından incelediğimizde diğer formlara göre en çok çeşitliliği bu grubun gösterdiği
görülmektedir. Kod numarasıg2 ve g15olan ağırlıklar taş g3 ve g16 numaralı olan ağırlıklar bazalt
g7 ve g21 numaralı ağırlıklar kireçtaşı g17 numaralı ağırlık marn diğerler ağırlıklar ise pişmiş
topraktan üretilmişlerdir. Kod numarasıg1-g6-g9 olan tezgâh ağırlığının benzer örneklerine,
Şarhöyük’ te (Korkmaz, 2001, Lev.45a-b,Lev.42a) ve Liman Tepe’de (Tütüncüler, 2004, s.
293.Res.3b-4) rastlanırken, g4-g5-g9 kod numaralı tezgâh ağırlıklarının benzerler ine,
Beycesultan’da (Mellaart, Lloyd, 1965, s.140, 197, Lev. O.17; 198), ve Kusura’da (Lamb, 1937,
Fig.16.5a, 6a), rastlanmıştır. Kod numarası g12 ve g20 olan ağırlıkların benzerlerine; Liman
Tepe’de (Tütüncüler, 2000, Lev.XXXVII.çiz.d), g15kod numaralı ağırlığın benzer örneklerine
Troya’da (Blegenvd., 1953, III, s.315,Lev.305), g21 kod numaralı ağırlığın benzerler örneklerine
ise Kusura’da (Lamb, 1938, fig.19.2a) ve Troya’da (Blegen vd., 1958, IV, s. 57, Lev.221)
rastlanmıştır.
2. Ağırlıklar Üzerinde Görülen İşaretlemelerin Gruplandırılması
Höyükte bulunan Erken Tunç Çağ’ına tarihlendirilen bir grup ağırlığın üzerinde görülen
işaretlemelerin haricinde diğer Tunç Çağ’larına ait tezgâh ağırlıkların üzerinde bezeme
denilebilecek izlere pek rastlanılmadığı tespit edilmiştir (Karaoğlan, 2010, s.72). Görülen
işaretlemelerin ise, dokuma teşkilatında görevli kişilere veya yönetimdeki liderlere ait olduğunu
düşündürtmektedir (Burke, 2000, s.9).
Çalışma
grubunu
sınıflandırılmıştır;

oluşturan

tezgâh

ağırlıklarının

işaretlemeleri

aşağıdaki

şekilde

1. Açı biçimli işaretleme ( 1 tane)
2. Çizi biçimli işaretleme grupları ( 4 tane)
3.Oval biçimli işaretleme ( 1 tane)
4. Nokta biçimli işaretleme ( 2 tane)
2.1. Açı Biçimli İşaretleme
Açı biçimli işaretleme grubuna ait bir tane örnek tespit edilmiştir. Kod numarası d13 olan örnekte
ip geçirme deliğinin etrafına bir dairenin içerisine baskı tekniğiyle iç içe yapılmış açı biçimli
işaretleme uygulanmıştır. Örnek pişmiş topraktan imal edilmiş olup yay biçimlidir. 3/2’si eksiktir.
Karşılaştırma yapılan höyüklerde aynı bezeme şekline rastlanmamıştır. Beycesultan’da (Mellaart,
Lloyd, 1965, s.138: 170, Lev. O.15) rastlanan yay biçimli bir örneğin gövde kısmının üç yerinde
d13 katalog numaralı Seyitömer Höyük buluntusundaki gibi baskı tekniği uygulanarak “X” işareti
dairenin içine bezenmiş olduğu görülmüştür.
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2.2. Çizi Biçimli İşaretleme Grupları
Çizi biçimli işaretleme kompozisyonuna ait dört adet örnek tespit edilmiştir. Bu ağırlıkların kod
numaraları; g9-c5-g11-b3 dür. Kod numarası b3 olan dikdörtgen formlu tezgâh ağırlığının üzerine
“X” işareti kazınmıştır. Kod numarası g11olan piramidal formlu tezgâh ağırlığının üzerine ise “/”
ve “ " ' ” işaretlerinden oluşan işaretleme kompozisyonu kazınmıştır. Kod numarası c5 disk formlu
tezgâh ağırlığının üzerine ışınsal bezemeler ip geçirme deliğine dik gelecek bir biçimde
uygulanmıştır. Kod numarası g9 olan dörtgen formlu tezgâh ağırlığının gövdenin geniş yüzeyine
artı işareti ve işaretin çevresine dört adet nokta kazınarak işaretleme yapılmıştır.
Bezeme benzerlerine b3 kod numaralı dokuma tezgâh ağırlığına Aphrodisias’ta (Joukowsky, 1986,
s.664, fig. 473.34) rastlanmıştır. “X” işareti Çeşme Bağlararası’nda (Tütüncüler, 2005, Ktlg.263).
“+” işareti Limantepe’de (Tütüncüler, 2000, Lev. XLVII. çiz.1) disk formlu tezgâh ağırlıklar ının
üzerine uygulandıklarını görmekteyiz.
2.3. Oval Biçimli İşaretleme
Oval biçimli işaretleme gruba ait bir adet örnek tespit edilmiştir. Kod numarası; d25’dir.
Örneğimiz yay biçimli bir ağırlık olup gövde kısmına yan yana sıralanmış derin oluklar şeklinde
daireler sıralanmıştır. Bezeme benzerine karşılaştırma yapılan höyüklerde rastlanmamıştır.
2.4. Nokta Biçimli İşaretleme
Nokta biçimli işaretleme grubuna ait iki adet örnek tespit edilmiştir. Kod numaraları; d1 ve d7’dir.
Kod numarası d7 olan ağırlığın benzer bezeme örneğine Beycesultan’da (Lloyd ve Mellaart, 1965,
s.141,: 217, Res. O.23) rastlanmıştır. Beycesultan’daki örnek Seyitömer Höyük’teki örnek gibi
yay formludur fakat nokta şeklindeki işaretlerinin sayısı beş adettir. Seyitömer Höyük ağırlığında
ise bezeme sayısı on adet olup delikler konik biçimlidir.
3. Sonuç ve Değerlendirme
Seyitömer Höyük Orta Tunç Çağ’ı dokuma tezgâh ağırlıklarına bakıldığında Ege Bölgesi’ nde
görülen formların dışında bir tezgâh ağırlığına rastlanmamıştır.
Dokuma tezgâh ağırlıklarını üretildikleri malzeme olarak ele aldığımızda, pişmiş toprak ürünler in
Seyitömer Höyük buluntularında önemli bir grubu oluşturdukları görülmektedir. Günümüzde
seramik ürünlerinin üretimine uygun kil yataklarının bulunduğu Kütahya’da eski çağlardan beri
seramik üretiminin yapıldığını gösteren izlere Seyitömer Höyük kazılarında rastlanmıştır.
Ege Bölgesi’nde yapılan bilimsel kazı çalışmalarında, MÖ 2. Bin’e tarihlenen bölgedeki
yerleşimlerde evlerin içinde ya da ev dışında bir odanın dokuma odası amacıyla kullanıld ığı
saptanmıştır (Tzachili, 2008,s. 194; Smith 2009, ss. 34-41; Öztan, 2003,s. 41). Seyitömer Höyüğün
mimari yapılarına bakıldığında da evlerin içinde atölye ve işliklerin varlığını gösteren fırın ve
ocakların olması; ele geçirilen dokuma tezgâh ağırlık ve ip üretiminde kullanılan ağırşaklar ın
fazlalığı höyük sakinlerinin evlerinin bir bölümünü üretim yapmak için atölye olarak kullandık lar ı
anlaşılmaktadır. Üretimin halkın ihtiyacından fazla olmasının nedeni ise çevre yerleşimle re
dokuma malzemelerinin ticaretinin yapılabilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Dokuma tezgâh ağırlıklarının karşılaştırma yapılan höyüklerle benzerlerinin tespiti halkın komşu
yerleşimlerle iletişim halinde olduğunu göstermektedir.
Seyitömer Höyük tezgâh ağırlıklarının tipolojik olarak yedi farklı temel gruba ayrılması ve bu
grupların içinde de farklı gramajlarda tezgâh ağırlıkları tespit edilmesi, höyükte çeşitli türde
tekstillerin üretildiğinin göstergesidir
Dokuma tezgâh ağırlıklarının üzerlerine kazınan şekillerin ağırlıkları bezemek niyetiyle değil de
daha çok işaretleme niyetiyle yapıldığı düşünülmektedir.
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Seyitömer Höyük’te M.Ö. 3. Bin’den M.S. 395’e kadar sürülen yaşam sonucunda; gün yüzüne
çıkarılan buluntu ve kalıntılarıyla arkeoloji ve diğer bilim dallarına eşsiz bilgiler sunmuş tur.
Höyük Ege Bölgesi’nin tarih öncesi sırlarına kuvvetli bir ışık tutmaktadır.
Çizim: 2- 3- 4- 5- 6. Kütahya Seyitömer Höyüğü’nde ki Orta Tunç Çağ’ı na Tarihlendirilen
Dokuma Tezgah Ağırlıkları – Kütahya Seyitömer Mound in the Middle Bronze Age na Date of
Weaving Machine Weight
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KÜTAHYA SERAMİK VE ÇİNİCİLİK ZANAAT/SANATININ TARİHSEL SÜRECİ VE
GERİLEME NEDENLERİ
Nurettin GÜLAÇTI
Öz
Kütahya seramik sanatı Kalkolitik dönemde başlamış, 14. Yüzyıldan sonra yerini Osmanlı dönemi çinicilik sanatına
bıraktığı görülmüştür. Bu çalışmada Cumhuriyet dönemi çini sanatında yaşanan iniş çıkış nedenlerinin araştırılmas ı
ve sorunların tespit edilmesi, paylaşılması ve çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Evren olarak çinicilik
sanatı ele alınmış, Kütahya çiniciliği ile sınırlandırılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden genel tarama
modeli ile yapılmış, literatür incelemesi ve bireysel görüşmelerle elde edilen bilgilerden yararlanılmış, Kütahya
Çiniciliğindeki genel sorunların nedenlerine ulaşılmaya çalışılmıştır. Anadolu seramikçiliğinin oluşum ve gelişim
sürecine bakıldığında, dünyanın en zengin kültürlerine ev sahipliği yaptığı görülecektir. Anadolu, El Sanatlarındaki
zengin birikimleri arasında çanak ve çömlekçilik ilk sıralarda yer almaktadır. Kütahya’da seramik sanatı, Kalkolit ik
Çağ, Tunç Çağı, Frigyalılar, Hititler, Roma, Helenistik Çağ, Bizanslılar, Selçuklular, Beylikler Dönemi ve Osmanlılar
ile Dönemlerini tamamlamış ancak Cumhuriyet Dönemi Türkiye’si ile yoluna devam ettiği görülmektedir. Sonuç
olarak, Türkiye'deki genel nüfus artışından kaynaklanan ticari kaygılar, seramik sanatının kalitesinde düşmeye neden
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kütahya, Seramik, Çini, El Sanatları, Teknoloji

KÜTAHYA CERAMICS AND TİLE, CRAFT / ART HİSTORY AND REASONS FOR
REGRESSİON
Abstract
Kütahya pottery art began in the Chalcolithic period, 14th. It is seen that after centuries it left its place to the art of the
Ottoman period tilemaking. In this study. Investigation of the causes of the ups and downs that lived in Republican
period tile art and it is aimed to present the solution proposals by identifying and sharing the problems in them. As
universe, the art of tile making has been handled and limited to Kütahya tile. This research was carried out with the
general screening model of qualitative research methods,literature review and information obtained from individual
interviews with, The causes of the general problems in Kütahya tiles were tried to be reached. When you look at the
process of formation and development of Anatolian ceramics, you will see that the world is home to the richest
cultures. Kutahya ceramic art, Chalcolithic, Bronze Age, Phrygian, Hittite, Roman, Hellenistic Age, Byzantines,
Seljuks, who have completed their term with Emirates period and Ottoman, the Republican Period shows that
continued on his way with Turkey. As a result, the commercial concerns that arise from the general increase in
population in Turkey create, causing a decrease in the quality of ceramic art.
Keywords: Kütahya, Ceramic, Tile, Handicraft, Technologies
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Giriş
Geleneksel Türk Sanatları içerisinde çok önemli bir yere sahip olan çini sanatının esas anavatanı
Orta Asya olarak bilinmektedir. Uygur Türkleri ile başlayan çini sanatı Karahanlılar, Gazneliler,
İlhanlılar ve Anadolu’nun 1071 yılındaki fethinden sonra da Selçuklular ile Anadolu’ ya
tanıtılmıştır. Osmanlılar ile devam eden çini sanatı günümüze kadar gelmiştir. Çin’den ithal edilen
porselenlerin ün kazanmalarından olacak ki, Türk yapısı “Kâşi” ye kalitesinin yüksekliğini
vurgulamak için “Çini” denmeye başlanmıştır. Ayrıca o dönemde “Porselen” ise “Fağfuri çini”
veya “Fağfuriye” diye adlandırılmaktaydı (Atalay,1983,s.6). Bazı kaynaklarda da “Gağfuri Çini”
veya “Gayfuriye” diye de adlandırılmaktadır. Seramik ise teknolojik bakımdan her iki ürün
arasında kalan ve farklı ısısal özelliklere sahiptir. Bugün Avrupa Ülkelerinin birçoğunda ve
Amerika’da Seramik sanayi olmasına ve çini adı altında da üretim yapılmasına rağmen bunların
hiçbirisi Kütahya çiniciliğini karakterize eden özelliklere sahip değildir. “İlk dönem Selçuklu ve
Osmanlı çinilerinde ana bünyeyi kuvars oluşturmaktadır. Belirli oranlarda kil, bentonit veya
kireçtaşı (dolomit-kalsit-tebeşir) da içlerine katılmıştır” (Ana Britanica, 1986-1987, s.477).
Sonraki dönemlerde ise çamurun ana bünyesinin büyük bir kısmını kil oluşturmaktadır. Günümüz
çinicilerinden bazıları ise yine kuvars ağırlıklı reçeteye dönmeye başlamıştır. Anadolu Selçuklu
Çinileri 700-800 C’de, Osmanlı Çinileri ise 900-1000 C’de fırınlanmıştır. Günümüz
Kütahya’sında ise sırlı pişirim 900-930o C aralarında yapılmaktadır.
1. Kütahya Seramik Ve Çiniciliğinin Tarihsel Süreç İçerisindeki Gelişimi
Kütahya’da günümüz seramik ve çini üretimini gözden geçirmek ve bugünkü gelinen noktanın
daha sağlıklı durum tespitini yapmak için, Kütahya seramik ve çini sanatının tarihsel sürecini de
gözden geçirmek gerekmektedir. Tarihçiler Kütahya’da seramik sanatını Maden-Taş Çağı olarak
da adlandırılan Kalkolitik Çağ’dan itibaren (M.Ö. 5500-3000) başladığını belirtmektedir ler.
Kütahya’da Kalkolitik Çağdan sonra Tunç Çağının (M.Ö.3000-2000) başladığı ve bu döneme ait
eserler Arkeoloji müzesinde bulunmaktadır. Bu seramik buluntuların ana yapısı koyu gri, siyah ve
kırmızı renklidir. Tek renkli kapların düz renk boya ile desenlenmiş olanları mevcuttur. Bazılar ı
ince işçilik gösteren kâseler ve çizgi bezemeli küçük kaplardır (Özüdoğru,1990, s.11). Kütahya’da
Tavşanlı Kayı Köyü, Altıntaş Üç höyük Köyü, Simav yöresi kazılarında, torna ve elle
şekillendirilen farklı ürünler ele geçmiştir (Özgüç, 1944, sayı.29, s.53). Kırmızı çamur kullanıla rak
şekillendirilen bu ürünler, daha koyu kırmızı astarlıdır. Gaga ağızlı testiler, çanaklar, iki kulplu
çanaklar, üçlü çanaklar, farklı biçimdeki testiler bu dönemin karakteristik özelliğini gösterir. Tunç
Çağı seramiği, yüzeyi perdahlı, keskin sivri köşeli form süslemeleriyle açıkça madeni kapları taklit
eden çömleklerdir. Kütahya Arkeoloji Müzesi’nde Hitit dönemine (M.Ö. 1750-1200) ait tek ve
çift emzikli çaydanlık görünümündeki kaplar da bulunmaktadır. Hitit İmparatorluğu çağında en
yüksek seviyesine ulaşan Hitit sanat eserleri, Kütahya bölgesinde Domaniç-Elmalı ve Altıntaş
yörelerinde yapılan kazılarda bulunmuştur. Bu eserler krem, kiremit renkli, sarımsı, bazen şamot
ve mika katkısının bulunduğu çamur bünyelerdir ve kendi renginden biraz daha koyu renkte
astarlanmıştır. Kütahya ve çevresinin önemli bir Frig yerleşim alanı olduğu da bilinmekted ir.
Kütahya’da Frigler dönemine (M.Ö. 1200-700) ait birçok kaya anıtı, kale ve düz yerleşim yeri
bulunmuştur. Kütahya ve civarında Frig dönemi seramik buluntuları diğer bölgelerde
bulunanlardan farklıdır. Örneğin diğer bölgelerde görülmeyen pişmiş topraktan yapılmış tekerlekli
çocuk oyuncakları bu dönemde Kütahya’da ortaya çıkmıştır. Friglerin tornada biçimlendirdik ler i
seramikleri tek ve çok renkli boyalarla süsleyerek iki gruba ayırdıkları görülmektedir. Frig
seramiklerinin siyah ya da gri astarlı ve tek renkli türde, madeni kapların etkisinde kalınarak
yapılmış örnekleri çok yaygındır. Süslemeli olanlarda motifler genellikle kırmızımsı kahverengi
ve açık renk astar üzerine çeşitli biçimlerde uygulanmaktadır (Anadolu Medeniyetleri Müzesi, t.y.
s.161).
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Frig dönemine ait ritonlar Frigyalı ustaların hayal gücünü ve yaratıcılığını sergileyen, hayvan
biçimli, törensel içki kapları olup, Anadolu’da tarih öncesi çağlardan bu yana kullanıld ığı
bilinmektedir. Günümüz Kütahya’sında da bu formları andıran kaplar yapılmaktadır. Kütahya’nın
tarihsel kültürü içerisinde Roma Çağı da yer almaktadır (M.Ö. 753-M.S. 476). Bu dönemde
Aizonai (Emet-Çavdarhisar), Alia (Emet-Kırgı Köyü), Ameyra (Simav-Kiliseköy), Apiia
(Altıntaş-Abya Köyü), Kadi (Gediz), Coteaeon (Kütahya) gibi daha bazı yerleşim birimleri ve
şehirleri gelişmiştir. Roma seramiklerinin Terra Sigillataları ile ün yaptıkları da bilinmekted ir.
Sevim Çizer; Roma devri kaplarının en güzellerinin kırmızı cilalı ve zarif kabartılı Terra
Sigillatalar olduğunu belirtmektedir (Çizer, 2005, s.110). Roma seramiklerinin tipik örneklerinin
yanı sıra genellikle perdahsız olarak üretilmiş çok sayıda seramikler de mevcuttur. Roma
Dönemi’ne ait bazı seramik buluntu örneklerini Kütahya Arkeoloji Müzesinde görmek
mümkündür. Kütahya Arkeolojisi içinde Helenistik Çağ (M.Ö. 330-30) seramikleri de yer
almaktadır. Helenistik Çağ sanatında Grek dünyasının büyük bir refahı gözlenir. Bu dönemde
özellikle astar ve perdahın yanında çok ince, detaylı kabartma süslemeleri dikkat çekmektedir.
Çok güzel Terra Sigillata örnekler de mevcuttur. Zengin bir Arkeolojik tarihe sahip olan Kütahya,
Bizans Döneminde de (M.S. 330-1453) tarih sahnesindeki yerini almıştır. Bizans sanatı, Helenizm
ve Roma sanatlarının içinde filizlenmiş ama Hıristiyan dininin ve Mısır, İran, Suriye gibi Bizans
İmparatorluğunun yayıldığı bölgelerdeki çeşitli kültür çevrelerinin etkisi altında kalarak
biçimlenmiştir. Kütahya’daki Bizans dönemine ait seramik buluntuların azlığı, hem Kütahya
Arkeoloji Müzesindeki seramik örneklerin azlığından hem de İsmail Hakkı Uzunçarşılı’ nın
yazısından anlaşılmaktadır (Uzunçarşılı, 1932, s.7). Kütahya çiniciliği üzerindeki etkilerin
başlangıcı, Selçuklular Dönemi’nde (1078-1243) başlamıştır. 13. yüzyılda geniş topraklara ve
güçlü bir devlete sahip olan Selçuklular, ilk olarak mimaride çiniyi kullanmaya başlamışlardı. Bu
devirde camiler, mescitler, medrese ve türbeler ile birlikte sarayların da büyük ölçüde çiniler le,
çini mozaik ve sırlı tuğlalarla süslendiği bilinmektedir. Anadolu Selçuklularının mutfak eşyası
olarak ürettiği seramikler, genellikle tek renkli, sırlı ve sgrafitto desenli olanlardır. 1243 yılında
Anadolu Selçuklu döneminin sona ermesiyle Kütahya’da Beylikler Dönemi etkisi görülme ye
başlamıştır. Kütahya’da bulunan II. Yakup Bey’in altıgen türbe çinileri, Anadolu Selçuklularında n
beri yapılmış lacivert ve firuze renkli düz geometrik çini plakalardan oluşturulmuştur. Altıge n
çinilerin arasında baklava dilimi olarak tabir edilen çinilerle süsleme güçlendirilmiştir. Zemin
bordürlerinde yeşil, beyaz, mavi, lacivert, kırmızı ve sarı gibi renkler bir arada kullanılmıştır.
Germiyanoğulları döneminden kalan bir başka yapı ise Vecidiye Medresesi ve İshak Fakih
Türbesi’dir. İshak Fakih türbesinin duvarları ve zemini firuze renk sırlı tuğla çinilerle kaplanmıştır.
Kütahya seramik ve çiniciliğinin gelişmesinde yadsınamayacak derecede katkısı olan bir başka
dönem ise Osmanlı seramik ve çiniciliğidir (1299-1923). Osmanlılar döneminde seramik ve çini
sanatlarında yeri doldurulamaz zarafette eserler yapılmıştır. Osmanlı çini ve seramik sanatının
başlangıcında Selçuklu mozaik çini tekniği ile renkli sır tekniği Osmanlı çinilerine bir başlangıç
teşkil etse de “15. yüzyıl Osmanlı eserlerinde çini mozaiğin çok kısıtlı yer aldığını izlenir.” (Öney,
1987, s.69). Osmanlı Devleti’nin gittikçe büyümesi ve Padişahların sanata verdikleri önemden
dolayı, yurt dışından sürekli yabancı usta ve sanatçıları Anadolu’ya getirmeleri sonucu çini
sanatının ünü dünyaya yayılmıştır. Çini üretimi 14. ve 15. yüzyıllarda İznik merkezli olup ;
Kütahya’daki çinicilik ise İznik çiniciliği ile eşzamanlı olarak gelişmiştir. İznik’in zamanla yoğun
talepleri karşılayamaması sonucunda Kütahya çiniciliği devreye konmuş ve İzniğe destek amaçlı
çini üretimi yapılmıştır. Osmanlılar mozaik ve renkli sır tekniğine ek olarak bir yenilik daha
getirmişlerdir. O da kabartmalı mercan kırmızı renginin 50 yıl süreyle kullanılmasıdır (1557).
Osmanlı seramik ve çinileri incelendiğinde; çoğunlukla irili ufaklı derin kâseler ile geniş kenarlı
tabaklardan oluştuğu görülecektir. Bu tür kaplar genellikle daire biçimli ve alçak kenarlıdır lar.
Bunlar irili ufaklı derin kâselerin ve kısa daire ayaklı tabakların dipleri olarak bulunmuştur. 15.
yüzyılın ortalarından 16. yüzyılın ortalarına kadar kullanılan renkli sır tekniği ile kırmızı çamur
bünyeler mevcuttur. Bu yüzyıllarda Kütahya ve İznik’te mavi-beyaz çiniler de kullanılıyordu. Bu
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çinilerin eski yayınlarda “Kütahyalı Abraham” çinileri diye adlandırıldığını da görülmekted ir
(Bilgi, 2005, s.12). 16.yy. da beyaz çamur kullanılmaya başlanmıştır. 16. yüzyıl sonlarına doğru
İznik, çini merkezi olma niteliğini yavaş yavaş kaybederken, Kütahyalı çiniciler kendilerine has
dekor anlayışı ile faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. 17. ve 18. Yüzyılda çini sanatı zayıflar ve mavibeyazlardaki kalite bozukluğu kendini hissettirir. Bu dönemde çini sırlarındaki kalite de
düşmüştür. 17. yüzyılda Kütahya’yı ziyaret eden Evliya Çelebi, Kütahya’da 34 mahalle olduğunu,
bunlardan birinde çini ve seramikçilikle uğraşan gayrimüslimlerin mahallesi olduğunda n
bahseder. Ayrıca o dönemde Kütahya’da 100 kadar çinici dükkânı olduğunu ve bu dükkânlarda
300 kadar işçinin çalıştığını vurgular. Evliya Çelebi seyahatnamesinde o dönemdeki çiniciler in
başında Abdülgaffar Medeni isminde bir pirlerinin (Çinicilerin Odası Başkanı) bulunduğunu da
belirtir. 18. yüzyıl ikinci yarısından sonra Kütahya çiniciliğinde renk ve biçim yönünden tekrar
başarılı örneklerin verildiği de görülmektedir. Küçük ve zarif fincanlar, hokkalar, kâseler, ibrikler,
sürahiler, mataralar, kadehler, kupalar, gülabdanlar, kandiller, buhurdanlar, süs yumurtaları, tütsü
kapları ve tabaklar bu örneklerdendir. Desen olarak çiçekler, stilize yapraklar, damlalar,
sarmaşıklar, kuşlar, balıklar, ulusal (yerel) giysili insan figürleri de kullanılmıştır. 18. yüzyıl
Kütahya’sında imal edilen çini ve seramikler üzerinde ustaların işaretlerinin bulunması da ilginç
bir gelişmedir. “Eflatun” işaretine ilk olarak 1740 tarihli bir seramikte rastlanmaktadır. Bu arada
bazı eserlerin altında da Arap harfleriyle “Sıvaz” yazılı olanlar da vardır. “Sıvaz” işaretli bu
seramiklerin Kütahya’da Sivaslı bir usta tarafından yapılmış olabileceği de muhteme ld ir
(Aksungur, 1983, s.95). 18. yüzyılda birçok Ermeni kilisesinde Kütahya çinilerini görmek de
mümkündür. Bu devirde Ermenice, Rumca kitabelerin yanı sıra haç biçimleri, melek, aziz
figürleri, kerubinler, Tevrat ve İncil’den bazı sahneleri gösteren çiniler imal edilip Osmanlı
Devleti’nin her bir köşesindeki kiliselere gönderilmiştir. Kütahya 18. yüzyıl boyunca çini üretim
merkezi olmayı sürdürmüştür. 18. yüzyılın çiniciliğin gelişimi açısından bir başka önemli yanı ise,
bu dönemde Osmanlı Devleti ile fincancı esnafı arasında yapılan sözleşmedir.
Resim1. H.1180/M.1766 Tarihli Fincancılar Esnafı Anlaşması

Bu anlaşma, Kütahya Şer’iye Mahkemesi Kadı Ahmet Efendi zamanına ait sicilin 57. sayfasında
bir belge olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlıca olan orijinal belgenin çevirisi şöyledir:
Medîne-i Kütahiyye’de vâki’ Fincancılar esnâfi kalfalarından Artin veled-i Uzun ve Acem oğlu
Ohannes ve Boğos oğlu Serkiz ve karındaşı (2) İsoti ve Beklime oğlu Artin ve Tıbtıt oğlu Mardos
ve Çolak Serkiz ve Karabet veled-i Kazer ve Hani oğlu Serkiz ve Emancir (3) oğlu Serkiz ve Davred
oğlu Karabet ve Nurcan oğlu Nurcan ve Kiğork veled-i Apik ve Kırkor veled-i İyici Esani (4)
Ponoz ve karındaşı Ohannes ve Oseb? veled-i Akop veledân Hacik ve Kabadanı oğlu Virdik oğlu
Serkiz ve şâir
(5) ma’lûmu’l-esâmî ve mahsûsu’l-eşhâs hirfet-i merkûme hulefâsı hâlâ Anadolu eyâletinde sâyeendâz-ı iclâl olan (6) vezîr-i âsaf-nâzır? müşîr-i nıüşterî-i tedbîr devletlü inâyetlü merhametlü Ali
Paşa vakafallahu bi’1-hayr ve mâ yeşâ dâme bi’1-birrî zikrih (7) ? hazretlerinin dîvân-ı ma’deletunvân-ı âsafâne ve eyvân-ı celâlet-nişân-ı vezîrânelennde ma’kûd meclis-i (8) şer’i-şerîf-i
râsihü’l-ednâda tarafeynin iltimâsıyla li’ecli’n-nizâm ve’1-istihkâm hâzır olan hirfet-i mezkûre (9)
üstâdlarından işbu as-hâbu’r-rakîm usta Artin ve Akop veledân İştanaki oğlu Artin veled-i
Hayrat? (10) ve Artin veled-i Yakop ve Karakaş yeğeni Akop ve Usta Kazer ve Mardiros ve Serkiz
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veled-i Davred ve Sarı oğlu (11) Simadin ve Aci Minaz ve Akop ve Şişman Murat ve ortağı Murat
ve Karakaş oğulları Aci Akop ve Aci (12) Ohannes ve Aci Hator ve Aci Karabet ve Tulumcuoğlu
Acı Ohannes ve Kilık oğlu Ohannes ve Şehri (13) oğlu Karabet ve Karakaş oğulları ve Oymacı
Altun ve Akop ve Asto oğlu Karabet ve usta Mefer ? ve karındaşı Ohannes ve Taneci (14) oğlu
Artin ve şeriki Serkiz ve Şirin oğlu Ohannes ve Kirkor ve Aci Madnos ve Altun ve Bedros ve Ohan
oğlu Panos ve Bogos (15) ve Etnıekçi oğlu Kirkor ve Taneci oğlu Akop nâm üstâd ve zimmîler
mahzarlarında her biri bi-tav’ihimi’s-sâf ıkrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp (16) hirfet-i mezkûre
hüsn-i nizâm ve intizâmı mürûr-ı ezmine ve ihtilât-ı müfsıdân-ı edâmine ile muhtel olup
üstâdlarımızm (17) zarar-ı azîm ve hasâret-i cesîme duçar oldukları hasebiyle tarafeynin intifa-ı
vasat ile arada dolap-ı kârhâne âolmak (18) üzre hırfet-i mezkûre i’mâl olunacak yigimıi dört kâr
hanede yüz aded hâs fincanı kırk akçeye hulefalar i’mâl ve küll-i yevm (19) her bir halîfe yüz elli
hâs fincan işleyip ve üstâdlar dahi bilâ niza’ altmışar akçesin i’tâ.ve şakırdan dahi yevmiye (20)
yigirmi dört akçeye yüz bayağı fincan i’mâl ve iki yüz elli fincan i’mâlinde yevmiye altnuş akçe
ahz ve cümle üstâdân ma’rifetiyle (21) hafife oldukda halîfe yevmiyesin ahz edüp ve orta evânın
yüzü altmış akçeye işleyüp ve hulefalar dahi (22) yevmî yüz elli danesini amel ve doksan akçe alup
büyük zarfların elli danesi bir guruşa amel olunup ve yüz hâs (23) fincan dört akçeye perdah ve
harci? fincanın yüzü bir paraya perdah olunup ve pergâlı yüzü bir paraya olup ve hulefalar (24)
başka çarh işlemeyüp ve bura dahi almayup kadîmden alageldiği üzre yigimıi dört kerhaneden
mâ’adâ kârhane küşâd olunmayup (25) amel-i kadîm ve vech-i a’dele mürâ’ât oluna ve nizâm-ı
mezkûre cümle razı ve hoşnûd ve gadr-i? himayeden ârî olmayup ba’de hâzâ; Hulefa (26) ve
şâkirdândan ferd-i vâhid nizâm-ı mezkûreyi ihlâle ba’is hareketde bulunurlar ise katle bedel ve
vaz’-ı kürek olunup te’dîbât-ı lâzımemiz (27) icra olunsun. Bu veçhile hüsn-i nizâm ile ve kadîm
âyîn-i hirfet üzre amele ta’ahhüd ve iltizâm eyledikde hilafı zuhur eder ise ber vech-i muharrer
(28) vaz’-ı kürek olmasına râzıyuz dediklerinde gıbbe’t-tasadıku’mer’î bi’r-rızâ mâ vaka’a bi’ttaleb ketb olundu. Cerâ zâlike Fi’1-yevmi’r-râbi’ min Safer li-seneti semânîne ve miete ve elf 4
Safer 1180/12 Temmuz 1766 (Kürkman, 200, s. 113-114).
1766 tarihli Fincancılar Anlaşması’nda içerik olarak şu hususlara değinilmektedir: Kütahya’da
mevcut 24 çini ve fincan atölyesinde çalışmakta olan çok sayıdaki usta ve işveren ile Anadolu
Valisi Ali Paşa arasında Kadı Ahmet Efendi zamanında bir sözleşme yapılarak tescil edilmiştir.
Dünyada ilk toplu iş sözleşmesinin 1815 yılında İngiltere’de yapıldığı sanılırken, Kütahya’da bu
belgenin ele geçmesi ile aslında ilk toplu iş sözleşmesinin 1766’da Kütahya’da gerçekleştirild iği
de ortaya çıkmıştır (Gülaçtı, 2011, s. 48).
1.1. Fincancılar Anlaşması olarak adlandırılan bu belgenin kısa özeti şu şe kildedir:
1-Mevcut 24 atölyedeki kalfalar 40 akçaya 100 adet has fincan imal edeceklerdir.
2-Ustalar 150 has fincanı işleyince 60 akça alacaklardır.
3-Ustabaşı olanlar 150 fincan işleyince 160 akça alacaklardır.
4-100 has fincan 4 akçaya perdah (sırlama) edilecektir.
5-Fincanların bir yüzü 1 paraya çizilecektir.
6-Şehirde bulunan 24 fincan atölyesinden başkası açılmayacaktır.
7-Anlaşmadaki maddelere aykırı davrananlar ve kuralları bozanlara para ve hapis cezaları
verilmesi kabul edilmektedir.
Bu dönemde ayrıca kurallara uymayanlara ölünceye kadar kürek mahkûmiyeti de
verilebilmekteydi Anlaşma metni, usta, işveren, işçi ve kalfalara okunup imzalatılmıştır. Pek çok
ismin geçtiği belgenin altında şahit ve tasdiktiler olarak Mefharül-Emacid vel-makam
(övünülmeye ve makam sahibi olmaya layık olan şanslılar) Salih Ağa Kethüda-i Çavuşan-ı Eyaleti Anadolu (Anadolu Eyaleti Kahyası), Umdetü’l Müderrisin (Hocaların hocası) Feyzi-zâde
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Muhiddin Efendi, Fahr’lemsâl (övünülecek kişi) İbrahim Çavuş-ı Divan-ı Anadolu (Anadolu
yazışma çavuşu) ve Abdülkadir Çavuş imzaları bulunmaktadır (Tunçoğlu, 1981-1982, s.777).
Cumhuriyet dönemine bakıldığında; 1923-1952 yılları arası, Kütahya çiniciliği açısından birçok
gelişmeye sahne olmuştur. Örneğin 1930 yılında TBMM, “İktisadi Vaziyetimize Dair Rapor”
içinde “Toprak Mamulatı” başlığı altında incelenen toprak, çini ve porselen eşyaların mevcut
durumu değerlendirilmiş ve yapılması gerekenler açıklanmıştır. Kütahya seramik ve çiniciliği,
1931 yılında hazırlanıp 1934 yılında yürürlüğe giren I. Beş Yıllık Sanayi Planı’nda da yer almıştır.
Bu planda Teşvik amacıyla Kütahya’da bir seramik fabrikası kurulmasını öngören karar alınmıştır.
1900-1952 dönemi ayrıntılı olarak incelenirse; bu yıllar arasında Kütahya’da biryandan çeşitli
sayıda atölyelerin açıldığı diğer yandan da kapandığı dikkat çekmektedir. Bu dönemde açılan ve
kurulan atölyelerin kısa ömürlü oldukları da görülmektedir. 1920 ve 1930 yılları arasında
Kütahya’da çini üretiminden çok seramik üretimi yapılmıştır. Bu ürünler: çanaklar, çeşitli
ebatlarda vazolar, farklı çaplarda tabaklar, derin kâseler, saksılar, günlük kullanım eşyaları ve gece
lambalarıdır. 1923’ten 1952 yıllarına kadar toplamda on iki büyük çini fabrikası kurularak
çiniciliğin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. 1950’li yılların sonuna gelindiğinde ise yedi çini
fabrikası kalmıştır. Bunun nedenleri arasında, çini ve seramik üretiminin kendi pazarlarını
porselene bırakmak zorunda kalışı ve üretimdeki teknolojik yetersizlik gösterilmektedir. 1960’lı
yılları çinicilik sektörü için verimli bir dönem olmamış, 1960 yılında sadece beş adet çini atölyesi
kalmıştır. 28 Mayıs 1963 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, Odalar Birliği ve İstanbul Tatbiki Güzel
Sanatlar Okulu ile Kütahya çini atölyesi sahipleri arasında çiniciliğin geliştirilmesi amacıyla bir
protokol imzalanmıştır. Cumhuriyet döneminde çinicilikteki en hızlı gelişme, 1970’li yılla rda
olmuştur. Bu dönemde çini fabrikalarının sayısı on sekize, çini pazarlayan işletmelerin sayısı ise
yirmi ikiye ulaşmıştır. Bu dönemin ilginç bir yönü kooperatifleşme olgusudur. Bu da çinic ilik
sanayii açısından önemli bir gelişme oluşturmuştur. 1974 yılında S,S. (sınırlı sorumlu) Kütahya
Çiniciliği Kalkındırma Küçük Sanat Kooperatifi, 140.000 TL sermaye ile kurulmuş ve 1977
yılında da bu kooperatifin amacı üretim, pazarlama ve tüketim olarak belirlenerek adı da S.S. ÇiniKoop-Kütahya Çiniciliği Üretim Pazarlama ve Tüketim Kooperatifi olarak değişmiştir. Ayrıca
1974 yılında Kütahya porselen de kurulmuştur. 1978 yılında çinicilik sanayisinin gereksinim
duyduğu hammaddeleri temin etmek için ve ortaklarına günün gereklerine uygun çağdaş ve teknik
koşullara sahip birer işyeri sağlamak amacıyla S.S. Çini-Koop kurulmuştur. Çini-Koop, çamur
tesisleri yapımına Federal Alman Cumhuriyeti İktisadi İşbirliği Bakanlığı’nın geri kalmış ülkelere
yardım fonundan önemli ölçüde yardım yapılmıştır. 1980’li yıllardan itibaren önemli bir geliş me
gösteren çini ve seramik sanatı, küçüklü büyüklü birçok atölyeye sahiptir. Bu atölyelerde çağdaş
formların geleneksel motiflerle bezendiği başarılı çalışmaların yanında, turistik talebi karşılamak
için de daha çok İznik desenlerini taşıyan seramikler üretilmiştir. 1984-85 yıllarında çiniciliğin
geliştirilmesi, seramik sanatının yaygınlaştırılması ve gerekli kalifiye elemanlarının yetiştirilmes i
amacı ile Kütahya Endüstri Meslek Lisesi’nde Mustafa Fazıl Baş, Nafiz Göğüş ve Celal Karabay
gibi eğitimciler tarafından bugünkü Seramik Bölümü kurulmuştur. 1986 Temmuzunda 1.
Milletlerarası Türk Çini ve Seramik Kongresi yapılmış, bu kongrede Türk çini ve seramik
sanatının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanmıştır.
Kütahya çiniciliğinin gelişmesi ve gittikçe yozlaşan desen ve motiflerin tekrar aslının
oluşturulması ve orijinaline uygun halde uygulanması için, Prof. Hakkı İzzet tarafından “Kütahya
Çini Desenleri Kursu” açılmış ve başarılı sonuçlar alınmıştır. Prof. Hakkı İzzet’in vefatıyla bu
proje çalışması da son bulmuştur. 1989 yılına gelindiğinde ise, çini imalatı yapan işletme sayısı
58’e ulaşmış, çini pazarlayan işletme sayısı da elliyi geçmiştir. Kütahya’da eğitim ve öğretim
veren ilk Çini ve Seramik Programları, 1974-75 yıllarında Anadolu Üniversitesi’ne bağlı olarak
Yay-Kur adı altında açılmıştır. 1992 yılında Dumlupınar Üniversitesi’ne bağlanmış ve tüzel kişilik
olarak Anadolu Üniversitesi bünyesinden ayrılmışsada zaman zaman akademik anlamda Anadolu
Üniversitesinin desteğini almaya devam etmiştir. Günümüzde ise Dumlupınar Üniversites i;
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Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakülteleri bünyelerinde Seramik Bölümleri kurulmuştur. Ayrıca
Kütahya Meslek Yüksek Okulu bünyesinde daha önceden mevcut olan Ön Lisans düzeyindek i
Seramik ve Çini Programları birleştirilerek Seramik-Cam-Çini Programı adını almıştır. Yine
1990’lı yılların başlarında “İznik” adlı çini kitabının yayınlanmasından sonra Kütahyalı çiniciler in
nerdeyse tamamına yakını ürünlerinde İznik çini desen ve motiflerini kopya etmeye başlamışlard ır.
Ancak Elhamra çini, Özen çini, Metin Çini ve Hamza Üstünkaya gibi bazı çiniciler Kütahya’ya
ait çini desen ve motiflerini kullanmaya devam etmişlerdir. 1998 yılına gelindiğinde 2.
Uluslararası Türk Çini ve Seramik Kongresi yapılmıştır. Eylül 2010 yılında çini ustası Sıtkı Olçar
kendi adına çini sempozyumu düzenlemiştir. Ekim 2010 da ise Kütahya Valiliği, Belediye
Başkanlığı, Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahyalı Sektörel çalışan ve işveren yetkililerin de ortak
çaba ve katkılarıyla, Günümüz Kütahya’sının Seramik ve Çinicilik Sektörünün, Bugünk ü
durumunu tartışmak amacı ile 3. Uluslararası Çini Sempozyumu ve 1. Avrasya Seramik Kongr esi
düzenlemiştir. Bu Sempozyum ve Kongrede sunulan bildiri ve sonuçlar sempozyum kitapçığında
yer almıştır. Kütahya’da Ekim 2010’da yapılan 3. Uluslararası Çini Sempozyumu ve 1. Avrasya
Seramik Kongresi doğrultusunda bir çini çalıştayı yapılmış ve bu çalıştay çerçevesinde Kütahyalı
çinicilerin tamamına yakınının İznik Çini desen ve motiflerini kullandıkları görülmüştür. Ayrıca
Günümüzde Kütahya’ya ait klasik desen, motif ve renklerin kullanılmadığı da tespit edilmiştir.
2014 ve 2015’li yıllar da Dumlupınar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik ve Cam
Bölümü tarafından Kütahya seramik ve çiniciliğinin Üniversite öğrencilerine tekrar duyurulmas ı
amacı ile Dumlupınar savaşındaki milli ve manevi değerlerin genç nesillere hatırlatılması ile
dünyaca tanınan ve aslen Kütahyalı olan Evliya Çelebinin aziz hatıralarını yaşatmak için I ve II.
Dumlupınar Seramik, I ve II. Evliya Çelebi Çini Yarışmaları düzenlenmiştir. 2018 yılında Kütahya
şehri UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağına dâhil edilmiştir. Kütahya çiniciliği bugün alt ve
üst yapısıyla en üst noktalara gelmekle beraber ticari kaygılar eşliğinde yapılan bazı üretimler in
sıradanlığı ile İznik desen ve motiflerinin sıklıkla kullanıldığı da görmezlikten gelinemez. Bu
açıdan irdelendiğinde Kütahya çini sektöründe kendilerine has desenlerin kullanılmad ığı
gözlerden kaçmamaktadır. Kütahyalı çiniciler günümüz de ekonomik açıdan ayakta kalma ve var
olma çabasını içindedirler.
2. Kütahya Seramik Ve Çiniciliğinin Gerileme Nedenlerine Genel Bakış
19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyılın başlarındaki Kütahya çiniciliği incelendiğinde yeni bir dönemin
başladığı görülecektir. 1860’lı yıllarda, Kütahya’da ikamete mecbur bırakılan Mücellit (Ciltçi)
Mehmet Hilmi Efendi, Kütahya’da Ermeni asıllı Karabet usta ile ortak çini atölyesi kurar. Daha
sonra af edilmesine rağmen Kütahya’dan ayrılmayıp çalışmalarına Kütahya’da devam eden
Mehmet Hilmi Efendi ilerleyen yaşından dolayı doğum yeri olan İstanbul’a geri dönerken
atölyesini o dönemlerde çırak olarak yetiştirdiği ve mutemedi olarak kabul ettiği Hafız Mehmet
Emin Efendi’ye emanet eder. İstanbul’a döndükten kısa bir süre sonra da vârissiz olarak vefat eder
(Çini, 1991, s.19). Mehmet Hilmi Efendi’den kendisine kalan atölyesinde çiniler üretip atölyesini
daha da genişleten Hafız Mehmet Emin Efendi, çalıştırdığı işçi sayısını 150’ye kadar çıkarma
başarısını gösterir.
Aynı zamanda da atölyesinde ürettiği çinilerin pek çoğunun altına “Amel-i Mehmed Emin
Telamiz- i Mehmed Hilmi, Kütahya” ibaresini yazmak suretiyle ustasının kendisine bıraktığı
maddi ve manevi mirasa ahde vefasını da göstermek istemiştir (Bilgi, 2005, s.15).
Hafız Mehmet Emin Efendi Kütahya Mutasarrıflığı (Valiliği) vasıtasıyla da 1917 tarihli
dilekçesiyle Ticaret Nezareti’ne (Bakanlığı) başvuruda bulunmuş, maddi ve manevi talepte
bulunarak 150 işçi çalıştırdığından ve o güne kadar emsali yapılmamış büyüklükteki bir fırın
inşaatından bahsetmiştir. Ayrıca bu yüzyılda Fuat Paşa’nın yazdığı şu yazı da dikkat çekmektedir;
“19. yüzyılın başlarından itibaren gerilemeye başlayan Kütahya çiniciliği bu yüzyılın sonlarında
durma noktasına gelmişti. 1893-1908 yılları arasında Kütahya’da valilik yapan Giritli Fuat
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paşa’nın İstanbul’a gönderdiği 1907 tarihli raporda üç yüzyıl evvel çalışmakta olan üç yüz çini
atölyesi varken, 1795’de bu sayının yüze indiğini, son yıllarda ise sadece Hafız Mehmet Efendi
ile Hacı Artin Minasyan atölyelerinin kaldığını ve bunların da kapanmak üzere olduğunu
belirtmektedir” (Demirsar, Arlı, 2003, s.338). Kütahya çiniciliğinin gerileme veya duraklama ya
başlamasının ilk sinyalleri 1795’teki fermandan da anlaşılmaktadır. Ayrıca I. Dünya Savaşı’nın
çıktığı 1915’li yıllarda çoğunluğunun çini ve seramik ustalarının oluşturduğu 1400 Ermeni’ nin
Kütahya’dan ayrılması yeni ustaların yetiştirilmemiş olması, hammaddelerdeki kalite
düşüklüğünün baş göstermesi, eski ustaların kendi bilgi ve becerilerini bir sır gibi saklamaları ve
bir başka çırağa aktarmadan ölüp gitmeleri çiniciliğin gerilemesi nedenleri arasında
gösterilmektedir. 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında eski İznik çini motifler ine
dönülmüştür. Günümüz Kütahya’sında İznik desenleri örnek alınarak seramik üretimine devam
edilmiş olsa da Kütahya çiniciliği asrın yarısına (21.yy.) doğru modern anlayışlı bir döneme
girmiş, klasik Kütahya çini desenlerinden büyük çoğunlukla uzaklaşılmıştır (Güney, Güney, [t.y.],
s.142). Kütahya çiniciliğinin gerileme nedenlerinden bazıları da ekonomik kaygıla rda n
kaynaklanan ucuz maliyet ve özensiz el dekorlarının çoğalması ile merdiven altı tabir edilen
üretimin artması olarak gösterile bilinir. Ekonomik çıkmazlar yeni desen ya da uygula ma
tarzlarının meydana gelmesine neden olmuştur. Klasik çini uygulaması dışında yeni teknikler in
oluşturulması ve serigrafik tahrir baskıları ile mümkün olduğunca fazla ve ucuz üretimin yapılmas ı
yanında ekonomik döngünün yetersizliği de Kütahya çiniciliğinin gerilemesinde etken olmuştur.
Kütahya çiniciliğinin gerileme nedenleri ile ilgili Kütahya’nın UNESCO ödüllü çini ustaları ile
2010 yılında yapmış olduğum röportajda;
Sıtkı Olçar, “Japonlara bakıyorsunuz hala odunlu fırın pişirimi gerçekleştirilirken, Kütahya’da
benim dışımda odunlu fırın bulunduran kalmadı gibi. Çini-Koop ve Elhamra’da odunlu fırınlar
yıkıldı. Bunların yıkılmaması için çaba sarf ettim ama başaramadım. Yalnız kaldım. Kütahya’da
odunlu fırınların kullanımı kalmayınca, Kütahyalı fırın yakan ustalar da kalmadı, yok oldu. Bu
olumsuz gelişmelere sesini çıkarmayıp, göz yuman Kütahyalı yetkililer, geleneğimize sahip
çıkmada gerekli özeni göstermediler/gösteremediler. Tüm bunlardan özetlersek; Kütahya’daki
bugünkü yöneticilerin yanlış uygulamaları, çiniciliğin gelişimine sekte vurmaktadır. Örneğin
Belediye 30-35 çini atölyesine baskın yaptı. Bizleri vergi kaçakçısı gibi gösterdiler ve Eskişehir
yolu üzerindeki atölyemi kaçak diye yıkmak istediler. Ustalar dükkânlarını kapatıp İznik’e gittiler.
Evlerde tek başlarına çini tabak boyayan insanları çok önemli ustalar olarak gösterip, bizleri
önemsiz gibi yansıtmaya çalıştılar. UNESCO bana yaşayan kültür hazinesi olarak ödül verirken,
Kütahyalı yöneticiler ise bizleri önemsiz gösterme çabası içindeler. Yetkili ama bilgisiz yöneticiler
ile çinicilik tahribata uğradı ve uğramaktadır. Dumlupınar Üniversitesi’nden de yeterli destek
gelmedi. Bugünkü çiniciler 35-40 yıllık çinicilerdir ve bu çiniciler ile yıllarca evlerinde tahrir
ustası olarak çalışan iyi ustalar da dahil olmak üzere hiçbirimizin biyografimiz yoktur. Çinicilerin
kayıtları yoktur. Kütahya’da çini dekoru çizen, tek başına çalışan kadınlardan bile işyeri açılış
ruhsatı isteyen yetkililer, evinin iaşesini oluşturmaya çalışan fakir fukarayı da korkutmuş, çinicilik
işini bırakmışlardır. Tüm bu yanlış uygulamalar, çiniciliğin eksiye gidişine sebep olmaktadır.
Gaziantep’te bulgur kırma tesislerinden %1 KDV alınırken, Kütahya’da çiniciler devletten hiçbir
yardım görmediği halde %18 KDV ödemektedirler. Başbakanlığa ve Kütahya Ticaret ve Sanayi
Odası’na verdiğim dilekçeler akim (sonuçsuz) kalmıştır” demektedir.
Mehmet Gürsoy ise, “Kütahya çiniciliğinin 14. yüzyıldan bu yana 600 yıllık bir geçmişi olmasına
rağmen, geçmişe yönelik birkaç parça çiniden başka günümüze ulaşmış, kayda değer hiçbir çini
ürün bulunmamaktadır. Var olanlardan birkaçı Sadberk Hanım Müzesi’nde, birkaçı da yurt
dışında Kütahyalı Abraham imzasını taşımakta ve pek de üst kalite işler sayılmamaktadır.
“Kütahya şehri çiniciliğin başkenti olarak lanse edilmek istense de uygulamalardaki büyük
noksanlıklar görmezlikten gelindiği gibi, bunların giderilmesine çalışılacağına, Dumlupınar
Üniversitesi tarafından uygulanan bir “Bologna” süreci kapsamında, Kütahya Meslek
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Yüksekokulu’nda var olan iki yıllık Çinicilik Bölümü kapatılarak, bu bölüm seramik ile birleştirilip
adı da “Seramik-Cam-Çini” oluyor. Çinicilik mesleği iki yılda öğrenilemeyeceği gibi bu bölümün
dört yıllığa çıkarılmasına da çalışılmamıştır. Güzel Sanatlar Fakültelerinde geleneksel
sanatlardan Çini Bölümü bulunmakla beraber, Kütahya’da dört yıllık bölüm olmadığı gibi iki
yıllık bölüm de kapatılmış ve Kütahya’da eğitim alanında çinicilik defteri kapatılmıştır. Ayrıca
Kütahya’nın yerel ve bürokratik makamlarca iyi tanıtılması, reklamının yapılması da şarttır” diye
ifade etmektedir. 19. yy.’a gelindiğinde klasik Türk seramiklerini taklit eden düşük kalitede
ürünler imal edilmeye başlanmıştır. Kütahya da 19. yy. sonu ile 20. yy.’ın başlarında eski İznik
çini motiflerine tekrar dönülmüştür. Kütahya’ya ait çini motif veya desenleri yok denecek kadar
az usta tarafından kullanılmaktadır. Bunların başında El Hamra çini ve Hamza Üstünkaya
gelmektedir. Kütahya çiniciliğinin istenilen yerde olmamasının nedenlerinden bazıları da:
Milenyum tekniği denilen yeni bir tekniğin sıkça kullanılması orijinal Kütahya çini motiflerinde n
daha da uzaklaşılmasına neden olmuştur. Ayrıca PVC tekniği, Zar baskı Tekniği gibi teknik
kolaylıklara gidilmesi satış potansiyelini artırsa da el dekoru uygulamaların zayıflamasına neden
olduğu düşünülmektedir.
3. Sonuç Ve Öneriler
Kütahya çiniciliğinin bugünkü sorunları ve gerileme nedenleri ile yeniden kendi desen ve
motiflerin kullanılması ve gelişimi ile çiniciler tarafından yapılan önerilerin tespiti için yerinde
inceleme yapılmıştır. 100 kadar çinici ile görüşülerek aşağıdaki öneriler oluşturulmuştur: Kütahya
çinicilerinin kooperatifleşmesinde yarar vardır. Bu konuda yapılacak olan girişimlere bir an önce
hız kazandırmak, bu sektörde çalışanların faaliyetlerini daha sağlıklı yürütmeleri açısından büyük
önem arz etmektedir. Kütahya çinilerine ait klasik orijinal formlar, renkler ve klasik motifler
ortaya çıkartılarak bir vakıf bünyesinde kayıt altına alınmak suretiyle korunup geliştirilmelid ir.
Kütahya seramik ve çinileriyle ilgili çalışma, araştırma ve yeni gelişmelerin paylaşılması için
Kütahya çinileriyle ilgili sempozyum ve kongrelerin en az iki yılda bir düzenli olarak yapılmas ı,
Kütahya ve Türk çiniciliğinin gelişimi açısından önem teşkil etmektedir. Kütahya’da ulusal ve
uluslararası düzeyde gelenekselleşmiş çini ve seramik fuarları ve festivalleri düzenle mek
önemlidir. Kütahyalı çini ustalarının daha verimli olmaları ve ekonomik kaygılardan uzak olmalar ı
ile çalışma ortamlarının daha sağlıklı ve düzenli olması kaçınılmazdır. Çini sektördeki vergi
düzenlemelerinin, girişimcileri teşvik edici kapsamda tekrar ele alınması gerekmektedir. Eski
çinilerin konservasyonunun (noksanlıkların tamamlanması) doğru yapılabilmesi için eğitim
kuruluşlarının bu konudaki çalışmalara katkıda bulunmaları açısından daha çok önem vermeler i
gerekmektedir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Seramik
Bölümünün yanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Çini Restorasyon ve
Konservasyon bölümünün kurulması oldukça önemli görülmektedir. Bu sayede çeşitli araştırma
ve projelerin gerçekleştirilmesinin bilimsel alt yapısı oluşturularak Kütahya’nın çinicilik alanında
sahip olduğu stratejik üstünlüklerin daha da ileriye götürülmesi amaçlanmalıdır. Geleneksel
Kütahya çini motif ve desenlerinden oluşan özgün duvar karolarının, günümüz mimarisinin iç ve
dış mekânlarında kullanımı teşvik edilmelidir.
Bu durum sayesinde çininin, dini yapılarda kullanıldığı gibi sivil mimaride de kullanımı yaygınlık
kazanacaktır. Bu alanlara özgü ürünlerin mimari ya da yapı estetiğinin önemli detayları olacak
şekilde tasarımına yönelik çalışmaların sürdürülmesi ve eğitimlerinin ilgili fakülte ve yüksek
okullarda verilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çinicilik sektörünün hem ekonomik hem de
kültürel yönden sürdürülebilir bir tüketim döngüsü daha da geniş kapsamda ele alınacak şekilde
bir yapıya kavuşturulacaktır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi veya özel okullarda, anaokulla r ı
ve ilköğretim düzeyi başta olmak üzere, öğrencilerin sanata olan ilgilerini, yaratıcılıklarını otaya
çıkartmak, seramik ve çini çalışmalarında bulunmalarını sağlamak amacıyla, ders programının
oluşturulmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılması da gerekmektedir. Devlet
üniversiteleri başta olmak üzere seramik ve çini sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin çeşitli
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organizasyonlarla, bir araya gelmelerinin sağlanması, ayrıca küçük ölçekli işletme ürünlerinin,
büyük ölçekli işletmelerdeki gibi belirli bir kalite ve standardizasyonuna sahip olmaları açısında n
yine devlet üniversitelerince çeşitli projelerin üretilmesi ya da çalışmaların yapılması önemli
görülmüştür. Akademik personel ile alaylı denilen çini sektörü çalışanlarının diyalog
kopukluğunun giderilmesi ve yeni fikirlerin paylaşılması Kütahya çinilerinin daha bilinç li
yapılmasına katkı sağlayacaktır. Eleman yetiştirme sürecinde tahakkuk eden sigorta primlerinin,
işveren yerine kamu kesimince karşılanması bu sektörün gelişmesine katkıda bulunacağı da
öngörülmektedir.
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Öz
Vergilendirmede adalet ilkesi gereği, mali gücün göstergelerinden biri olan servetin vergilendirilmesi gerekmektedir.
Yalnızca servetin kendisi değil, servetlerin intikalinden de vergi alınmaktadır. Bu kapsamda 1959 yılında 7338 Sayılı
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uygulamaya konulmuştur. Bu verginin konusunu veraset veya diğer suretle sağlar
arasında gerçekleşen intikaller oluşturmaktadır. Ancak zamanla küreselleşmenin etkisiyle sermayenin mobilites i
artmış, teknolojinin ilerlemesiyle ülke kavramı kalmamış ve başka ülkelerde yaşama şartlarının da kolaylaşmasıyla
kişilerin herhangi bir ülkede yaşama şansı artmıştır. Ancak bu du rum olumlu görünmekle birlikte birtakım
olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. Çünkü farklı ülkelerde yaşanması, farklı ülkelerde taşınır ve taşınmaz
mallara sahip olunması sonucunu doğurmuştur. Bu sonuçla, bu malların ölüm veya başka bir sebeple sağla r arasında
intikali, birden fazla ülkenin alanına girmesi sebebiyle, uluslararası hukuk açısından sorun teşkil etmektedir. Burada
hangi ülkenin hukuk kurallarının uygulanacağı, sorunun temelini oluşturmaktadır. Birden fazla ülkenin duruma dahil
olması aynı zamanda çifte vergilendirmeye de sebep olabilecektir. Bu denli sorun ile neticelenebilecek bir konunun
uluslararası düzlemde çözümlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, çalışmada Veraset ve İntikal Vergisine ilişkin
genel çerçeve aktarıldıktan sonra, Veraset ve İntikal Vergisinin uygulanmasında hangi sorunlarla karşılaşıldığı ve
uluslararası açıdan ne şekilde ele alındığı, uluslararası anlaşmalar, Türkiye-Almanya Konsolosluk Anlaşması, bazı
Yargıtay ve Danıştay kararları çerçevesinde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Veraset ve İntikal Vergisi, Uluslararası Anlaşmalar, Türkiye-Almanya Konsolosluk Anlaşması,
Vergi Anlaşmaları, Yargıtay Kararları, Danıştay Kararları.
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EXAMINATION OF INHERITANCE AND TRANSFER TAX IN THE FRAMEWORK
OF INTERNATIONAL AGREEMENTS, SUPREME COURT AND STATE COUNCIL
DECİSİON
Abstract
By force of judicial principle in taxing, wealth one of the indicators of fiscal power has to be dealed with in this frame
and has to be taxed. Not only wealth but also descent is t axed. Within this framework in 1959, 7338 numbered
Inheritance and Transfer Tax is fixed on application. The subject of this tax is formed with descents which actualise
with inheritance or other ways. But by the emergence of globalization the mobility of capital increased. By the
development of technology country notion ended and people get the chance living any country. Although this situation
has some pozitive effects it also brings some negative effects together. Since living in different countries has resulted
in the possession of movable and immovable property in different countries. As a result of this, the transfer of these
inter vivos due to death or some other reason constitutes problems in terms of international law. In those cases, the
basis of the problem is about which country’s law should be constitute. The inclusion of more than one country also
causes double taxation problems. A subject that results in such problems needs to be solved on an international level.
In this context, after the general framework of Inheritance and Transfer Taxation is introduced in the study, the
problems encountered in the implementation of the tax and how it is handled internationally will be examined through
international agreements, Turkish-German Consular Treaty, some Supreme Court and State Council Decisions.
Key Words: Inheritance and Transfer Tax, İnternational Treaties, Turkish-German Consular Treaty, Tax Treaties,
Supreme Court Decision, State Council Decisions.
Jel Codes: H20, K33, K34.
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Giriş
Küreselleşmenin artmasıyla ve teknolojinin büyük bir gelişim göstermesiyle artık ülkeler birbirine
daha çok yaklaşmış durumdadır. Bu sebeple, bir ülke vatandaşının diğer bir ülkede ikamet etmesi
ya da o ülkenin vatandaşlığını alabilmesi kolaylaşmıştır. Ancak, kişinin istediği ülkede ikamet
edebilmesi ve o ülkenin vatandaşlığını alabilmesi vergisel açıdan çeşitli sorunları da beraberinde
getirmektedir. Bu sorunlardan birisi çifte vergilendirmedir. Veraset ve intikal vergisi açısında n
verasete veya intikale konu olan taşınır ve taşınmaz malların farklı ülkelerde bulunmas ı
durumunda, ülkelerin benimsediği vergilendirme ilkelerine göre bir kişinin birden fazla
vergilendirilmesi ya da hiç vergilendirilmemesi söz konusu olabilmektedir. Bu sorun ülkeler
arasında vergi anlaşmaları yapılarak çözülmeye çalışılmaktadır.
Bu amaçla, çalışmada öncelikle veraset ve intikal vergisinin genel çerçevesi çizilecek ve
uygulamada karşılaşılan sorunlar ele alınacaktır. Daha sonra veraset ve intikal vergisinin
Türkiye’nin taraf olduğu vergi anlaşmalarındaki ve Türkiye-Almanya arasında imzalanmış olan
konsolosluk anlaşmasındaki durumu incelenecektir. Burada vergi anlaşmalarının yanı sıra
Türkiye-Almanya konsolosluk Anlaşması’na da ayrıca yer verilmiş olmasının sebebi; 31 Ekim
1961 yılında Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “Türk İşgücü Anlaşması” neticesinde birçok
Türk Vatandaşının çalışmak için Almanya’ya gitmesi, orada uzun yıllar kalması ve taşınma z
gayrimenkul de edinmiş olması sebepleriyle veraset ve intikal vergisi ve miras hukuku açısında n
önemli ölçüde sorunun çıkabilme ihtimali olduğunun düşünülmesidir. Aynı zamanda konsolosluk
anlaşması gereği, bir Türk-Alman miras hukuku uyuşmazlığında ilk olarak konsolosluk anlaşmas ı
hükümlerinin uygulanacağı anlaşma metninde belirtildiğinden dolayı, çalışma kapsamında bu
anlaşmanın da incelenmesi uygun olacaktır. Çalışmada son olarak yargı kararlarına da yer
verilerek konu analiz edilmeye çalışılacaktır.
1. Veraset ve İntikal Vergisinin Genel Çerçevesi
Anayasa’nın 73. maddesinde belirtilen “mali güç” kavramı, bireylerin sahip oldukları gelir,
harcama ve servetlerini ifade etmektedir. “Herkes mali gücüne göre vergi vermekle yükümlüd ür ”
denilerek bu unsurlarla orantılı olarak bireylerin vergi ödemeleri beklenir. Ödeme gücünün
göstergesi sayılan ve servet üzerinden alınan vergilerden bir tanesi de veraset ve intikal vergisid ir.
Veraset ve intikal vergisi servet üzerinden alınmakla birlikte esasında servetlerin transferi
üzerinden alınmaktadır.
Veraset ve intikal vergisi Türk Vergi Sistemimizde 1959 yılında yürürlüğe giren 7338 Sayılı
Kanun hükümlerine göre uygulanmaktadır. Verginin konusu kanunun 1. maddesinde “Türkiye
Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset
tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali
veraset ve intikal vergisine tabidir.” denilerek belirtilmiştir. Bu açıdan verginin konusunu T.C.
vatandaşlarının Türkiye’de ve yurt dışında 2 bulunan malları ile Türkiye sınırları içinde buluna n
mallar oluşturur (Şafak ve Yurtsever, 2015: 28). Bu şekillerde belirlenen verginin konusu
bakımından vergilendirmede hem şahsilik hem de mülkilik ilkelerinin uygulandığı görülmekted ir.
Nerede olursa olsun vatandaşlığında bulunan kişilerin mallarının veraset veya diğer yollar la
intikali ve nereden olursa olsun yabancı bir ülkeden T.C. vatandaşına mal intikalini vergilendir mek
istemesi şahsilik ilkesini, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bulunan malların Türk vatandaşı ve
yabancı kişilere intikalini vergilendirmek istemesi de mülkilik ilkesinin uygulandığını
göstermektedir (Bilici, 2014: 188-189) .
Veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olay, veraset yoluyla mal intikali ve veraset dışındak i
yollarla ivazsız mal intikallerinde ayrı ayrı düzenlenmiştir. Buna göre; veraset yoluyla mal
2

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığında bulunan bir kişinin Türkiye sınırları dışında bulunan malını veraset yoluyla veya
ivazsız bir tarzda iktisap eden ve Türkiye'de ikametgahı olmayan yabancı kişi bu vergi ile mükellef tutulmaz.
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intikalinde vergiyi doğuran olay, ölüm ya da gaiplik nedeniyle bir kişinin mal varlığının başka bir
kişiye geçmesidir. Veraset dışındaki yollarla mal intikalinde vergiyi doğuran olay ise; sağ olan
kişilerden birinin ivazsız olarak başka birinin lehine tasarruf işlemi yapmasıdır. İvazsız intikallere ;
bir malın bağışlanması veya ikramiye kazanılması örnek olarak gösterilebilir. Veraset dışı mal
intikali ivazsız olabileceği gibi ivazlı olarak da gerçekleştirilebilir 3 . Ölünceye kadar bakma
sözleşmesinde, bakım borçlusu ölene kadar bakım alacaklısını korumayı, gözetmeyi; bunun
karşılığında bakım alacaklısı da malların bir kısmını veya tamamını bakım borçlusuna geçirmeyi
taahhüt eder. Bu durumda karşılıklı bir borç durumu söz konusu olduğu için bu tür bir sözleşme
ivazlı intikal olarak değerlendirilir (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2010: 366-367). Ancak ivazlı
intikaller veraset ve intikal vergisinin konusuna girmemektedir.
Verginin mükellefi, kanunun 5. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; verginin mükellefi, veraset
yoluyla (miras, vasiyet) veya ivazsız bir tarzda (tesadüf oyunu, piyango, bağış, kura, vb.) mal
(taşınır ve taşınmaz) iktisap eden kişidir. Bu şekilde ölüm sonucunda ya da sağlar arası yapılan
ivazsız intikaller sonucunda üzerine mal iktisap eden kişi verginin mükellefi olur ve belirli
görevleri yapmakla yükümlü hale gelir (Ünsal, 1996). Ancak mükellefiyetin başlaması açısında n
diğer vergilere göre veraset ve intikal vergisinde farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Buna göre;
normalde vergilerde mükellefiyet vergiyi doğuran olayın meydana gelmesiyle başlarken, veraset
ve intikal vergisinde beyannamenin verilmesiyle, beyannamede belirtilmeyen malların ek beyan
ile beyanı sırasında ya da beyanname verilmeyen hallerde idarece tespiti zamanında ve terekenin
tahriri, defter tutma veya resmi tasfiye hallerinde 4 bu işlemlerin tamamlandığı zamanda başlar
(Türkay, 2015). Aynı zamanda veraset yoluyla intikalde mükellef olabilmek için, kendilerine mal
iktisap edecek kişilerin mirasçı olduklarını öğrendikleri andan itibaren 3 ay içinde mirası
reddetmemeleri gerekir. 3 ay içinde mirası reddetmek işleminde bulunmayan ya da hiçbir işlem
yapmayan kişi verginin mükellefi olur (Erim, 2007).
Veraset ve intikal vergisi, gelir vergisi gibi beyan usulünün uygulandığı bir vergid ir.
Mükellefiyetin başlaması için de beyanname verme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak beyanname
verme süreleri veraset yoluyla intikallerde; ölen kişi ve mirasçıların ikametlerine ve bulunduk lar ı
ülkelere göre farklılık gösterirken, sağlar arası intikallerde de intikalin şekline göre farklılık
göstermektedir (Yılmaz, 1997).
Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde beyannamenin;


Ölümün Türkiye sınırları içerisinde meydana gelmesi durumunda, eğer mükelle fler
Türkiye’de iseler ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde, mükellefler yabancı bir ülkede
iseler ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde,



Ölümün yabancı bir ülkede meydana gelmesi durumunda; mükellefler Türkiye’de iseler
ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, mükelleflerle ölen kişi aynı ülkede ise 4 ay içinde,
ölen kişi ile mükellefler yurt dışında ve farklı ülkelerde ise 8 ay içinde (Kıldiş, 2014).



Gaiplik5 hallerinde, gaiplik kararının ölüm siciline işlenmesini takip eden tarihten itibaren
1 ay içinde verilmesi gerekir.

Sağlar arası intikallerde beyanname; eğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından düzenlenen yarışma
ve çekilişler ile şans oyunları söz konusuysa, yarışma ve çekilişlerin yapıldığı günü takip eden
3

4

5

İvazsız intikal, bağış veya herhangi bir tarzda olan iktisapları kapsarken; ivazlı intikal, bir kimsenin aldığı faydaya karşı,
yükümlülük altına girdiği hukuki işlemlerdir. Başka bir deyişle ivazlı intikalde bir bedel ödenmesi söz konusudur.
Veraset ve intikal vergisi matrahına giren malların kaçırılacağına ait karineler varsa verginin güvenliğini sağlamak amacıyla
bu işlemlerin yapılması gerekmektedir (Yılmaz, 1996).
Kişinin ölüm tehlikesi içinde kaybolması halinde bu tehlikenin ortaya çıkmasından itibaren bir yıl içinde ya da uzun
zamandan beri haber alınamama hallerinde son haber alma tarihinden itibaren 5 yıl geçmesi şartıyla mahkemece kişinin
öldüğüne karar verilmesidir (Özkaya ve Özfidan, 2010).
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ayın 20. günü akşamına kadar, diğer intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihten itibaren
1 ay içinde verilir (Ufuk, 2002).
Beyannamenin verilmesinde veraset ve intikal vergisine özgü bir uygulamaya gidilmiştir ve
mükelleflere birinci ve ikinci ek süre olmak üzere 2 ayrı süre verilmiştir. Kanuni beyanname verme
süresinin sonundan itibaren başlayan ilk 15 günlük süre birinci ek süredir. Bu dönemde
mükelleflerin beyanname vermemesi durumunda vergi zıyaı oluşmadığı kabul edilir ve bu süre
içerisinde beyanname verenlere ikinci derece usulsüzlük cezası verilir (Akarslan (a), 2006). İlk 15
günlük sürede de beyanname verilmemesi durumunda, vergi idaresi tarafından mükellefe tebliğ
edilerek ikinci 15 günlük süre verilir. Eğer mükellefler bu süre içerisinde beyannameler ini
verirlerse, yine vergi ziyaı oluşmaz, ama bu sefer birinci derece usulsüzlük cezası verilir.
Mükelleflerin, bu sürelerin de geçmesine rağmen hala beyanname vermemeleri halinde ise, vergi
ziyaı oluşur ve bunun sebebi olarak gecikme faizi hesaplanır (Akarslan (b), 2006).
Veraset ve intikal vergisinde matrahın bulunması açısından da farklı bir durum söz konusudur.
Verginin matrahı kanununun 10. maddesinde “İntikal eden malların Vergi Usul Kanununa göre
bulunan değerleridir.” şeklinde belirtilmiştir. Bu mallardan murisin borçları düşüldükten sonra
geriye kalan kısım vergiye tabi olur. Bu şekilde tespit edilen matraha tablo 1’de yer alan oranlar
uygulanarak ödenecek vergi hesaplanır.
Tablo 1: Veraset ve İntikal Vergisinde 2018 Yılı İçin Uygulanan Oranlar
Verginin Oranı ( % )
Matrah

Veraset Yoluyla

İvazsız İntikallerde 6

İntikallerde
İlk 240.000 TL için

1

10

Sonra gelen 570.000 TL için

3

15

Sonra gelen 1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen 2.200.000 TL için

7

25

Matrahın 4.280.000 TL’yi aşan kısmı için

10

30

Kaynak: VİVKGT, 2017.

Bu şekilde hesaplanan vergi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ve 3 yılda
ödenir.
2. Veraset ve İntikal Vergisinin Uygulamasında Karşılaşılan Sorunlar
Veraset ve intikal vergisi bilinen en eski vergilerden biri olmasına rağmen, uygulamada yaşanan
sorunlar, çağın gereksinimlerine cevap veremeyecek hale gelmesi ve düzensiz ve belirsiz
zamanlarda alınabilecek bir vergi olması gibi sebeplerle kendisinden beklenen verimi
verememektedir. Bu nedenlerle, verginin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler yapılmış olmakla
birlikte, bu görüşmeler sonuçsuz kalmış ve veraset ve intikal vergisinin uygulanmasına devam
edilmiştir.
Veraset ve intikal vergisinin uygulamada ortaya çıkan sorunlarından ilki; mevcut ceza sisteminin
mükellefleri beyanda bulunmaya zorlamamasıdır (Baydoğan, 1995). Beyanname vermek için
6

Anne, baba, eş ve çocuklardan (evlatlık alınan kişiden evlatlık alan kişilere yapılan ivazsız intikaller hariç) bir kişiye yapılan
ivazsız mal intikalinde vergi, bu oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.
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belirlenen kanuni sürelerin dışında ek süreler verilmek suretiyle, bir nevi vergi ziyaı cezasının
oluşmasının önüne geçilmektedir. Çünkü ikinci ek sürenin başlayabilmesi için idarenin bir
intikalin olduğu bilgisine ulaşması ve bu surette mükellefe tebliğde bulunarak onu beyanname
vermeye çağırması gerekmektedir. Ancak çoğu zaman intikal eden mallardan idarenin çok uzun
zamanlar geçtikten sonra bilgisi olmaktadır. Bu durumda hem vergi ziyaı oluşmaması sebebiyle
gecikme faizi hesaplanamayacak ve üzerinden çok uzun zaman geçtiği için de ödenecek vergi
azalmış olacaktır (Özbek, 2014: 106).
Veraset ve intikal vergisine ilişkin karşımıza çıkan ikinci sorun zamanaşımıdır. Vergi alacağının
doğduğu yılı takip eden yılın ilk gününden itibaren beş yıl içinde tarh ve tebliğ̆ edilmeyen vergiler
zamanaşımına uğrar (VUK md. 114). Ancak zamanaşımı süresi veraset ve intikal vergisinin de
içinde olduğu bazı vergiler için beş yılı aşacak şekilde düzenlenmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi
veraset ve intikal vergisinde mükellefiyetin başlangıcı diğer vergilerden farklıdır. Mükellefiye t
başlangıcı farklı olduğu için zamanaşımı süresi de farklılık göstermektedir. Zamanaşımı açısında n
önemli olan ilk husus; beyannamede belirtilmeyen malların ek beyan ile beyanı sırasında ya da
beyanname verilmeyen hallerde idarece tespiti zamanında mükellefiyetin başlamasıdır (VİVK md.
20). Çünkü bu hallerde idarece tespit edilmesi durumunda mükellefiyet başlayacağı için
zamanaşımı süresi olan beş yıl, bu süreden itibaren işlemeye başlar (Şenyüz, vd. 2010: 179). Vergi
idaresinin intikale konu mallardan geç haberdar olması sebebiyle de verginin zamanaşımına
uğramaması söz konusu olmaktadır. İkinci husus; beyannamenin verilmesiyle mükellefiyetin
başlamasıdır. Burada da kanunla getirilmiş olan iki ek süre yine mükellefiyetin başlangıc ını
geciktirmekte ve zamanaşımı başlama sürecini uzatmaktadır. Üçüncü husus; vergi dairesince
matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulmasının zamanaşımı süresini durdurmasıd ır.
Dördüncü ve son husus ise; mücbir sebeplerin7 varlığı halinde, bu sebepler ortadan kalkıncaya
kadar tebliğ zamanaşımı sürelerinin işlememesidir. Bu hususlar neticesinde verginin
zamanaşımına uğraması teorik olarak mümkün olmadığı için, bu durum vergi idaresini çok uzun
yıllar kayıtları tutmaya mecbur etmektedir (Özbek, 2014: 107).
Diğer bir sorun da matraha uygulanacak oranların çok düşük olması ve istisna ve muafiyetler e 8
çok fazla yer veriliyor olması sebepleriyle, bu vergiden elde edilecek gelirlerin çok düşük
miktarlarda kalmasıdır.
Yukarıda sayılan sorunlar sebebiyle veraset ve intikal vergisine ilişkin çeşitli düzenleme ler
yapılması yerinde olacaktır. Beyanname verme sürelerinin kısaltılması, mükelleflerin bilgiler ine
kolay ulaşılabilecek sistemin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefle re
caydırıcı cezalar verilmesi, kanuni sürelerinde beyanname vermeyen mükelleflerin istisnada n
yararlanmalarının önüne geçilmesi, zamanaşımı müessesesinin zamanımıza uygun bir şekilde
güncellenmesi, istisna ve muafiyetlerin azaltılması gibi düzenlemelere yer verilerek veraset ve
intikal vergisinin daha verimli bir şekilde uygulanması mümkün olabilecektir (Özbek, 2014: 112).
3. Uluslararası Alanda Veraset ve İntikal Vergisi
Uluslararası alanda veraset ve intikal vergisine ilişkin uygulamalar, dünyadaki çeşitli gelişme le re
bağlı olarak artmaktadır. Bu bağlamda, bu vergiye ilişkin uygulamalar hem iç hukuk açısında n
hem de uluslararası hukuk açısından çeşitli sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Uluslararas ı
düzlemde veraset ve intikal vergisine ilişkin birden fazla ülke söz konusu olduğu için, ortaya çıkan
sorunlar tek taraflı olarak çözülememekte, diğer ülke veya ülkelerle ortak çözüm yolları bulunmas ı
gerekmektedir. Bu sebeple, ortaya çıkan sorunun çözümü için ülkeler çeşitli anlaşmalar yapmak
7 M ücbir sebepler: Vergi ödevlerinin yapılmasını engelleyecek ağır kaza, hastalık ve tutukluluk, yer sarsıntısı, yangın ve su basması
gibi afetler; kişinin iradesi dışında meydana gelen öngörülemeyen olaylar, yine bu olaylar neticesinde defter ve vesikalarının yok
olması gibi hallerdir (VUK md. 13).
8
7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. ve 5. maddelerinde tek tek sayılmıştır.
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suretiyle yetkiyi aralarında paylaşmakta ya da bir ülkeye devretmektedir.
3.1.Vergi Anlaşmaları Kapsamında Veraset ve İntikal Vergisinin Değerlendirilmesi
Veraset ve intikal vergisi açısından hem şahsilik hem de mülkilik ilkeleri birlikte uygulanmaktad ır.
Başka bir ifadeyle, hem Türk vatandaşına ait olan mallar, nerede olursa olsun yabancıya veya
Türk’e intikali (şahsilik) sonucunda vergilendirilecek hem de T.C.’nde bulunan malların bir Türk
vatandaşına ya da yabancıya intikali (mülkilik) sonucunda vergilendirme yapılacaktır (Öner, 2015:
305). Veraset veya intikal açısından, mülkilik ve şahsilik ilkelerine göre verginin konusuna giren
mallar ve kişiler tablo 2’de gösterilmiştir (Şenyüz, vd. 2010: 314).
Tablo 2: Veraset ve İntikal Vergisi Konusu Mallar
Malın Ait Olduğu Kişi Malın Nerede Olduğu

Malın İntikal Ettiği

Verginin Konusuna

Kişinin Vatandaşlığı
Vatandaşlığı

İkametgah

Türk
Türkiye
Türk Vatandaşı

Vatandaşı
Yabancı

Türkiye İçi
veya Dışı

Türk
Türkiye Dışı

Girer

Vatandaşı
Türkiye İçi
Yabancı

Türkiye

Girmez

Dışı
Türk Vatandaşı
Türkiye
Yabancı

Yabancı
Türk Vatandaşı

Türkiye Dışı

Yabancı

Türkiye İçi
veya Dışı

Girer

Girmez

Kaynak: Şenyüz, vd. 2010: 314.

Şahsilik ve mülkilik ilkelerine göre bu şekilde belirlenen veraset ve intikal vergisinin konusu, belli
başlı bazı sıkıntıları da beraberinde getirebilmektedir.
Veraset ve intikal vergisinin Türkiye açısından uygulanmasında, intikal eden malların tespit
edilebilmesi açısından halihazırda mevcut olan zorluklar sebebiyle bu vergiden beklenilen verim
yeteri kadar elde edilememektedir. Bununla birlikte teknolojinin ilerlemesi, küreselleşme yle
birlikte sermayenin mobilitesinin artması, kişilerin başka ülkelerde yaşayabilme koşullar ının
kolaylaşması gibi değişen hayat koşulları sebebiyle de gelir üzerinden alınan vergilerde olduğu
gibi servet transferinden alınan veraset ve intikal vergisi için de birtakım sorunlarla karşılaşılmas ı
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söz konusu olabilmektedir. Ülkelerarasındaki göçmen işçi hareketleri, kişilerin yabancı bir ülkede
yaşama arzusunun artması ve yabancı iki ülke vatandaşı olan kişilerin evlenmesi, özellikle miras
alanında birden fazla hukuk kuralının uygulanmasını gerektirebilmektedir (Ünal, 1987: 27).
Veraset ve intikal vergisinde, veraset veya diğer şekilde sağlar arasından yapılan intika ller
açısından murislerin ya da diğer şekillerde mal iktisap eden kişilerin farklı ülkelerde olması ve her
ülkede servet açısından farklı vergilendirme ilkeleri kullanılıyor olması sonucunda, servete ilişk in
malların vergilendirilmesi her iki devlette de yapılabilmektedir. Çünkü servet kavramı ve servet
üzerinden alınabilecek vergiler her ülke açısından farklı belirlenebilir. Bazı ülkeler kendi
ülkelerinde yer alan malları vergilendirmek isterken, diğer ülkenin kendi vatandaşlığında olan
kişinin sahip olduğu tüm malları vergilendirmek istemesi mümkün olabilmektedir. Bu koşullar
çerçevesinde, servete ilk elden ya da servet intikali sebebiyle sahip olan kişiler her iki devlette
birden vergilendirilerek çifte vergilendirmeye tabi olabilmekte, bazen de tamamen verginin
dışında kalabilmektedir.
Bir kişinin, aynı vergilendirme dönemi içerisinde, aynı vergi konusu üzerinden birden fazla
devlette vergilendirilmesine çifte vergilendirme denilmektedir (Bilici, 2015: 15). Örneğin;
İtalya’da yaşayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının İtalya’da elde ettiği gelir, yapmış olduğu
harcama ya da serveti üzerinden hem İtalya hem de Türkiye’de vergilendirilmesi durumunda çifte
vergilendirme yapılmış olur. Aynı şekilde, Türkiye’de yaşayan Belçikalı bir vatandaşın hem
Türkiye’de hem Belçika’da vergilendirilmiş olması da çifte vergilendirmeye sebebiyet verir. Bu
durumun tam tersi olarak, iki farklı ülkenin dahil olduğu vergilendirme işlemlerinde kişinin hiç bir
ülkede vergilendirilmemesi de mümkün olabilmektedir. Örneğin İtalya’da yaşayan bir Türk
vatandaşı; İtalya’daki vergilendirme ilkelerine göre, Türkiye’de vergilendirileceği düşünüle rek
vergilendirilmeyebilir. Türkiye de tam tersi bir vergilendirme ilkesinden hareketle İtalya’da
vergilendirilmesini öngördüğünde vatandaş her iki ülkede de vergilendirilmemiş olur. İşte, veraset
ve intikal vergisinde de ülkeler arasında farklı vergilendirme ilkeleri kullanılması sebepleriyle
ortaya çıkabilecek çifte vergilendirme ya da vergisiz kalma durumu vergi anlaşmaları yapılmak
suretiyle giderilmeye çalışılmaktadır.
Türkiye’nin halihazırda yapmış olduğu 82 adet9 vergi anlaşmasına bakıldığında yapıla n
anlaşmaların çoğunda servete ilişkin bir hükmün olmadığı görülür. Servete ilişkin hükümler in
olduğu anlaşmalar ise, veraset ve intikal vergisi açısından özel bir şekilde belirtilmemiş, servetle
ilgili genel hükümlere yer verilmiştir. Yapılan bu anlaşmalardan servete ilişkin hükümler in
bulunduğu anlaşmalar devletlerin kendi sistemlerinde var olan vergileri kapsayacak şekilde
yapılmış; bazılarında servetin tüm unsurları dikkate alınmışken bazıları sadece emlak vergis i
benzeri vergileri kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Bu sebeple, Türkiye açısından düzenle ne n
anlaşmalarda veraset ve intikal vergisi konusunda pek bir hüküm bulunmadığını söylemek yanlış
olmaz. Fakat anlaşmalarda yer alan genel hükümler dikkate alınarak veraset ve intikal vergisi için
de gerekli durumlarda genel hükümlerden hareketle çifte vergilendirmenin önüne geçilebilir.
Servete ilişkin hükümlerin olduğu anlaşmalarda genel olarak vergilendirme yetkisi, menkul ve
gayrimenkul malların bulunduğu devlete verilmiş ve bu devlette ödenen vergilerin mukim olunan
ülkede mahsup edilmesi yöntemine başvurulmuştur. Bu ülkelerde mahsup yöntemi
benimsenmekle birlikte bazı durumlarda istisna uygulamasına da yer verilmiş 10 , bazı durumlarda
ise iki ülke için istisna ve mahsup yöntemleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Yapılan anlaşmalarda veraset
ve intikal vergisine benzer bir vergiye açık bir şekilde yer verilmediğinden, bu konuya ilişk in
olarak çoğu anlaşmada 22. maddenin 4. bendinde yer verilen “Bir Akit Devlet mukiminin diğer
GİB, 2018. www.gib.gov.tr.
yönteminde, kişinin servete ilişkin yurt dışında ödemiş olduğu vergi, yurt içinde ödeyeceği vergiden mahsup
edilmektedir. Yani yurt dışında ödenen vergi yurt içinde ödenmiş gibi muamele görerek, yurt içindeki ödenecek vergiden çıkarılır.
İstisna uygulamasında ise, kişinin o servete ilişkin yurt dışındaki geliri, yurt içindeki gelirinden düşülmektedir (Yaltı, 1995: 27).
9

10 M ahsup
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bütün servet unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir.” hükmüne dayanarak veraset ve
intikallerin vergilendirme yetkisinin mukim olunan ülkeye verildiği söylenebilir.
Konunun daha iyi açıklanması açısından Türkiye’nin diğer ülkelerle yapmış olduğu ve içerisinde
servete ilişkin hükümlerin bulunduğu anlaşmaların ayrıntıları tablo 3’te belirtilmiştir.
Tablo 3: Servet Vergilerinde Vergilendirme Yetkisinin Nasıl Paylaşıldığına İlişkin Türkiye’nin
Taraf Olduğu Anlaşmalardaki Örnekler
Taraf Ülke

Servetin Kapsamı

Servetin
Vergilendirildiği
Ülke

Ürdün

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Ukrayna

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup/Eğer bu
gelirler matraha
ilave edilirse indirim

Tunus

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Servetin
Servetin bulunduğu
tümü/Sırbistanülke
Karadağ
için
servet
vergisi
belirtilmiş

Mukim ülke

Mahsup

Sırbistan-Karadağ

Diğer Servetlerin
Çifte
Vergilendirildiği Vergilendirmeyi
Ülke
Önleme Yöntemi

Romanya

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Polonya

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

-Türkiye
için
mahsup
-Polonya
istisna

için

Norveç

Servetin

tümü/ Servetin bulunduğu
ülke
Norveç için servet
vergisi belirtilmiş

Mukim ülke

İstisna

Makedonya

Servetin

tümü/ Servetin bulunduğu
ülke
Emlak
vergisi
belirtilmiş

Mukim ülke

-Makedonya için
mahsup

Lüksemburg

Servetin tümü/
Lüksemburg için
servet vergisi
belirtilmiş

Servetin bulunduğu
ülke

-Türkiye
istisna
Mukim ülke

için

-Türkiye
için
mahsup
-Lüksemburg için
istisna
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Kuveyt

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

-Kuveyt
için
mahsup
-Türkiye
istisna

için

Kanada

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

İran

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Cezayir

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Bosna-Hersek

Servetin tümü/

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

Mahsup

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

-Türkiye
için
mahsup

Mülk vergisi olarak
belirtilmiş
BAE

Servetin tümü

-BAE için kendi
mevzuatları
Avusturya11

Arnavutluk

tümü/ Servetin bulunduğu
ülke
Avusturya
için
servet
vergisi
belirtilmiş
Servetin

Servetin tümü

Servetin bulunduğu
ülke

Mukim ülke

İstisna

Mukim ülke

-Arnavutluk
için
mahsup
-Türkiye
istisna

Almanya

tümü/ Servetin bulunduğu
ülke
Almanya için servet
vergisi belirtilmiş
Servetin

Mukim ülke

için

Mahsup

Kaynak: www.gib.gov.tr den alınan bilgilerle tarafımızca oluşturulmuştur.

Yapılan bu anlaşmalarda servete ilişkin belirli hükümlerin olduğu ancak veraset ve intika l
vergisine ilişkin tam bir hüküm olmadığı görülmektedir. Ancak servetle ilgili diğer hükümle rde n
yola çıkılarak veraset ve intikal vergisi için vergilendirme yetkisinin mukim olunan ülkeye
bırakıldığı söylenebilir.

11

Avusturya ile yapılan anlaşma 28.03.2008 tarihinde revize edilmiş, revize edilen yeni anlaşmaya servete ilgili hükümler
konulmamış ve revize anlaşma eski anlaşmayı yürürlükten kaldırmıştır.
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3.2. 28.05.1929 Tarihli Türk-Alman Konsolosluk Sözleşmesi Kapsamında Veraset ve
İntikal Vergisinin Değerlendirilmesi
Ülkelerarası yapılan çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik vergi anlaşmalarının dışında
yapılan bazı anlaşmalarla da uluslararası kapsamda vergilendirme olaylarına ilişkin düzenleme ler
yapılabilmektedir. İmzalanan bazı anlaşmalara da miras hukuku alanında, veraset yoluyla taşınır
ve taşınmaz malların intikali, ölen kişinin ve varislerinin başka başka yerlerde olması sebepleriyle
oluşabilecek vergilendirme problemlerinin çözümü için maddeler eklenebilmektedir. Bu
anlaşmalardan birisi Türkiye ile Almanya arasında yapılan konsolosluk anlaşmasıdır.
Türkiye ile Almanya arasındaki konsolosluk anlaşmasına uluslararası anlaşmalardan ayrı olarak
yer verilmiş olmasının sebebi; bu iki ülke arasında 31 Ekim 1961 tarihinde imzalanmış olan Türk
İşgücü Anlaşması’dır. Bu tarihten önce de Almanya’ya göç ediliyor olsa bile organize işçi alımlar ı
bu anlaşma ile başlamıştır denilebilir. Bu tarihten sonra Türkiye’den Almanya’ya yapılan göçler
yoğunlaşmıştır. Gidenlerin geri dönmemesi ve dış göçün azalmaması ile Almanya’da küçük bir
Türkiye’nin oluştuğu bile söylenebilmektedir (Genel, 2014: 307). Bu şekilde iki devlet arasında
yaşanan tek yönlü nüfus hareketi, Türklerin orada yerleşik hayata geçmeleri ve gayrime nk ul
edinimleriyle sonuçlanmıştır. Azımsanmayacak kadar fazla kişinin Almanya’ya gitmiş olması ve
orada yaşamaları, gayrimenkul ve menkul mallar edinmeleri, ancak soyun devamının Türkiye’de
bulunması ile veraset ve intikal vergisi ve miras hukuku açısından önemli sorunların oluşma
ihtimalinin olduğu düşünülmüştür. Aynı zamanda anlaşma metninde, Türkiye ile Almanya
arasında miras hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık olduğu durumda ilk olarak 1929 tarihli TürkAlman Konsolosluk Anlaşmasının kurallarının uygulanacağı belirtilmektedir. Almanya ile ilk
yapılan uluslararası vergi anlaşmasının da 1990 yılında yapıldığı ve 1929 tarihli konsolosluk
anlaşmasının da hala yürürlükte olduğu düşünüldüğünde, bu aradaki zaman dilimi ve sonrası için
konsolosluk anlaşmasının da incelenmesi gerekliliği oluşmuştur.
Türk-Alman Konsolosluk anlaşması 28.05.1929 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır. Genel olarak
bu anlaşma, şimdi ki Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde olduğu gibi, konsolos
ve konsolosluklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı bir anlaşmadır. Ancak Türk ve Alman
vatandaşlarının yabancı memleketlerde ölmesi durumunda miras hukuku açısından hangi devletin
kurallarının uygulanacağına ilişkin kararların da alındığı bir metindir.
28.05.1929 tarihli Türk-Alman Konsolosluk anlaşmasında ölen kişinin Türkiye ve Almanya ’da
olma durumlarına göre hangi devletin hukuk kuralının uygulanacağı ve vergilendirme yetkisine
sahip olacağı belirlenmiştir. Böylece, her iki ülkenin toprakları içerisinde ölen kişiler için ülkeler
arasında uyuşmazlık çıktığında bu anlaşmanın hükümleri dikkate alınacaktır (Staudinger, 2012:
2).
Konsolosluk anlaşmasının 20. maddesinin ekinde veraset konusu düzenlenmiştir (TBMM, 1930).
20. maddenin 14. bendinde miras bırakanın Türk vatandaşı ya da Alman vatandaşı olması, miras
bırakılan malların Türkiye’de ve Almanya’da olması, taşınır veya taşınmaz mal olması
durumlarına göre düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre; miras bırakan bir Türk vatandaşı ise,
Almanya’da taşınır malları varsa Türk mahkemelerinden, taşınmaz malları varsa Alman
mahkemelerinden, hem taşınır hem taşınmaz malları varsa; taşınır malları için muris in
vatandaşlığının olduğu ülkeden, taşınmaz mallar için bu malların bulunduğu ülkeden veraset
ilamı12 alınarak işlemler yapılmalıdır. Aynı şekilde ölen kişi bir Alman vatandaşı ise de yukarıdaki
durum tam tersi olmak koşuluyla işleyecektir. Veraset ilamı alındıktan sonra intika l
gerçekleştiğinde murisin vatandaşlığının olduğu devletin miras hükümleri geçerli olacak ve
vergilendirme o devlet tarafından yapılacaktır. Örneğin Türk vatandaşının Almanya sınır lar ı
içerisinde ölmesi durumunda, murisin taşınır ve taşınmaz mallarına ilişkin veraset ilamı yukarıdak i
12
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hükümler doğrultusunda alınacak, ancak uygulanacak hukuk kuralları ve vergilendirme yetkisi
Türk devletine bırakılacaktır. Çifte vatandaşlık durumlarında ise, taşınır ve taşınmazlar hangi
ülkede ise muris o ülkenin vatandaşı sayılacak ve hükümler buna göre uygulanacaktır (Staudinger,
2012: 9-11).
3.3. Yargıtay ve Danıştay Kararları Kapsamında Veraset ve İntikal Vergisinin
Değerlendirilmesi
Uluslararası alanda veraset ve intikal vergisine ilişkin konularda, özellikle de veraset yoluyla
intikalin gerçekleşmesinde, taraf ülkeler arasında herhangi bir anlaşma olmadığı da göz önünde
bulundurulduğunda ortaya çıkacak sorun, çözülmesi güç bir hal almaktadır. Çünkü ölen kişinin ve
varislerinin başka memleketlerde olması sebepleriyle vergiye tabi intikale hangi ülkenin vergi
kanunlarının uygulanacağı konusunda çekinceler oluşur. Bu çekinceler sonucunda açılan davalarla
sorun çözülmeye çalışılır. Bu kapsamda konuyla ilgili bazı Yargıtay ve Danıştay kararlarına yer
verilmesi gerekli görülmüştür.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi: Davacıların kök murisi yunan uyruklu olup 1946’da vefat etmiştir.
Mirasçılarından 2 oğlu, bir kızı ve eşi de yunan vatandaşı olup, vefat etmişlerdir. Bunların alt soyu
olan mirasçılar da yunan uyrukludur. Açılan davada Yunan vatandaşlarının Türkiye’de miras
yoluyla mal edinmesine ilişkin hükümlerin var olup olmadığı incelenmiştir. Karşılıklılık ilkesi
gereği Türkiye Cumhuriyeti içinde taşınmaz mal edinilebilmesi için o ülkede Türk vatandaşlar ının
da mal edinebileceğine dair hükümler olması gerekir. Ancak hem kök murisin hem de ara
murislerin ölümü tarihinde Yunan mevzuatında Türklerin mal edinmelerine yönelik sınırlama lar
olduğu için Türk Hukuku açısından da karşılıklılık gereği yunan vatandaşlarına sınırlama lar
getirilmiş ve bu yönde karar verilerek dava bozulmuştur. Yunan vatandaşlar ının Türkiye’dek i
mirastan yararlanmamaları sonucuna ulaşılmıştır (Yargıtay 2. Hukuk Daire Esas No 2004/13816
Karar No 2004/13771, Tarih: 23.11.2004).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi: Mahkemece Türkmenistan uyruklu müteveffa (ölmüş kimse)’nın
terekesinin mirasçısı olan oğluna verilmemesine ve hazineye devir ve temlik edilmesine karar
verilmiştir. Usulüne göre hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuş olan uluslararası anlaşmalar kanun
hükmündedir ve bunlar hakkında Anayasa Mahkemesi’ne aykırılık iddiasında bulunulamaz (A ny
md.90). Türkiye ile Türkmenistan arasında da 1994 yılında konsolosluk anlaşması imzala nmış
bulunmaktadır. Bu anlaşma ile mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru mirasa konu
malların kendisine teslim edilmesini isteyebilmesi mümkün olduğu ve bu takdirde terekeyi ilgili
şahıslara gönderme hakkına da sahip olduğu belirtildiği için hazineye devir ve temlik kararı
bozularak, terekenin ilgiliye teslim edilmesine karar verilmiştir (Yargıtay 2. Hukuk Daire Esas No
2009/16487 Karar No 2010/20342, Tarih: 06.12.2010).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi: Davacılar ve miras bırakan yunan uyrukludur. Söz konusu dava miras
bırakanın Türkiye’deki taşınmaz malları için miraslık belgesinin verilip verilemeyece ğine
ilişkindir. Mirasa, ölüm tarihinde müteveffanın vatandaşı olduğu ülkenin yürürlükte olan hukuk
kuralları uygulanır. Ancak Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar için Türk Hukuku hükümler i
uygulanır. Bu olayda mallar Türkiye’de olduğu için Türk Hukuku hükümleri uygulanacaktır.
Ölüm tarihinde Türk hukuku hükümlerine göre, Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklılık
bulunmadığından yunan vatandaşlarının miras yoluyla Türkiye’de yer alan taşınmazları iktisap
etmeleri mümkün değildir. Bu sebeplerle davacılara mirasçılık belgesi verilmemesine karar
verilmiştir (Yargıtay 2. Hukuk Daire Esas No 2007/13994 Karar No 2007/15300, Tarih:
08.11.2007).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi: Miras bırakan kişi Türk vatandaşı olup, 21.09.2004 tarihinde vefat
etmiştir. Mirasçı olarak kendisinden önce vefat eden oğlundan olma torunlarından ikisi mir as
bırakanın ölüm tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin uyrukluğundadır. Diğer bir torunu ise Türk
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vatandaşıdır. Çin uyruğunda olan mirasçıların mirastan pay alabilmek için açtıkları dava
neticesinde, Çin ile Türkiye arasında bir karşılıklılık bulunup bulunmadığının tespit edileme mes i
sebepleriyle dava bozulmuştur (Yargıtay 2. Hukuk Daire Esas No 2007/21466 Karar No
2008/1471, Tarih: 13.02.2008).
Danıştay 7. Daire: Davanın konusu, vadesinde ödenmeyen veraset ve intikal vergisi üzerine
hesaplanacak gecikme zammında Avusturya’da yerleşik bulunan borçlunun kusuru olup
olmadığının incelenmesidir. Avusturya'da yaşamakta iken 1997 tarihinde vefat eden murisin yine
Avusturya'da yerleşik bulunan mirasçıları tarafından, murislerinden intikal edip, Türkiye'de
bulunan mallar nedeniyle, 20.2.1998 ve 20.1.1998 tarihlerinde veraset ve intikal vergis i
beyannamesi verdikleri, ancak malların hazineye kalabileceği ihtimallerine karşılık vergi
taksitlerini vade tarihinde ödemedikleri, hazinenin mirasçı olmayacağının kesinleşmesi üzerine
taksitleri ödedikleri ve ödemenin gecikmesinin kendilerinden değil, ilgili resmi dairelerin gerekeni
yerinde ve zamanında yapmamalarından kaynaklandığı belirtilmek suretiyle gecikme zammı
uygulanmaması istenilmiştir. 6183 sayılı Kanunun hükümlerine göre vadesi geçtiği halde
ödenmeyen kamu alacağına gecikme zammı uygulanmasında, kamu borçlusunun kusurunun olup
olmamasına bakılmadığından, kendi beyanları üzerine tahakkuk eden vergileri normal vade
tarihinde ödemedikleri çekişmesiz bulunan davacılar adına gecikme zammı hesaplanmasında ve
bunun tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Bu nedenle
mirasçıların, veraset ve intikal vergisinin geç ödenmesi sebebiyle hesaplanan gecikme zammını
ödemesi gerektiğine karar verilmiştir (Danıştay 7. Daire Esas No 2000/4902 Karar No 2002/3367,
Tarih: 22.10.2002).
Danıştay 7. Daire: Dava konusu, yurt dışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de
bulunan vekillerinin Türkiye’deki gayrimenkullerinin bir kısmını sattığı ancak satış̧ bedellerini,
tapuda gerçek değerinin altında göstererek bu meblağı maliklere transfer ettiği, aradaki farkı ise
kendisinin aldığı hususlarının vergi incelemesi sonucu saptanmış olduğundan bahisle, söz konusu
farkın ivazsız intikal olarak kabul edilmesi ve 1990 yılı için yükümlü adına kaçakçılık cezalı
veraset ve intikal vergisi tarhiyatının yapılması gerektiğidir. Veraset ve İntikal Vergisi ile Vergi
Usul Kanununa göre yapılan incelemeler sonucunda vekilin asilden aldığı talimatlar
doğrultusunda gayrimenkulleri sattığı, satış bedelini Lübnan'daki gayrimenkul sahiplerine transfer
ettiği, satış bedeli konusunda asil ve vekil arasında herhangi bir uyuşmazlığın bulunmadığı, takdir
olunan rayiç bedelin beyana nazaran yüksek olduğundan hareketle ivazsız bir intikalin bulund uğu
sonucuna ulaşmanın vergi yasalarına aykırı olacağı, bu nedenle kanunların vergiyi bağladık lar ı
olayın gerçekleştiği net bir şekilde belirlenmeden davacı adına yapılan kaçakçılık cezalı veraset
ve intikal vergisi tarhiyatında isabet bulunmadığı gerekçesiyle istem iptal edilmiştir (Danıştay 7.
Daire Esas No 1997/4336 Karar No 1998/2027, Tarih: 25.05.1998).
Danıştay 7. Daire: Davanın konusu, sakatlara mahsus donanımlı otomobil nedeniyle yükümlü
adına beyan üzerine tahakkuk eden veraset ve intikal vergisi ile beyannamenin ikinci on beş günlük
sürede verilmesi nedeniyle kesilen usulsüzlük cezasının terkini istemidir. Yapılan inceleme ler
sonucunda Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereği Türk uyruklu şahısların yabancı
memleketlerde ivazsız intikal yolu ile edindikleri malların verginin konusuna girdiği ve bu
şahısların yurt içinde veya yurt dışında olmalarının durumu değiştirmeyeceği, kanunda sakat
kişilerle ilgili olarak herhangi bir muafiyet veya istisna hükmüne yer verilmediği görülmüştür. Bu
nedenle, yükümlünün iktisap edilen malın milli mal olmadığı, dolayısıyla verginin konusuna
girmediği yolundaki iddiasının yerinde görülmediği, Zürih Başkonsolosluğu nezdinde 20.9.1991
tarihinde düzenlenen bağış sözleşmesi ile intikale konu otomobilin beyanının süresinde
yapılmamasından dolayı kesilen usulsüzlük cezasında isabetsizlik olmadığı gerekçesiyle isteminin
reddine karar verilmiştir (Danıştay 7. Daire Esas No 1993/3607 Karar No 1995/5243, Tarih:
14.12.1995).
52

Examination of Inheritance and Transfer Tax in the Framework of International Agreements, Supreme Court and
State Council Decision

Danıştay 7. Daire: Davanın konusu, 1996 yılında vefat eden murisin mirasçılarının verdiği veraset
ve intikal vergisine ilişkin beyanname üzerine takdir komisyonu tarafından belirlenen matrah farkı
üzerinden yapılan ikmalen tarhiyat sonucu hesaplanan verginin kaldırılması istemidir. Vergi
denetmenince yapılan inceleme sonucunda, muristen intikal eden servete takdir komisyonu
tarafından yapılan değerleme ile aradaki fark üzerinden ikmalen vergi tarhiyatı yapılmıştır. Ancak
Denizli Vergi Mahkemesi, bazı servet unsurlarının değerlemesi sonucunda bulunan matrah farkına
göre yapılan tarhiyatta yasal uygunluk olmadığı gerekçesiyle davanın .... lira matrah farkı
üzerinden yapılan tarhiyata ilişkin kısmını ret, bu miktarı aşan matrah üzerinden yapılan kısmını
ise iptal etmiştir. Davada, murisin servetine ait bazı ticari unsurların kişisel mal varlığıymış gibi
değerlendirilmesinin Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı olduğu ve çifte vergilendir me ye
sebebiyet verdiği ileri sürülerek bu kararın bozulması istenilmiştir. Yapılan inceleme ler
sonucunda, mahkeme kararının bozulmasına karar verilmiştir (Danıştay 7. Daire Esas No
1998/908 Karar No 1999/3715, Tarih: 15.11.1999).
4. Sonuç
Veraset ve intikal vergisi ülkemizde gelir elde etme ve uygulama açısından neredeyse yok
hükmünde bir vergi görünümündedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzlemde bu verginin
konusuna giren işlemlerin varlığı hesaba katıldığında öncelikle bu vergiye ilişkin iç hukukumuzda
belirli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, beyanname verme açısında n
mükelleflere fazlaca tolerans gösterilmesine son verilerek sürelerinin kısaltılmasıyla ilgili
değişiklik yapılmalıdır. Aynı zamanda e-uygulamaların da arttığı günümüzde mükelleflerin mal
intikallerine ilişkin bilgilerine kolay ulaşılabilecek sistem alt yapısının geliştirilmes i,
yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere caydırıcı cezalar verilmesi, bu vergiler açısında n
neredeyse işlemeyen zamanaşımı müessesesinin güncel hale getirilmesi, istisna ve muafiyetler inin
azaltılması, özellikle sağlar arası intikallerde vergi kaçırmaya yönelik işlemlerin daha detaylı bir
şekilde incelenebilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması da son derece zaruri görünmekted ir.
Veraset ve intikal vergisi ulusal düzlemde, ancak bu ve buna benzer düzenlemelerin yapılması ile
kendisinden beklenen verimi yerine getirebilecektir.
Veraset ve intikal vergisine ilişkin sorunlar, Türk vatandaşlarının başka ülkelerde ikamet edebilme
veya o ülkenin vatandaşlığına geçebilmeleriyle uluslararası düzleme de taşınmıştır. Özellik le
kişilerin yabancı ülkelerde yaşama arzusunun artması, başka bir ülkenin vatandaşlığında buluna n
birisiyle evlenme ve iş sebepleriyle başka ülkelere taşınma gibi durumlar sonucunda, veraset
yoluyla veya sağlar arası intikallerde çözüm birden fazla ülke hukukunun uygulanmas ını
gerektirmektedir. Ülkelerin hukuk sistemlerinde farklı vergilendirme ilkelerinin bulunması ve
farklı uygulamalara gidilmesi sonucunda da kişiler birden fazla kez aynı vergi konusu üzerinde n
vergiye tabi tutulabilmektedir.
Ülkemizde 1959 yılında yürürlüğe giren 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan mallar ile Türkiye’de bulunan taşınır ve taşınma z
mallar verginin konusuna girmektedir. Bu kapsamda veraset ve intikal vergisinde hem şahsilik
hem de mülkilik ilkelerine yer verildiği görülmektedir. Başka bir ülkede de buna benzer ilkeler in
kullanılması mükellefin çifte vergilendirmesine sebep olmaktadır. Ülkeler bunun önlenmes ine
yönelik iç hukuk sistemlerinde yer alan istisna, mahsup ve indirim gibi müesseselerin dışında vergi
anlaşması yapma yoluna da başvurmaktadır.
Ülkemizin bugüne kadar imzalamış olduğu 82 adet vergi anlaşmasının yalnızca 18’inde servetle
ilgili hükümlere yer verilmiştir. Yapılan 82 adet anlaşmadan yalnızca 18’inde servetle ilgili
hükümlere yer verilmiş olması, bu konuyla ilgili ortaya çıkan bir soruna sadece 18 adet ülke ile
yazılı bir metin çerçevesinde çözüm bulunabileceği anlamına gelmektedir. Bu aşamada, bundan
sonra yapılacak anlaşmalarda servete ilişkin hükümlerin yer alması yaşanan sorunları azaltacaktır.
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Aynı zamanda yapılan anlaşmalarda veraset ve intikal vergisine benzer, veraset yoluyla veya diğer
şekillerde sağlar arasındaki intikalleri konu alan düzenlemelere direkt olarak yer verilme miş
olması da çok doğru değildir. Burada, ancak servetle ilgili genel hükümlere bakıp yorum yapılarak,
sorunları çözme yoluna gidilebilir. Ancak böyle yapmak yerine direkt veraset ve intikal vergis ine
ilişkin hükümlere yer verilirse, herhangi bir yoruma yer bırakmadan sorunların daha hızlı ve net
bir şekilde çözülebilmesi sağlanacaktır. Aynı zamanda eski dönemde yapılmış olan anlaşmalar
günümüz ekonomik ve sosyal düzenine uyum sağlayamamaktadır. Anlaşmaların günümüz
şartlarına göre güncellenmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin Almanya ile 1929 yılında imzalamış olduğu konsolosluk anlaşmasında ise, mirasla
ilgili hükümlere yer verilmiştir. Bu anlamda, miras bırakanın mukimi olduğu ülke kurallar ı
uygulanacak ve vergilendirme de bu kurallara göre yapılacaktır. Buradan anlaşılmaktadır ki,
konsolosluk anlaşmasında yalnızca verasete ilişkin hüküm bulunmaktadır. Ancak sağlar arası
intikalleri konu almaması bir eksikliktir. Sağlar arası intikaller açısından hangi durumda hangi
ülkenin vergilendirme yetkisine sahip olacağı konusu, Almanya ile yapılan anlaşma güncellene rek
belirlenmelidir.
Veraset ve intikal vergisinde uygulamada karşılaşılan birtakım sorunlar konusunda açılan davalar
sonucunda oluşan Yargıtay ve Danıştay kararları da intikallerin ne şekilde hüküm ifade ettiğinin
anlaşılması açısından yol gösterici olabilmektedir. Ancak bürokratik işlemler, mahkemele rde
bekleyen dava sayılarının fazla olması, belki davayla ilgilenecek yeteri kadar personelin olmamas ı
gibi sebeplerle açılan davalar çok uzun yıllar sürmekte ve vergi alacağı da zamanla azalmaktad ır.
Bu gibi sebeplerle ortaya çıkacak sorunların çözümünde, sadece uluslararası düzlemdek i
anlaşmazlıklara ilişkin vergisel problemlerin ele alınabileceği bir birim oluşturulması yardımc ı
olabilir.
Görülmektedir ki, veraset ve intikal vergisine ilişkin konularda birden fazla ülkeyi ilgilend ire n
sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunlar, ülkelerin farklı vergilendirme ilkelerini kullanıyor
olmaları sebebiyle bir mükellefin birden fazla ülkede vergilendirilebileceği gibi hiç
vergilendirilmemesine de sebep olabilmektedir. Bu hususta sorunların çözümü için vergilend ir me
yetkisi ülkeler arasında paylaştırılır ya da bir ülkeye devredilir. Ancak yapılan anlaşmaların çok
azında servetle ilgili hükümlerin yer alması, anlaşmalarda direk veraset ve intikal vergisine ilişk in
olan bir madde olmaması, genel hükümlerle yetinilmesi bir eksikliktir. Net olarak sorunlar ın
çözümlenmesi, davalara daha az sebebiyet verilmesi ve yargının iş yükünün de hafifletilebilmes i
için direkt konuya ilişkin hükümlerin anlaşma metinlerine konulması yerinde bir uygula ma
olacaktır. Anlaşmalar günümüz şartlarına göre yeniden ele alınıp güncellenmelidir. Sadece
uluslararası vergisel işlemlere ilişkin bir birim oluşturulmalıdır. Bu sayılan değişiklikler in
yapılması durumunda, anlaşmalardaki metinler açık bir şekilde ifade edildiği ve herhangi bir
yoruma yer bırakmadığı için hem sorunlar çok daha hızlı ve kesin bir şekilde çözülecek, hem de
çözülemeyen durumlarda oluşturulan birim sayesinde açılan davalar daha kısa sürede ve daha az
bürokratik işlemle sonuçlandırılacaktır. Böylelikle de hem tahsil edilecek olan gelir değer
kaybetmemiş hem de mükellefin dava maliyetleri de azalmış olacaktır.
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BORSA İSTANBUL PAY PİYASASINDA DİĞER OCAK AYI ETKİSİ 
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Öz
Bu çalışmada, Borsa İstanbul pay piyasasında Ocak ve yılın diğer aylarında oluşan pozitif ve negatif piyasa
getirilerinin, gelecek 1, 3, 6 ve 11 (k) aylık piyasa getirilerini tahmin etme gücü incelenmektedir. Bu nedenle, BIST100
endeksinin Ocak 1989 – Aralık 2016 dönemine ilişkin aylık normal ve fazla getirileri ile pozitif ve negatif getirileri
takip eden k aylık al-tut getirileri hesaplanmaktadır. Pozitif ve negatif getiriler sonrasında oluşan k aylık al-tut
getirilerin ortalamaları arasındaki farkı test etmek içinse, bağımsız iki örnek t testi kullanılmaktadır. Çalışma literatüre,
pay piyasalarında görülen takvimsel anomaliler bağlamında katkıda bulunmaktadır. Elde edilen bulgular, Borsa
İstanbul pay piyasasında diğer Ocak ayı etkisinin olmadığını işaret etmektedir. Ancak, diğer Şubat ve Ağustos ayı
etkilerinin var olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Ocak Ayı Barometresi, Diğer Ay Etkisi, Takvimsel Anomaliler, Piyasa Etkinliği
Jel Kodları: G10, G14

THE OTHER JANUARY EFFECT IN THE BORSA ISTANBUL EQUITY
MARKET
Abstract
This study examines the predictive power of positive and negative market returns that occurred in January and the
other months of the year in Bors a Istanbul equity market for the subsequent 1, 3, 6, and 11 (k) months’ market returns.
For this reason, the monthly positive and negative raw and excess returns and the k-month buy and hold returns
following those positive and negative returns of BIST100 Index for the period of January 1989 – December 2016 are
calculated. In order to test the mean difference between the k-month buy and hold returns following the positive and
negative returns, two independent sample t test is used. The study contributes to the literature in the context of the
calendar anomalies seen in the equity markets. The findings indicate that there is no the other January effect in the
Borsa Istanbul equity market. However, it can be said that there are the other February and August effects.
Keywords: The January Barometer, The Other Month Effect, Calendar Anomalies, Market Efficiency
Jel Codes: G10, G14
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Giriş
Fama (1970)’in ileri sürdüğü etkin piyasalar hipotezinden sonra birçok araştırmacı piyasalar ın
etkin olup olmadığını araştırmakta ve piyasaların etkin olmadığına dair kanıtlar sunmaktad ır.
Piyasaların etkin olmadığını bir başka ifadeyle pay fiyatlarının pay ile ilgil i tüm bilgileri ve
beklentileri tamamıyla yansıtmadığını ileri süren ampirik çalışmalar, yatırımcıların piyasada
çeşitli işlem stratejileri uygulayarak anormal getiriler elde edilebileceğini ileri sürmektedir. Etkin
piyasalar hipotezine aykırı olan tüm bu bulgular literatürde “anomali” olarak tanımlanmaktad ır.
Anomalilerden en çok araştırılanlardan birisi takvimsel ya da mevsimsel anomalilerdir. Takvimse l
anomaliler, payların belirli gün, hafta ve aylarda diğer gün, hafta ve aylara göre daha yüksek ya
da daha düşük getiri sağladığını ifade etmektedir. Takvimsel anomaliler içinde, yılın ayı anomalis i
ya da Ocak ayı etkisi literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Bu çalışmalar, Ocak ayının yılın
diğer aylarına göre daha yüksek getiri sağladığını ileri sürmektedir (Aytekin ve Sakarya, 2014;
Karan ve Uygur, 2001; Kato ve Schallheim, 1985; Rozeff ve Kinney Jr., 1976; Thaler, 1987).
Son yıllarda birçok piyasada Ocak ayı etkisinden farklı olarak “diğer Ocak ayı” etkisinin (the other
January effect) de araştırıldığı görülmektedir. Cooper, Mcconnell ve Ovtchinnikov (2006)
tarafından ortaya atılan diğer Ocak ayı etkisine göre, Ocak ayı getirileri yılın gelecek 11 ayında
oluşacak getirilerin iyi bir göstergesidir. Şöyle ki Cooper vd. (2006), Amerika Birleşik Devletler i
(ABD) piyasasında Ocak 1940 – Aralık 2003 döneminde, pozitif Ocak getirilerini takip eden 11
aylık ortalama al-tut getirilerinin, negatif Ocak getirilerini takip eden 11 aylık ortalama al-tut
getirilerinden büyük olduğunu göstermektedir. Sturm (2009) da ABD başkanlık seçimi
dönemlerinde Ocak ayı getirilerinin gelecek getirileri tahmin etme gücünün daha yüksek olduğunu
ortaya koymaktadır. Cooper, Mcconnell ve Ovtchinnikov (2009) ise, diğer Ocak ayı etkisini en iyi
kullanma yolunun pozitif Ocak aylarını takiben uzun pozisyon, negatif Ocak aylarını takiben kısa
pozisyon almak olmadığını ileri sürmektedir. Yazarlara göre, pozitif Ocak getirilerinden sonra
uzun pozisyon, negatif Ocak getirilerinden sonra ise, hazine bonolarına yatırım yaparak piyasadaki
birçok alternatif işlem stratejisinden daha yüksek getiri elde etmek mümkündür. Diğer taraftan
Marshall ve Visaltanachoti (2010)’a göre, diğer Ocak ayı stratejisi basit al-tut stratejisinden bile
daha düşük performans göstermektedir. Darrat, Li ve Chung (2013) de ABD piyasasının, Temmuz
1926 – Ocak 2012 dönemi verilerini kullanarak, Cooper vd. (2006)’nın aksine, diğer Ocak ayı
etkisinin bu piyasada var olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca yazarlar, Ocak ayı dışındaki diğer
aylarda (Şubat ve Eylül) daha güçlü etkiler olduğunu göstermektedir. Darrat vd. (2013)’ün ortaya
koyduğu bu bulgular, diğer Ocak ayı etkisinin örneklem dönemine duyarlı olabileceğini ve bu
etkinin sadece Ocak ayına özgü olmadığını ifade etmektedir.
Diğer Ocak ayı etkisinin uluslararası bir anomali olup olmadığını inceleyen çalışmalara da
rastlamak mümkündür (Bohl ve Salm, 2010; Easton ve Pinder, 2007; Stivers, Sun ve Sun, 2009).
Easton ve Pinder (2007), 38 (44) ülkenin fazla (normal) getirilerini kullanarak yaptığı analizle rde
diğer Ocak ayı etkisini destekleyen sınırlı sayıda bulgular sunmakta, söz konusu ülkelerde Ocak
ayı dışındaki yılın diğer 11 ayından sekizinin (beşinin), diğer Ocak ayı etkisi kadar istatistikse l
olarak anlamlı etkilere sahip olduğunu ileri sürmektedir. Yazarlar uluslararası piyasalarda,
özellikle Nisan ayında daha belirgin bir etkinin olduğunu göstermektedir. Hindistan’da diğer ay
etkisini inceleyen Patel (2014) ise, yılın hiçbir ayına ait getirilerin Hindistan piyasasının gelecek
12 aylık performansını doğru bir şekilde tahmin edebilme yeteneğine sahip olmadığını
belirtmektedir. Diğer Ocak ayı etkisini 22 ülke piyasasında araştıran Stivers vd. (2009) da, bu
etkinin zamanla azaldığı için geçici bir anomali olduğunu ifade etmektedir. 19 ülke piyasasında
diğer Ocak ayı etkisinin varlığını test eden Bohl ve Salm (2010) ise, sadece 2 ülke piyasasında bu
anomaliye ilişkin güçlü bulgular sunmaktadır. Tüm bu çalışmalar, diğer Ocak ayı etkisinin
uluslararası bir anomali olarak görülemeyebileceğini işaret etmektedir.
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Bu çalışmada diğer Ocak ayı etkisi Borsa İstanbul pay piyasası için incelenmektedir. Bu bağlamda,
Borsa İstanbul 100 endeksinin (BIST100) Ocak 1989 – Aralık 2016 dönemine ilişkin aylık veriler i
kullanılmaktadır. Çalışmada, literatürdeki birçok çalışmadan farklı olarak pozitif ve negatif
getirileri takip eden 11 aylık al-tut getirilerinin yanında alternatif elde tutma süreleri olarak 1, 3 ve
6 aylık al-tut getirileri de hesaplanmaktadır. Ayrıca, Ocak ayı dışındaki yılın diğer aylarında da
herhangi bir etkinin olup olmadığı test edilmekte ve böylece Borsa İstanbul pay piyasasında “diğer
ay” etkisinin varlığı da araştırılmaktadır.
Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde, çalışmada,
kullanılan veri seti, metodoloji ve hipotezler açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde, Borsa İstanbul
pay piyasasında diğer Ocak ayı etkisi ve diğer ay etkisi testlerine dair elde edilen bulgular
yorumlanmaktadır. Son bölümde ise, çalışmanın sonuçları özetlenmektedir.
1. Veri Seti ve Metodoloji
Bu çalışmada, BIST100 endeksinin ve risksiz faiz oranının Ocak 1989 - Aralık 2016 dönemine ait
336 aylık verileri kullanılmaktadır. BIST100 endeksine ilişkin ay sonu kapanış fiyatları, Finnet
Hisse Expert programından elde edilmiştir. Risksiz faiz oranı ise, literatüre paralel olarak (Canbaş
ve Arıoğlu, 2008; Canbaş, Kandır ve Erişmiş, 2008) hazine iskontolu ihaleleri yıllık ortalama
bileşik faiz oranlarından aylık değerler elde edilerek analize dahil edilmiştir. Faiz oranına ilişk in
veriler, Hazine Müsteşarlığı’ndan alınmıştır. BIST100 endeksine ilişkin aylık normal getiriler (raw
returns) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmaktadır:
R i,t = ln (

Pi,t
)
Pi,t−1

(1)

Denklem (1)’deki Ri,t ; BIST100 endeksinin t ayındaki logaritmik getirisini, P i,t ; BIST100
endeksinin t ayındaki kapanış fiyatını, P i,t-1 ise; BIST100 endeksinin t-1 ayındaki kapanış fiyatını
temsil etmektedir. BIST100 endeksine ilişkin aylık fazla getiriler (excess returns – ERi,t ) ise, aylık
normal getirilerden risksiz faiz oranının (Rf,t ) çıkarılması yoluyla hesaplanmaktadır (Denklem 2).
ER i,t = R i,t − R f,t

(2)

BIST100 endeksinin herhangi bir t ayından sonra k aylık al-tut getirileri aşağıdaki formül
yardımıyla hesaplanmaktadır:
𝑘

BHR i,k = ∏(1 + R i,t+1 ) − 1

(3)

t=1

Denklem (3)’te BHRi,k , BIST100 endeksinin t ayından sonra k ay (1, 3, 6 ve 11) boyunca elde
tutulması halinde elde edilen al-tut getirisini, Ri,t+1 ise; BIST100 endeksinin t+1 ayındaki normal
getirisini ifade etmektedir.
Pozitif ve negatif ay getirilerini takip eden k aylık ortalama al-tut getirileri arasındaki farkı test
etmek için literatürde birçok çalışmada olduğu gibi (Darrat vd., 2013; Easton ve Pinder, 2007)
bağımsız iki örnek t testi (independent - samples t-test) kullanılmaktadır. Analizde kullanıla n
pozitif ve negatif ay getirileri Ocak ve Aralık ayı arasında değişmektedir. Eğer Ocak ayı sonunda
oluşan pozitif ve negatif getirileri takip eden k aylık ortalama al-tut getirileri arasındaki fark test
ediliyorsa, Borsa İstanbul pay piyasasında diğer Ocak ayı etkisinin araştırıldığı anlamına
gelmektedir.
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Çalışmada, Borsa İstanbul pay piyasasında diğer ay etkisinin varlığını test etmek için oluşturula n
hipotezler aşağıdaki gibidir:
H0 : BIST100 endeksinin her bir t ayının (Ocak, Şubat, …, Aralık) sonunda oluşan pozitif ve
negatif getirileri takip eden k aylık ortalama al-tut getirileri arasında fark yoktur.
H1 : BIST100 endeksinin her bir t ayının (Ocak, Şubat, …, Aralık) sonunda oluşan pozitif ve
negatif getirileri takip eden k aylık ortalama al-tut getirileri arasında fark vardır.
Bağımsız iki örnek t testi sonucunda, BIST100 endeksi için H0 hipotezinin herhangi bir ay için
reddedilmesi, H1 hipotezinin kabul edileceği anlamına gelmektedir. Bu durum, Borsa İstanbul pay
piyasasında o ay için diğer ay etkisinin var olduğu şeklinde yorumlanabilir. Böyle bir sonuç,
örneğin Ocak ayı için bulunmuşsa Borsa İstanbul pay piyasasında diğer Ocak ayı etkisinin var
olduğu söylenebilir.
2. Ampirik Bulgular
Borsa İstanbul pay piyasasında diğer ay etkisini test etmek için kullanılan BIST100 endeksinin
Ocak 1989 – Aralık 2016 dönemine ait getiri verilerine ilişkin tanımlayıcı istatistiksel bilgiler
Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1 Panel A aylık fazla getirilere ait istatistikleri gösterirken,
Panel B aylık normal getirilere dair istatistiki bilgileri sunmaktadır. İncelenen dönemde, BIST100
endeksinin aylık ortalama normal getirisinin pozitif (%2,96), aylık ortalama fazla getirisi nin ise
negatif (-%0,44), neredeyse sıfıra yakın olduğu görülmektedir. Tablo 1’den de görülebileceği gibi
normal ve fazla getiri serileri için en yüksek aylık ortalama getiriler Aralık (%7,03; %3,62), Ocak
(%6,43; %2,96) ve Nisan (%6,19; %2,90) aylarında; en düşük ortalama getiriler ise, Mayıs (%5,41; -%1,95) ve Ağustos (-%4,78; -%1,46) aylarında gerçekleşmektedir. Tablo 1 Panel A’da
pozitif getiri sağlayan toplam ay sayısı (169) ile negatif getiri sağlayan toplam ay sayısı (167)
birbirine oldukça yakın iken; Panel B’de pozitif getiri sağlayan ay sayısının (198), negatif getiri
sağlayan ay sayısından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Ay bazında bu istatistik ler
incelendiğinde, fazla getiriler için Nisan ayı (19), normal getiriler içinse Aralık ayı (21) en çok
pozitif getiri sağlayan aydır. Mayıs ayı ise, her iki getiri grubunda en çok negatif getirinin
görüldüğü ay olarak karşımıza çıkmaktadır (sırasıyla 20 ve 18). Aylara ilişkin getirilerin, normal
dağılıma uyup uymadığını gösteren Shapiro-Wilk istatistiği sonuçları Ocak, Ağustos ve Aralık
ayları dışında kalan tüm ayların normal dağılım özelliklerine uyduğunu göstermektedir.



Gözlem sayısının 29’dan küçük olması durumunda Shapiro-Wilk testi kullanılmaktadır (Kalaycı 2010).
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Tablo 1: Aylık Getirilere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler (Ocak 1989 – Aralık 2016)
Panel A: Fazla Getirilere İlişkin İstatistikler
De ğişken Gözlem Sayısı Pozitif Getiri Sayısı Negatif Getiri Sayısı O rtalama Medyan Std. Sapma

Min.

Mak. Çarpıklık Basıklık Shapiro-Wilk İstatistiği Shapiro-Wilk p-de ğe ri

O cak

28

17

11

0,0296

0,0253

0,1535

-0,2757 0,4613

1,2023

2,8211

0,8859

0,0054

Şubat

28

15

13

-0,0163

0,0025

0,1610

-0,3629 0,3453 -0,1835

0,5987

0,9684

0,5392

Mart

28

14

14

-0,0191

-0,0104

0,1108

-0,2399 0,2454

0,0853

-0,1752

0,9789

0,8232

Nisan

28

19

9

0,0290

0,0234

0,1389

-0,2903 0,3608

0,0077

0,4864

0,9923

0,9987

Mayıs

28

8

20

-0,0541

-0,0818

0,0974

-0,1979 0,1649

0,5181

-0,5775

0,9565

0,2879

Haz iran

28

13

15

0,0072

-0,0091

0,1035

-0,1508 0,2341

0,4411

-0,2866

0,9627

0,4026

Te mmuz

28

14

14

-0,0053

0,0006

0,1078

-0,2166 0,2292 -0,0588 -0,1170

0,9833

0,9210

Ağustos

28

10

18

-0,0478

-0,0560

0,1363

-0,5545 0,1778 -1,7758

6,3186

0,8613

0,0016

Eylül

28

13

15

0,0018

-0,0044

0,1525

-0,3126 0,4792

0,7117

2,5953

0,9454

0,1514

Ekim

28

18

10

0,0040

0,0290

0,1086

-0,2751 0,2030 -0,5467

0,2560

0,9585

0,3209

Kasım

28

11

17

-0,0175

-0,0358

0,1705

-0,4658 0,3385 -0,4772

1,3566

0,9406

0,1148

Aralık

28

17

11

0,0362

0,0168

0,1499

-0,2834 0,5288

1,3610

4,1504

0,8734

0,0029

Toplam

336

169

167

-0,0044

0,0005

0,1354

-0,5545 0,5288

0,1787

2,3913

0,9682

0,0000
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Tablo 1’in Devamı
Panel B: Normal Getirilere İlişkin İstatistikler
De ğişken Gözlem Sayısı Pozitif Getiri Sayısı Negatif Getiri Sayısı O rtalama Medyan Std. Sapma

Min.

Mak. Çarpıklık Basıklık Shapiro-Wilk İstatistiği Shapiro-Wilk p-de ğe ri

Şubat

28

17

11

0,0183

0,0091

0,1620

-0,2962 0,4153

0,2647

0,6377

0,9676

0,5183

Mart

28

17

11

0,0155

0,0141

0,1078

-0,2001 0,3133

0,3902

0,8692

0,9730

0,6620

Nisan

28

20

8

0,0619

0,0398

0,1422

-0,2404 0,4328

0,4050

0,6806

0,9827

0,9088

Mayıs

28

10

18

-0,0195

-0,0385

0,0947

-0,1698 0,2027

0,5761

-0,3700

0,9575

0,3031

Haz iran

28

17

11

0,0425

0,0132

0,1170

-0,1302 0,2928

0,6742

-0,0520

0,9390

0,1040

Te mmuz

28

16

12

0,0279

0,0364

0,1010

-0,1651 0,2644

0,1485

-0,1097

0,9850

0,9482

Ağustos

28

14

14

-0,0146

-0,0009

0,1335

-0,4948 0,2229 -1,4457

5,4758

0,8802

0,0040

Eylül

28

16

12

0,0356

0,0290

0,1517

-0,2589 0,5210

1,0117

2,8591

0,9385

0,1010

Ekim

28

18

10

0,0373

0,0542

0,1074

-0,2587 0,2558 -0,5062

0,9072

0,9713

0,6158

Kasım

28

13

15

0,0159

-0,0213

0,1768

-0,4367 0,3905 -0,2825

0,9831

0,9501

0,1989

Aralık

28

21

7

0,0703

0,0491

0,1527

-0,2489 0,5867

1,4796

4,6653

0,8590

0,0014

Toplam

336

198

138

0,0296

0,0243

0,1368

-0,4948 0,5867

0,4376

2,4726

0,9611

0,0000
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Tablo 2: Diğer Ay Etkisinin Fazla Getiriler ile Test Sonuçları (Ocak 1989 – Aralık 2016)
1

O cak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz iran

3

6

11

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Ne gatif

Fark

Poz itif

Ne gatif

Fark

-0,0180

-0,0136

-0,0044

-0,0578

0,0751

-0,1329

-0,1205

0,0533

-0,1738

-0,0971

0,1417

-0,2388

(0,0339)

(0,0594)

(0,0635)

(0,0487)

(0,0917)

(0,0951)

(0,0653)

(0,1038)

(0,1162)

(0,1132)

(0,2698)

(0,2926)

[17]

[11]

[17]

[11]

[17]

[11]

[17]

[11]

-0,0223

-0,0238

0,0015

-0,0419

-0,0561

0,0142

-0,0734

-0,1019

0,0286

0,2346

-0,2090

0,4437 *

(0,0353)

(0,0245)

(0,0436)

(0,0564)

(0,0474)

(0,0743)

(0,0721)

(0,0918)

(0,1158)

(0,2181)

(0,1172)

(0,2532)

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

0,0046

0,0525

-0,0479

-0,0502

0,0141

-0,0643

-0,0723

-0,0109

-0,0614

-0,0094

0,0036

-0,0130

(0,0281)

(0,0459)

(0,0548)

(0,0445)

(0,0645)

(0,0795)

(0,0806)

(0,1321)

(0,1577)

(0,0955)

(0,2308)

(0,2568)

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

-0,0565

-0,0443

-0,0121

-0,0680

-0,0047

-0,0632

-0,0678

-0,0550

-0,0129

-0,0553

-0,0504

-0,0049

(0,0241)

(0,0322)

(0,0411)

(0,0391)

(0,0766)

(0,0771)

(0,0976)

(0,0922)

(0,1534)

(0,1481)

(0,1180)

(0,2267)

[18]

[9]

[18]

[9]

[18]

[9]

[18]

[9]

0,0666

-0,0163

0,0829 *

0,1135

-0,1149

0,2284 ***

0,1868

-0,1507

0,3375 ***

0,1950

-0,0951

0,2901

(0,0270)

(0,0247)

(0,0421)

(0,0380)

(0,0437)

(0,0722)

(0,1121)

(0,0614)

(0,1190)

(0,2275)

(0,0880)

(0,1985)

[8]

[19]

[8]

[19]

[8]

[19]

[8]

[19]

0,0033

-0,0118

0,0150

0,0431

-0,1291

0,1722 *

0,0628

-0,0898

0,1526

0,0437

-0,1970

0,2406

(0,0331)

(0,0279)

(0,0430)

(0,0758)

(0,0441)

(0,0861)

(0,1124)

(0,0940)

(0,1457)

(0,1426)

(0,0906)

(0,1664)

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]
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1

Te mmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

3

6

11

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Ne gatif

Fark

Poz itif

Ne gatif

Fark

-0,0801

-0,0167

-0,0634

-0,1085

0,0514

-0,1598

-0,0774

0,1845

-0,2619

-0,1751

0,0556

-0,2307

(0,0441)

(0,0275)

(0,0529)

(0,0627)

(0,0867)

(0,1058)

(0,1081)

(0,1878)

(0,2128)

(0,0821)

(0,1832)

(0,1958)

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

0,0636

-0,0344

0,0979

0,0879

-0,0732

0,1611 *

0,1871

-0,0516

0,2387

0,2086

-0,1408

0,3494 *

(0,0534)

(0,0338)

(0,0601)

(0,0491)

(0,0612)

(0,0886)

(0,1718)

(0,0904)

(0,1761)

(0,2294)

(0,0796)

(0,2026)

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

0,0190

-0,0110

0,0301

0,1269

-0,0721

0,1989 *

0,0849

-0,0840

0,1689

-0,0078

-0,1764

0,1686

(0,0189)

(0,0375)

(0,0420)

(0,0705)

(0,0699)

(0,0994)

(0,0972)

(0,0642)

(0,1149)

(0,1055)

(0,0840)

(0,1339)

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

-0,0412

0,0277

-0,0690

0,0612

0,0371

0,0241

-0,0063

0,0541

-0,0605

-0,1438

0,0343

-0,1781

(0,0387)

(0,0619)

(0,0691)

(0,0861)

(0,0735)

(0,1261)

(0,0802)

(0,1036)

(0,1313)

(0,0921)

(0,1565)

(0,1693)

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

0,0287

0,0407

-0,0120

-0,0142

0,0781

-0,0923

-0,1002

0,0320

-0,1322

-0,1922

0,0290

-0,2212

(0,0595)

(0,0300)

(0,0610)

(0,0866)

(0,0668)

(0,1078)

(0,0906)

(0,0725)

(0,1152)

(0,0813)

(0,1220)

(0,1624)

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

0,0146

0,0565

-0,0419

-0,1103

0,1270

-0,2374 ***

-0,1520

0,0977

-0,2497 **

-0,2481

0,1092

-0,3573 **

(0,0382)

(0,0496)

(0,0617)

(0,0499)

(0,0508)

(0,0735)

(0,0635)

(0,0846)

(0,1037)

(0,0916)

(0,1449)

(0,1629)

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

Parantez içindeki değerler standart hatalar, köşeli parantez içindeki değerler ise pozitif ve negatif getiri sağlayan ay sayılarıdır.*** , ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
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Tablo 3: Diğer Ay Etkisinin Normal Getiriler ile Test Sonuçları (Ocak 1989 – Aralık 2016)
1

O cak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haz iran

3

6

11

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Ne gatif

Fark

Poz itif

Ne gatif

Fark

0,0203

0,0139

0,0064

0,0589

0,1882

-0,1294

0,0998

0,2901

-0,1903

0,4221

0,5361

-0,1140

(0,0334)

(0,0674)

(0,0668)

(0,0494)

(0,1307)

(0,1141)

(0,0789)

(0,1536)

(0,1553)

(0,2436)

(0,3901)

(0,4436)

[19]

[9]

[19]

[9]

[19]

[9]

[19]

[9]

0,0124

0,0128

-0,0004

0,0570

0,0550

0,0020

0,1380

0,1008

0,0371

0,7778

0,1070

0,6708 *

(0,0324)

(0,0224)

(0,0434)

(0,0587)

(0,0430)

(0,0728)

(0,0833)

(0,1114)

(0,1364)

(0,3086)

(0,1372)

(0,3378)

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

0,0460

0,0886

-0,0426

0,0394

0,1721

-0,1327

0,0532

0,3614

-0,3082

0,3121

0,6856

-0,3735

(0,0296)

(0,0541)

(0,0572)

(0,0381)

(0,0947)

(0,1021)

(0,0769)

(0,1987)

(0,2130)

(0,1497)

(0,4009)

(0,3761)

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

-0,0136

-0,0245

0,0109

0,0586

0,0641

-0,0055

0,1366

0,1834

-0,0467

0,3482

0,5004

-0,1522

(0,0235)

(0,0291)

(0,0409)

(0,0514)

(0,0607)

(0,0887)

(0,1136)

(0,1252)

(0,1939)

(0,2120)

(0,1798)

(0,3494)

[19]

[8]

[19]

[8]

[19]

[8]

[19]

[8]

0,0782

0,0248

0,0534

0,1571

0,0002

0,1570 *

0,3265

0,0793

0,2473

0,5683

0,3966

0,1717

(0,0293)

(0,0316)

(0,0471)

(0,0543)

(0,0561)

(0,0844)

(0,1463)

(0,0876)

(0,1596)

(0,2834)

(0,1716)

(0,3112)

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

0,0358

0,0190

0,0168

0,1027

-0,0268

0,1295

0,2431

0,1456

0,0974

0,4320

0,1660

0,2660

(0,0252)

(0,0330)

(0,0415)

(0,0691)

(0,0437)

(0,0966)

(0,1067)

(0,1780)

(0,1944)

(0,1689)

(0,1776)

(0,2595)

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]
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1

Te mmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

3

6

11

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Negatif

Fark

Pozitif

Ne gatif

Fark

Poz itif

Ne gatif

Fark

-0,0406

0,0212

-0,0617

0,0108

0,1578

-0,1470

0,1412

0,5047

-0,3635

0,1974

0,6347

-0,4374

(0,0363)

(0,0357)

(0,0529)

(0,0583)

(0,1124)

(0,1163)

(0,1165)

(0,2804)

(0,2704)

(0,1124)

(0,3273)

(0,3460)

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

[16]

[11]

0,1092

-0,0307

0,1399 **

0,2111

-0,0147

0,2258 **

0,4456

0,1209

0,3246

0,7242

0,1891

0,5351 *

(0,0435)

(0,0326)

(0,0538)

(0,0503)

(0,0756)

(0,0923)

(0,1657)

(0,1351)

(0,2124)

(0,2637)

(0,1456)

(0,2954)

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

0,0302

0,0470

-0,0167

0,1760

0,0846

0,0915

0,2661

0,1878

0,0784

0,3270

0,3110

0,0160

(0,0218)

(0,0399)

(0,0431)

(0,0899)

(0,0790)

(0,1230)

(0,1186)

(0,1001)

(0,1602)

(0,1560)

(0,1562)

(0,2236)

[15]

[12]

[15]

[12]

[15]

[12]

[15]

[12]

-0,0099

0,0672

-0,0772

0,1676

0,1648

0,0028

0,2001

0,3424

-0,1424

0,1930

0,6093

-0,4163

(0,0395)

(0,0647)

(0,0713)

(0,0997)

(0,0780)

(0,1438)

(0,1007)

(0,1529)

(0,1757)

(0,1477)

(0,2654)

(0,2792)

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

[17]

[10]

0,0805

0,0619

0,0186

0,1482

0,1578

-0,0097

0,2354

0,1725

0,0630

0,4170

0,3066

0,1104

(0,0513)

(0,0345)

(0,0610)

(0,0843)

(0,0870)

(0,1215)

(0,1218)

(0,0907)

(0,1504)

(0,2255)

(0,1406)

(0,2615)

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

[13]

[14]

0,0732

0,0458

0,0274

0,0821

0,1307

-0,0486

0,1826

0,1465

0,0360

0,3686

0,1670

0,2017

(0,0392)

(0,0447)

(0,0718)

(0,0632)

(0,0712)

(0,1155)

(0,0999)

(0,0910)

(0,1787)

(0,1963)

(0,0720)

(0,3386)

[20]

[7]

[20]

[7]

[20]

[7]

[20]

[7]

Parantez içindeki değerler standart hatalar, köşeli parantez içindeki değerler ise pozitif ve negatif getiri sağlayan ay sayılarıdır.***, ** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
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Tablo 2, Borsa İstanbul pay piyasasında fazla getiriler kullanılarak test edilen diğer ay etkisinin
sonuçlarını göstermektedir. Tablo 2’de herhangi bir ay sonunda (Ocak, Şubat, …, Aralık)
gerçekleşen pozitif ve negatif getirileri takip eden k aylık al-tut getirilerinin ortalama ve standart
hata değerleri ile pozitif ve negatif getiri sağlayan ayların sayıları yer almaktadır. Elde tutma
süreleri (k) 1, 3, 6 ve 11 ay olarak belirlenmiştir. Tablo 2’de ayrıca, diğer ay etkisini test etmek
için pozitif ve negatif getirileri takip eden k aylık al-tut getirilerinin arasındaki ortalama fark ve
standart hata değerleri de sunulmaktadır.
Tablo 2’de yer alan sonuçlar, Cooper vd. (2006) tarafından ABD piyasası için tespit edilen diğer
Ocak ayı etkisinin, Borsa İstanbul pay piyasası için geçerli olmadığını ortaya koymaktadır. Bu
sonuçlar, pozitif Ocak getirileri sonrasında elde edilen 11 aylık ortalama al-tut getiriler inin
istatistiksel olarak negatif Ocak getirilerinden sonra elde edilen ortalama getirilerden farklı
olmadığını işaret etmektedir. Easton ve Pinder (2007) 34 ülke piyasası; Darrat vd. (2013) de ABD
piyasası için benzer bulgular göstermektedir. Tablo 2’de yer alan sonuçlar ayrıca, pozitif Şubat ve
Ağustos getirileri sonrasında elde edilen 11 aylık ortalama al-tut getirilerinin, negatif Şubat ve
Ağustos getirilerinden sonra elde edilen ortalama getirilerden büyük olduğunu %10 istatistikse l
anlamlılık düzeyinde işaret etmektedir (sırasıyla fark %44,37 ve %34,94). Diğer taraftan, negatif
Aralık getirilerini takip eden 3, 6 ve 11 aylık ortalama al-tut getirileri, pozitif Aralık getiriler ini
takip eden ortalama getirilerden sırasıyla %1 ve %5 istatistiksel anlamlılık düzeyinde farklıd ır
(sırasıyla fark -%23,74; -%24,97; -%35,73). Buna göre, Aralık ayında oluşan negatif getiriler
sonrasında alınan uzun pozisyonlar 3, 6 ve 11 ay sonra yatırımcılara pozitif getiri sağlamaktad ır
(sırasıyla %12,70; %9,77; %10,92). Elde edilen bu bulgular, yatırımcıların Aralık ayında oluşan
pozitif getirilerden sonra daha çok negatif al-tut getirileri elde ettiklerini ifade etmektedir (sırasıyla
-%11,03; -%15,20; -%24,81). Tablo 2’de yer alan diğer önemli bir bulgu ise, pozitif Mayıs
getirilerini takip eden 1, 3 ve 6 aylık ortalama al-tut getirilerinin, negatif Mayıs getirilerini takip
eden ortalama getirilerden sırasıyla %10 ve %1 istatistiksel anlamlılık düzeyinde büyük olduğud ur
(sırasıyla fark %8,29; %22,84; %33,75).
Çalışmada, diğer bazı çalışmalarda da yapıldığı gibi (Cooper vd., 2006; Darrat vd., 2013; Easton
ve Pinder, 2007) diğer ay etkisine ilişkin bulguların geçerliliği normal piyasa getirileri ile de
kontrol edilmektedir. Tablo 3’te yer alan sonuçlar, Borsa İstanbul pay piyasasında diğer Ocak ayı
etkisinin olmadığını teyit etmektedir. Ayrıca, pozitif Şubat ve Ağustos getirileri sonrasında elde
edilen 11 aylık ortalama al-tut getirilerinin, negatif Şubat ve Ağustos getirilerinden sonra elde
edilen ortalama getirilerden büyük olduğu da kanıtlanmaktadır. Şubat ve Ağustos aylarının 11
aylık al-tut getirileri arasındaki fark sırasıyla %67,08 ve %53,51’dir ve bu sonuçlar %10 düzeyinde
istatistiksel anlamlıdır. Ayrıca, Ağustos ayının pozitif ve negatif getirilerinden sonra elde edilen 1
ve 3 aylık al-tut getirileri arasındaki fark da %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Diğer
taraftan, Tablo 2’de Mayıs ve Aralık ayları için elde edilen bulgular, analizde normal getiriler in
kullanılmasıyla birlikte ortadan kaybolmaktadır. Easton ve Pinder (2007) da analizlerde normal
getirilerin kullanıldığı durumlarda diğer Ocak ayı etkisinin varlığını birçok ülke piyasası için
ortaya koyamamaktadır. Tablo 2 ve Tablo 3’te yer alan tüm sonuçlardan hareketle, Borsa İstanbul
pay piyasasında diğer Şubat ve Ağustos ayı etkisinin var olduğu söylenebilir.
3. Sonuç
Bu çalışmada, Cooper vd. (2006) tarafından ABD piyasası için tespit edilen diğer Ocak ayı
etkisinin, Borsa İstanbul pay piyasasında var olup olmadığı, BIST100 endeksinin Ocak 1989 –
Aralık 2016 dönemi verileri kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada, pozitif Ocak ayı getiriler i
sonrasında ortaya çıkan 11 aylık ortalama al-tut getirilerinin, negatif Ocak ayı getirileri sonrasında
oluşan 11 aylık ortalama al-tut getirilerinden büyük olduğunu ileri süren diğer Ocak ayı etkisinin
Türk sermaye piyasasında var olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, literatürde ABD dışında
diğer ülke piyasaları için gerçekleştirilen analizlerin sonuçlarıyla benzerlik göstermekte ve bu
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anomalinin uluslararası olmadığını ileri süren çalışmaların sonuçlarını desteklemektedir (Bohl ve
Salm, 2010; Easton ve Pinder, 2007; Stivers vd. 2009). Çalışmada yılın diğer aylarında meydana
gelen pozitif ve negatif getirileri takip eden 1, 3, 6 ve 11 aylık al-tut getirilerinin ortalamalar ı
arasında farklılık olup olmadığı da araştırılmış, Şubat ve Aralık ayı için bazı al-tut dönemler inde
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar elde edilmiştir. Bu nedenle de Borsa İstanbul pay
piyasasında diğer Şubat ve Ağustos ayı etkisinin var olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
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ULUSLARARASI SİSTEMDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN AKTÖRLÜLÜĞÜ: ORTAK DIŞ
VE GÜVENLİK POLİTİKASININ ETKİSİ
Ömer UĞUR 
Öz
Avrupa bütünleşmesinin önemli boyutlarından ve tartışmalarından biri olan ortak dış politika geliştirme konusu, gerek
uluslararası konjonktürden, gerekse Avrupa Birliği’nin (AB) kendi dinamiklerinden dolayı 1990’lı yıllara kadar çok
sınırlı bir gelişme gösterebilmiştir. Soğuk Savaş boyunca, AB pek çok alanda ortak dış politika belirlemeye çalışmış ,
fakat üye ülkelerin dış politika konularında egemenlik haklarından feragat etmek istememeleri ve uluslararası sistemde
sisteminde iki kutupluluğun dayattığı kısıtlamalar nedeniyle uluslararası ilişkileri etkileme kabiliyeti çok sınırlı
düzeyde kalmıştır. Ancak Soğuk Savaş ’ın sona ermesi, AB’nin küresel rolünün yeniden tanımlanması için uygun bir
zemin ortaya çıkarmıştır. Nitekim AB’nin kendine münhasır özellikleriyle Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası
ilişkilerde bir aktör olarak kapasitesini ve kabiliyetini arttırdığı ve uluslararası politikada önemli roller oynamaya
başladığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı AB gibi siyasal yapıya sahip bir aktörün uluslararası politikada n asıl
bir gücü temsil ettiği, kapasitesinin bileşenlerinin neler olduğu, hangi ölçüde uyumlu bir politika oluşturabildiği ve
oluşturulan ortak politikaların hangi düzeyde tam olarak uygulanabildiği sorularına cevap aramaktır. Bu cevaplar
ışığında AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) oluşturulduktan sonra uluslararası ilişkilerde önemli aktör
konumuna geldiği görülmektedir. Bununla birlikte çalışmada, üye ülkelerin dış politika alanında sınırlı düzeyde
işbirliğini ön planda tutmak istemesinden dolayıdır ki AB’nin bu aktörlüğünü sivil ve normatif bir güç olarak
sürdürebildiği öne sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Sivil Güç, Normatif Güç, Aktörlük.
Jel Kodları: F50, F51, F53, F55

THE EUROPEAN UNION’S ACTORNESS IN INTERNATIONAL SYSTEM: THE
EFFECT OF THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
Abstract
A common foreign policy is sue, one of the important dimensions and debates of European integration was able to
show a very limited development due to the international conjuncture and its own dynamics. During the Cold War,
the EU has tried tried to identify common foreign policy in many areas but the fact that member countries did not
want to waive their sovereignty rights in foreign policy matters and there was restrictions imposed by bipolarity in the
world system led to the very limited ability of the EU to influence internationa l relations. However, the end of the
Cold War created a suitable ground for redefining the global role of the EU. Indeed it appears that the EU has increased
its capacity and capability as an actor in international relations in the post -Cold War era and played an important role
in international politics. The aim of this study is to find answers to questions what kind of power an actor with a
political structure, such as the EU represents in international politics, what the components of its capacity are, to what
extent a policy can be harmonized and the extent to which common policies are implemented. In the light of this
response, the EU has become an important actor in international relations after the creating of EU's Common Foreign
and Security Policy. In doing so, since member countries are willing to keep a limited level of cooperation in the field
of foreign policy, it will be shown that the EU’s actorness could continue as a civil and normative power.
Keywords: European Union, Common Foreign and Security Policy, Civilian Power, Normative Power, Actorness.
Jel Codes: F50, F51, F53, F55
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Giriş
20. yüzyılın sonu uluslararası düzende köklü bir değişim yaşandığı bir dönemi temsil etmenin
yanında, uluslararası ilişkilerde rol alan aktörlerin yapısında büyük bir değişimin yaşandığı bir
dönemin de başlangıcıdır. Bu dönem uluslararası ilişkilerdeki aktörlerin ulus devletlerden ibaret
olmadığı, aynı zamanda uluslararası örgütler, bölgesel oluşumlar ve çok uluslu şirketler gibi diğer
seviyedeki aktörlerin de uluslararası politikayı etkileyebileceği gerçeği ile yüzleşmeye başlandığı
bir süreçtir. Ancak temel sorun, bu görece yeni aktörlerin ulus devletler gibi etkin, tutarlı ve
inandırıcı/güvenilir politikalar izleyip izleyemeyecekleri, eğer izleyebilirse bunu nasıl ve hangi
ölçüde gerçekleştirebileceklerinin tam olarak kestirilememesidir. Dolayısıyla uluslararası ilişk iler
teorisyenlerinin son dönemlerde bu aktörler üzerine yoğunlaşarak onların uluslararası ilişk iler
içindeki konumunu tespit etmeye çalıştığı görülmektedir. Bu bağlamda, AB, bu görece yeni
aktörler içinde en fazla dikkatleri üzerine çeken bir örgütsel yapıyı oluşturmaktadır. Nitekim
AB’nin uluslararası politikada etkin bir aktör konumuna gelip gelmediği sorunsalına yönelik son
yıllarda yoğun bir akademik tartışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu tartışmalar çerçevesinde,
Soğuk Savaş sonrası dönemde uluslararası ilişkilerdeki kapasitesini ve kabiliyetini arttırması ve
uluslararası politikada önemli rol oynamaya başlaması nedeniyle AB’nin iki kutuplu döneme
nazaran daha etkin bir aktör olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte AB’nin uluslararas ı
politikada nasıl bir gücü temsil ettiği, kapasitesinin bileşenlerinin neler olduğu, hangi ölçüde
uyumlu bir politika oluşturabildiği ve oluşturduğu politikaları hangi düzeyde tam olarak
uygulayabildiği hala tartışmalı konulardır. Bu çalışmada, AB’nin uluslararası alandaki aktörlük
niteliği ve uluslararası politikada oynamış olduğu role bağlı olarak nasıl bir gücü temsil ettiği
tartışılacaktır. Bu şekilde, Maastricht Antlaşması ile oluşturulan ODGP kapsamının neden sınırlı
düzeyde tutulduğu ve AB’nin neden her zaman ve her konuda uluslararası ilişkilerde etkin bir
aktör mevcudiyetini ortaya koyamadığı gösterilebilmiş olacaktır.
1. AB'nin Aktörlüğünün Kavramsallaştırılması
Uzun bir süre boyunca uluslararası sistemdeki aktörlerin kimlikleri konusunda herhangi bir sorun
yaşanmamıştır (Hurrell, 2007: 25). Çünkü uluslararası sistem tanımı gereği egemen devletler in
etkileşiminden oluşmaktaydı. Sadece ulusal egemen devletlerin uluslararası ilişkilere katılması ve
sistemde rol oynaması söz konusuydu. Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa
Topluluğu gibi ulusüstü örgütlerin alternatif olarak ortaya çıkması devlet merkezli bu sisteme karşı
ciddi bir meydan okumanın başlamasına zemin oluşturmuştur (Arı, 2011: 64-65). Fakat bazı
girişimler dışında uluslararası ilişkiler literatüründe devlet formunda olmayan bir aktörün
uluslararası sistemdeki rolünün nasıl tanımlanacağı konusunda çok sınırlı bir analiz düzeyinin
oluştuğu görülmektedir.
AB’nin uluslararası rolüyle ilgili kurumsal tartışmalar, onun ne tür bir uluslararası aktörü temsil
ettiği tartışmasına bağlı olmuştur (Manners ve Whitman, 2000). Açıkçası literatürde AB’nin ne tür
bir aktöre dönüştüğü veya gerçekten ne tür bir aktör olduğu konusunda bir uzlaş ma
bulunmamaktadır.13 Ancak AB dış politika yeteneğini geliştirmesi ile sui generis (nevi şahsına
AB’nin uluslar arası ilişkiler sürecine katılımda karşı karşıya kaldığı sorun AB’nin statüsü ve meşruiyeti konularıdır.
AB uluslararası alandaki aktörlük konusu ya da sorunsalı ile ilgili detaylı tartışmalar yapılmaktadır. Bu konudaki
tartışmaların detayları için Bkz: Charlotte Bretherton ve John Vogler. (2006) The European Union as Global Actor,
Routledge: London; Hedley Bull. (1982). Civilian Power Europe: A Contradiction in Terms?’, Journal of Commo n
Market Studies, Vol. 21, September/December 1982; Thomas Diez. (2005) Constructing the Self and Changing
Others: Reconsidering Normative Power Europe, Millennium: Journal of International Studies, Vol.33 (3), ss. 613 63; Ole Elgström ve Micheal Smith, (2006). The European Union’s Roles in International Politics: Concepts and
Analysis, Routledge: London; Christofer Hill, (1993). The Capability-Expectation Gap, or Conceptualizing Europe’s
International Role, Journal of Common Market Studies, Vol. 31, No. 3, ss.305-328; Roy Ginsberg, (1999).
Conceptualizing the European Union as an International Actor?, Journal of Common Market Studies, Vol. 37 (3), ss.
429-454; Ian Manners, (2002). Normative Power Europe: A Contradiction in Terms?, Journal of Common Market
Studies, Vol. 40 (2), ss. 235-258; Karen Smith, (2007). Still civilian power EU? Paper presented at the CIDEL
13
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münhasır) bir aktör olarak gündemeye gelmeye başlamıştır. Bu ise AB’nin uluslararası rolünü
açıklamak ve sistemdeki yerini belirlemek için yeni kavramsal sınıflandırmaların yapılmas ını
ortaya çıkarmıştır.
Uluslararası önemi bakımından, AB’nin nasıl nitelendirileceği ile ilgili tartışmalar 1970’li yılla rda
ortaya çıkan yeni kavramsal yaklaşımların inşa girişimleriyle başlamıştır (Duchene, 1972;
Zielonka, 1998; Smith, 2007). Bu dönemdeki tartışmalar, özellikle Avrupa Topluluğunun
ekonomik bir güç haline dönüşmesine bağlı olarak ‘sivil güç’ ya da ‘süper güç’ olup olmadığı
sorununa odaklanmıştır. Fakat 1970’li yıllardan beri, tartışmalar çoğunlukla AB’nin ‘sivil güç’
olduğu üzerine yoğunlaşmaktadır (Treacher, 2004: 50). AB’ye sivil bir rol atfeden görüş, siyaset
bilimci François Duchene’nin AB’yi ilk defa ‘sivil bir güç’ olarak nitelendirilmesinden yola
çıkılarak ortaya konmuştur. Bu yaklaşımın önemi AB için ayırt edici (ya da potansiyel ayırt edici)
uluslararası rolünün üzerine odaklanmış olmasıdır. Yani AB’nin (öncesinde Avrupa
Topluluğunun) sivil bir güç olması fikri, bu gücünü ekonomik ve siyasi araçları kullana rak
güvenliği ve istikrarı yayma ve teşvik etme yeteneğinden aldığına atıf yapmaktadır.
Soğuk Savaş sonrası değişen Avrupa şartları ve AB çerçevesinde dış politika, güvenlik ve savunma
gibi konularda ortaya çıkan belirsizlik, ‘sivil güç’ tezi üzerine inşa edilmeye çalışılan AB’nin
uluslararası rolünü gereksiz hale getirdiği iddialarının ön plana çıkmasına neden olmuştur.
Sovyetler Birliği’nin dağılması ve iki kutuplu sistemden çok kutuplu sisteme geçilmesi, AB’ yi
sivil güç olmanın ötesinde daha müdahaleci bir güç olma arayışına yöneltmiştir (Smith, 2000: 1415). Maastricht Anlaşması ile oluşturulan ODGP bu yönelimin somut örneğini ortaya
koymaktaydı. Fakat Fransa ve Almanya’nın her yönüyle desteklediği ODGP, İngiltere ve
Danimarka’nın başını çektiği üye ülkelerin ODGP altında savunma içermeyen, ancak daha etkin
bir ortak dış politikayı savunması, AB’nin ‘sert güç’ veya ‘askeri güç’ haline dönüşmesinin
mümkün olmadığını göstermiştir.
Bu bağlamda Ian Manner (2002) AB’nin uluslararası sitemde ‘normatif güce’ sahip bir yapı
olduğunu iddia etmiştir. AB’nin normatif gücü uzun tarihsel süreç içinde olgunlaşmış ve AB’nin
hukuki altyapısını oluşturan anlaşmalar, kriterler ve politikalar aracılığıyla tüm üye ülkelerin ortak
değerler çatısı altında paylaştığı bir durumu oluşturmuştur (Keukeleire ve Delreux, 2014: 135).
Avrupa siyasi işbirliği sürecinde Avrupalı devletler kendilerini tanımlayacak temel ilkeler
yerleştirmeye çalışmışlardır. Demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, çatışmaların barışçıl
yollarla çözümü, insan hakları, çevre ve iklim değişikliği gibi ortak değer ve ilkelere atıf yapılarak,
Birlik üyelerinin ortak dış politikaları benimsenmesi amaçlanmıştır (Aksoy ve Uğur, 2016: 221223). Bu şekilde AB üyelerini ortak değerler etrafında bütünleştirerek, uluslararası meselele rde
hep bir ağızdan konuşmaları için uygun bir platformun oluşması mümkün hale gelmiştir.
Paylaşılan değer ve ilkeler AB’nin dış politikadaki hareket serbestisini artırmasına karşın, bunun
dış politikada daha aktif bir rol oynaması için ne derece gerekli bir ön koşul olduğu konusu ise
hala tartışmalıdır. Sonuçta AB üyesi ülkeler, kendi arasında ortak normatif değerlere sahip olsalar
dahi bazı çıkarlar peşinde tutarlı ve hatta etkin hareket edememektedir. Dolayısıyla AB’nin
aktörlüğünün kavramsallaştırılması için sadece uluslararası sistem içinde ne tür bir gücü temsil
ettiği değil, aynı zamanda uluslararası politikadaki bir aktörün kapasitesi ve kabiliyetinin hangi
bileşenlerden oluştuğunun bilinmesi gerekir. Bu bağlamda, Jupille ve Caparosso (1998)
uluslararası politikadaki bir aktörün kapasitesinin dört unsurdan oluştuğunu; bunların sırasıyla,
tanınma, otorite, otonomi ve politik uyum olarak açıklamaktadırlar.
İlk olarak, Jupille ve Caparosso (1998) tanınmanın diğer aktörler tarafından varlığının kabulü ve
etkileşimi olarak anlaşılması gerektiğine işaret etmektedirler. Ayrıca, bu unsurla ilgili olarak diğer
Workshop, ‘From Civilian to Military Power: The European Union at a Crossroads?’. Oslo, January 15; Adrian
Treacher, (2004). From Civilian Power to Military Actor: The EU’s Resistable Transformation’, European Foreign
Affairs Review, Vol. 9, ss.49-66.
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aktörler tarafından meşru biçimde tanınan bir aktör olarak görülme arzu ve isteği, küresel aktörlük
için olmazsa olmazlardan birisidir. Ancak Thomas (2010) diğer aktörler tarafından tanınma
konusunun, Jupille ve Caparosso’nun aksine, ‘aktörlük için gerekli bir durum olduğu konusunun
açık olmadığını ileri sürmüştür’ (Thomas, 2010: 4). Bu durumu açıklamak için Hamas ve
Hizbullah örneklerini vererek, bunların uluslararası açıdan tanınmayan aktörler olmasına rağmen,
yeri geldiğinde müzakerelere katılma olanağı olan aktörler olabileceğinin altını çizmiştir.
İkinci olarak, bir aktör için gerekli koşullarından diğeri ise otorite olarak tanımlanmaktadır. Jupille
ve Caparosso (1998) yasal yetki anlayışı ile hareket etme arasında bir bağlantı kurmaya
çalışmaktadırlar. Esasen otorite, özellikle belirli konularda AB’nin yasal yetkinliği anlam ına
gelmektedir. Bilindiği gibi bir aktör eylemlerini hayata geçirirken meşru bir otoriteden yoksunsa,
bu aktörün aktörlüğü tehlikeye düşmektedir. Bu bağlamda, Jupille ve Caparosso (1998) AB’nin
aktörlüğü için üye ülkelerin Birliğe temsil etme yetkisini resmi hükümler altında vermesi
gerektiğinin altını çizmişlerdir. Böyle bir durumun AB açısından avantajlı olacağı kesindir, ama
AB aktörlüğü için gerekli midir sorusunun sorulmasını da beraberinde getirmektedir. Çünkü üye
ülkelerin ya da ulusal aktörlerin Birliğin dış politikasına olumsuz görüş ya da müdahalede
bulunmadığı sürece zımnen bu yetkiyi verdiği kabul edilecektir. Öte yandan, bu yetkiyi verip
uluslararası sistemde kendi başlarına hareket etmeye devam etmeleri durumunda da AB’nin
aktörlüğüne olumsuz bir etki yapacağı kesindir.
Üçüncü olarak, otonominin gerekli bir şart olduğu belirtilmektedir. Otonomi bir aktörün diğer
aktörlerden kurumsal farklılığına ve bağımsızlığını yansıtır. Buna ek olarak uluslararası bir örgütte
bir aktör olarak kabul edilmek için ayırt edici bir kurumsal aygıta/yapıya sahip olması şeklinde
tartışmalar da söz konusudur. Bu bağlamda, AB’nin kurumsal yapısı düşünüldüğünde, uluslararas ı
politikayı yönlendirebilecek bir yapısının son yıllara kadar mevcut olduğunu söylemek oldukça
zordur (Keukeleire ve Delreux, 2014: 135).
Son olarak, uluslar arası ilişkilerde bir aktörün kapasitesini belirleyen ve özellikle AB için en
önemlisi politik uyumdur. Bu, politik bir yapının hangi ölçüde ve düzeyde politika oluşturabild iği
ve tutarlı politik tercihlerini açıkça ifade edip edemediği edebildiği anlamına gelmekted ir.
Groenleer ve Von Schaik (2005) de tutarlı politika oluşturmanın AB’nin uluslar arası politikada
etkili bir aktör olması için en gerekli unsur olduğunu belirtmektedirler. Bu bağlamda, Groenleer
ve Von Schaik (2005) üye ülkeler arasında uyumlu politikaların oluşturulması için kritik bir esas
olarak, Manner’ın (2001) normatif güç olarak vurgulamış olduğu ortak değerler ve normlar ın
önemli olduğunu ifade etmiştir. Zira AB dış politikasının tutarlılığı, üye ülkelerin ve AB
kurumlarının ortak olarak paylaştıkları politika tercihlerini en iyi şekilde yansıtması durumunda
mümkün olacaktır. Böylelikle, 28 üyenin –önümüzdeki yıllarda Britanya’nın ayrılmasıyla 27
düşecektir- gücünü arkasına alan AB’nin uluslararası sistemi etkilemesi daha muhtemel hale
gelecektir. Bu bağlamda, AB’nin uluslararası sistemdeki aktörlük durumu, AB üye ülkelerin ve
kurumlarının üzerinde uzlaştığı, askeri güç olmaktan çok normatif ve yumuşak güç unsurlar ının
tercih edildiği politika alanlarında başarı göstermesine bağlıdır. Başka bir deyişle, AB’nin
tercihlerin bütünleştiği ya da yakınlaştığı, politik belirlilik ve yüksek uygulanabilirliğin olduğu
durumlarda uluslar arası ilişkilerde etkin bir aktör rolü oynayabileceği söylenebilir.
2. AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının Oluşumu
Bütün Avrupa için ortak bir dış politika ya da ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ 14 şeklinde nitelendirile n
federal bir yapı bünyesinde meydana getirilecek bir dış politika hakkındaki düşünceler, 1940’ların

Avrupa’da birleşme ve bütünleşme düşüncelerinin zikredilmesi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir
durum değildir. Roma İmparatorluğu’nun parçalanmasından günümüze kadar birçok kez Avrupa’nın birleştirilmes in e
yönelik çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Ancak en dikkat çekici girişimler 17. yüzyıldan sonra ortaya çıkmıştır. Bu
dönemde somutlaşmaya başlayan öneriler, genellikle Avrupa’da bütünleşmenin siyasal birlik düzeyinde
14
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ikinci yarısından sonra siyasi ve entelektüel çevreler tarafından tartışılmaya başlamıştır. Bu
çevreler, özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’da başlayan ekonomik alandaki
işbirliği ve kurumsallaşma sürecine dış politika ve güvenlik alanının da eklenmesi için yoğun çaba
göstermişlerdir. Ancak üye ülkelerin ulusal egemenliklerinden kısmen de olsa vazgeçmek
istememeleri, 1950’li yıllardaki Avrupa Savunma Topluluğu (AST) ve Avrupa Siyasal Birliği’ ni
(ASB) oluşturmaya yönelik girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. AST ve
ASB’nin başarısızlıkla sonuçlanması, 1957’deki Roma Antlaşması ile yeni kurulacak örgütte -yani
Avrupa Ekonomik Topluluğunda (AET)- dış ve güvenlik politikasının gündeme gelmesini
engellemiştir (Karen Smith, 2014: 24). Nitekim AET ile üye ülkeler, ekonomik alanda
bütünleşmeye odaklanarak siyasi bütünleşme süreçleri konusunda daha temkinli davranmışlard ır.
“Ulusal egemenlikle ilgili hassasiyet nedeniyle ekonomik konulara öncelik verilerek savunma
veya siyasi birlik alanları ikinci plana itilmiştir” (Soutou, 2014: 315).
1980’lerin sonuna gelindiğinde ise Berlin Duvarı’nın yıkılması ve Sovyetler Birliği’nin dağılma
sürecine girmesi, tüm dünyada olduğu gibi, Avrupa’da da çok sayıda siyasi gelişmenin ortaya
çıkmasına neden olmuştur. Buna koşut olarak Soğuk Savaş sisteminin kurucu normlarının da
ortadan kalkması ile AB’nin, uluslararası sistemde karşılaştığı sorunlara etkili ve tutarlı cevaplar
vermesi mümkün olmamıştır (M. E. Smith, 2004: ; Miskimmon, 2007: 41; Cameron, 2007: 28;
Bretherton ve Vogler, 2006: 158). Bunun temel nedeni, Soğuk Savaş boyunca AB’nin, iki süper
gücün rekabetinin gölgesinde kalması ve buna bağlı olarak sivil güce dayalı gevşek ve kurumsa l
bir yapısı olmayan ya da zayıf olan bir dış politika işbirliği sürecine sahip olmasıdır. Bu nedenle
AB, yeni dönemde karşılaştığı/karşılaşacağı çok sayıdaki dış politika sorunları ile daha etkili
biçimde mücadele edebilmek ve daha tutarlı politikalar izleyebilmek için 1980’lerin sonunda
başlatılmış olan ekonomik birliğin kapsamını, siyasal alanı da içerecek şekilde genişletme kararı
almıştır (Cameron, 2007: 28; Peterson, 1998: 5; Hill, 1998: 20).
Maastricht Avrupa Birliği Antlaşması -bundan sonra Maastricht Antlaşması olarak geçecektir- ,
ASİ15 sürecini takiben Avrupa dış politikasının kurumsallaşması açısından en önemli

başlatılmasını esas almıştır. Bu bağlamda Duc de Sully, William Penn, Hugo Grotius, Charles Irénée Castel Abbé de
St. Pierre, Jean Jacques Rousseau, Kardinal Giulio Alberoni ve Jeramy Bentham gibi düşünürler 19. yüzyıla kadar
Avrupa’da bir bütünleşme sürecinin başlatılması ile ilgili düşüncelerini dile getirmişlerdir. 19. yüzyıldan sonra ise bu
düşünceler biraz daha olgunlaşarak 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlatılacak Avrupa bütünleşmesine zemin
hazırlamıştır. Bu dönemde özellikle Claude Henri de Saint-Simon, Victor Hugo, Guissepe Mazzini ve Johann Caspar
Bluntschli gibi düşünürler Avrupa’daki bütünleşmenin niteliği konusunda önemli tartışmaları başlatmışlardır.
Örneğin, Saint Simon, Avrupalıların ortak kurumlar yoluyla birleşip bir konfederasyon oluşturmasını önermiştir. Yin e
Victor Hugo 1849’da ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ önerisini destekleyerek ‘Boston ile Philedelphia arasında bir savaş
nasıl saçma ise Avrupa ülkeleri arasında da aynı durum geçerlidir’ demiştir. Belki de 1945’ten sonra başlatılacak
bütünleşme tartışmalarının niteliği de bu dönemde filizlenmeye başlamıştır. Nitekim Saint Simon’un önerisinin
Avrupa için bir federasyon değil de konfederasyonu öngörmesinin temel nedeni, her ulusun kendi bağımsızlığ ın ı
koruması gerekliliğindendir. Ancak Hugo, federal yapı önererek Avrupa’da topyekûn bir siyasal bütünleşmenin
gerçekleşmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Sonuçta İkinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında Avrupa bütünleşmesi
üzerine başlatılan tartışmaların en önemlilerinden olan federalizm ve konfederasyon yaklaşımları 19. yüzyıldaki
düşüncelerin bir ürünü olarak görülmektedir. Öyle ki 2000’li yıllarda hazırlanan Avrupa Anayasası bir anlamda
federalizme doğru AB’nin değişimini sağlayacak maddelerden oluşmuş, ancak 2005’te Hollanda ve Fransa’daki
referandumlarla bunun reddedilmesiyle ‘Avrupa Birleşik Devletleri’ hayalleri bir kez daha gerçekleşememiştir. Bu
konudaki tartışmalar için Bkz: Soutou, H. G. (2014). Avrupa Birliği Tarihi: 1815’ten Günümüze. İstanbul: Bilgi Kültür
Sanat; Dedeoğlu, B. (2003). Dünden Bugüne Avrupa Birliği. İstanbul: Boyut Kitapları.
15 1970’li yılların hemen başında ‘ortak dış politika’ için bazı koordinasyon mekanizmaların ın işlerlik
kazanmasına yönelik yeni adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak AT üyesi ülkeler, dış politika
koordinasyonunun kurumsallaşmasının ilk adımı sayılan Avrupa Siyasi İşbirliği (ASİ) sürecini başlatmışlardır. Ancak
bu süreç Avrupa bütünleşmesindeki diğer politika alanlarından farklı olarak AT kurucu anlaşmalarının dışında
tutulmuştur. Böylece ASİ, bir anlaşma statüsü olmadan üye ülkelerin farklı dış politika tutumlarını, karşılıklı işbirliğ i
ve dayanışma yoluyla birbirine yakınlaştırarak AT’nin uluslararası alanda daha aktif rol oynamasına yardımcı olan
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gelişmelerden birini temsil etmektedir. (Bretherton ve Vogler, 2006; Srursen, 1998; M. E. Smith,
2004; Miskimmon, 2007; Tonra ve Kristiansen, 2004; White, 2001; Nuttall, 2000; Bindi, 2010;
Cameron, 2007). AB üyesi ülkelerin Soğuk Savaş neticesinde yaşadıkları zorluklar, AB’nin
kurumsal çatısı altında yer alacak ortak bir dış politikanın oluşturulmasına ön ayak olmuştur (A.
Spence ve D. Spence, 1998: 44). Bu gelişme, özellikle Avrupa dış politikasının kurumsallaş mas ı
açısından oldukça önemli sonuçları da beraberinde getirmiştir. Nitekim Maastricht Antlaşması üç
sütunlu bir Avrupa bütünleşme yapısını meydana getirerek Avrupa dış politikasının ilk defa
AB’nin ortak politikalarından biri olmasını sağlamıştır.
Maastricht Antlaşması ile dış politika alanında AB düzeyinde belirgin yönetişim yapılarının ve
düzeylerinin ortaya çıkması, ODGP’nin daha önceki süreçlerden farklı olarak AB’nin kurumsa l
çatısı altında yer almasıyla olmuştur (Bindi, 2010: 27; Gebhard, 2011: 104). AB üyesi ülkeler tüm
alanları kapsayan bir ortak dış ve güvenlik politikası ile ileride ortak savunma politikasının ortaya
çıkmasına neden olabilecek bir savunma politikasının nihai çerçevesini çizerek, AB dış
politikasının alanını oldukça geniş tutabilmişlerdir. Öte yandan daha önce AB kurumlarının dış
politika sürecinde rol almaları söz konusu değilken, ODGP ile Konsey ve Komisyon, AB dış
politikasının uygulanmasında ve temsilinde ortak sorumluluk sahibi olmuşlardır (White, 2001: 97;
Cameron, 1998: 62). AB dış politikası çerçevesinde Konsey ve Komisyon’nun ortak
sorumlulukları Lizbon Antlaşması’nda AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi biriminin
oluşturulmasıyla bütüncül hale getirilmeye çalışılmıştır.
ODGP’den önce AB ülkeleri, dış politika ile ilgili danışma ve ortak deklerasyon gibi hukuki
bağlayıcılığı olmayan kararlar alabilirken, Maastricht Antlaşması ile birlikte ‘ortak tutum’ ve
‘ortak eylem’ gibi iki yeni karar alma mekanizmasını yürürlüğe koymuşlardır (Dover, 2010: 244245). Maastricht Antlaşması’na göre ortak pozisyonlar, her ne kadar ortak bir aktiviteyi içermiyor
olsa da üye ülkeler, kendi ulusal politikalarını ortak pozisyonlara uygun bir hale getirmek le
yükümlü hale gelmiştir. ‘Ortak eylemler’ ise “Avrupa Birliğinin operasyonel karaktere sahip bir
eylemi gerekli gördüğü spesifik durumlarda gerçekleşen ortak faaliyetleri içermektedir ”
(Mahncke, 2004: 30). Her iki mekanizma da Avrupa siyasi işbirliğindeki danışma rolünün ötesine
geçerek ODGP kapsamında düzenli dış politika çıktıları üretmesinde önemli rol oynamaktadır lar
(M. E. Smith, 2004: 182). AB dış politikasının bu şekilde daha sistematik hale gelmesi ile Avrupa
düzeyinde yeni kurumsal yapıların oluşturulması ya da daha önceki oluşumların ve kurumların AB
düzeyine eklemlenmesi söz konusu olabilmiştir.
AB düzeyinde birçok dış politika konusuna ve kurumsal yapının oluşmasına yer vermiş olmasına
rağmen, güvenliğin askeri boyutu ODGP’nin kapsamı dışında tutulmuştur (Miskimmon, 2007: 40;
Keukeleire ve Delreux, 2014: 49; Sjursen, 1998: 101). Maastricht Antlaşması ortak savunma
politikasına ve savunma konularına yer vermemiştir. Ancak AB üyesi ülkelerin, özellik le
Yugoslavya Krizi ile birlikte mevcut savunma ve güvenlik örgütlerinin yetenekler inin
sorgulanması, Avrupa düzeyinde savunma ve güvenlik alanında Batı Avrupa Birliği’nin (BAB)
tekrar etkin hale gelmesini sağlamıştır. Askeri alanda yapılan bu işbirliği, Soğuk Savaş dönemi dış
politika uygulamalarında olduğu gibi, AB’nin kurumsal yapısının dışında tutularak AB üyesi
ülkelerin herhangi bir taahhüt altına girmeden Avrupa düzeyinde savunma konularını ele
almalarını kolaylaştırırken, ABD ve NATO ittifakı ile savunma alanında işbirliği imkânı
sunmuştur. Böylece BAB, bir yandan AB’nin ayrılmaz bir parçası olarak AB’nin askeri kolunu
oluşturmuş, diğer yandan NATO’nun Avrupa kolu görevini yerine getiren bir kurum olarak
Atlantik ilişkilerinde bir köprü rolü oynamaya başlamıştır (Miskimmon, 2007: 40). Her ne kadar
Amsterdam, Nice ve Lizbon Antlaşmalarıyla bir takım askeri oluşumlar meydana getirilmiş olsa

bir mekanizmayı tesis etmiştir. Detaylı bilgi için Bkz: Michael E. S. (2004). Europe’s foreign and security policy: the
Institutionalization of Cooperation. Cambridge: Cambridge University Press.
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da, AB dış politikasının genel karakteristiği askeri güç yerine sivil, ekonomik ve normatif gücü
esas alarak inşa edilmiş ve edilmektedir.
3. Ortak Dış ve Güvenlik Politikasının AB’nin Akörlülüğüne Etkisi
Avrupa bütünleşmesinin önemli boyutlarından ve tartışmalarından biri olan ortak dış politika
geliştirme konusu, gerek uluslararası konjonktürden, gerekse AB’nin kendi dinamiklerinde n
dolayı 1990’lı yıllara kadar çok sınırlı bir gelişme göstermiştir. Soğuk Savaş boyunca, AB pek çok
alanda ortak dış politika belirlemeye çalışmış, fakat üye ülkelerin kısıtlamaları nedeniyle
uluslararası ilişkileri etkileme kabiliyeti çok sınırlı düzeyde kalmıştır (Gross, 2009; Wong ve Hill,
2011; Major, 2008; Juncos ve Pomorska, 2006). Buna rağmen, 1992 Maastricht Antlaşması’ yla
oluşturulan ODGP’ye kadar uluslararası sistemde AB’nin bir güç ve aktör olmadığını
söylemememiz doğru olmayacaktır. AB, kurulduğu tarihten itibaren uluslararası tanınmış sınır lar ı
olan, bütün üye ülkelerin tabi olduğu bir hukuk sistemi bulunan ve Avrupalıların politik, ekonomik
ve sosyal-kültürel hayatlarını etkileyebile(cek)n güçlü uluslarüstü kurumsal yapıyı meydana
getiren bir aktör olmayı başarmıştır. Bununla birlikte, AB’nin başlangıçta yalnızca ekonomik
bütünleşme yolunda ilerleme hedefi olması ve buna bağlı olarak uluslararası düzeydeki ekonomik
ve ticari konularda aktif rol oynaması, uluslararası sistemde ekonomik/sivil bir güç olarak
nitelendirilmesini beraberinde getirmiştir (Treacher, 2004, Smith, 2014). Bu niteleme özellik le
AB’nin güvenlik ve askeri konular gibi birincil önceliğe sahip geleneksel dış politika alanlarında n
kaçınmasıyla –ki üye ülkelerin bu yöndeki isteği ve AB’nin kurucu değerleriyle bağdaşmamas ına
bağlı olarak- pekişmiştir. Dolayısıyla AB, uluslararası hedeflerini gerçekleştirmek için diğer
aktörlerle işbirliğine önem veren, aktörlerin davranışlarını değiştirmede ya da kendi çıkarlar ına
yakınlaştırmada askeri olmayan unsurlara (özellikle de ekonomik unsurlara) odaklanmıştır.
Bu dönemde AB’nin ekonomik/sivil güç olarak ön plana çıkmasına karşın, AB’nin uluslararası bir
aktör olarak hareket etmekte zorluk çektiğini ileri süren yaklaşımlar da söz konusudur. Bu türden
yaklaşımların en temel gerekçesi, uluslararası politikanın gücü elde etme ve devletler arasındaki
güç mücadelesi olmanın yanında, gücün devletlerin tekelinde olan askeri yetenek ile eşanlamlı
olduğunu ileri sürmeleridir. Bu ise doğal olarak AB gibi karmaşık bir yapının hangi düzeyde
ve/veya nitelikte aktör olduğu konusunu daha da tartışmalı hale getirmiştir (McCormick, 2013:1517). Gerçekten de, “AB’nin, ne bir ulus devlet ne de bir devlet dışı aktör, ne uluslar arası bir örgüt
ya da rejim” (Ginsberg, 1999: 432) olması ve bunun da ötesinde kendisini ‘ekonomik gücü yoğun
ama askeri gücü sınırlı bir grup sivil ülkeler topluluğu’ olarak ön plana çıkarması, klasik
uluslararası ilişkiler yaklaşımları çerçevesinde bir aktör olarak tanınmasını engellemiştir. Bununda
ötesinde, Jupille ve Caparosso (1998) belirlemiş olduğu ve bir aktörün kapasitesi ve kabiliyetinin
hangi bileşenlerden oluştuğunu gösteren koşullar açısından da AB’nin aktörlük düzeyinin sadece
belli alanlarda - ekonomi ve ticari konular ile yine klasik uluslararası ilişkiler yaklaşımındak i
ikincil politika (low politics) konularında- karşılık bulduğu görülmektedir. Bu bağlamda, AB’nin,
ekonomik konularda uluslararası düzeyde tanınan bir aktör olduğu ve ekonomik gücü elinde
bulundurmasına bağlı olarak diğer aktörleri de yönlendirdiği söylenebilir. Örneğin AB, Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi uluslararası ticari anlaşmalarda üye ülkeler i
temsil ederek, uluslararası sistemde tanınan bir aktör olarak ön plana çıkmıştır. AB’nin üye
ülkeleri temsil etmesi aynı zamanda Jupille ve Caparosso’nun (1998) belirtmiş olduğu otorite
kriterine de uygun düşmektedir. Zira dünya ticaretinin şekillendiği bu süreçte uluslararası alandaki
kazançlarını üst düzeye çıkarmayı amaçlayan üye ülkeler, müzakerelerde AB Komisyonu’ nun
direktifleri çerçevesinde hareket ederek, AB’ye önemli bir otorite olanağı sunmuşlardır. Bu şekilde
AB’nin uluslararası müzakerelerde otoritesi diğer aktörlere karşı sarsılmamıştır. Ayrıca
uluslarüstü kurumsal bir yapı AB Komisyonu’nun müzakerelerde üye ülkeleri temsil etmesi ise
AB’nin uluslararası politikada bir otonomiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Son olarak ve
çok daha önemlisi, politik uyum konusunda, AB’nin almış olduğu ve uluslararası düzeyde temsil
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ettiği kararların üye ülkeler tarafından AB’yle uyumlu bir şekilde yürütülmesi, AB’nin ekonomi
konularındaki aktörlüğünü desteklemiştir.
AB’nin ekonomi ve ticaret konularında bir aktör kapasitesi ve kabiliyetini ortaya koymasına
rağmen, genel olarak Soğuk Savaş döneminde aktör olmasını engelleyen –sadece güç yaklaşımı
açısından değil- birçok faktörün olduğu da görülmektedir. Herşeyden önce üye ülkeler ekono mi
konularında –ki ekonomi konularındaki yetkilerini uluslarüstü bir otoriteye devretmesinin doğal
bir sonucu olarak- uluslararası düzeyde AB’yi ön plana çıkarmış olsalar da, geleneksel dış politika
konularında AB’nin kendilerini temsil etmesine istekli olmamışlardır. Bu bağlamda, üye ülkeler
AB düzeyinde savunma ve güvenlik konularını da içeren kurumsallaşmış bir ortak dış politikayı
kendi egemenlik haklarına zarar vereceği düşüncesiyle desteklememişlerdir (Aksoy, Uğur, 2016:
2014). Bu durum ise AB’yi Soğuk Savaş boyunca ekonomik bir güç olmaktan öteye geçiremed iği
gibi, ekonomik konuların dışında AB’nin uluslararası hukuk açısından tanınan bir aktör olmasına
da imkân vermemiştir. AB’nin bu dönemde uluslararası hukuk açısından bir aktör olarak
tanınmaması dış politika alanının Maastricht Antlaşmasına kadar kurumsal bir yapıya
kavuşmamasıyla da ilgilidir. Dolayısıyla bu eksiklik AB’nin uluslararası sistemde hareket
ederken, otoritesi ve otonomiye sahip bir aktöre dönüşmesinin önündeki en büyük engeli
oluşturmuştur.
AB’nin uluslararası sistemdeki aktörlülüğünü güçlendiren asıl gelişmeler Soğuk Savaş’ın sona
ermesinden sonra ortaya çıkmıştır. Bu gelişmeler hem uluslararası ilişkilerdeki aktör düzeyinde
hem de AB düzeyinde gerçekleşmiştir. Daha önce de belirtildiği gibi geleneksel uluslararas ı
ilişkiler teorileri aktör olarak ulus devletleri ön planda tutarken, diğer düzeydeki aktörlerin
uluslararası politikadaki etkinliğini göz ardı etmişlerdir. Zira bu gibi aktörler, savunma ve güvenlik
gibi sert güç/askeri güç unsurlarının yerine –ki böyle bir kapasiteleri söz konusu değild i- ,
sivil/ekonomik güç gibi unsurlarını ön planda tutarak, uluslararası politikada rol almayı tercih
etmektedir. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde bir aktör olarak uzun süre söz sahibi
olamamışlardır. Ancak Soğuk Savaş sonrası dönemde, terörizm, kaçakçılık, kitlesel göçler, etnik
gerilimler, çevre sorunları ve nükleer de dâhil kitle imha silahlarının denetlenmesi gibi yeni
güvenlik sorunları ve tehditlerinin ortaya çıkması, uluslararası sistemde ulus devletler ve diğer
aktörlerin işbirliğini kaçınılmaz hale getirmiştir. Böylece askeri/sert güce sahip olmayan devlet
dışı aktörlerin uluslararası sistemde mevcudiyetleri ve oynadıkları rollerin önemi artmıştır. Bu
bağlamda, “ekonomik gücü yoğun ama askeri gücü sınırlı bir grup sivil ülkeler topluluğu” olarak
AB, uluslararası sistemde önemli bir aktör ve güç olarak kabul edilmiştir. Başka bir deyişle, askeri
güce veya sert güce sahip olmaması AB’nin aktörlüğünü doğrudan etkileyen bir faktör olma ktan
çıkmıştır. Bu sebeble uluslararası ilişkilerde artık sadece güç ve zor kullanma kapsitesiyle değil,
istenilen sonuçlara ulaşabilmek için etkilenen tarafın rızası ile davranışlarını etki edebilme
yeteneği önemli hale gelmiştir.
Öte yandan, AB düzeyinde yaşana değişimler de AB’nin uluslararası hukuk açısından bir aktör
olarak ön plana çıkmasını sağlamıştır. Bu değişimin temelinde Soğuk Savaşın sona ermesi ile
birlikte yeni güvenlik sorunları ve tehditlerinin AB’nin yanı başındaki coğrafyalarda ortaya
çıkması yatmaktadır. AB, yeni dönemde karşılaştığı/karşılaşacağı çok sayıdaki dış politika
sorunları ile mücadele edebilmek ve tutarlı politikalar izleyebilmek için 1980’lerin sonunda
başlatılmış olan ekonomik birliğin kapsamını, siyasal alanı da içerecek şekilde genişletme kararı
almıştır. Bu karar, Maastricht Antlaşmasında dış politikasının ilk defa AB’nin ortak
politikalarından biri olmasını sağlamıştır. Bu durum ise AB düzeyinde dış politika alanında
belirgin yönetişim yapılarının ve düzeylerinin ortaya çıkmasını sağlayarak, Jupille ve
Caparosso’nun (1998) belirlemiş olduğu ve bir aktörün kapasitesi ve kabiliyetlerini belirtmek için
kullandığı, tanıma, otorite, otonomi ve politik uyum açısından önemli sonuçların ortaya çıkmasını
beraberinde getirmiştir.
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Bu bağlamda, üye ülkelerin AB düzeyinde tüm alanları kapsayan ODGP’nin yanında, ilerde ortak
savunma politikalarına ön ayak olacabilecek bir savunma politikasının nihai çerçevesini çizerek
AB’nin aktörlüğüne önemli bir hukuki destek sağlamışlardır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki
bu hukuki destek Maastricht Antlaşması’nın imzalanmasıyla hemen ortaya çıkmamıştır. Zira
Maastricht Antlaşması’nın üç sütunlu bir Avrupa bütünleşme yapısını meydana getirmes i,
uluslararası sistemde AB’nin bir aktör olarak tanınmasını sağlacak tüzel bir kişiliğin oluşmasını
engellemiştir (Allen, 1998: 52; Özdal, 2013: 188). Dolayısıyla Maastricht Antlaşması ODGP’yi
oluşturması açısından AB’ye uluslararası sistemde bir mevcudiyet sunmasına karşılık, AB’nin
uluslararası hukuk açısından resmi bir aktör olarak tanınmasını sınırlandırmıştır. AB’nin tüzel
kişiliği konusundaki bu eksiklik, Lizbon Antlaşması’nda sütun sisteminin resmen kaldırılması ve
AT’nin sahip olduğu tüzel kişiliğin bir bütün olarak AB’ye verilmesiyle giderilmiştir (K. Smith,
2014: 38; Koehler, 2010: 59). Bu şekilde uluslararası hukuk açısından AB’nin bir aktör olarak
kabul edilmesinin yanında, Jupille ve Caparosso’nun (1998) belirtmiş olduğu diğer aktörler
tarafından tanınması için herhangi bir engel kalmamıştır.
ODGP’nin ilk defa AB’nin ortak politikalarından biri haline gelmesi, AB düzeyinde belirgin
yönetişim yapılarının ve düzeylerinin ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir (Bindi, 2010: 27;
Gebhard, 2011:104). Bu ise AB kurumlarının yasal yetki anlayışı ile hareket etmesine olanak
sağlamıştır. Başka bir deyişle, AB kurumlarının dış politika konusunda eylemlerini hayata
geçirirken, meşru bir otoriteye sahip olması söz konusu olmuştur. Zira yukarıda da belirtildiği gibi,
ODGP’den önce dış politikaya ilişkin AB üyeleri ve kurumlarının hiç bir yetkinliği söz konusu
değildi. Ancak Maastricht Antlaşması ile birlikte AB düzeyinde ‘ortak tutum’ ve ‘ortak eylem’
gibi iki yeni karar alma mekanizmasının hayata geçirilmesi ve bu kararların AB kurumlar ı
tarafından yürütülmesi, AB’nin otoritesinin güçlenmesine olanak sağlamıştır (Dover, 2010: 244245). Yine de belirtmek gerekir ki ‘ortak tutum’ ve ‘ortak eylem’ konusunda uluslararası sistemde
ortaya çıkan krizler konusunda üye ülkelerin AB düzeyinde çoğu zaman ‘tek sesliliği’
sağlayamaması, Amsterdam, Nice ve Lizbon Antlaşmaları’nda özellikle karar alma süreçlerinde
bir takım yenilikler getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu zorunluluk, AB düzeyinde üye ülkeler
arasında ‘ortak tutum’ ve ‘ortak eylem’ noktasında ‘tek sesliliğin’ oluş(a)maması ve buna bağlı
olarak AB’nin orotitesinin uluslararası sistemde sarsılmasından kaynaklanmıştır. Buna rağmen,
üye ülkelerin hala ekonomik, sivil ve normatif güce dayalı ‘ortak tutum’ ve ‘ortak eylem’ kararları
almaları, AB’ye bir otorite sağlarken, askeri konularda böyle bir karar almaktan kaçınma lar ı
AB’nin otorite eksikliğini ortaya çıkarmaktadır.
Maastricht Antlaşması’yla birlikte AB’nin önemli bir otonomi kazandığı da görülmektedir. Zira
daha önce AB kurumlarının dış politika sürecinde rol almaları söz konusu değilken ODGP ile
Konsey ve Komisyon, AB dış politikasının uygulanmasında ve temsilinde ortak sorumluluk sahibi
olmuşlardır (White, 2001: 97; Cameron, 1998: 62). Bu ortak sorumluluk aslında Maastricht’dek i
sütun sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. AB dış politikasının hükümetleraras ı
niteliğinden dolayı Konsey sürecin en temel aktörü olarak belirlenirken, Komisyon ise Topluluk
sütunun dış ilişkiler boyutu nedeniyle AB dış politikasında rol oynamaya başlamıştır. AB
kurumlarının dış politika sürecinde yer alması ve buna bağlı olarak bir otonominin oluşmas ına
rağmen, Maastricht Antlaşması’nın yapısından dolayı AB’yi kimin temsil ettiği konusundaki kafa
karışıklığı ise giderilememiştir. Bu durum ise AB’nin otonomisinde ciddi sorunların yaşanmasını
beraberinde getirmiştir. Bu karışıklılık, Amsterdam Anlaşmasında ODGP’nin uygulanması ve
uluslararası temsili konusunda ODGP Yüksek Temsilci/Genel Sekreteri (Secretary General/High
Representative of the CFSP) pozisyonunun oluşturulmasıyla giderilmeye çalışılsa da, Henry
Kissinger’ın belirttiği gibi ‘Avrupa ile konuşmak istediğimde kimi arayacağım’ sorusu hala
cevabını beklemektedir (McCormick, 2013: 318; Francia ve Abellan, 2006: 140). Buna bağlı
olarak Lizbon Antlaşması, ODGP Yüksek Temsilci/Genel Sekreteri pozisyonun kapsamını
genişleterek, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi birimini oluşturulması, temsil ve
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sorumluluk konusundaki karışıklığı ortadan kaldırmıştır (Keukeleire ve Delreux, 2014; K. Smith,
2014; Koehler, 2010; Cameron, 2014). Gerçekten de AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek
Temsilcisi, bir yandan Komisyon başkan yardımcısı rolüyle, diğer yandan Dışişleri Bakanları
Konseyi Başkanlığı rolüyle dış politika alanında AB’yi bir bütün olarak temsil etmeye başlamıştır.
Başka bir deyişle, ulusüstü ve hükümetlerarası unsurların Yüksek Temsilcilik gibi bir pozisyonda
birleştirilmesi ile hem Komisyon -ulusüstü- hem de Konseyde -hükümetlerarası- etkili bir konuma
sahip olunmuştur. AB düzeyindeki kurumsal yapının ve politika yapma süreçlerinin bu şekilde
düzenlenmesi AB’nin dış politika alanındaki otonomisinin artmasına olanak sağlamıştır.
Maastricht Antlaşması’yla başlayan ve Lizbon Antlaşması’yla devam eden ve dış politika
alanında önemli sayılabilecek ve onun tanınmasını, otoritesini ve otonomisi güçlendirecek bir çok
yenilik yapılmış olmasına rağmen, Jupille ve Caparosso’nun (1998) da belirtmiş olduğu gibi AB
politik uyum konusunda önemli sorunlarla karşılaşmaya devam etmektedir. Maastricht Antlaşmas ı
ve sonrasında ki antlaşmalar şüphesiz AB dış politikasına uluslararası ilişkile rde
‘mevcudiyet’(presence) ve ‘aktörlük’ (actorness) imkânı sağlamışlardır. Ancak üye ülkelerin hala
egemenlik konusunda çekince göstermeleri, AB’yi uluslararası ilişkilerde belirli konular ve
koşullar bağlamında kendilerini temsil edecek bir kurum olarak görmelerine neden olmaktadır.
Bunun doğal bir sonucu olarak AB’nin dış politika kapasitesi geleneksel enstrümanlar ın
(diplomasi, ekonomi, askeri güç, nüfus, teknoloji, insan kaynakları ve siyasi istikrar gibi)
bütünlüğünden yoksun kalmıştır (Hill, 1998: 23). Başka bir deyişle AB, ulus devletlerin sahip
olduğu güç unsurlarının birçoğundan yoksun olmuştur. Zira üye ülkelerin egemenlik haklarında n
tamamen feragat etmek istememeleri ve AB düzeyinde savunma ve güvenlik konularına sınırlı
biçimde yer vermek istemeleri, AB’nin sivil ve ekonomik güç unsurları çerçevesinde bir dış
politika oluşturmasına neden olmuştur. Bunun yanında, üye ülkelerin AB’nin dış politikasında n
beklentilerinin birbirinden farklı olması da AB dış politikasının tutarlılığında önemli
uyuşmazlıklar ortaya çıkarmıştır (Aksoy ve Uğur, 2016: 219-221). Örneğin, Nice Antlaşması ile
AB düzeyinde askeri girişimlerin başlatılmış olması, birçok üye ülke için AB’nin askeri bir güç
olarak algılanmasına neden olmuştur. Öyle ki, AB’nin Irak Krizinde askeri bir güç olarak
müdahalede bulunması beklenmiştir. Aynı şekilde, Lizbon Antlaşmasıyla AB’nin daha etkili bir
askeri güce evrildiği düşünülmüş ve Libya Krizinde bu gücün kullanması Fransa gibi üye ülkeler
tarafından istenmiştir. Ancak AB tarihi boyunca hiçbir zaman askeri bir güç ol(a)mamıştır. Nice
ve Lizbon Antlaşması’yla AB düzeyinde askeri perspektifler gündeme alınmış olsa da, üye ülkeler
bu gücü AB’nin geleneksek sivil ve ekonomik gücünü desteklemek için oluşturmuşlard ır.
Dolayısıyla Irak ve Libya Krizlerinde üye ülkelerin askeri güç ve sivil güç yaklaşımları arasında
kalmaları, AB düzeyinde tutarlı dış politika kararlarının üretilmesini engellemiştir. Buna karşın,
üye ülkeler ekonomik yaptırımları, barışın korunmasını ve diplomatik süreçleri destekleyerek, bu
konularda kararlar almayı başarmıştır. Elbette dış politikanın hükümetlerarası olması, ODGP’nin
bütün alanları içermemesi ve son sözün üye ülkelerde olması, AB’nin uluslararası sorunlara ve
krizlere karşı tutarlı ve etkili çözümler üretmesini önlemektedir. Bu nedenle Jupille ve
Caparosso’nun (1998) belirtmiş olduğu politik uyum konusunda AB’nin önemli sorunlar la
karşılaşması onun aktörlüğünü sınırlandıran en önemli faktörü oluşturmaya devam etmektedir.
Sonuç
AB düzeyinde siyasal bütünleşme çabalarının doğal bir uzantısı olan ortak dış politika geliştir me
çabaları, inişli-çıkışlı ivmelere sahip olmasına rağmen, Maastricht anlaşması ile Birlik içinde dış
politika konusunda önemli hukuksal düzenlemeler yapılabilmiş ve kurumsal yapılar
geliştirilmiştir. Bunun yanında, Soğuk Savaş sonrası, AB’nin somut olarak uluslararası ilişkile rde
aktif rol almasıyla birlikte –başarılı olup olmadığı tartışma konusu olmakla birlikte- uluslararas ı
düzendeki rolünü ve etkisini önemli ölçüde artırmıştır. Bu kapsamda, uluslararası düzende ulus
devletlerin egemen olmasından beri hiçbir devletdışı aktör, AB kadar bağımsız roller
oynayamamış ve etkili olamamıştır. Buna karşın AB uluslararası meselelerde, kapasite ve
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beklentiler açığıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum bir yandan AB’nin kendi çok katmanlı
yönetişim yapısının bir sonucu, öte yandan oluşturulmaya çalışılan Avrupalılık kimliğinin hala
belirsiz ve istikrasız olmasıyla bağlantılıdır. Bu iki sorun AB’nin uluslararası politikadak i
mevcudiyetini, kapasitesini ve kabiliyetini sınırlandırmaktadır. Bunun yanında, Avrupa
bütünleşmesinde değişme ve baskı, çelişki ve kriz sürecin temelinde var olan şeylerdir. Bu
bağlamda, Maastricht ve Lizbon Anlaşmaları’ndaki Avrupa ortak dış politika oluştur ma
girişimleri, Birliğin uluslararası politikadaki fırsatları değerlendirme, uluslararası ilişkilerdek i
mevcudiyetini güçlendirme ve Birlik içinde uyumlu ve tutarlı dış politikaların oluşturulmas ına
katkı sağlayabilmek için önemli bir zemin oluşturmuştur. Sonuç olarak AB’nin uluslararas ı
sistemde rol oynayan bir aktör olduğu, ancak bu aktörlüğün nevi şahsına münhasır (sui generis)
bir aktörlük (actorness) olduğunu iddia etmek daha doğru olacaktır. Böyle bir nitelemenin temel
gerekçesi, AB üyesi ülkelerin AB’yi önemli bir uluslararası güç haline getirebilecek ortak dış ve
güvenlik politikasını kapsayan siyasal bütünleşmeden kaçınması ya da bunu sınırlı düzeyde
gerçekleştirmek istemesinden kaynaklanmaktadır. Zira üye ülkeler güvenlik ve savunma gibi
yüksek politika alanlarındaki yetkilerinden hala feragat etmek istememektedirler. Bu ise AB’yi
uluslararası ilişkilerdeki varlığını/mevcudiyetini ekonomi gibi güçlü olduğu/olabileceği konular
üzerine inşa etmeye zorlamaktadır. Başka bir deyişle AB düzeyindeki ortak dış politika ancak üye
ülkelerin paylaştıkları ortak değerler ve çıkarlar çerçevesinde sivil ve ekonomik güce dayalı bir
anlayışı meydana getirmektedir. Bu anlayış Avrupa değerleri ile uyumlu, benimsediği değerlerle
kural koyucu ve ekonomik gücü esas alan bir aktör olarak rol almayı içermektedir. Dış politikanın
bu hedefler çerçevesinde şekillenmesi, sivil ve ekonomik güç konularında AB’yi etkili bir aktör
konumuna yükseltirken, güvenlik ve savunma gibi geleneksel dış politika konularında sınırlı bir
aktör konumunda kalmasına neden olmaktadır.
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FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ: STRATEJİK HEDEFLERDE YENİ KAMU
YÖNETİMİNİN İZLERİ
Özlem ARACI
Öz
Geleneksel kamu yönetimi anlayışından radikal bir biçimde kopmadan, kendine özgü bakış açısı ile yazında yer bulan
“yeni kamu yönetimi yaklaşımı” alandaki yayılımını sürdürmektedir. Merkez ülkelerden, Türkiye gibi çevre ülkelere
transfer edilen bu yeni yaklaşımlar çevre ülke dinamikleri içinde yayılarak kurumsallaşmaktadır. Bu süreç içerisinde
yeni yaklaşımların uygulamadaki gelişimi, öncelikleri farklılaşabilmektedir. Kamu yönetiminde uygulanmaya
başlanan, dönemsel olarak hazırlanan stratejik planlar bu gelişimi ve öncelikleri ortaya çıkarmak için anlamlı bir
kaynaktır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, yeni kamu yönetimi yaklaşımının stratejik hedeflere ne derece
yansıtıldığını, hangi temel başlıklar altında bu yaklaşımın stratejik hedeflere konu olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu
amaç ile beş büyükşehir belediyesine ait 12 stratejik planın “yönetim alanındaki” stratejik hedefleri analiz edilmişt ir.
Yeni kamu yönetimi yaklaşımının göstergesi olabilecek, verimlilik ve etkinlik odaklı olma, performans esaslı yönetim
anlayışı, katılım esaslı yönetim anlayışı, vatandaş memnuniyeti gibi 15 temel başlık ortaya çıkarılmıştır. Bu temel
başlıkların stratejik hedeflerdeki yoğunluğuna göre yeni kamu yönetimi yaklaşımının alanda öncelikli olarak hangi
uygulamalar ile konumlandırıldığına işaret edilmiştir.
Anahtar kelimeler; yeni kamu yönetimi yaklaşımı, stratejik hedefler, belediyeler
Jel Kodları : M10, M38

ALLIANCE OF DIVERSITIES: TRACES OF THE NEW PUBLIC MANAGEMENT IN
THE STRATEGIC OBJECTIVES
Abstract
‘New Public Management’ approach keeps dissemination in the field without radically separation from the traditional
public administration approach. New approaches that are transferred from countries in the center institutionalize
within dynamics of the periphery country as in the Turkey. Development and priorities of these new approaches in
the periphery country can be different. Periodically prepared strategic plans in the public s ector are significant source
to reveal this development and the priorities. Purpose of the study is to reveal to what extent the new public
management approach is reflected to the strategic objectives and in which main topics this approach becomes the issue
of strategic objectives. Strategic objectives related to general management field of 12 strategic plans of five
metropolitan municipalities were analyzed. 15 main topics that can be indicators of the new public management
approach were found out like efficiency and effectiveness, performance based management, participative
management, citizen satisfaction. The study signified new public management was represented primarily in which
main topics based on the intensity of these topics in the strategic objectives. On the other hand, objectives associated
with the public governance were observed in the strategic plans of the municipalities.
Key words; new public management approach, strategic objectives, municipalities
Jel Codes: M10, M38
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Giriş
Ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen ekonomik, politik, sosyal değişimler, vatandaşlar ın
artan beklentileri, değişen değerler ve kamu kurumlarının işleyişine getirilen eleştir iler
doğrultusunda kamu yönetimi sorgulanmaya başlamıştır. Kamu otoriteleri verimliliği artırmaya,
bürokrasiyi yeniden yapılandırmaya, yeni uygulamalar ile hizmet vermeye yönelik bir gereklilik
ile karşı karşıya kalmıştır. Öte yandan devletin yapı ve işleyiş itibari ile büyümesi kamu yönetimi
ile ilgili faaliyetlerin de çoğalmasını, karmaşıklaşmasını beraberinde getirmiştir. Bu sorunlara
çözüm olarak getirilen uygulamalar, kamu yönetimine getirilen yeni yaklaşımlar olarak ele
alınmıştır (Eryılmaz, 2016, s.43).
Kamu yönetimi ile ilgili yazında devlet, yasalar yolu ile kamu yararını sağlamaya çalışan bir
organdır ve faaliyetlerini yerine getirirken yasama, yürütme ve yargı erklerini kullanan “oldukça
statik bir yapıdır” (Barca ve Balcı, 2006, s.30). Esnek olmayan bütçeleme ve personel sistemler i,
merkezi karar verme süreçleri, vatandaş ihtiyaçlarına odaklı hizmet anlayışı yerine kurallar ile
temellendirilmiş formel bürokrasi ile işleyişi sağlamak geleneksel kamu yönetiminin anahtar
kelimeleridir. Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ise devleti, dinamik bir süreç içerisinde faaliyetle r ini
gösteren, çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen, hedef odaklı yönetim anlayışı ile gelecek
yönelimli olarak kamu yararını sağlayan konumuna getirmiştir (Barca ve Balcı, 2006, s.30).
Lane (1995, s.153) devletin üç rolü olduğunu ifade eder. Bunlardan biri, yasayı ve düzeni sürdürme
rolüdür. Devletin bu rolü hesap verebilirlik ve yasalara uyum amacına hizmet eder. İkincisi, kamu
hizmetlerini sağlama sorumluluğudur ve verimlilik amacına hizmet eder. Diğeri ise, gelirler in
yeniden dağıtımı ve eşitliğin sağlanmasıdır. Yeni yaklaşımların ortaya çıkması ile birlikte
girişimci, uygulamak yerine yöneten, koordine eden, organize eden devlet rolleri, kamu yönetimi
ile ilişkilendirilmiştir. Geleneksel kamu yönetimi anlayışından radikal bir biçimde kopmadan
gelişen yeni kamu yönetimi yaklaşımında devlete biçilen rol tamamen farklılaşmamıştır. Kurumlar
farklı dönemlerde dominant olan yaklaşımın uygulamalarına yer verse bile önceki yaklaşımlar ı
tamamen göz ardı etmemektedir(Kaufman, 1956).
Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımının “yeni kamu yönetimi” yaklaşımına doğru kayması,
işletme yönetimindeki uygulamaların kamu yönetiminde de kullanılması yolu ile sağlanmaktad ır
(Denhardt ve Denhardt, 2000). Bu çalışma, yeni kamu yönetimi yaklaşımının hangi temel başlıklar
altında kamu yönetimi uygulamalarına konu olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kamu
kurumlarına getirilen stratejik plan hazırlama gerekliliğinin yeni kamu yönetimi yaklaşımının
meşruiyetine sağladığı katkı göz önünde bulundurularak, beş büyükşehir belediyesinin (Adana,
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir) 12 stratejik planı inceleme alanı seçilmiş, yeni kamu yönetimi
yaklaşımının stratejik hedeflere ne derece yansıtıldığı belirlenmeye çalışılmıştır.
OECD tarafından 1999 yılının sonlarında düzenlenen kamu sektöründe reformu amaçlaya n
“Government of the Future: Getting from here to there” başlıklı sempozyumun öncelikli reform
konusu hükümetleri vatandaş ihtiyaçlarına daha duyarlı hale getirmekti. Her ne kadar ülkeden
ülkeye farklılık gösterse de kamu kurumlarının etkin bir şekilde faaliyetlerini yerine getirmes inin
vatandaş memnuniyeti
üzerindeki
önemi vurgulandı
(Joyce, 2015,s.240). Bunu
gerçekleştirebilmek için vatandaşın taleplerini bir rehber olarak kabul etmek, daha fazla kamu
hizmetini daha az maliyet ile sağlamak ve vatandaşın güvenini kazanmak önemli adımlar olarak
belirtildi. Hazırlanacak stratejik planlar ile vatandaşın taleplerini karşılayacak hizmetler
sağlanmasının, politikalar geliştirilmesinin mümkün olabileceği ifade edildi (Joyce,2015,s.242).
Ancak, her ülkeye uyan standart bir çözüm olmayacağı için ülkelerin kendi önceliklerine göre
reform faaliyetlerini şekillendirmeleri gerekliydi.
2005 yılında da Türkiye’deki yasal reformlar kamu kurumlarını stratejik planlama konusunda
harekete geçirmiştir. Devletin mevcut plan ve stratejileri ile uyumlu olarak hazırlanacak stratejik
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planlar ile kaynakların daha verimli kullanılması, kamu kurumlarının daha etkin bir şekilde
faaliyet göstermesi amaçlanmıştır.
Bu çalışmanın amacı ile uyumlu olarak, öncelikle kamu yönetiminden yeni kamu yönetimi
anlayışına geçiş kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki farklar esas alınarak açıklanacaktır.
Yeni anlayışın uygulamalara nasıl ve ne derece yansıtıldığı sorusu kamu yönetimi ve işletme
yönetimi arasındaki farkların bilinmesini gerektirir. Sonrasında yeni kamu yönetimi yaklaşımının
özelliklerine, uygulamalarına yer verilecektir. Bu özelliklerin stratejilere hangi uygulamalar ile
yansıtıldığı araştırma bölümündeki stratejik hedeflerin içerik analizi ile açıklanacaktır. Son olarak
çalışmanın bulguları ve katkıları paylaşılacaktır.
1. Literatür Taraması
1.1. Geleneksel Kamu Yönetimi
Kamu yönetimindeki hukuki zemine bağlı olarak kamu yararı sağlama önceliği ve bu önceliğin
vatandaşlar gözünde ‘olması gereken’ olarak özümsenmesi dolayısıyla kamu hizmetler inin
yokluğu hiç akla getirilmez. Kamu yönetimi, günlük hayatın vazgeçilmez parçaları haline gelmiş
güvenlik, sosyal refahın sağlanması, eğitim, ulaşım gibi hizmetler ile meşruiyetini sağlar.
Geliştirilen kamu politikaları ile sağlanan toplumsal düzen, korunan ulusal bütünlük, sosyal
değişime ve ekonomik gelişime verilen destek ile anlamlılığını pekiştirir (Chakrabarty ve Chand,
2015). Bu politikalara işlerlik kazandıracak kamu kurumları da bir ulusun varlıklarıdır ve uygun
şekilde çalıştığında kamu politikalarının geliştirilmesinde, uygulanmasında ve yönetiminde
ekonomik kaynaklar kadar önemlidir (Lane, 1995).
İlgili yazında kamu yönetiminin tanımına dair bir çeşitlilik olduğunu söylemek mümkünd ür.
Theodoulou ve Roy (2016) çalışmasında kamu yönetimi, gerekli kamu hizmetlerinin sağlanmas ını
ve geliştirilmesini amaçlayan idare ve liderlik sanatı olarak tanımlanır. Chakrabarty ve Chand
(2015, s.2) yönetimi, “hizmet etmek, insanlar ile ilgilenmek, işleri yürütmek” olarak tanımlar ve
söz konusu devlet iş ve faaliyetlerinin yönetimi olduğunda bunun kamu yönetimi olduğunu açıklar.
Lane (1995, s.192) kamu yönetimini vatandaşların talepleri ile sunulan kamu hizmetleri arasındaki
ilişkide politikacıların belirleyici olduğu bir süreç olarak tanımlar. Benzer şekilde, Dimock vd.,
(1983, s.4) politik olarak belirlenmiş amaçların gerçekleştirilme süreci olarak tanımla rke n
politikayı ön plana çıkarmıştır. Woodrow Wilson (1953) çalışmasında da kamu yönetiminin
birbirinden bağımsız ve ayrı olarak “politika” ve “yönetim” olmak üzere iki alandan oluştuğunu
ifade etmiştir. Politika, özel çıkarların dominant olduğu bir alan iken, kamu yönetimi kamu
çıkarlarına hizmet eder. Dolayısıyla, politika kamu hizmetlerinin sağlanmasını kolaylaştıraca ğı
gibi, yönetim süreçleri için kısıtlayıcı, aksatıcı olabilir (Wilson, 1953; Theodoulou ve Roy, 2016,
s.30). Politika ve yönetim birlikteliği üzerinden yapılan tanımlar dışında; kamu politikalar ının
oluşturulmasında ve uygulanmasında bireysel çabaların ve grup çabalarının koordinasyonu
(Pfiffner ve Presthus, 1953, s.3); yasaların, düzenlemelerin, uygulamaların, ilişkilerin, ilkeler in
bütünü (White, 1955, s.2) şeklinde yapılmış kamu yönetimi tanımları da yazında yer almaktadır.
Geleneksel kamu yönetiminin anlaşılması bürokrasi ile özdeşleşen yapısının da dikkate alınmas ını
gerektirir. Yasalarla düzenlenmiş yetki alanı, işbölümü, otorite, hiyerarşi, yazılı kurallar,
yazışmaların ve faaliyetlerin dosyalanması, gayri şahsilik, disipline olmuş bir yapı ile resmi
pozisyonlardan oluşan bir örgüt biçimi Weber’in bürokrasi tanımı ile örtüşmektedir (Eryılma z,
2016, s.261). Weber (1947) bürokrasi modelini “ideal tip” olarak kavramlaştırırken bir yapıyı
savunmaktan çok, olması gereken yapıyı ortaya koymaya çalışmıştır. Bu doğrultuda, gelenekse l
kamu yönetimi üzerinde herkesin hemfikir olduğu bir bakış açısı söz konusu olmasa da gelenekse l
kamu yönetimi ile ilişkilendirilebilecek özellikler Denhardt ve Denhardt’ın (2000, s.551)
çalışmasında sıralanmıştır; (1) Kamu yönetimi politik olarak nötrdür. (2) Hükümetin odak noktası
kamu hizmetinin doğrudan yerine getirilmesidir. (3) En uygun organizasyon yapısı bürokrasi
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modelidir. (4) Yukarıdan aşağıya kontrol mekanizmaları ile faaliyetler yürütülür. Takdir yetkisi
mümkün olduğunca kısıtlıdır. (5) Bürokrasi mümkün olduğunca kapalı bir sistem olmaya çalışır.
Vatandaşın katılımını kısıtlar. (6) Verimlilik ve rasyonellik en önemli değerlerdir. (7) Kamu
yöneticileri kamu politikalarının oluşturulmasında değil, verimli şekilde uygulanmasında rol
oynarlar.
Geleneksel kamu yönetim modelinde, kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda her bir iş
biriminin faaliyetleri, prosedürleri kurallar ile belirlenmiştir (Lane, 1995). Tüm kamu
faaliyetlerinde yasalara ve kamu çıkarına uygunluk aranır. Kamu kurumları da vatandaşlar ın
ihtiyaçlarına cevap vermek adına öngörülü oldukları kadar yasal sorumluluklarının bilinci ile
hareket eder. Claver ve diğerleri (1999,s.459) çalışmasında kamu yönetimi uygulamalar ının
ülkeden ülkeye farklılık göstermesine rağmen, ortak olan özelliklerini; otoriteye dayanan yönetim,
yüksek düzeyde kontrol, yukarıdan aşağıya tek yönlü iletişim, kurallara uyan, çok az inisiyatif alan
bireyler, merkezi karar alma, yenilikçi süreçlere başlama konusunda isteksizlik, yüksek düzeyde
konformizm, değişime karşı isteksizlik olarak sıralamıştır.
1.2. Geleneksel Kamu Yönetiminden “Yeni Kamu Yönetimi” Yaklaşımına Doğru
Günümüz koşullarında bürokrasi, daha esnek, daha piyasa odaklı kamu yönetimi yaklaşımı ile
ikame edilmeye çalışılmaktadır (Chakrabarty ve Chand, 2015). Gerek kamu otoritelerince, gerekse
akademik bir disiplin olarak kamu yönetiminde bu yönde artan bir eğilim vardır (Box, 1999).
Kamu yönetimi ile özdeşleşen bürokrasinin, esnek olmayan yapıların, merkezi karar verme
süreçlerinin, kısıtlı kaynakların, politikanın alandaki hâkimiyetinin yarattığı sorunlar işletme
mantığı içerilmiş uygulamalar ile çözümlenmeye çalışılmaktadır.
Bu doğrultuda yeni yaklaşımlara dair tespitler yapmak kamu yönetimi ve işletme yönetimi
arasındaki farkları ortaya koymayı gerektirmektedir. Farklılıkların boyutlarını belirlemek üzere
yönetim kavramının tanımından yararlanılacaktır. Yönetim tanımı için gerekli anahtar kelime ler,
organizasyon, amaç, maddi ve beşeri kaynaklar, yönetim fonksiyonları, etkinlik ve verimliliktir.
Yönetim, organizasyonların maddi ve beşeri kaynaklarının yönetim fonksiyonları aracılığı ile
etkin ve verimli şekilde kullanılarak amaçların gerçekleştirilmesi sürecidir (Ülgen ve Mirze, 2007,
s.21).
Organizasyonlar gerek işletme yönetiminde gerekse kamu yönetiminde kullanılan ortak bir
araçtır. Belirli bir hedefi gerçekleştirmek üzere yapılandırılmış ve koordine edilmiş sistemle rde n
oluşan, çevre ile etkileşim halinde olan sosyal kurumlardır. Yönetici, organizasyonlar aracılığı ile
mevcut maddi ve beşeri kaynaklarını etkin ve verimli şekilde kullanarak amaçları
gerçekleştirmeye çalışır.
Kamu yönetiminde ve işletme yönetiminde ortak araç olan organizasyonların yapısal boyutları iki
farklı disiplinin karşılaştırılması için temel oluşturmaktadır. Biçimsellik (formelleşme), iş bölümü
ve uzmanlık, standardizasyon, hiyerarşi, çapraşıklık, merkezileşme, profesyonellik, departmanla ra
göre çalışan oranları organizasyonları yapısal olarak karşılaştırmak üzere incelenebilir (Daft, 1998,
s.16).
Kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda biçimsellik derecesinin daha yüksek olduğunu
söylemek mümkündür. Biçimselliği besleyen faktörlerden biri formel süreçlerin kamu
kurumlarının hesap verebilirliğine hizmet etmesidir (Boyne, 2002, s.101). İş bölümü ve uzmanlık
organizasyonlardaki işlerin ne derece alt iş birimlerine ayrıldığının incelenmesi ile ölçülebilir.
İşlerin alt iş birimlerine ayrılması, uzmanlığın artışını tetikler. Bürokrasinin kamu kurumlarındak i
yerleşikliğinin iş bölümünü beslediğini söylemek mümkündür. Boyne (2002), organizas yo n
çevrelerindeki, yapılarındaki, değerlerindeki ve amaçlarındaki kamu perspektifini incelediği
araştırmasında kamu kurumlarının daha bürokratik olduğu sonucuna varmıştır. Standardizasyon,
benzer iş faaliyetlerinin ne derece tekdüze biçimde gerçekleştiğini açıklamak üzere kullanılır
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(Daft, 1998, s.16). Kamu kurumlarında yasalar, düzenlemeler, yönetmelikler ile belirle ne n
davranış ve faaliyetlerin rutinliğini değiştirecek elverişli ortam bulunmamaktadır. Hiyerarşi
konusunda kamu ve özel sektördeki belirgin fark, organizasyonun büyüklüğü, kullandığı teknoloji,
içinde bulunduğu çevre dikkate alındığında ortaya çıkarılabilir. Kamu yönetiminin daha detaylı
hiyerarşik iş akışına sahip olma eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür (Lane, 1995, s.181).
Diğer belirgin fark ise kamu sektöründe faaliyet gösteren kurumların karar verme yetkisinin üst
yönetimde toplandığı merkezileşmiş bir yapı ile çalışmasıdır (Lane, 1995).
Kamu sektöründe organizasyon yapılarının değişmesi, özel sektörde faaliyet gösteren kurumla rda
olduğu kadar esnek değildir (Dimock vd., 1983, s.27). Yasalar, düzenlemeler, kurallar kamu
kurumlarındaki yapısal dönüşümler için baskı unsurudur (Dimock vd., 1983, s.27). Ancak
organizasyon yapısının içinde bulunulan koşullara göre şekillendirilmesi kamu sektöründe faaliye t
gösteren kurumlar içinde geçerlidir. Bürokrasi ile eşleşen kamu kurumlarının organizas yo n
yapıları da değişen çevre koşulları ile basit yapısal dönüşümlere ihtiyaç duymaktadır (Lane, 1995,
s.181).
Yöneticiler hem kamu yönetiminde hem de işletme yönetiminde vazgeçilmez bir role sahiptir.
Organizasyonlarda amaçların gerçekleştirilmesi için işlerin yapılması gerekir ve yöneticiler de
başkaları vasıtasıyla bu işleri gördüren kişidir (Koçel, 2010, s.63). Öte yandan belirsizliğin,
karmaşıklığın mevcut olduğu çevrelerde yöneticiler beceri ve yetenekleri ile organizasyonlar ın
stratejik tepkilerini şekillendirir. Kamu sektöründe faaliyet gösteren bir kurumda yönetici olmak
ve özel sektörde faaliyet gösteren bir kurumda yönetici olmak arasındaki temel fark; kamu
yönetiminde nihai amaç kamu yararı sağlamak olduğu için yöneticiler tüm çabalarını ve
tecrübelerini bu yönde kullanma önceliğine sahip iken, işletme yönetiminde yöneticiler tüm
çabalarını ve tecrübelerini organizasyonlarının kar elde etmesi amacı ile kullanırlar (Daft, 2010).
Kamu yöneticileri amaç belirlemede, organizasyon yapısını şekillendirmede, çalışanlarını ve diğer
kaynaklarını seçmede, işletme yöneticileri kadar bağımsız davranamazlar. Kamu yöneticiler i,
yasaların temelinde belirlenmiş amaç, kaynak, çalışan ve organizasyon yapısı ile yönetim
fonksiyonlarını gerçekleştirmek durumundadırlar. Bu durum kuruma bağlılıklarını olumsuz yönde
etkileyebilir çünkü kurumun başarısı ile kendi katkıları arasındaki bağı kuramazlar (Boyne, 2002).
İşletmeler de belirli bir seviyede yasalara ve düzenlemelere bağlıdır ancak bu kamu kurumlar ının
maruz kaldığı yasalar ve düzenlemeler ile karşılaştırılamaz (Lane, 1995). İşletme yöneticileri ise
organizasyonu bir oyun alanı olarak kullanarak (Koçel, 2010, s.65), kendi yönetim beceri ve
yeteneklerini daha fazla yansıtma şansına sahiptirler. Bunu sağlayan diğer bir neden de işletme
yöneticilerinin görev sürelerinin, kamu yöneticilerinin görev süreleri gibi seçimler dolayısıyla
kısıtlı olmamasıdır.
Amaç, özel sektörde faaliyet gösteren organizasyonlarda karlılığın, satışların, gelirlerin artırılmas ı
gibi somut olarak ölçülebilecek ifadeler ile belirtilirken, kamu sektöründe faaliyet gösteren
organizasyonlarda kamu yararı sağlamak tüm faaliyetlerde erişilmek istenen sonuçtur. Eşitlik,
hesap verebilirlik kamu kurumlarını işletmelerden farklılaştıran diğer amaçlardır (Boyne, 2002,
s.100). Öte yandan, etki alanının genişliği, çeşitli çıkar grupları arasında denge sağlama ve başarı
ölçütünün belirsizliği, kamu kurumlarındaki verimlilik ve etkinlik ölçümlerini özel sektörde
faaliyet gösteren kurumlara görece zorlaştırmaktadır.
Kamu kurumları amaçlarını gerçekleştirirken ayrımcılık yapamaz. Ama işletmeler kar elde etmek
için farklı müşteri gruplarına farklı pazarlama stratejileri uygulayabilirler (Chakrabarty ve Chand,
2015). Diğer bir fark ise, kamu kurumları belirlenmiş bir amaç için faaliyet gösterirken, işletme ler
yöneticilerinin belirleyeceği amaç için faaliyet gösterirler.
Kaynaklar açısından kamu kurumları etki alanı çok geniş olan sosyal fayda yaratma amacını
gerçekleştirmek için kısıtlı kaynaklar ile mücadele ederler (Theodoulou ve Roy, 2016). Ancak
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işletme yönetiminde, yöneticiler daha spesifik olarak belirlenmiş amaçlarını gerçekleştirmek için
kaynaklarını daha kolay artırma avantajına sahiptirler. İşletme yönetiminde satış gelirler inin
artırılması, pazarda yer edinme endişesi, rekabet avantajı kazanma mantığı ile fonksiyonlar ını
zengin kaynaklar ile besleyebilir iken, kamu yönetim fonksiyonlarının gerçekleştirilmesindek i
temel kaynak vergilerdir. Bu durum kamu yönetimi için hesap verebilirlik ilkesini önemli
kılmaktadır. Kamu yöneticisi her zaman eleştirilebilir, faaliyetleri dolayısıyla yasama ve ya rgı
birimlerine karşı hesap verebilir olmalıdır (Chakrabarty ve Chand, 2015).
Yönetim fonksiyonları, kamu yönetiminde ve işletme yönetiminde amaçlar ve kaynaklar farklılık
gösterse de, kaynakları amaçlara yönlendirmede kullanılır. Yöneticiler maddi ve beşeri
kaynaklarını planlayarak, organize ederek, yürütme ve kontrol işlevlerini gerçekleştire rek
amaçlara hizmet ederler (Daft, 2010, s.5). Farklı olarak, kamu sektöründe politikaların, yasaların,
kuralların, düzenlemelerin, kaynakları amaçlara yönlendirmedeki etkileri daha belirleyicidir.
Çevre; kamu, özel ayrımı olmaksızın tüm organizasyonları etkileyen bir faktördür. Kamu
kurumları nihai amacı olan sosyal fayda yaratma önceliğini, çıkarları birbirinden farklı olan çok
çeşitli paydaşı içeren bir çevrede gerçekleştirmek durumundadır. Bu çeşitlilik hem kamu
kurumlarının etki alanını artırmaktadır hem de kamu ihtiyaçlarının tatminini zorlaştırmaktad ır
(Boyne, 2002). Oysaki işletmeler kar amacı ile piyasa koşulları ve pazar mantığı ile hareket
ederken bazı paydaşlarının çıkarlarını göz ardı edebilmektedir (Boyne, 2002).
Lane (1995) çalışmasında kamu kurumlarının faaliyet gösterdiği çevrenin, işletmelerin faaliye t
gösterdiği çevreye göre daha durağan olduğunu ancak ani değişimlerin, uzun dönemli
dönüşümlerin kamu kurumlarını etkilediğini belirtmiştir. Bu durağanlığın kamu yöneticiler ine
öngörülü davranabilme avantajı sağladığını savunmuştur.
Kamu yönetimi ve işletme yönetimi arasındaki bu temel farklar, işletme yönetimindeki hangi
başarılı uygulamaların kamu yönetimine aktarılabileceğine, aktarıldığında kamu yönetiminin
mevcut sorunlarına çözüm olup olamayacağına dair tespitler yapılmasını kolaylaştıracaktır.
Örneğin, performans esaslı yönetim anlayışının parçası olarak işletmelerde hazırlanan ve
uygulanan stratejik planlar, kamu faaliyetlerinin etkinliğinin ölçülmesi sorununa, amaçların
gerçekleştirilme derecesini ortaya koyarak çözüm yaratabilir.
1.3. Yeni Kamu Yönetimi
Kamu yönetiminde politika ile yönetimin birlikteliği, kamu yöneticilerinin özerkliklerinin kısıtlı
oluşu, merkezileşmenin yarattığı hiyerarşik yapı, insan kaynakları politikalarındaki merkezi
tutum, hesap verebilirliği sistemli hale getirecek performans değerlendirme metotlarının eksikliği,
kaynakları artırma potansiyelinin kısıtlı oluşu ve kamu kurumlarının çevresel değişimlere uyum
sorunu yeni bakış açılarının doğmasını tetiklemiştir. Devletlerin büyümesi, ihtiyaç ve talepler in
artması, kaynak dağıtımının zorlaşması bürokrasi ve yasalar ile özdeşleşen geleneksel kamu
yönetimi ilkelerinin işlerliğini sorgulatmaktadır.
Yeni kamu yönetimi yaklaşımının odak noktası genellikle işletme yönetimindeki uygulama lar ı
kamu yönetimine aktararak vatandaş ihtiyaç ve taleplerine cevap veren bir anlayış kazandırmaktır.
Kamu ve özel sektör olarak beliren “ayrım” yeni yaklaşımlarda “birlikteliğe” dönüşmekte ve
devlete yeni roller yüklemektedir. Girişimci, katılımcı yönetim anlayışı ile vatandaşları pasif
hizmet kullanıcısı konumundan aktif müşteri konumuna getirerek devletin “yapıcı (doer)” kimliği,
“mümkün kılıcı (enabler)” kimliğe yaklaştırılmaya çalışılır (Chakrabarty ve Chand, 2015, s.24).
1960’lı yıllarda ortaya çıkan “yeni kamu yönetimi” katı ve esnek olmayan geleneksel kamu
yönetimini dinamik politik ve ekonomik güçlere uyumlaştırma ihtiyacı ile işlerlik kazanmıştır
(Theodoulou ve Roy, 2016). 1980’li yılların ortalarında dünyanın önde gelen ülkelerinin kamu
yönetim uygulamalarında yansımaları görülmeye başlanmıştır. Devlet, piyasa ve toplum
arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendiği gözlenmiştir (Özcan ve Ağca, 2010). Bürokrasinin
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hantallığı, özel sektör temelli, piyasa odaklı yönetim uygulamaları ile aşılmak istenmiştir.
Verimlilik, etkinlik, piyasa odaklı uygulamalar gibi neo-liberal değerler, vatandaşı müşteri olarak
gören yaklaşımlar kamu yönetimi uygulamalarında yer bulmaya başlamıştır. Niskanen (1971)
çalışmasında, bürokrasinin dominantlığı ile mücadele etmek için bürokratlar üzerindeki kontrolün
artırılması, kamu hizmetlerinin sağlanmasında daha fazla rekabetin oluşturulmas ı, özelleştirme ya
da sözleşme esaslı çalışarak kaynakların daha etkin kullanılması, rekabetçi fiyatlar ile alternatif
kamu hizmetlerinin mevcudiyetinin sağlanması önerilerinde bulunmuştur. Osborne ve Gaebler
(1992) ise hükümetin fonksiyonlarını yeniden tanımladıkları çalışmalarında performans, ölçüm ve
değerlendirme yolu ile kamu kurumlarındaki işleyişin iyileşeceğini, seçici özelleştir me
uygulamaları ile bürokrasinin engellendiği, merkezi olmayan, daha demokratik bir yönetim
şeklinin oluşması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Kamu yönetimine bakış açısındaki bu değişim “yeni kamu yönetimi” olarak adlandırılmaktad ır.
Yeni kamu yönetimini, kamu kurumlarının süreç odaklı performanstan sonuç odaklı performansa
yöneldiği, çıktı odaklı uygulamaların hâkim olmaya başladığı bir yaklaşım olarak tanımla mak
mümkündür (Chakrabarty ve Chand, 2015). Bu yaklaşım, yönetimi teknik bir iş olarak
değerlendirerek kamu yönetimini biçim ve içerik açısından etkilemiştir. Âdemi merkeziyetçilik,
devletin küçülmesi, e-devlet, post bürokrasi yeni anlayışın uygulama alanları olarak ortaya
çıkmıştır (Özcan ve Ağca, 2010). Global baskıların artık ulusal düzeydeki politikaları etkileme
potansiyeli de dikkate alındığında yönetime daha stratejik açıdan bakan bu yeni yaklaşımlar ın
sadece ülke düzeyinde değil, uluslararası alanda da devletlere daha uzun süreli avantaj sağlayacağı
düşünülmektedir (Barca ve Balcı, 2006).
Hood (1991) geleneksel anlayıştan yeni kamu yönetimi yaklaşımına doğru dönüşümü zıtlıklar ın
bir arada olma hali olarak yorumlamaktadır. Bu yaklaşım, kamu kurumlarının özel sektörde
faaliyet gösteren işletmelerin amaçlarla yönetim, toplam kalite yönetimi, performansa dayalı ücret
gibi başarılı yönetsel uygulamalarını, davranışlarını kendi süreçlerine entegre etmesi gerektiğini
savunur (Boyne, 2002). Rasyonelliğe olan inanç, gelişen ilerleyen özel sektör ve işletme mantığı
içerilmiş uygulamaların kamu kurumlarında da geçerliliği ile ilgili oluşan genel inanış yeni kamu
yönetimi yaklaşımının tetikleyicisidir (Vigoda, 2002; Meyer ve Hammerschmid, 2006, s.1006).
Vigoda (2002) çalışmasında, kamu otoritelerinin sadece kamu hizmetlerindeki kaliteyi artırmak
için değil, piyasa koşullarının ve ekonomik taleplerin gerekliliği olarak yeni kamu yönetimi
yaklaşımına uygulamalarında yer verdiklerini belirtmiştir. Bu yaklaşımda, bürokrasi kamu
kurumunu yönetmenin en etkin yolu değildir, kamusal hizmetlerin özel sektör kurumlar ına
gördürülebileceği, özel sektör uygulamalarının kamu sektörünün problemleri için de çözüm
olacağı savunulur (Lamba vd., 2014).
Yeni kamu yönetimi bakış açısının hâkim olduğu kamu kurumlarında beklenen etkileri Ghuman’ ın
(2001) çalışmasında özetlenmiştir. Bu etkilerden bazıları, organizasyonun yeniden
yapılandırılması ve performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesidir. Bunların dışında
politikanın yönetim faaliyetlerindeki yönlendirici etkisi ortadan kaldırılmaya çalışılır. Kamu
hizmetlerinin sağlanmasında ve ulaştırılmasında sözleşme esaslı çalışan servis sağlayıc ılar
kullanılabilir, yarı özerk, özerk ya da özel sektör hizmet sağlayıcılarından faydalanılır. Özel
sektörde faaliyet gösteren kuruluşların yönetim uygulamaları kamu yönetiminde kullanıla rak
sinerji artırılmaya çalışılır. Kamu politikalarının oluşturulmasında vatandaşların ihtiyaç ve
istekleri belirleyici olur. Vatandaşlar, kendilerine sağlanan kamu hizmetleri ile memnun edilme ye
çalışılır. Daha katılımcı bir yönetim anlayışı gereği vatandaşların karar verme süreçlerine katılımı
teşvik edilir (Ghuman, 2001). Kurun (2017, s.86) çalışmasında ise yeni kamu yönetimi anlayış ının
yerel yönetimlerdeki etkisini hizmette yerellik, vatandaş odaklılık ve katılımcılık, alternatif hizme t
sunum yöntemlerinin gelişmesi, toplam kalite yönetimi ve e-belediyecilik, halkla ilişk iler
uygulamaları ile gösterebileceğini ifade etmiştir.
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Her yeni bakış açısında olduğu gibi yeni kamu yönetimine de yöneltilen eleştiriler vardır. Örneğin,
kamu yönetimindeki temel problemlere, zayıflıklara değinmeden oluşan bu bakış açısının kamu
yöneticileri arasında bir söylemden ibaret olduğu konusunda eleştiriler vardır (Hood, 1991). Başka
bir eleştiri konusu da yeni kamu yönetimi yaklaşımının evrensel olarak uygulanabilirliğinin
olanaklı olmadığı ile ilgilidir. Farklı koşulların farklı yönetim uygulamaları gerektirdiği
savunulmaktadır (Hood, 1991). Ancak bu durum geleneksel kamu yönetimi yaklaşımı için de
geçerli olduğundan çok güçlü bir eleştiri olduğunu söylemek mümkün değildir. Diğer bir eleştir i
konusu ise yeni kamu yönetimi yaklaşımının etik gibi diğer kritik konulardaki hassasiyetinin
yeterli olmamasıdır (Chakrabarty ve Chand, 2015). Kamu ve özel sektör birbirinden çok farklı
olduğu için, işletme uygulamalarının kamu kurumlarına transfer edilemeyeceği görüşüne
dayanarak yeni kamu yönetimi yaklaşımına getirilen eleştiriler olsa da (Sayre, 1953), bu eleştiriyi
desteklemeyen ampirik çalışmalar da vardır. Örneğin; Boyne (2002) çalışmasında, kamu
yöneticilerinin işletme yöneticilerinden dikkate değer, çok faydalı bilgiler edinebileceği görüşünü
desteklemiştir. Peters ve Pierre (1998) ise, kamu sektörü ve özel sektör arasındaki ayrımın artık
kalmadığını, yönetim kavramının tüm sektörleri kapsayıcı bir kavram olduğunu ifade etmişlerdir.
2. Araştırma Metodu
2.1. Örneklem
Bu çalışma beş büyükşehir belediyesine ait toplam 12 stratejik plan raporuna dayanarak yeni kamu
yönetimi yaklaşımının “yönetim alanına” ait stratejik hedeflerde ne derece yer bulduğunu tespit
etmeyi amaçlamaktadır. Adana (2015-2019; 2010-2014 dönemleri), Ankara (2015-2019; 20072011 dönemleri), Bursa (2015-2019; 2010-2014; 2006-2009 dönemleri), İstanbul (2015-2019;
2010-2014; 2007-2011 dönemleri), İzmir (2015-2019; 2011-2017 dönemleri) stratejik plan
raporlarının incelendiği büyükşehirler olarak belirlenmiştir. Araştırmanın amacı ile uyumlu olarak
yönetim alanı ile ilgili belirlenmiş toplam 380 stratejik hedef incelenmiştir. Örnekleme dâhil
edilen stratejik plan raporlarına kamuda stratejik yönetim adlı web sitesi üzerinden erişilmiştir
(sp.gov.tr, 2017).
Çalışmada incelenmek üzere stratejik planların seçilmesinin nedeni, stratejik plan hazırlama nın
yasal bir düzenleme ile desteklenmesi ve bunun yeni kamu yönetimi yaklaşımının kamu
kurumlarında meşru bir zemine kavuşmasının önemli bir göstergesi olmasıdır. 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dokuzuncu maddesi gereğince kamu idareleri belirledik ler i
hizmet alanları üzerine güçlü ve zayıf yönlerini tespit edip, fırsatları ve tehditleri dikkate alacak
şekilde analizler gerçekleştirerek stratejik amaçlarını ölçülebilir stratejik hedeflere dönüştürür ler.
Belirledikleri misyon ve vizyon doğrultusunda daha sistematik şekilde süreçlerini oluştur ur,
stratejilerini uygular, izleme ve değerlendirme aşamaları ile performans ölçümünü
gerçekleştirebilirler.
Büyükşehir belediyelerinin yönetim alanının (insan kaynakları yönetimi, hukuk işleri, teftiş ve iç
denetim, halkla ilişkiler, tedarik yönetimi, bilgi yönetimi, proje yönetimi gibi) çalışmanın odak
noktası olmasının en temel nedeni ise, bu birimlerin belediyelerin ana hizmet alanlarının (imar,
kent ve toplum düzeni, çevre, ulaşım, sağlık, sosyal destek, kültür, afet gibi) işleyişini de
yönetmesidir. Bu doğrultuda “yönetim alanı” ile ilgili belirlenmiş stratejik hedeflerde “yeni kamu
yönetimi” yaklaşımının izleri sürülmüştür. Stratejik planların içeriğinde belirtilen bu stratejik
hedefler belediyelerin belirli bir zaman diliminde gerçekleştirmeyi planladıkları hedeflerdir ve
belediyeler faaliyetlerini bu hedefler doğrultusunda belirlerler. Stratejik hedeflerdeki yeni kamu
yönetiminin izleri belediyelerin faaliyetlerinde bu mantığa ne derece uyumlu davranacağını
gösterme potansiyeline sahiptir. Ayrıca belirli dönemler halinde hazırlanan stratejik amaçlar, hangi
dönemde hangi yeni kamu yönetimi yaklaşımı uygulamalarının öne çıktığını belirlemeye yardımc ı
olur.
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2.2. Analiz
Yeni kamu yönetimi yaklaşımının stratejik hedeflerdeki yansımalarını ortaya çıkarmak üzere
içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır. İçerik analizi, çeşitli ifadelerden anlamlı kategoriler
oluşturmak üzere kullanılmaktadır. Benzer içeriğe sahip ifadeler ortak bir kategori başlığı altında
gruplanır ve kategoriler oluşturulurken verinin içerik zenginliği korunur (Zimmer ve
Golden,1988).
İçerik analizinin ilk aşamasında çalışmaya konu olan beş büyükşehir belediyesine ait toplam 12
stratejik plan raporundaki “yönetim alanı” ile ilgili 380 stratejik hedef listelenmiştir. Stratejik
hedefleri, ilgili kategorilere atama işlemi sırasında öncelikle açık kodlama yapılmıştır. Açık
kodlama, verilerin incelenerek hazırlık niteliğindeki kategoriler şeklinde özetlenmesidir (Neuman,
2006, s.664). Sonrasında ise, oluşan kategoriler üzerinden ikinci kez geçilerek, eksenli kodlama
yapılmıştır. Bu aşamada kategorilerin daha alt kategorilere bölünüp bölünemeyeceği ya da birbiri
ile yakın ilişkili kategorilerin daha genel bir başlık altında birleştirilip birleştirilemeyece ği
incelenmektedir (Neuman, 2006, s.667).
Böylelikle, 380 stratejik hedef ayrı ayrı incelenmiş, benzer ifadeler aynı kategori altında
toplanmıştır. Kategorilere dâhil edilen birbirinden farklı 256 ifade, 15 kategori altında
gruplandırılmıştır. Stratejik hedefler rafine edilerek kuramsal açıklamalar için daha anlamlı
kategorilere dönüştürülmüştür.
2.3.Bulgular
Çalışmanın amacı ile uyumlu olarak yönetim alanı ile ilgili belirlenmiş 15 temel kategori; (1)
Vatandaş memnuniyeti, (2) Bilişim teknolojilerinden yararlanma kapasitesi, (3) Etkinlik ve
verimliliğinin sağlanması, (4) Performans esaslı yönetim anlayışı, (5) Katılım esaslı yönetim
anlayışı, (6) İşbirliği ve koordinasyon ağlarının geliştirilmesi, (7) İç müşteri memnuniyeti, (8)
Hesap verebilirlik ve şeffaflık, (9) Kaynak yaratma, (10) Çalışan niteliklerini ve yönetsel
yetkinliklerini geliştirme, (11) Organizasyon yapısının işlerliğini artırma, (12) Proje esaslı çalışma
anlayışını geliştirme, (13) Küçülme hedefi ile hareket etme, (14) Yarı özerk kurum gibi davranma,
(15) Kamu yöneticisine daha fazla otonomi sağlama olarak sınıflandırılmıştır.
Hizmet ve çözüm odaklı çalışma, hizmet kalitesini artırma, hizmet standartlarını yükseltme,
vatandaş memnuniyetini ölçen anketlerin, kamuoyu araştırmalarının yapılması, vatandaş
taleplerine en kısa sürede cevap verilmesi vatandaş memnuniyetini esas alan stratejik hedefler in
konusunu oluşturmaktadır. Yeni kamu yönetimi yaklaşımı ile uyumlu olarak tasarla-uygula süreci
yerine vatandaş ihtiyaçlarını merkeze alan süreç ile hizmet vermek hedeflenmiştir.
Vatandaş memnuniyeti ile ilişkili olmak üzere, incelenen stratejik hedefler göstermiştir ki,
belediyeler vatandaşlarının memnuniyetini sağlamada bilişim teknolojilerinden destek almayı
hedeflemektedirler. E-belediyecilik uygulamaları, öneri ve şikayet sistemleri, coğrafi bilgi
sistemleri, iş süreçlerine özel yazılım ve donanımın sağlanması, fiber optik altyapı ve mobil
iletişim altyapılarının güçlendirilmesi, online hizmetler yolu ile vatandaş ile etkileşimin
artırılması, teknolojik kapasitenin geliştirilmesi belediyelerin stratejik hedefleri arasındadır.
Bilişim teknolojileri sadece vatandaş memnuniyetine hizmet etmek üzere değil, aynı zamanda
verimlilik ve etkinliğin artırılması amacıyla da stratejik hedeflerin konusu olmuştur.
Kaynakların, bütçe ve gelirlerin yönetiminde, kamulaştırma süreçlerinde, hukuk süreçlerinde,
satın alma süreçlerinde, insan kaynakları yönetiminde, evrak yönetiminde, karar verme
süreçlerinde, işletme ve iştiraklerinin yönetiminde verimlilik ve etkinliğin sağlanması yönetim
alanındaki stratejik hedeflerde ifade edilmiştir.
Sağlam bir performans esaslı yönetim anlayışına sahip olmak yeni kamu yönetimi yaklaşımının
bileşenlerinden biridir. İç kontrol sistemlerinin yayılımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmas ı,
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stratejik yönetim sürecinin etkin hale getirilmesi, iç denetime verilen önem, denetim
standartlarının geliştirilmesi, performans esaslı çalışma anlayışının geliştirilmesi, sürekli gelişim
anlayışının oluşturulması, uluslararası iç denetim standartlarının idari çalışmalara yansıtılmas ı,
performans programlarının, raporlarının hazırlanması, faaliyetlerin mevzuata uygunluğunun
denetimi, kalite standartlarına uygunluğunun denetimi üzerine belirlenen stratejik hedefler
belediyelerde performans esaslı yönetimin işaretleri olarak belirlenmiştir.
Katılım esaslı yönetim anlayışı geliştirmek yeni kamu yönetimi anlayışının önemli bir bileşenid ir.
Sorunların en iyi o sorunları yaşayanlar tarafından aktarılacağı anlayışı ile belediye hizmetler ine
konu olan faaliyetlerde ilgili paydaşların katılımını sağlamak yönetim anlayışını yeni kamu
yönetimine yaklaştırmaktadır. Çalışanların, vatandaşların önerilerini dikkate almak, paydaş
ihtiyaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, problem çözümlerine birimlerin katılımını
sağlamak, paydaş görüşlerini belirlemek ve paydaşların hizmet beklentilerini ölçmek üzere
anketler yapmak, hizmet masaları kurmak, stratejik hedeflere konu olan katılım esaslı yönetimin
işaretleridir.
İşbirliği ve koordinasyonun ağlarının geliştirilmesi belediyelerin stratejik hedefler inde
paylaşılan hizmet anlayışı gereği koordinasyonun sağlanması, ulusal ve uluslararası ilişkiler i
güçlendirmeye yönelik işbirliklerini geliştirme, farklı ülkelerdeki iyi belediyecilik uygulamalar ını
örnek almak üzere işbirlikleri geliştirmek ve bilgi alışverişini sağlamak, kurumsal gelişime katkı
sağlayacak işbirlikleri kurmak, yerel yönetimler alanındaki uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler i
geliştirmek ve güçlendirmek, üniversiteler ile işbirliği kurulmasına destek olmak şeklinde
yansıtılmıştır.
İç müşteri memnuniyeti, işletmelerde özellikle toplam kalite yönetimi anlayışının bileşenlerinde n
de biri olan çalışanların memnuniyeti belediyelerin stratejik hedeflerine de konu olmuştur. Kurum
çalışanlarının motivasyonlarını artırmak, başarıyı ödüllendirmek, kurum çalışanlarını bir araya
getiren sosyal etkinlikler düzenlemek, destek hizmeti vermek, maaş, ikramiye gibi işlemler ini
zamanında yerine getirmek, uygun çalışma ortamları hazırlamak, memnuniyet ölçen anketlerin
sonuçlarına göre iyileştirmeler yapmak çalışan memnuniyetine hizmet eden stratejik hedefler
olarak belediyelerin stratejik planlarına yansımıştır.
Hesap verebilirlik ve şeffaflık kamu kurumlarının her zaman koruması gereken yönetim ilkesid ir.
Özellikle, kaynakların vergiler yolu ile sağlanıyor olması hesap verebilirlik ve şeffaflığı
vatandaşlar nezdinde önemli hale getirmektedir. Belediyeler de aldıkları kararlara kolaylık la
erişimi sağlamayı, evrak yönetimi ile hesap verebilirliği desteklemeyi, mali raporlarını uluslararas ı
standartlara ve yönetim ihtiyaçlarına göre hazırlamayı, arşiv ve güncel belgelere hızlı ve güvenilir
şekilde erişilebilirliği sağlamayı, hizmetleri ve sorumluluk alanları ile ilgili halkı bilgilendirme yi,
paydaşları ile iletişimi güçlendirmeyi stratejik hedefleri arasında konumlandırmıştır. Bu stratejik
hedefler kamu kurumu olarak belediyelerin hesap verebilir ve kararlarında, iş süreçlerinde şeffaf
belediye olma anlayışına hizmet etmektedir.
Kamu kurumları kaynaklarını etkin kullanarak kamu yararını artırmaya çalışır. Ancak artan
talepler, vatandaşı müşteri konumuna getiren yeni kamu yönetimi yaklaşımı vatandaş
memnuniyetini ön plana çıkarmıştır. Sadece seçilen ve yeniden seçilen olma endişesinin dışında
işletme mantığı içerilmiş uygulamalar ile oluşan rekabet, sürdürülebilirliğin sağlanması kamu
kurumlarının kaynak yaratma ihtiyacını artırmıştır. Ulusal ve uluslararası kurumların fon ve hibe
programları yolu ile kaynak yaratma, Avrupa Birliği projeleri konusundaki kapasiteyi artırmak,
yatırım sayısını artırmak, ihaleler düzenleyerek ya da atıl gayrimenkulleri kiralayarak gelir
kaynağına dönüştürmek kaynak yaratma odaklı stratejik hedefler arasındadır.
Çalışan niteliklerini ve yönetsel yetkinliklerini geliştirme işletme mantığı içerilmiş uygulamalar ın
kamu kurumlarına aktarımında etkilidir. Çalışanların becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler
düzenlenmesi, ihtiyaca yönelik uzman personel yetiştirilmesi, nitelikli çalışan sayısının artırılmas ı,
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yönetici yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerin düzenlenmesi gibi stratejik hedefler bu
bileşene hizmet etmektedir.
Organizasyon yapısının işlerliğini artırma amacı ile organizasyon yapısını yeniden yapılandır ma,
kullanıcı faydası esasına dayalı ya da süreç temelli yapılanmanın sağlanması gibi stratejik hedefler
belediyelerin organizasyon yapılarının işlerliğine verdikleri önemin işaretleridir.
Proje esaslı çalışma anlayışını geliştirmek belediyelerin belirlenen zaman ve bütçe ile uyumlu
şekilde, proje hedefleri doğrultusunda faaliyetlerinin etkinliğini artırır. Proje yönetimine dayalı
çalışmak, zamanında ve belirlenen bütçe ile proje kapsamına uyumlu şekilde hedefler i
gerçekleştirme belediyelerin hedef odaklı çalışma yöntemini iş süreçlerine yansıtma şeklindek i
stratejik hedeflerinin örnekleridir.
Kamu kurumlarının küçülme yönünde aldıkları önlemler, yeni kamu yönetimi anlayış ının
yansıması olarak kabul edilir. Belediyelerin stratejik planlarına konu olan hedeflerinde, personel
sayısının ve personel maliyetlerinin azaltılması, personel tasarrufu yapılması küçülme yönündek i
adımların yansımalarıdır. Ayrıca belediyeler hizmet kiralama, özelleştirme çalışmaları, işletme ve
iştiraklere ortak olma yönünde ifade ettikleri stratejik hedeflerinde yeni kamu yönetimi ile
ilişkilendirilebilecek yarı özerk kurum gibi davranma serbestisinin izlerini taşımaktadır.
Kamu yöneticilerine daha fazla otonomi kazandırılarak bürokrasinin kamu hizmetinin etkinliği
üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak yeni kamu yönetimi yaklaşımının izlerini taşır. Kararı işi
yapanın, halka yakın olanın vermesi ihtiyaçların belirlenmesini kolaylaştırırken zaman ve maliye t
açısından da avantajlar yaratır. Belediyelerin stratejik hedefleri incelendiğinde bu konunun daha
çok insan kaynakları yönetiminde vurgulandığı görülmektedir. Kariyer planlama altyapıs ının
oluşturulması, insan kaynakları uygulamalarının kurumun stratejileri ile ilişkilendirilmes i,
kurumun ihtiyaçlarına uygun kişilerin istihdam edilmesi kamu yöneticisini bu konuda daha fazla
yetkili kılmayı gerektirmektedir.
3. Sonuç ve Tartışma
Çalışmada yeni kamu yönetimi yaklaşımı söylemlerinin stratejik hedeflere ne derece yansıtıldığını
ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç ile beş büyükşehir belediyesine ait toplam 12 stratejik
planda “yönetim” alanındaki “stratejik hedefler” içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir.
Stratejik hedeflerin içeriği doğrultusunda ortaya çıkan 15 temel başlık yeni kamu yönetimi
yaklaşımının stratejilere ne derece yansıtıldığını göstermenin ötesinde, yönetim alanı ile ilgili
belirlenen kategorilerdeki stratejik hedeflerin yoğunluğuna göre belediyelerin daha çok hangi
başlıklar altında yeni kamu yönetimi yaklaşımını stratejilerine yansıtma eğilimine sahip olduğunu
da göstermektedir.
12 stratejik plan verisi doğrultusunda birincil düzeyde stratejik hedeflere konu olan yeni kamu
yönetimi yaklaşımının izleri; bilişim teknolojilerinden faydalanma kapasitesi, verimlilik ve
etkinlik, performans esaslı yönetim anlayışı, katılım esaslı yönetim anlayışı, vatandaş
memnuniyeti başlıklarıdır. Büyükşehir belediyelerinin stratejik hedeflerine yansıyan bu durum
gelişen teknolojilerin gerek vatandaş memnuniyeti gerekse etkin ve verimli şekilde kamu hizmeti
sunma konusunda öncelikli araç olarak ortaya çıktığını gösterir. Bürokrasi kaynaklı hantallığın
kamu kurumlarının en çok eleştiri aldığı konu olduğunu düşündüğümüzde bu başlıkları yansıtan
stratejik hedefler ile bu eleştiriye cevap verilmiştir. Diğer yandan kamu kurumlarının çok çeşitli
çıkarları içinde barındıran bir alanda kamu yararı sağlama zorunluluğuna, katılım esaslı yönetim
uygulamalarının stratejik hedeflere yansıtılması ile cevap verilmiştir. Sonuçta kamu yönetimi
sadece yasalar ile yönetmenin ötesinde toplumun problemlerine tarafların görüşlerini,
beklentilerini ihtiyaçlarını dikkate alarak çözümler sunmayı gerektirmektedir (Denhardt ve
Denhardt, 2000, s.553).
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İkincil düzeyde; işbirliği ve koordinasyon, hesap verebilirlik ve şeffaflık, kaynak yaratma, çalışan
niteliklerini ve yönetsel yetkinliklerini geliştirme, iç müşteri memnuniyeti başlıkları yönetim
alanındaki stratejik hedeflerde yeni kamu yönetimi yaklaşımının işaretleridir. Kamu kurumlar ının
özelliklerinden biri de verili kaynakları verili organizasyon yapısı içinde verili amaca doğru
yöneltmeleridir. Ancak belirlenen bu stratejik hedefler ile hesap verebilirlik ve şeffaflığı göz ardı
etmeksizin verili kaynak, amaç, organizasyon yapısı üzerinde değişiklikler yapabilme fırsatı
yaratmaya çalıştıklarını söylemek mümkündür. Durumu korumayı amaçlayan uygulamalar yerine
kamu kurumları kurulan işbirlikleri ile, istihdam edilen vizyon sahibi, nitelikli çalışanlar ile,
yaratılan yeni kaynaklar ile girişimci uygulamalara yer vermeye çalışmaktadır.
Organizasyon yapısının işlerliğini artırma, proje esaslı çalışma, küçülme, yarı özerk kurum gibi
davranma, kamu yöneticilerine daha fazla otonomi sağlama üzerine belirlenen stratejik hedefler
ise daha az vurgulanan, son dönem stratejik planlara yansıyan ama yeni kamu yönetimi
yaklaşımının izlerini taşıyan başlıklardır. Büyükşehir belediyeleri belirledikleri bu stratejik
hedefler ile kamu kurumlarının çevreye uyum gösterme konusunda esnek olmayan yapılarını,
işlerliği artan, daha fazla özerklik tanınan, küçülen organizasyon yapıları ile iyileştir me ye
çalışmaktadır. Ferlie vd., (1996, s.12) çalışmalarında daha küçük örgüt yapılarının daha esnek ve
daha az merkeziyetçi yapılara dönüşebileceğini ifade etmişlerdir. Öte yandan, kamu
yöneticilerinin sonuçlar üzerinde daha fazla katkı sağlayabileceği, yön belirleyici bir rol ile
amaçları gerçekleştirmeye yönelik yol çizmelerine olanak sağlayan uygulamalar kamu
yöneticilerinin gücünü artıracaktır (Denhardt ve Denhardt, 2000, s.549).
Bu önceliklendirmeye ilişkin sonuç, Türkiye’nin çevre(periphery) ülke olması dolayısıyla yeni
kamu yönetimi yaklaşımının kurumsallaşması ve yayılımı noktasında merkez ülkelerden transfer
edilen uygulamaların çevre ülke dinamiklerine göre hangi öncelikler ile şekillendiğini
göstermektedir. Yeni kamu yönetimine dair uygulamaların neden öncelikle bu başlıklar ile kendini
gösterdiğini sorguladığımızda “uygulanabilirliği”, “kabul edilebilirliği”, “fayda sağlanabilirliği”
dışında “içinde bulunulan koşulların” etkili olduğu söylenebilir. Yeni yaklaşıma dair
uygulamalarda öne çıkan başlıklar, kurumların sorun çözümü için yaptığı önceliklendirme ile de
ilişkili olabilir.
Çalışmada belirlenen temel başlıklardan bazıları aynı zamanda “kamu yönetişimi” ile de
ilişkilendirilebilir. Osborne (2011, s.417) çalışmasında yönetişimin temel özellikleri arasında
kontrat esaslı yönetişim ve ağlar üzerinden kurulacak işbirliği esaslı yönetişimden bahsetmiştir.
Çalışmada incelenen belediyelerin özellikle 2015-2019 yıllarını kapsayan zaman dilimine ait
stratejik planlarında işbirliği ve koordinasyon ağlarının geliştirilmesi stratejik hedefler ine
yansıtılmıştır.
Kamu yönetimi günümüz koşullarında sadece merkezi yönetim tarafında n
belirlenen yönetim ilkelerinin yerine getirilmesinin ötesinde, ulusal, bölgesel, yerel
organizasyonlar arası bağlılık ilişkilerinin, kamu özel sektör ilişkilerinin yönetilmesi gerekliliğini
de ortaya çıkarmaktadır (Lane, 1995, s.180). Özellikle, ulusal ve uluslararası birlikler in
oluşturulması yerel yönetimlerin birbirleri ile bilgi alışverişine zemin hazırlarken, iyi
uygulamaların yayılımını ve birimlerin gelişimini destekleyecektir. Diğer taraftan yarı özerk
kurum gibi davranma serbestisini hedefleyen belediyeler işletme ve iştirakler ile ortaklıklar kurma,
ihale usulü hizmet alımı ya da kiralama yolu ile yeni kamu yönetimi yaklaşımından yönetişime
geçişin işaretlerini vermektedir. Bu sonuç, yeni yaklaşımlar ortaya çıktığında mevcut olanın
tamamen ortadan kalkmadığının göstergesidir. Geleneksel kamu yönetimi yaklaşımına rakip yeni
bir yaklaşım ortaya çıktığında, eski ile yeni yaklaşımın birbirine karıştığı bir dönüşüm süreci
yaşandığına dair sonuçlar yazında yer bulmuştur (örneğin; Meyer ve Hammerschmid, 2006;
Aberbach ve Christensen, 2003). Meyer ve Hammerschmid (2006), Avusturya kamu yöneticiler ini
örneklem aldıkları çalışmalarında kamu yöneticilerinin %58’inin geleneksel kamu yönetimi
söylemlerini kullandığını, %20,5’inin hem geleneksel hem de yeni kamu yönetimi yaklaşımı
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söylemlerini birlikte kullandığını, %11,6’sının yeni kamu yönetimi yaklaşımını dikkate aldığı
sonucuna varmışlardır.
Bu temel başlıklar üzerinden yeni kamu yönetimi yaklaşımının kamu kurumlarındaki olumlu ve
olumsuz etkilerini tespit etmek üzere potansiyel bir araştırma sorusu oluşturulabilir. Öte yandan
bu temel başlıklar üzerinden yeni kamu yönetimi yaklaşımının kamu kurumlarında ne derece
benimsendiğini ölçmek amacı ile ölçek geliştirme sürecine katkı sağlanabilir. Diğer bir potansiye l
çalışma konusu ise bu temel başlıkların yaratacağı karşılaştırma olanağıdır. Farklı kamu kurumlar ı
karşılaştırılarak işletme mantığı içerilmiş bu uygulamaların etkinlik, verimlilik gibi performans
kriterleri üzerindeki etkisi incelenebilir.
Çalışmanın kısıtlarından birisi içerik analizi yapılmak üzere seçilen örneklemin beş büyükşehir
belediyesine ait stratejik planlar ile sınırlı kalmasıdır. Diğer kısıt, stratejik hedeflerin uygula ma ya
ne derece yansıdığına ilişkin verinin analiz kapsamına dâhil edilmemesidir. Kamu otoriteleri ile
yapılacak mülakatlar neticesinde elde edilecek kalitatif veri çalışmayı güçlendirerek, bu kısıtı
ortadan kaldırılabilir.
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THE LONG-RUN IMPACT OF GLOBALIZATION ON PORTFOLIO INVESTMENTS:
PANEL EVIDENCE
Seyfettin ÜNAL
Cüneyt KOYUNCU
Abstract
Globalization may play an important role in attracting portfolio investment in both short -run and long-run. In order to
test the validity of this relation, this study empirically examines the long -run relationship between globalization and
portfolio investments by using a balanced panel data of 66 countries covering the period of 2004-2014. The results
gathered from panel cointegration tests reveal that there exists a positive statistically significant association between
globalization and porfolio investments in both short-run and long-run. According to the findings, if globalization index
value goes up by 1% then portfolio investments increase by 5.8% in the long-run whereas this rise is just by 3.9% in
the short-run. Besides, panel causality test results show that there is a two -way causality between globalization and
portfolio investments.
Keywords: Globalization, Porfolio Investment, PMG Method, Panel Causality Test, Panel Cointegration.
Jel Codes: C33, F15, F65.

KÜRESELLEŞMENİN PORTFÖY YATIRIMLARI ÜZERİNDEKİ UZUN DÖNEMLİ
ETKİSİ: PANEL ANALİZ
Öz
Küreselleşme kısa ve uzun dönemde portföy yatırımları girişinde önemli bir role sahip olabilmektedir. Çalışmad a,
sözkonusu ilişkinin geçerliliğini test etmek üzere 66 ülkenin 2004-2014 dönemindeki dengeli panel veri seti
kullanılarak; küreselleşme portföy yatırımları arasındaki uzun dönemli ilişki ampirik olarak incelenmektedir. Panel
eşbütünleşme testlerinden elde edilen sonuçlar küreselleşme ve portföy yatırımları arasında istatistiksel olarak anlamlı
pozitif bir ilişkinin, kısa ve uzun dönemli varlığını ortaya koymaktadır. Bulgulara göre, küreselleşme indeksindeki
%1’lik artış, portföy yatırımlarında uzun dönemde %5.8 artış yaratırken; kısa dönemde meydana getirdiği artış ise
%3.9’da kalmaktadır. Ayrıca, panel nedensellik testi sonuçları, küreselleşme ve portföy yatırımları arasında çift yönlü
nedenselliğin varlığına işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Portföy Yatırımı, PMG Metodu, Panel Nedensellik Testi, Panel Eşbütünleşme.
Jel Kodları: C33, F15, F65
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Introduction
Over the past half century, globalization has eminently become a popular topic for various reasons.
From economics to politics, it has been subject to debates. While some interpret it as a positive
evolvement that all benefits, some others severely criticise it being responsible for almost
everything that yields harmful effects. Globalization is one broad term. With respect to economics related point of view, it covers such terms as financial integration and increased international trade.
It is the process of a country’s complete integration to the rest of the world at almost all institutio na l
levels. Despite its substantial benefits, globalization has been blamed for many shortcomings in
the modern economy and society. It has certainly faced more severe criticism than even
technological innovation and other secular trends that have presumably had more thorough
outcomes.
In today’s global world, economic activities have been shaped by an enormous increase in
international aspects of business scheme. Accelerated expansion in international trade gave the
globalization a rise of financial activity. This, in turn, resulted in diversified investme nt
opportunities that are no longer restrained to local markets; hence, money is now able to pursue
opportunities abroad with comparative convenience. In addition to potential higher yields for given
level of risk, investing internationally facilitates improved stability of a portfolio. Consequently,
this implies that investors are better off if they diversify their portfolio internationally since it will
provide them with increased stability of their financial profile besides higher return for given level
of risk.
International competition for capital has emerged an intense growth in international flows of
equitites along with fixed-income and monetary instruments. International portfolio is defined as
an aggregate of investment assets that targets securities from foreign markets rather than local
ones. Therefore, an international portfolio is assumed to provide investors with advantages of
diversification and growth in emerging and international markets. International portfolio
investments include wide range of investing activities such as direct portfolio investing (e.g.
trading stocks and bonds) or indirect portfolio investing (e.g. investing in vehicles of exchange
traded funds-ETFs, mutual funds and American Depository Receipts-ADRs). Consequently,
international portfolio investment serves as a vehicle facilitating diversification through spreading
risk among foreign markets and companies.
Portfolio investments are considered to be under passive investment strategy in which the
investor’s intention is neither managing securities actively nor taking control of the issuer. The
investor does not involve the management of a company. Therefore, achieving financial gain in a
target period of time is the main purpose. The investment time span may vary yet it is not assumed
to be long-lasting. This portfolio type usually bears high level of risk because of instability existing
especially in emerging markets. However, it may also generate stability increase through
developed and stable markets. As a result of integration among global markets, numerous
companies have operations in many countries. This may be acknowledged as some sort of global
balancing process. Since the main goal is to maximize financial gain at given level of risk, the
constraction of a diversified portfolio is the eminent target. Presumably, the investor is generally
quite risk-averse; hence the liquidity of securities in the portfolio constitutes high priority. As a
result of its all these features, the portfolio investments may easily shift their direction thus are
regarded as one risky investment type. This, in turn, causes countries to follow precautionar y
policies and even restrictions towards portfolio invesments.
In this study, the long-term effect of globalization on portfolio investments is examined. For the
purpose, a balanced panel data set of 66 countries for the period of 2004-2014 is analyzed. It is
aimed to materialize the impact of globalization on portfolio investments for the highest possible
number of countries. Therefore, one of the targets is to measure the effect created on portfolio
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investments by the change in globalization index. Moreover, panel causality test is applied to
reveal the way(s) of causality. The next section covers the review of related literature. Then, the
study continues with data and methodology section. After providing empirical findings, the study
completes with the conclusion section.
1. Related Literature
The surge in globalization since the beginning of the 1980s has certainly shaped the world in many
aspects. The economy is probably the most debated one of these aspects. Benefits and harms
created by globalization have been continuously subject to intense disputes. For example, openness
to trade has facilitated competition and spread technology, leading productivity gains and
aggregate efficiency. On the other hand, globalization also creates challenges. For instance, the
mentioned benefits are not equally distributed. As a driving force of globalization, technology has
been playing a critical role in increased income inequality. Yet, it is not intended to suggest that
back steps should be taken from technology. The association of globalization with various socioeconomic factors (e.g., economic growth, corruption and female labor force participation) has been
extensively examined in the literature (e.g., Chang et al., 2011; Dreher, 2006; Koyuncu & Unver,
2017; Cooray et al., 2012; Kucera, 2001; Oksak & Koyuncu, 2017).
Probably, the most challenging threat presented by globalization is that financial openness
increases economies’ exposure to potential destabilizing external shocks. Because internatio na l
trade and finance are highly interwined, realization of the gains from international trade is almost
impossible with ignoring its financial leg. This does not imply that the remedy is to cut back from
financial liberalization; yet to manage associated risks delicately. Strong policies supported by
institutional frameworks assist to reach a sound financial system. This, in turn, is expected to
provide realizing the most of benefits offered by financial openness.
As a result of financial liberalization, countries can benefit from openness to capital flows.
Moreover, individuals have the opportunity to constitute more diversified portfolios. The most
beneficial gain is that globalization lets capital move from developed countries to developing ones
due to differences in potential returns. Despite these common believes; however, the literature also
presents reverse evidences. For example, Friedmann and Goldstein (2004) argue that the currency
crises of the late 1990s effecting South Korea, Russia and Brazil raised questions as to the cost
incolved in opening up markets to capital movements. Capital outflows from emerging markets as
a result of the crises caused real harm to these economies. A major of inference of these crises was
that they occurred only in short period of time in economies among which no associations were
apperant. Consequently, this brought about the fears that such crises could be contagious. This, in
turn, was blamed on the globalization. Friedmann & Goldstein’s (2004) study examines a number
of brief models that demonstrate potential disadvantages in the process of globalization of capital
movements. Their study reveals the existence of disadvantages as a direct result of the
globalization of capital movements. Similar arguments are also presented by Hagen and Zhang
(2014). Even more strikingly, they claim that capital flows make the poor countries and the world
poorer. Their policy implication states that the world would be better off without internatio na l
capital flows between rich and poor economies.
Boyd and Smith (1997) and, Matsuyama (2004 and 2008) show that financial liberalization may
reduce investment and growth in capital-scarce economies. This view is also supported by the
findings of Schularick (2006). According to Schularick’s work, total of international capital flows
reached 90% of total global income as of 2001 compared to the ratio of 30% in 1913. This figure
reflects the level of globalization and financial integration. However, developing economies
received only 12.5% of total international capital flow with respect to 48% in 1913. These studies
can be considered to explain the reason behind the flow of capital into wealthy economies. On the
other hand, the same fact may also be attributed to the development level of financial markets.
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Even though the composition of the capital flow is important (e.g., Calvo et al., 1993; Dooley et
al., 1997; Calderón and Kubota, 2013), overall the more developed an economy, includ ing
especially financial markets, the more it attracts capital. In a growing literature, a number of studies
examine this side of the subject. For example, Montiel and Reinhart (2001) regard capital inflo w
to a developing country as exogenous financial shock. In case this shock is short-term (portfolio
investment) for a country with high indebtedness and/or in need of large capital inflow, this inflo w
is likely to create only a temporal recovery thus referred as risky.
Classical international macroeconomics suggests that capital moves from capital-rich economies
to capital-poor ones. On the other hand, according to Lane and Milesi-Ferretti (2007a,b) the
observed experiences of the last three decades’ capital movements prove just the opposite. Prasad
et al. (2006, 2007) also show that net capital inflows have been from poor to rich countries. In
addition, both studies by Hagen and Zhang (2014) and Ju and Wei (2010) assert that many
developing countries (e.g. China, Malaysia, and South Africa) are net net FDI importers and net
portfolio capital exporters whereas developed countries (e.g. the US, the UK, and France) show
exact opposite pattern.
Recent literature suggests a couple of explanations for these empirical findings. Focusing on the
cross-country risk sharing Tille and van Wincoop (2010) and Deveroux and Sutherland (2009)
present that investors may benefit from globally diversified portfolios. Investing internationally is
determined by cross-correlation figures of total shocks at country-level. These models provide no
remark since they do not discriminate between FDI and equity portfolio investment.
The other part of researches focuses on local financial market imperfections. For example,
Matsuyama (2004) presents that, in the existence of credit market imperfections, the globalizatio n
of financial markets is expected to result in a steady-state equilibrium. This provides
fundamentally identical countries ending up with different levels of per capita output. So,
Matsuyama (2004) names it ‘‘symmetry breaking’’. In a static model, Ju and Wei (2010)
demonstrate that the presence of severe credit market imperfections causes departure of all
financial capital when both FDI and portfolio investments are permitted. As a result, capital
mobility grants investors with the ability of a complete avoidance of a less developed financ ia l
system. Overall, the more developed an economy, including especially financial markets, the more
it attracts capital. Furthermore, the literature asserts that it is system of feedback in which financ ia l
development and capital inflow support each other.
An important aspect of the empirical literature is whether pull (country-specific) or push (global)
factors are the driving force behind international capital movements. One of the major push factors
is stated as the low interest rates of the US such of the early 1990s and over the recent financ ia l
crisis. Moreover, lower return prospects of stock markets in developed economies due to lower
rate of economic growth and the increasing desire of diversification by the US institutio na l
investors may be named as other well-known push factors. With respect to pull factors, they have
been numerous and range from economic to legal and institutional to political environments of
developing economies. The literature also covers other sides of the issue. For example, Cavallaro
and Cutrini (2018) examines the relationship between capital flow and institutional quality. They
reports that, before the last crisis, gobal volatility amplifies demand for institutional quality,
implying that Emerging Markets with weak institutional settings are exposed to sharp capital
drawback. Kim and Wu (2008) investigate the effect of credit ratings on financial sector
development and capital flows to Emerging Markets. Employing a panel data estimatio n
framework, they provide strong empirical evidence that credit rating measures possess impact on
both the development of financial intermediary sector and capital flows.

100

The Long-Run Impact of Globalization on Portfolio Investments: Panel Evidence

2. Data and Methodology
This study examines the plausiable long-term relationship between globalization and portfolio
invesments. The speed of the globalization has been increased particularly after the collapse of
the Soviet Socialist block. Therefore, our sample covers the years falling into after the 1990’s.
Our data are balanced data and consist of 66 countries for the period of 2004-2014. The
limitation of our sample comes from availability of balanced data for just 66 countries for the
relevant period.
The data of globalization are overall globalization index of KOF globalization index and collected
from Zurich Technology Institute. These overall globalization index values are composite index
values and computed from the other three main globalization indices, namely economic
globalization, social globalization, and political globalization. Globalization index values range
from 0 to 100. As the proxy of total portfolio investments in a country, we utilize the reported
portfolio investment assets measured in terms of millions US Dollars and they are gathered from
CPIS Cross-Economy Data Reports of IMF Data. The natural logarithmic values of both series are
used in the analyses and abbreviated as lnASSETS for portfolio investments and lnINDEX for
globalization index.
Countries globalized at higher degree are anticipated to attract more portfolio investment due to
the fact that they provide more reliable investment environment as a result of globalization since
globalization requires adopting universal rules, being a part of international treaties and member
of universally accepted organizations and associations in economic, social, and political fields.
Thus, it is hypothesized that countries with higher degree of globalization experience more
portfolio investments in long-run.
In our empirical analyses, firstly Breusch-Pagan LM test and Pesaran CD test are conducted to
check the presence of cross-sectional dependence across the countries in our sample. Secondly,
upon the detection of cross-sectional dependence, appropriate unit root tests taking the crosssectional dependence into consideration (i.e., Pesaran's CIPS and CADF tests) are carried out to
assess the stationarity properties of the series. Thirdly, once we see that our series are I(1) then
Westerlund’s various panel cointegration tests (i.e., Westerlund (2005) and Westerlund (2007)
tests) are implemented. After finding cointegration association among series, PMG estimatio n
method is employed to get the short-run and long-run coefficients. Lastly, Dumitrescu and Hurlin
(2012) Granger causality test are employed to reveal the direction of causality between the series.
3. Emprical Findings
Coming across with cross-sectional dependence in panel analyses is a potential problem because
of the existing common global shocks affecting each country at varying magnitudes such as global
oil or mortgage crises. Since the period coverage of our sample includes at least one global shock
(i.e., mortgage crisis), it is crucial in our analysis to test the cross-sectional dependence across
panels. For that reason we perform two cross-sectional dependence tests (i.e., Breusch-Pagan LM
and Pesaran CD tests) and test results are shown in Table 1. Both tests test the “No cross-section
dependence (correlation)” H0 hypothesis. Test findings in Table 1 strongly support the presence
of cross-sectional dependence in our panel data for both series.

101

Küreselleşmenin Portföy Yatırımları Üzerindeki Uzun Dönemli Etkisi: Panel Analiz

Table 1: Cross-Sectional Dependence Tests
Variable

lnASSETS

P-value

lnINDEX

P-value

Breusch-Pagan LM

11227.97

0.0000

6695.062

0.0000

Pesaran scaled LM

138.6753

0.0000

69.46862

0.0000

Bias-corrected scaled LM

135.3753

0.0000

66.16862

0.0000

Pesaran CD

89.21757

0.0000

27.70956

0.0000

Table 2 below exhibits panel unit root test results of Pesaran’s CIPS and CADF tests. H 0 hypothes is
of both tests alleges the non-stationarity of the series. Pesaran’s CIPS test results in Panel A of
Table 2 denote that lnASSETS and lnINDEX variables are not stationary at levels but it is
stationaty at first differences. Thus, according to Pesaran’s CIPS test, lnASSETS and lnINDEX
variables are integrated of order one (i.e., they are I(1)). Pesaran’s CADF test results in Panel B of
Table 2 hint that lnASSETS variable is not stationary at levels but it is stationaty at first differences
(i.e., it is I(1)). On the other hand, lnINDEX variables is stationary at levels (i.e., it is I(0)). As a
result of Pesaran’s CIPS and CADF tests, we may conclude that the both series are I(1). Therefore
cointegration analysis can be conducted for two series in the next step.
Table 2: Panel Unit Root Tests
Panel A: Pesaran’s (2007) CIPS Test
lnASSETS

∆lnASSETS

lnINDEX

∆lnINDEX

Test-statistic

-1.687

-2.575***

-1.883

-2.981***

Critical-value(10%)

-2.15

-2.21

-2.15

-2.21

Critical-value(5%)

-2.25

-2.33

-2.25

-2.33

Critical-value(1%)

-2.43

-2.54

-2.43

-2.54

Variable

Panel B: Pesaran’s (2003) CADF Test
Test-statistic

-1.958

-2.896**

-3.374***

-

Critical-value(10%)

-2.540

-2.680

-2.540

-

Critical-value(5%)

-2.620

-2.820

-2.620

-

Critical-value(1%)

-2.770

-3.100

-2.770

-

*,**, and *** denote statistical significance at 10%, 5% and 1% significance level respectively.

We carried out three cointegration tests and their results are disclosed in Panel A, B, and C of
Table 3. After going through the findings in all panels, we see that two series are cointegrated at
least at 10% significance level based on three tests’ results. This finding suggests that series of
globalization and portfolio are move together in the long-run.
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Table 3: Cointegration Tests
Panel A: Westerlund (2005) Test
(H 0: No cointegration; H A: All panels are cointegrated)
Test-statistic: 1.3866 (P-value: 0.0828)
Panel B: Westerlund (2005) Test
(H 0: No cointegration; H A: Some panels are cointegrated)
Test-statistic: 2.7645 (P-value: 0.0029)
Panel C: Westerlund (2007) Test (H 0: No cointegration)
Test-statistic

P-value

Gt

-6.395

0.000

Ga

-27.181

0.000

Pt

-19.220

0.008

Pa

-16.463

0.000

Discovering the presence of the cointegrating relationship between two series lets us to investiga te
short-run and long-run interactions of the series as well. For that purpose we employ PMG method
to get short-run and long-run coefficients. Based on BIC model selection criterion and given that
maximum allowed lag length is 3, we identify that the most suitable model is ARDL(1,1) out of 9
possible models as in Table 4.
Table 4: Model Selection
Model

LogL

AIC

BIC*

HQ

Specification

1

151.1286 -0.0687 1.0067 0.3523 ARDL(1, 1)

2

243.1798 -0.1673 1.4416 0.4625 ARDL(1, 2)

4

200.9257 -0.0073 1.6017 0.6226 ARDL(2, 1)

3

315.3158 -0.1906 1.9520 0.6482 ARDL(1, 3)

5

308.8758 -0.1662 1.9764 0.6726 ARDL(2, 2)

7

271.5821 -0.0249 2.1177 0.8139 ARDL(3, 1)

6

408.0186 -0.2917 2.3845 0.7560 ARDL(2, 3)

8

379.1412 -0.1824 2.4939 0.8654 ARDL(3, 2)

9

537.8357 -0.5335 2.6764 0.7231 ARDL(3, 3)
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PMG estimation results in Table 5 imply that there is a statistically significant positive association
between globalization and portfolio investments in the long-run. If globalization index value goes
up by 1% then portfolio investments increase by 5.8%. We get the same statistically significa nt
results when we use the PDOLS and FMOLS estimation methods but we do not report them here
to save space. Results in Table 5 also show that globalization affects portfolio investments in the
short-run as well. According to the findings, a one percent increase in globalization index value
raises portfolio investments by 3.9% in the short-run. Once we compare short and long- run
coefficients then we can say that the impact of globalization on portfolio investments is higher in
the long-run. Error correction term (ECT) of the model takes the expected negative sign and
statistically significant. However its quite small value implies that it will take quite long time to
go back to long-run equilibrium path.
Table 5: PMG Estimation Results
Long-run

Short-run

Coefficient

P-value

Coefficient

P-value

5.808891

0.0000

-

-

ECT

-

-

-0.080708

0.0000

∆lnINDEX

-

-

3.908628

0.0017

lnINDEX

Finally we examine the causality relationship among the series by using Dumitrescu and Hurlin
(2012) Granger causality test. Table 6 below reports the results. Causality test results imply a twoway causality between series running from lnINDEX to lnASSETS and from lnASSETS to
lnINDEX.
Table 6: Causality Test
Panel A (H0 : lnINDEX does not Granger-cause lnASSETS)
Test-statistic

P-value

2.5086

0.0121

Panel B (H0 : lnASSETS does not Granger-cause lnINDEX)
Test-statistic

P-value

3.3208

0.0009

4. Conclusion
Since the late 1970s, globalization has certainly become a popular topic from a number of aspects.
Despite its substantial benefits, globalization has been blamed for many shortcomings in modern
world. In today’s global world, economic activities have been shaped by an enormous increase in
international aspects of business scheme. Accelerated expansion in international trade gave the
globalization a rise of financial activity thus resulting in diversified investment opportunities that
are no longer limited to domestic markets. So, money is now able to pursue opportunities abroad
with comparative convenience.
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In this study, an empirical investigation of the long-run association between globalization and
portfolio investments is carried out by using a balanced panel data of 66 countries covering the
period of 2004-2014. The intuition suggests that countries become able to attract more portfolio
investment as a result of globalization, owing to the fact that globalization requires adopting
universal rules, being a part of international treaties and member of universally accepted
organizations, and hence creates more secure investment environment for investors.
As a result of empirical analyses, a statistically significant long-run relationship between
globalization and portfolio investments is identified. The findings disclose that globalization has
higher positive effect on portfolio investments in the long-run than in the short-run. In addition to
that, a two-way causality between globalization and portfolio investments is detected. For the
policy implication, it can be stated that countries desiring to attract more portfolio investme nt
should follow policies increasing their integration to the world and in turn globalization.
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SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA PAYDAŞ KATILIMININ ÖLÇÜLMESİ: TÜRK
LOJİSTİK HİZMET SAĞLAYAN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ebru SÜRÜCÜ
Gül Denktaş ŞAKAR 
Öz
Bilgi ve internet teknolojilerinin gelişimiyle, çoğu işletme gerek müşterilerine gerekse de ilgili pay daşlarına ulaşmada
sosyal medyayı yaygın bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Her ne kadar sosyal medyada işletmelerin müşterilerin e
yönelik iletişimleri ön planda olsa da paydaşlarının da işletmelerin sunmuş oldukları sosyal medya mesajlarından
etkilendikleri bilinmektedir.Bu çalışmanın temel amacı, işletmeden işletmeye (B2B) firmalarının sosyal medya
üzerinden paydaşlarıyla kurdukları ilişkiyi Türk lojistik hizmet sağlayan işletmeler örnekleminde incelemekt ir.
Ayrıca, bu çalışma sosyal medya yayınlarında en çok kullanılan medya türü ve içerik türünü analiz etmektedir.
Araştırma, 739 Facebook gönderisinde yapılan içerik analizine dayanmakta olup; örneklem olarak Facebook’ta aktif
faaliyet gösteren 30 Türk lojistik hizmet sağlayan işletmenin 1 Kasım 2017 ve 31 Ocak 2018 arasındaki paylaşımları
dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, Türk lojistik hizmet sağlayan işletmelerin kurumsal profilleri
üzerindeki faaliyetleri göz önünde bulundurarak, Facebook'taki takipçilerinin katılımını incelemektedir. Bu yönüyle
çalışmanın katkısı,lojistik sektörü gibi birden fazla tarafın birbiriyle yoğun iletişimde olduğu bir sektörü sosyal medya
kullanımı ve paydaş katılımı açısından inceleyen ilk çalışma olmasıdır.
Anahtar Kelimeler:Sosyal Medya, Paydaş Katılımı, İş letmeden İşletmeye Pazarlar, Facebook, Lojistik Hizmet
Sağlayan İşletmeler.
Jel Kodları: M31, L91, L82

MEASURING STAKEHOLDER ENGAGEMENT THROUGH SOCIAL MEDIA: AN
INVESTIGATION ON TURKISH LOGISTICS SERVICE PROVIDERS
Abstract
With the development of information and Internet Technologies, many businesses have started to use social media
extensively in reaching out to their customers, as well as their stakeholders. Although businesses give priority to their
communication with their customers in social media, it is also known that their stakeholders are influenced by the
social media messages as well. The main aim of this study is to examine the relationship of business to business (B2B)
firms with their stakeholders through social media by a sample of Turkish logistics service providers. In addition, this
study analyses the most commonly used media and content type on social media posts. The research was based on a
content analysis conducted on 739 Facebook posts through a sample of 30 logistics service providers analyzed in the
time period between November 1, 2017, and January 31, 2018. This study examines the engagement of logistics
service providers’ followers on Facebook considering activities on their corporate profiles. The contribution of this
study is that it is considered as the first study that examines a specific industry where various actors are in intensive
communication, such as the logistics sector, in terms of social media use and stakeholder participation.
Keywords: Social Media, Stakeholder Engagement, Business-to-Business Markets, Facebook, Logistics Service
Providers.
Jel Codes: M31, L91, L82
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Giriş
Sosyal medya platformlarının hızlı büyümesi, şirketlerin günlük olarak paydaşlarıyla iletiş im
kurmaları için yeni bir fırsat sunmaktadır. DeiWorldwide(2008) tarafından yapılan bir araştırma,
kullanıcıların bir şirket, marka veya ürün hakkında bilgi ararken sosyal medyayı bir şirketin resmî
web sitesinden daha sık kullandıklarını göstermektedir.Kurumsal iletişimciler paydaşlarıyla
etkileşimde bulunmak için çok çeşitli interaktif medya kanallarını benimsemiştir (Avery vd.
2010).Web 2.0 teknolojisinin bir parçası olan sosyal medya platformları, bireylerin çevrimiç i
içerik üretmesi ve paylaşması için teknolojik altyapı sağlamaktadır (Boyd ve Ellison, 2008).
Geleneksel medyaya kıyasla, sosyal medya bilgi paylaşımının ötesinde paydaşlarla ilişki kurma
yeteneğini güçlendirmektedir (Kelleher ve Miller, 2006). Sosyal medya, şirket hakkındaki içeriğin
nasıl oluşturulduğunu, dağıtıldığını ve tüketildiğini değiştirmiştir. Bir şirketin imajı ve ünü artık
sosyal medya aracılığıyla bağlanan bireylerin "beğenileri", "yorumları" ve "paylaşmaları" ile
şekillenmektedir (Muntinga vd. 2011). Aynı zamanda, sosyal medya kurumsal iletişimciler için
sosyal topluluklardaki insanlara ulaşma ve çevrimiçi paydaşlarla daha kişisel bir ilişki kurma
konusunda eşi görülmemiş fırsatlar sunmaktadır (Kelly vd. 2010). Günümüzde şirketler farklı
sosyal medya türlerinden ve bu medyayı paydaşlarla ilişkiler kurmak için aktif olarak kullanma
fırsatından yararlanmaktadır.
Sosyal medya, iki yönlü iletişimi mümkün kılmaktadır ve paydaşların beklentilerini veya
fikirlerini kolayca ifade etmelerine olanak tanımaktadır. Firmalar müşteri yaklaşımında gelenekse l
birden çoğa (one-to-many) yaklaşımındansa, sosyal medya platformlarıyla birdenbire (one-to-one)
yaklaşımlarını benimser hale gelmiştir (Hanna vd. 2011). Değişimin sonucu olarak, sosyal medya
pazarlaması olarak bilinen yeni bir olgu ortaya çıkmıştır. Sosyal medya pazarlaması, ağızdan ağıza
(WoM) bir pazarlama şeklidir ve “profesyonel pazarlama teknikleri aracılığıyla tüketici-tüke tic i
iletişimini bilerek etkilemek” olarak tanımlanmaktadır (Kozinets vd. 2010). Bu yeni elektronik
kanalın üstünlüğü, dünya çapında iletişim kurmak ve tüketici odaklı pazarlama faaliyetler ini
kişisel düzeyde yaymaktır (Mangold ve Faulds, 2009).
Sosyal medya platformlarının sürekli büyümesi, pazarlama mesajlarını müşterilere iletme
potansiyeline sahip olan firmaların dikkatini çekmiş ve sözlü medya ilkelerini kullana rak
paydaşlarla diyaloğa girmelerini sağlamıştır. Her ne kadar pek çok sosyal medya hesabı şirketler i
tarafından oluşturulmuş olsa dahi, bu kanalların nasıl kullanıldığı, potansiyellerin neler olduğu ve
paydaşların etkileşimlerinin ne olduğu özellikle işletmeden işletmeye firmalarda büyük ölçüde
bilinmemektedir.
Literatürde, sosyal medya aracılığıyla paydaş katılımının, işletmeden tüketiciye (Business to
Consumer-B2C) pazarlarda yoğun olarak çalışıldığı gözlemlenmiştir; ancak işletmeden işletme ye
pazarlardabu yönde gerçekleştirilen çalışmalar oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, sosyal
medya kullanımının paydaş katılımına etkisi, işletmeden işletmeye pazarlardan biri olan lojistik
sektörüne odaklanarak incelenmiştir. Bu bağlamda, lojistik hizmet sağlayan işletmelerinçevrimiç i
paydaş katılım düzeyini etkileyen faktörler analiz edilmiştir.
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Girişin ardından, sosyal medya ve paydaş katılımına yönelik
yazın taramasına yer verilerek hipotezler açıklanmıştır. Ardından araştırma metodolojis i,
örneklem, veri toplama süreci ve analiz yöntemi açıklanmıştır. Takip eden bölüm ampirik
çalışmayı ortaya koymakta ve elde edilen sonuçları tartışmaktadır. Son bölümde ana çıkarımlar
özetlenmekte, sonraki çalışmalar için öneriler sunulmakta ve çalışmanın kısıtları belirtilmektedir.
1. Sosyal Medya ve Paydaş Katılımı
Sosyal medya, etkileşimleri, ortak çalışmayı veya içerik paylaşımını kolaylaştıran çevrimiçi bir
uygulama programı, platform veya medya olarak tanımlanmaktadır (Kaplan ve Haenlein, 2009).
Sosyal medya, bir şirketin pazarlama faaliyetlerinin, müşterilerle bireysel bir ilişki kurması
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açısından ve şirketlere müşterilere erişim fırsatı sağlaması sürecinde önemli bir rol oynamaktad ır
(Kelly vd. 2010). Çevrimiçi sosyal medya, Web 2.0'ın ideolojik ve teknolojik temellerine dayanan
ve içeriğinin kullanıcı tarafından oluşturulmasına ve paylaşılmasına izin veren internet tabanlı
uygulamaların bir kümesi olarak tanımlanabilir (Cormode ve Krishanmurthy, 2008; Kaplan ve
Haenlein, 2010). Çevrimiçi sosyal medya, iş birliği projeleri (LinkedIn), bloglar / mikroblo glar
(Twitter), içerik toplulukları (YouTube), sosyal ağ siteleri (Facebook), sanal oyun dünyalar ı
(World of Warcraft) ve sanal sosyal dünyalar (Second Life) gibi farklı uygulama türlerini
açıklayan bir şemsiye terimdir (Kaplan ve Haenlein, 2009).
1950'lerin başından bu yana araştırmacılar, kişisel iletişim ve pazarlamada taraflar arasındaki
resmi olmayan bilgi alışverişinin önemini fark etmişlerdir (Arndt, 1967; Whyte, 1954). Ağızdan
ağıza pazarlamanın tüketici karar verme sürecini etkilemedeki önemi pazarlama ve reklam
yazınında belirtilmiştir (Engel vd. 1969; Gilly vd. 1998). Ağızdan ağıza pazarlama, tüketiciler
arasında pazarlama bilgilerinin değiş tokuş edilmesi olarak tanımlanmakta ve ürün ve hizmetle re
yönelik tüketici tutum ve davranışlarını değiştirmede önemli bir rol oynamaktadır (Katz ve
Lazarsfeld 1955). Tüketiciler genellikle satın alma kararlarını dayandıracak bilgi arayışı sırasında
firmanın sunduğu bilgiler haricinde de bilgiye ihtiyaç duyduğu için ağızdan ağıza pazarlama
önemlidir (FeickandPrice, 1987). 1990'ların sonunda, ağızdan ağıza pazarlama kavramı internet
tabanlı iletişimde uygulanacak şekilde genişletilmiştir ve Web 2.0 teknolojileri kullanılarak daha
da güçlü hale getirilmiştir (Hennig-Thurau ve Walsh, 2004). İnternet temelli medyanın ortaya
çıkışı, ağızdan ağıza iletişimin gelişimini de (Electronic Word of Mouth-eWOM) kolaylaştırmıştır.
Hennig-Thurau vd. (2004: 39), eWOM'u “potansiyel, gerçek veya eski müşterilerin bir ürün veya
şirket hakkında internet aracılığıyla çok sayıda kişi ve kurum tarafından sunulan herhangi bir
olumlu veya olumsuz beyanı” olarak tanımlamıştır. eWOM, bloglar, e-postalar, tüketici gözden
geçirme web siteleri ve forumlar, sanal tüketici toplulukları gibi çok çeşitli çevrimiçi kanallarda
gerçekleşmektedir (Phelps vd. 2004; Thorson ve Rodgers, 2006; Dwyer, 2007; Hung veLi, 2007).
Paydaşlardan oluşan yerleşik sosyal ağlarda marka ile ilgili bilgiler özgürce oluşturulup yayıld ığı
için sosyal ağ siteleri, eWOM için ideal bir araç olarak görülmektedir (Vollmer vePrecourt, 2008).
Sosyal medya, paydaş katılımını arttırarak ve işbirlikçi bir yaklaşım sergileyerek sosyal medya
pazarlamasını sağlamaktadır (Berthon vd. 2012; Harris ve Rae 2009; Mangold ve Faulds, 2009).
Sosyal medya pazarlaması, mevcut sosyal medya platformlarının, tüketiciler arasında marka
bilincini ağızdan ağıza pazarlama prensiplerinden yararlanarak arttırmak için kullanılması olarak
tanımlanabilir (Drury, 2008). Sosyal medyaya dayalı pazarlama, kısmen sosyal medya reklamlar ı
için hatırlama oranlarının geleneksel reklamlara oranla %55 daha fazla olması nedeniyle önemli
ölçüde ilgi çekmiştir. 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre sosyal medyanın tüm satın
alımların %90'ını etkilediği belirlenmiştir (marketingcloud.com, 2013).
2018'de, dünya genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısının 2,5 milyar civarında olması
beklenmektedir (Clutch, 2017). Bu durum, sosyal medyayı işletmelerin pazarlama faaliyetler inde
kullanmaları için daha cazip hale getirmektedir. Bu nedenle, birçok işletme ile paydaşları ile daha
dinamik ve etkileşimli iletişim sağlamak adına sosyal medyayı giderek daha fazla kullanmaktad ır
(Men ve Tsai, 2013; Li ve Shiu, 2012). Sosyal medyanın kullanımı yaygınlaşıp farklı türdeki
paydaşlar etkileşimi arttırdıkça, bu katılımın ölçülmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır (Paine,
2011). Çeşitli paydaşların etkisini anlamak, pazarlama stratejisini ve ilgili performansı yönetmede
kritik bir yaklaşım olarak düşünülmektedir (Clulow, 2005: 980). Ayrıca, tek bir paydaş ilişkis ine
odaklanmak yerine birden fazla paydaş ilişkisini şirketlerin pazarlama süreçlerine entegre etme
fikri son yıllarda oldukça vurgulanan bir konudur (Sen vd. 2006: 158). Hull vd. (2011), yönetim
yazınının katkısı ile birlikte, farklı paydaşların şirketlerin pazarlama çabalarını nasıl etkilediğini
vurgulamıştır vebu şekilde paydaş teorisinin pazarlama yönlü gelişimi sağlanmıştır.
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Paydaş katılımı ile, çevrimiçi eylemler (görüntüleme, beğenme, yorumlama, yeniden paylaşım)
gibi paydaşların hangi eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlenebilmektedir. Katılım perspektifinin
ardındaki temel varsayım, hedef kitlenin yüksek oranlarda devreye girmesi durumunda sosyal
medya içeriğinin etkili olabileceği yönündedir. Katılımcı, bir kitleyi tanımakta, yüksek düzeyde
varlığını korumakta ve kurumlarla ve diğer paydaşlarla gerçek zamanlı görüşmelere katılmaktad ır.
Katılım, değer yaratma açısından (Baden, 2010);paydaşlarla yaratılan ortak değerlerin
geliştirilmesisürecinde (Smith vd. 2011) ve başarıya ulaştırılmasında önemli bir unsur olarak
düşünülmektedir (Andriof vd. 2002). Nelson ve Zadek'in (2000) ifade ettiği gibi, katılım,
kaynakların sadece bir araya getirilmesiyle sınırlı kalmamakta aynı zamanda ilişkilerin ¨simyas ını¨
da oluşturmaktadır. Bruce ve Shelley (2010: 30) paydaş katılımını “bir kurumdan etkilene n
bireyler veya gruplar arasındaki etkileşim” olarak tanımlamaktadır. Katılım süreci boyunca hem
işletmeler hem de paydaşlar, karşılıklı olarak yararlı karar ve hedeflere ulaşmak için ortaklıklar
kurmaktadırlar (Botan ve Taylor, 2004, Heath, 2014). İki yönlü ve ilişkisel bir iletiş im stratejisi
olarak katılım, kurumlar ve çeşitli paydaşlar arasındaki karmaşık ilişkiler aracılığıyla çıkarların
her yönünü içermektedir ve fayda sağlamaktadır (Heath, 2006). Heath (2014)’e göre, katılım hem
işletmeleri hem de paydaşları aktörlerle aktif olarak ilgilenmeye teşvik eden bir eş-yönetim işlevi
olarak hizmet etmektedir. Paydaşlar günümüzde bir dışsal katılım süreci için şartlı bir taraf olarak
değil, aynı zamanda gerekli bir taraf olarak değerlendirilmektedir (Jawahar ve McLaughlin, 2001;
Waddock 2005). İlgili yazındafarklı sosyal medya platformları kullanılarak işletmeden tüketiciye
pazarlarının sosyal medya kullanımının paydaş katılımına etkisini inceleyen birçok çalışma
bulunmaktadır. Tablo 1, 2011-2017 yılları arasında farklı sektörlerde paydaş katılımını ölçmeye
yönelik yapılan çalışmaları ve bu çalışmalarda kullanılan verileri göstermektedir
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Tablo 1: 2011 – 2017 yılları arasında farklı sektörlerde uygulanan paydaş katılımı ölçme çalışmaları
Sektör

Yazar

Waters veJamal (2011) Kâr
amacı
kuruluşlar

Linvill vd. (2012)

Wigley
(2012)

Yöntem
gütmeyen Kantitatif
analizi

Devlet ve Özel Üniversiteler

veLewis Havayolu şirketleri

Örneklem
Sayısı

Sosyal Medya Aracı

Değişkenler







Takipçi sayısı
Paylaşım sayısı
Paylaşım içeriği
Yorum içeriği
Paylaşımın hedeflediği paydaşlar
Paylaşım içeriği
Paylaşım içeriği
Paylaşım türü
Beğeni, yorum, yeniden paylaşım
sayısı
Facebook kullanımı
Medya türü (fotoğraf, video,
bağlantı, yazı)
Yorum sayıları
İçerik türü
Medya türü
Paylaşım zamanı
Beğeni,
yorum,
yeniden
paylaşma sayısı
Takipçi sayısı
Paylaşım sayısı
Beğeni,
yorum,
yeniden
paylaşma sayısı

içerik

27

Twitter

Kantitatif
analizi

içerik

113

Twitter

Kantitatif
analizi

içerik

4

Twitter





içerik

12

Facebook




100

Facebook

içerik

36

Facebook

içerik

10

Facebook,
&MySpace,
Kanalları

KwokveYu (2012)

Restoran

Kantitatif
analizi

Cvijikj veMichahelles
(2013)

Takipçi hayran sayfası

Model geliştirme

Cho vd. (2014)

Kâr
amacı
kuruluşlar

Ashley veTuten (2015)

ForresterGroundsewllAwards
listesindeki ilk 10 şirket

gütmeyen Kantitatif
analizi

Kantitatif
analizi









Twitter 
Video 
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Kullanılan sosyal medya kanal sayısı
Paylaşım stratejisi
Takipçi sayısı
Facebook takipçi sayısı
Klout skoru
Katılım skoru
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Bonson
(2015)

Pontevd Otel

Kantitatif
analizi

içerik

109

Facebook

Bonson vd. (2015)

Belediye İdari Teşkilatı

Kantitatif
analizi

içerik

75

Facebook

Luarn vd. (2015)

Socialbakers sayfasındaki ilk
10 firma

Kantitatif
analizi

içerik

10

Facebook

Bonson vd. (2016)

Otel

Kantitatif
analizi

içerik

109

Twitter

Go veYou (2016)

Farklı endüstrilerden firmalar
(FMCG)

Kümeleme analizi

317

Bloglar,
Facebook,
MySpace, Xanga, Ning,
Bebo, Twitter, YouTube,
Flicker, widgets, Second
Life, Wiki, SlideShare

Escobar-Rodriguez&
Bonson-Fernandez
(2017)

Moda / Tekstil

Kantitatif
analizi

46

içerik

112

Facebook























Şirket büyüklüğü
Takipçi sayısı
Paylaşım sayısı
Paydaş katılım oranı
Medya türü
Paylaşım içeriği
Facebook kullanımı
Paydaş katılım oranı
Medya türü
Paylaşım içeriği
Canlılık
Etkileşim
Paylaşım içeriği
Medya türü
Paydaş katılım oranı
Şirket büyüklüğü
Takipçi sayısı
Paylaşım sayısı
Paydaş katılım oranı
Medya türü
Paylaşım içeriği









Şirket büyüklüğü
Takipçi sayısı
Paylaşım sıklığı
Paylaşım sayısı
Paydaş katılım oranı
Medya türü
Paylaşım içeriği
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Manetti vd. (2017)

Toplu taşıma acenteliği

Kantitatif
analizi

içerik

35

Facebook & Twitter




Paydaş katılım oranı
Paylaşım içeriği

Andrijasevic (2017)

Belediye İdari Teşkilatı

Kantitatif
analizi

içerik

428

Facebook

Bonson vd. (2017)

Belediye İdari Teşkilatı

Kantitatif
analizi

içerik

75

Facebook

Cho vd. (2017)

Fortune dergisinin dünyanın
en beğenilen şirketler listesi

Kantitatif
analizi

içerik

46

Facebook













Facebook kullanımı & sıklığı
Paylaşım sıklığı
Paylaşım sayısı
Paydaş katılım oranı
Facebook kullanımı
Paydaş katılım oranı
Medya türü
Paylaşım içeriği
KSS iletişim stratejisi
KSS paydaşları
Beğeni, yorum ve yeniden
paylaşma sayısı

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur.
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Tablo 1 incelendiğinde gerçekleştirilen çalışmaların büyük bölümünün Facebook platformu
üzerine olduğu ve çalışma yapılan tüm pazarların işletmeden tüketiciye pazarlar olduğu tespit
edilmiştir. Bununla birliktegerek ulusal gerekse de uluslararası yazında lojistik endüstrisi için
sosyal medya aracılığıyla paydaş katılımını inceleyenbir araştırmaya rastlanmamıştır. Ayrıca,
Krumay ve Geyer (2016: 254), sosyal medyada paydaş perspektifini dikkate alan çalışmaların hala
son derece sınırlı olduğunu vurgulamıştır ve sosyal medyanın paydaş katılımının nasıl
kullanıldığını anlamak için sağlam bir temel oluşturduğunu da belirtmiştir. Bu noktadan hareketle,
bu çalışma, sosyal medyanın lojistik hizmet sağlayan işletmelerin paydaş katılımını nasıl
etkilediğini belirlemeyi amaçlamaktadır.
2. Lojistik Hizmet Sağlayan İşletmeler ve Sosyal Medya
İşletmeden işletmeye pazarlardan biri olan lojistik sektörü, farklı aktörler arasında etkileşimler i
içermektedir. Lojistik operasyonlarında dış kaynak kullanımı yıllar içerisinde önemli ölçüde artış
göstermiştir ve lojistik hizmet sağlayıcılar tedarik zincirinin etkinliğini arttırmak için önemli bir
aracı aktör olarak 1980’li yıllarda ortaya çıkmıştır (Maloni ve Carter, 2006). Lojistik hizme t
sağlayan işletmelerin sağladıkları en önemli faydanın lojistik alanında tecrübe ve uzmanlığın
olduğu ve bunun sağlanmaması durumunda işletmelerin kendi bünyelerinde bunu oluşturmalar ının
oldukça zor olduğu belirtilmiştir (Hertz andAlfredsson, 2003). Lojistik hizmet sağlayan
işletmeler, tüm lojistik süreçleri ve bir organizasyon içinde daha önce geleneksel olarak
gerçekleştirilen aktivitelerin bir kısmını müşterilerine sunabilirler (Lieb vd. 1993). Bu işletme ler,
malzemelerin, hammaddelerin ve parçaların tedarikçiden üreticilere ve ürünlerin de üreticide n
perakendecilere veya distribütörlere taşınmasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenmektedirler. Lojistik
hizmet sağlayan işletmelerin sundukları ana hizmetler, taşımacılık, depolama, stok yönetimi,
çapraz sevkiyat, talep tahmini, gümrükleme, ambalajlama, etiketleme, dağıtım vb. olarak
belirtilebilir. Lojistik hizmet sağlayan işletmeler, daha fazla esneklik, operasyonel verimlilik,
geliştirilmiş müşteri hizmeti, yüksek tedarik zinciri performansı ve ana işe daha fazla odaklanma
gibi birçok fayda ile birlikte rekabetçi üstünlüğün ana kaynağını oluşturmaktadırlar (Sahay ve
Mohan, 2006).
Lojistik hizmetlerinin sunumu, B2B pazarlarında yer alan farklı aktörlerle çeşitli etkileşimle re
dayanmaktadır. Toplam lojistik pazarının en önemli parçası, lojistik hizmet sağlayan işletmeler ile
onların gerçekleştirdikleri işletmeden işletmeye işlemlere vesanayi gelirinin en büyük kısmını
karşılayan taşıyıcılara bağlanabilir (PwC, 2016). PlunkettResearch'e (2016) göre, toplam lojistik
gelirleri dünya çapında yaklaşık4,7 trilyon dolardır. Dünyada üretilen her 1 dolarlık değerin en az
%25’i lojistik kapsamındaki faaliyetlerden oluşmaktadır. AB lojistik pazarının büyüklüğü 627
milyar Euro olarak belirtilirken Türkiye’nin ise 2016 yılı 720 milyar dolar olarak gerçeklesen
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki lojistik sektörünün payının 100 milyar doların
üzerindeolduğu, GSYİH’nın %14’ünün lojistik hizmetlerden oluştuğu ve lojistik sektörünün
yaklaşık 400 bin kişiye istihdam sağladığı ifade edilmektedir (Deniz Ticareti, 2017). Türkiye’de
lojistik pazarı 2002 yılından beri üç kat artarken, lojistik hizmet sağlayıcılarının payı sadece
marjinal olarak artmıştır. Katma değerli hizmetler sunan büyük oyuncular, 100 milyon ABD
Doları'ndan daha fazla gelir kazancıyla piyasayı yönlendirmektedir. Yine de, genişletilmiş
hizmetlerini daha etkin bir şekilde pazarlayabilen lojistik işletmeler için hala büyüme alanı
bulunmaktadır. Sektöre ilişkin tahminlere göre, lojistik hizmet sağlayan işletmeler yakın vadede
yapılandırma ve halkla ilişkiler faaliyetlerine daha fazla odaklanacaklardır (PwC, 2010: 44). Bu
raporda da belirtildiği gibi, Türkiye pazarındaki lojistik işletmelerin halkla ilişkiler ve dolayısıyla
da daha geniş bir paydaş grubu ile etkileşim ihtiyacının olduğu görülmektedir.
Lojistik işlemlerinde, sosyal medyanın kullanımı oldukça başlangıç seviyesinde olmakla beraber
müşterilerle doğrudan bir sosyalleşme sürecinin olmadığı belirtilmiştir. Lojistik hizmet sağlayan
işletmeler, hizmetleri, ürünleri ve hatta sistem hakkındaki sosyal medya yorumlarının önemini tam
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olarak kavrayamamışlardır ve bu yönüyle sosyal medyanın lojistik sektöründe yoğun olarak
kullanılmadığı belirtilebilir. Adelante SCM tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, dünya
çapında çalışmaya katılan lojistik uzmanlarının neredeyse yüzde 70'i, şirketlerinin, müşteriler in
taleplerini tahmin etmek için sosyal ağları henüz tam olarak kullanmadığını belirtmiştir (TBOS,
2017). Yine başka bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre, sosyal medya uluslararas ı
platformda lojistik hizmet sağlayan işletmeler için oldukça yeni bir kavramdır. Katılımcılar ın
%64’ü işletmelerinde sosyal medya kullanımının 1-5 yıllık bir dönemi içerdiğini ve %36’sı ise
işletmelerinin sosyal medyayı 1 yıldan az bir süredir kullandığını belirtmiştir. Sosyal medya
kullanımını tetikleyen ana sebepler olarak ise işletmelerinin görünürlüğünü arttırmak, marka
imajını geliştirmek ve yeni müşteriler çekmek olduğunu belirtmişlerdir (Fronetics, 2017). Bununla
birlikte lojistik hizmet sağlayan işletmelerin sosyal medya kullanımı ile (1) sefer programlar ının
güncellenmesinde gerçek zamanlı bilgilendirmenin sağlanması, (2) teslim programını olumsuz
etkileyebilecek beklenmeyen olaylara yönelik (kazalar, yol bakım tutumu vb.) bilgilendirme nin
sağlanması, (3) lojistik risklerin belirlenmesine yönelik verilerin elde edilmesi ve paylaşılması, (4)
bir çok farklı paydaştan yenilikçi fikirlerin toplanması, (5) en son gelişmeler ve sektör
belirleyicileri ile ilgili bilgilerin en kısa sürede elde edilmesi, (6) müşterilerle ve iş ortaklarıyla
ilişkilerin geliştirilmesi ve katılımın arttırılması gibi faydaların da lojistik sektöründe önemli
olduğunun altı çizilmiştir (TBOS, 2017). Belirtilen raporların ve çalışmalarda sürekli olarak
vurgulanan noktanın yeni müşterileri elde etmek, müşterilerle etkileşimde bulunma ve müşteriler
dışındaki paydaşlarla da iletişimde bulunmak olduğu görülmektedir.
3. Metodoloji
3.1. Çalışmanın Hipotezlerinin Oluşturulması
Bu çalışma, Türkiye’de yerleşik bulunan lojistik hizmet sağlayan işletmelerin sosyal medya
kullanımlarını belirlenen değişkenler çerçevesinde inceleyerek paydaş katılımı kavramını detaylı
olarak incelemeyi hedeflemektedir.
Çalışmanın amacı (1), Türk lojistik hizmet sağlayan
işletmelerinFacebook’u sosyal medya aracı olarak kullanıp kullanmadığını anlamak ve (2)
Facebook platformunu kullanan lojistik hizmet sağlayan işletmelerin paydaşlarıyla arasındaki
ilişkiyi belirlenen değişkenler çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, sosyal medya ile ilgili
faktörler ve paydaş katılımı arasındaki ilişkiyi anlamak için üç hipotez oluşturulmuştur.
Escobar-Rodriguez ve Bonsón-Fernandez (2017) işletmeden tüketiciye pazarlar üzerinde
yaptıkları çalışmada yayın içeriğinin paydaş katılımı üzerinde bir etkisi olduğunu vurgulamıştır.
Bu sonucu işletmeden işletmeyepazarlardan biri olan lojistik sektöründe deincelemek için
çalışmada, metodoloji bölümünde detaylandırılan içerik türlerinin, paylaşım ve yorum sayılar ında
farklılık gösterip göstermediğini ölçmek amaçlanmıştır. Ayrıca, çalışma paydaş katılımını
arttırmak için işletmelerin hangi tür içeriği paylaşması gerektiğini bulmayı amaçlamıştır. Böylece ,
boş ve alternatif hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur:
H0 : Paylaşımın içerik türü ile paydaş katılım oranı arasında anlamlı bir fark yoktur.
H1 : Paylaşımın içerik türü ile paydaş katılım oranı arasında anlamlı bir fark vardır.
Bonsón vd. (2016) ve Luarn vd. (2015) işletmeden tüketiciye pazarları üzerinde yaptıklar ı
çalışmalarda medya türünün paydaş katılım oranını etkilediğini belirtmişlerdir. Fotoğraf gibi
verilmek istenen mesajın kısa sürede karşı tarafa iletildiği medya türlerinin daha yüksek paydaş
katılım oranına sahip olunduğu belirlenmiştir. Video, bağlantı veya açıklama içeren paylaşımla rda
paydaşlar mesajı anlamak için paylaşım üzerinde daha çok vakit geçirmek zorunda kalmaktadır lar.
Bu durum paydaşların verecekleri tepkilerde de azalmaya neden olabilmektedir. Bu bağlamda boş
ve alternatif hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur:
H0 : Paylaşımın medya türü ile paydaş katılımı arasında anlamlı bir fark yoktur.
H2 : Paylaşımın medya türü ile paydaş katılımı arasında anlamlı bir fark vardır.
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İşletmeler, sosyal medya paylaşımlarında şirketlerinin gerek dokunulabilen (araç, personel, tesis,
donanım
vb.)
gerekse
dokunulamayan
(çalışanların
bilgi,
beceri
ve
yetenekleri)kaynaklarınıözellikle görsellerde kullanarak daha farklı içerikler oluşturmaktad ır.
Lojistik işletmelerin rakiplerinden kendilerini farklılaştırmada önemli bir rol üstlenen kaynaklar ın
sosyal medya gönderilerinde yer almasının başta müşterileri olmak üzere, önemli ölçüde
paydaşları etkileyebileceği mümkündür. Bu sebeple, çalışmadaki son hipotez gönderi içerikler i
içerisinde işletmeye ait kaynakların gösterimine odaklanmaktadır. İşletme kaynaklar ına
paylaşımlarda yer verilmesinin paydaş katılımına etkisini ölçmek için son alternatif ve boş hipotez
şu şekilde oluşturulmuştur:
H0 : İşletmelerin kaynaklarının yer aldığı gönderiler ile işletmelerinin kaynaklarının yer almadığı
gönderiler arasındaki paydaş katılım oranında anlamlı bir fark yoktur.
H3 : İşletmelerin kaynaklarının yer aldığı gönderiler ile işletmelerinin kaynaklarının yer almadığı
gönderiler arasındaki paydaş katılım oranında anlamlı bir fark vardır.
3.2.Örneklem Seçimi
Facebook sosyal ağlar içindeki en büyük sosyal medya aracı olduğundan dolayı işletmeler in
reklam yapmaları ve daha fazla paydaşa ulaşmalarında önemli bir araçtır. Her gün 1,4 milyar aktif
kullanıcı Facebook’u ziyaret etmektedir. Bu aktif kullanıcıların %11,5’i Kanada ve Amerika
Birleşik Devletleri’nde, %17,5’i Avrupa’da, %38’i Asya-pasifik ülkelerinde ve %33’ü de
dünyanın geri kalan bölgelerinde yaşamaktadır (Facebook, 2018). Dünyanın dört bir yanında n
kullanıcıya sahip olan Facebook sayesinde işletmeler reklam yapma ve daha fazla paydaşa daha
ucuz maliyetle kolayca ulaşabilme imkanına kavuşmuştur. Bu nedenle bu çalışmada kullana n
sosyal medya aracı Facebook olarak seçilmiştir. Bir işletmenin Facebook hesabı olup olmadığı
kriteri Barnes ve Mattson (2009) tarafından belirlenmiştir. Bu kritere göre, bir firmanın resmi
Facebook sayfası olup olmadığı son 30 gün içinde yaptığı paylaşımdan anlaşılmaktadır. Eğer firma
son 30 gün içerisinde paylaşım yaptıysa resmi Facebook sayfası vardır (Barnes ve Mattson, 2009).
İlgili yazında çalışmanın ana odak noktası olan sosyal medya ve paydaş katılımı ile ilgili lojistik
hizmet sağlayan işletmelere yönelik bir çalışmanın olmaması ile bağlantılı olarak Türk sermayeli
ve Türkiye’de yerleşik bulunan lojistik hizmet sağlayan işletmelere yönelik bir çalışma yapılmas ı
bu çalışmada önemli bir motivasyon olmuştur. Yapılan incelemeler sonucu UTİKAD (Uluslararas ı
Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenler Derneği), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz,
Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK DTO), Lojistik Derneği (LODER) gibi bu
alanda hizmet veren işletmeleri bünyesinde barındıran birçok dernek olduğu görülmüştür. Her ne
kadar bu dernek ve kurumlar lojistik hizmet sağlayan işletmeleri bünyelerinde bulundursalar da
bu derneklerin üyeleri arasında sadece çeşitli taşımacılık türlerine yönelik (karayolu, havayolu,
denizyolu) hizmetler sunan işletmeler, acenteler, nakliye komisyoncuları (forwarder işlet mele r),
gümrük komisyoncuları vb. çok çeşitli alanlarda hizmet veren işletme ler olduğu görülmüş tür.
Türkiye’de sadece lojistik hizmet sağlayan Türk işletmelere yönelik güncel bir liste bulunma mas ı
sebebiyle, çalışmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Kolayda örnekleme
araştırmacının kolaylıkla ulaşabileceği örneklem elemanlarını almayı içermektedir. Bu yöntem
araştırmacının örneklem tasarlaması ve ulaşmasının çok zor olduğu durumlarda kullanılan popüler
bir örneklemedir. Bazen evren elemanlarının hepsini belirlemek imkânsız olduğunda
kullanılmaktadır (Özen ve Gül, 2007: 413). Çalışmada da Türk lojistik hizmet sağlayan işletme le re
yönelik belirli bir liste, evren ve herhangi bir bilgi olmamasından dolayı bu tür bir örneklem
yöntemi kullanılmıştır.
İlk olarak, yazarlar tarafından Facebook bağlantılarına ulaşmak için şirketlerin web siteler i
incelenmiştir. Bu noktada işletmelerin Türk sermayeli ve Türkiye’de yerleşik olup olmadık lar ı
kontrol edilmiştir. İşletmelerin web sitelerinde Facebook bağlantısının yer almadığı durumla rda,
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her bir şirketin web sayfası ¨Facebook¨ anahtar kelimesi girilerek aranmıştır. İşletmelerin web
sitelerinde Facebook bağlantısı bulunmadığı durumlarda, yazarlar “Facebook” ve işletme adını
girerek arama platformlarında tarama gerçekleştirmişlerdir. Sonuç bulunmadığı durumla rda
işletmelerin ismi Facebook'ta aranmıştır. Yapılan incelemede 50 lojistik hizmet sağlayan
işletmenin 13'ünün Facebook sayfası olmadığı görülmüştür. Ayrıca, 4 işletme son bir aylık
dönemde (Ocak 2018'i dikkate alarak) herhangi bir gönderi paylaşmadığından dolayı, bu
işletmeler değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmada Facebook yayınları olan Türk lojistik
hizmet sağlayanişletmeler analiz birimi olarak kabul edilmiştir ve30 adet işletmenin Facebook
kayıtları 1 Kasım 2017 ile 31 Ocak 2018 arasında incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda
toplamda 739 Facebook gönderisi incelenmiştir.
3.3.Gönderi İçerik Analizi
Araştırma sorularını incelemek için analizlerde takipçi sayısı, paylaşım sayısı, medya türü, içerik
türü ve paydaş katılım oranı kullanılmıştır. Lojistik hizmet sağlayan işletmelerin takipçi sayısı
Facebook sayfalarındaki takipçilerin sayısı temel alınarak incelenmiştir. Gönderi sıklığı dabaşka
bir değişken olarak incelenmiştir ve haftada yapılan paylaşım sayısına göre hesaplanmaktad ır.
Medya türü ve paydaş katılım oranı arasındaki ilişkiyi görmek için bağımsız değişken olarak
medya türü kullanılmıştır. Bu nedenle, kodlama prosedürü sırasında, medya türleri dikkate
alınarak739 Facebook paylaşımı ¨resim¨, ¨video¨, ¨bağlantı¨, ¨açıklama¨ veya ¨karma¨ olarak
kodlanmıştır. Bir gönderi bir fotoğraf ve bağlantı içeriyorsa, karma medya türü olarak
kodlanmıştır.
Kodlama işlemi sırasında, gönderinin içeriğini belirlemek için 5 ana kod başlığı olarak ¨özel
günler¨, ¨Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS)¨, ¨reklam¨, ¨ sektörel bilgi¨ ve ¨ karma içerik¨
kullanılmıştır. 739 Facebook gönderisi belirtilen 5 ana başlık dikkate alınarak kodlanmıştır.
Yılbaşı, anneler ve babalar günü gibi özel günlerin ve milli bayramların ve benzer günler in
kutlanması gibi gönderiler ¨özel günler¨ başlığı altında kodlanmıştır. Örneğin, 1 Ocak 2018 tarihli
Arkas lojistiğin yeni yıl kutlama paylaşımı, ¨özel günler¨ başlığı altında kodlanmıştır (Arkas,
2018).
Lojistik işletmelerin sürdürülebilirlik, KSS veya gönüllük esasına dayanan faaliyetlerle ilgili ilgili
paylaşımları, ¨Kurumsal Sosyal Sorumluluk¨ başlığı altında kodlanmıştır. Son yıllarda çevresel
konulara verilen önem ve CO 2 salımını azaltmaya yönelik faaliyetler giderek artmıştır. Bu durum
özellikle lojistik hizmet sağlayanişletmeleri de etkilemiş ve faaliyetlerinde daha sürdürüleb ilir
yaklaşımlar benimsemeye yöneltmiştir. Bu doğrultuda, lojistik hizmet sağlayan işletmeler de
faaliyetlerde bulunmakta ve sosyal medya üzerinden paylaşımlara yer vermektedir. Örneğin, 5
Ocak 2018'deki Facebook gönderisinde, Ekol Lojistik, Türkiye’deki lojistik sektörü içinde WWF
tarafından verilen Yeşil Ofis diplomasına sahip olan ilk ofis olmalarıyla ilgili bir paylaşım
yapmıştır (Ekol Lojistik, 2018). Çalışmada bu paylaşım KSS başlığı altında kodlanmıştır.
Bir reklam aracı olarak sosyal ağlar, farklı demografik bölümlerde birçok kişiye çok düşük
maliyetle ulaşılmayı sağlamaktadır (Cvijikj ve Michahelles, 2013). Lojistik hizmet sağlayan
işletmeler ayrıca mevcut hizmetler veya yeni hizmetler hakkında sosyal medya aracılığıyla kendi
reklamlarını yapmaktadırlar. Bu şekilde yapılan paylaşımlar ¨reklam¨ başlığı altında kodlanmıştır.
Örneğin, Mars Lojistik 24 Ocak 2018 tarihli gönderisinde müşterileri ile stratejik iş ortağı olma
felsefesiyle hareket ederek Türkiye’nin ihracat performansına katkıda bulunduklarını anlatan bir
paylaşımda bulunmuştur (Mars Logistics, 2018). Bu paylaşım ¨reklam¨başlığı altında
kodlanmıştır.
Lojistik hizmet sağlayan işletmelerin Facebook üzerinden sektör hakkında bilgi paylaşımı sıkça
rastlanan bir uygulamadır. Soğuk zincir, tekstil taşımacılığı, proje taşımacılığı, gümrük işlemler ine
ilişkin açıklamalar veya belirli bir ülkenin gümrüğünde yaşanan sorunlara ilişkin güncelleme ler
gibi bilgiler, ¨sektörel bilgi¨ başlığı altında kodlanmıştır. Örneğin, 3 Ocak 2018 tarihli
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gönderisinde Taha Kargo, Bağdat Havalimanından taşınacak yük miktarları ve vergi ödemeleri
hakkında güncelleme paylaşmıştır (Taha Kargo, 2018). Bu gönderi ¨sektörel bilgi¨ olarak
kodlanmıştır.
Bir paylaşım, hem KSS'yi hem de reklam öğelerini aynı anda içerdiğinde, "karma içerik" başlığı
altında kodlanmıştır. Örneğin, 2 Kasım 2017'de Karınca Lojistik’in Kızılay haftası ile ilgili yaptığı
paylaşımda kan vermenin öneminden bahsedilmiştir ve bir yandan da üzerinde işletmeye ait
görseller kullanarak işletmenin reklamını da yapılmıştır. Bu gönderi ¨karma içerik¨ olarak
kodlanmıştır.
3.4.Paydaş Katılım Oranı
Paydaş katılım oranı, Bonsón ve Ratkai (2013) ve Bonsón vd. (2017) tarafından geliştir ile n
metriklerle ölçülebilmektedir. Metrikler, sosyal medya aracı kullanıcılarının ¨beğeni¨, ¨yorum¨ ve
¨paylaşım¨ gibi eylemlerinden geliştirilmiş olup paydaş katılım oranları bu değişkenlere göre
hesaplanmaktadır. Popülerlik, bağlılık ve virallık, paydaş katılımını ölçmenin ana bileşenlerid ir.
Bunlar, sırasıyla, “beğeni”, “yorum” ve “paylaşım” sayısı ile hesaplanmaktadır. Tablo 2 metrikler i
ve buna yönelik kullanılan formülleri göstermektedir. Paydaş katılımının ölçülmesinde aynı
ölçütlerin bir endüstri standardı oluşturmak veya rakip firmalarla karşılaştırmak için
kullanılabileceği konusunda fikir birliğine varılmıştır (Ponte vd. 2015; Escobar-Rodriguez ve
Bonsón-Fernandez, 2017).
Tablo 2: Paydaş katılımı hesaplama metrikleri
Popülerlik
P1 Toplam beğenilen paylaşım sayısı / Beğenilen paylaşımların yüzdesi
toplam paylaşım sayısı
P2 Toplam beğeni sayısı / toplam paylaşım Gönderi başına ortalama beğeni sayısı
sayısı
P3 (P2 / takipçi sayısı) x 1,000
1000 takipçi için yayın başına ortalama
beğeni sayısı
Bağlılık
C1 Toplam yorum yapılan paylaşım sayısı / Yorum yapılan paylaşımların yüzdesi
toplam paylaşım sayısı
C2 Toplam yorum sayısı / toplam paylaşım Gönderi başına ortalama yorum sayısı
sayısı
C3 (C2 / takipçi sayısı) x 1,000
1000 takipçi için yayın başına ortalama
yorum sayısı
Virallik
V1 Yeniden paylaşılan paylaşım sayısı / Tekrar paylaşılan paylaşımların yüzdesi
toplam paylaşım sayısı
V2 Toplam yeniden paylaşım sayısı / Gönderi başına ortalama tekrar paylaşım
toplam paylaşım sayısı
sayısı
V3 (V2 / takipçi sayısı) x 1,000
1000 takipçi için yayın başına ortalama tekrar
paylaşım sayısı
Katılım
E
P3 + C3 + V3
Paydaş katılım endeksi
Kaynak: Bonson ve Ratkai (2013); Bonson vd. (2017)
Kodlama sürecine bağımsız bir kodlayıcı ve araştırma ekibinin bir üyesi katılmıştır. 120 dakikalık
bir eğitimden sonra, bağımsız kodlayıcı ve araştırma ekibinin üyesi 30 işletmenin paylaşımlar ını
kodlamıştır. Sonuçlar karşılaştırılmış ve farklı kodlanmış mesajlar araştırma ekibi ile tartışılmış ve
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bir uzlaşmaya varıldıktan sonra kodlama süreci tamamlanmıştır. Kodlayıcılar arası güvenilir lik
değeri, kodlayıcıların kararları arasındaki anlaşma düzeyini değerlendirmektedir (Wang, 2011).
Kodlayıcılar arası güvenilirliği (inter-coder reliability) Perreault ve Leigh (1989) Ir formülü
dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ir formülünün matematiksel gösterimi aşağıda belirtilmiştir.
Ir = √{[(Fo /N) − (1 /k)] [k/(k − 1)]}
Bu denklemde Fo kodlayıcıların aynı şekilde kodladıkları paylaşım sayısını; N kodlayıcılar ın
yaptıkları toplam kodlama sayısını ve k kategorilerin sayılarını temsil etmektedir (Perreault ve
Leigh, 1989). Perreault ve Leigh (1989)’un geliştirdiği bu formüle göre kodlayıcılar arası
güvenilirlik olduğunu varsaymak için elde edilen değerin 0,8 – 1,0 arasında olması
beklenmektedir. Bu çalışmanın kodlayıcılar arası güvenilirlik değeri 0,93 olarak hesaplanmıştır.
Çalışmada yapılan istatistiksel analizlerde SPSS 21. versiyonu kullanılmıştır. Hipotezleri test
etmek için parametrik test yöntemlerinden Independent Sample T testi ve ANOVA testleri
kullanılmıştır. Anlamlı farkın bulunduğu durumlarda farklılığı hangi gruplar arasından olduğunu
anlamak için çoklu karşılaştırma testlerinde (post hoc test) Games-Howell testi kullanılmıştır.
Araştırmanın anlamlılık düzeyi p <0,05 olarak kabul edilmiştir.
4. Sonuçlar
4.1.Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları
Türk lojistik hizmet sağlayan işletmelerinFacebook kullanım derecesi önemli ölçüde farklılık
göstermektedir. Tablo 3, Facebook’u aktif olarak kullanan 30 lojistik hizmet sağlayan işletme nin
tanımlayıcı istatistiklerini göstermektedir.
Tablo 3: Paydaş katılımına yönelik tanımlayıcı istatistikler
Minimum

Maksimum

Ortalama Değer

Standart Sapma

Takipçi Sayısı

94

131.439

10.485,467

24.214,87

Paylaşım Sayısı

2

79

24,9

20,31

P1

0,94

1

0,99

0,0095

P2

6,67

196

52,38

52,55

P3

0,38

402,12

48,54

94,63

C1

0

0,8

0,28

0,23

C2

0

12,49

1,7

2,8

C3

0

5,08

0,81

1,4

V1

0

1

0,57

0,27

V2

0

29

4,03

6,38

V3

0

18,42

2,29

4,34

0,46

415,95

51,64

97,79

Paydaş Katılımı
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Lojistik hizmet sağlayan işletmelerin ölçülen değişkenlerine ilişkin değerler Tablo 2’de
gösterilmiştir. Sarp İntermodal gibi bazı işletmelerin takipçi sayısı 100’den az iken Ekol Lojistik
gibi bazı işletmelerde takipçi sayısı 130.000’den fazladır. İşletmelerin Facebook’taki paylaşım
sıklıkları da farklıdır. Egelim, Assan, FRC gibi bazı işletmeler analiz süreci boyunca 10’dan az
paylaşım yaparken; Solmaz Lojistik, Taha Kargo ve Logitrans gibi işletmeler neredeyse her gün
düzenli paylaşım yapmaktadırlar. Yapılan tüm paylaşımlar incelendiğinde ortalama olarak %
99’unun en az bir defa beğeni aldığını görülmektedir (P1). Benzer şekilde ortalama olarak %
28’inin en az 1 yorum aldığı (C1) ve % 57’sinin en az bir kere paylaşıldığı tespit edilmiştir (V1).
Her gönderi için ortalama beğeni sayısı % 52’dir (P2). Ayrıca her bir paylaşım için ortalama yorum
sayısı % 1,7 (C2) iken; paylaşım başına ortalama yeniden paylaşım sayısı % 4’tür (V2). Takipçi
sayıları göz önüne alındığında bu sonuç, 1.000 takipçi için yayın başına ortalama beğeni sayısının
48,54 (P3) ; yorum sayısının 0,81 (C3) ve yeniden paylaşma sayısının 2, 29 (V3) olduğunu
göstermiştir. Bu sonuçlar katılım düzeyinin en yüksek popülerlik boyutunda gerçekleştiğini bunu
sırasıyla virallik ve bağlılık boyutlarının takip ettiğini göstermektedir. ¨Beğenme¨ tepkisi ¨yorum
yazma¨ ve ¨yeniden paylaşma¨ tepkilerinden çok daha kolay ve hızlı olduğu için bubeklenen bir
durumdur. Bonsón ve Ratkai'nin (2013) sınıflandırması dikkate alınarak, seçilen işletmeler in
Facebook gönderileri medya türleri ve içeriklerine göre analiz edilmiştir ve sonuçlar Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4: Medya ve içerik türü analizi
İçerik Türü
Resim Video

Bağlantı

Açıklama

Karma

Toplam
(gönderilerin
yüzdesi)

Özel Günler

124

23

1

3

1

152 (%20,6)

KSS

68

3

5

0

5

136 (%18,4)

Reklam

217

32

33

8

14

304 (%41,1)

Sektörel Bilgi

33

16

77

9

1

136 (%18,4)

Karma İçerik

38

11

5

5

7

66 (%8,9)

Toplam
(gönderilerin
yüzdesi)

480
(%65)

85

121
(%16,4)

25
(%3,4)

28

739 (%100)

(%11,5)

(%3,8)

Türk lojistik hizmet sağlayan işletmeler en çok reklam ile ilgili paylaşımlara yer vermiştir. Reklam
paylaşımları tüm paylaşımların % 41’ini oluşturmaktadır. Yapılan bu paylaşımların %65’i fotoğraf
kullanılarak yapılmaktadır. Özel günlerle ilgili paylaşımlarda yılbaşı, dini bayramlar ve anma
günleri gibi özel durumların anıldığı paylaşımlar yer almaktadır. Özel günler paylaşımlar ının
yaklaşık %82’sinin resim ile yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca lojistik hizmet sağlayan işletmeler in
özel günlerle ilgili paylaşım sayısı yapılan toplam paylaşımların yaklaşık % 21’ini
oluşturmaktadır. Sektör hakkında bilgi paylaşımı sıklıkla paylaşım yapılan bir diğer konudur. Tüm
paylaşımların % 18,4’ünü oluşturan sektörel bilgi paylaşımlarında sık rastlanan medya türü
bağlantı paylaşımıdır. Sektörel bilgi paylaşımlarının % 63,6’sı verilen bilgi ile ilgili bağlantı
paylaşımını içermektedir. Bu sayede paydaşlar verilen bağlantı üzerinden konu ile ilgili daha
detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler. KSS ile ilgili faaliyetlerin yer verildiği paylaşımlardafoto ğr a f
120

Measuring Stakeholder Engagement Through Social Media: An Investigation on Turkish Logistics Service Providers

kullanımı ön plana çıkmaktadır. Tüm paylaşımların % 11’i KSS ile ilgili paylaşımla rda n
oluşmaktadır. Karma içerik yayınları, aynı anda KSS ve reklam etkinlikleri içeren paylaşımlar ı
içermektedir. Toplam paylaşımların yaklaşık % 9’ukarma içerikle bağlantılıdır. Bu noktada
işletmelerin, karma içerik, fotoğraf ve video gibi unsurları birlikte paylaşmayı tercih ettikler i
görülmektedir.
4.2.Hipotez Testi Bulguları
Bu çalışma, Facebook sosyal medya platformunda Türk lojistik hizmet sağlayan işletmelerinsos ya l
medya ve paydaş katılımının kullanımını keşfetmeye yönelik bir değerlendirme yapmayı
hedeflemiştir. Bu araştırma, hangi medya ve içerik türlerinin daha fazla paydaş katılımını
sağladığını ve paylaşımlarda işletme kaynaklarını göstermenin paydaş katılıma etkisinin olup
olmadığını göstermeyi amaçlamıştır.
Hipotezleri test etmek için varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Paylaşımların içerik
türlerinin ortalamaları ile paydaş katılım oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p =
0.042)olduğu tespit edilmiştir. Tablo 5’te gösterildiği üzere ANOVA testinin sonucuna göre
paylaşım içerik türü ile paydaş katılımı oranı arasında anlamlı bir fark vardır (F=2,496; p=
0,042<0,05). Böylece H1desteklenmiştir.
Tablo 5: İçerik türü varyans analizi tablosu
Kaynak

Kareler
Toplamı

sd

Ortalama
Kare

F

p

325885,16

4

81471,254

2,496

0,042

Gruplar içi

23962350,799

734

32646,254

Toplam

24288235,815

738

Gruplar arası

Tablo 6: İçerik türüne ait betimsel istatistikler
İçerik Türü

N

Ortalama

Standart Sapma

Standart Hata

Özel gün

152

14,5177

24,77720

2,00970

KSS

304

38,9435

161,16

17,906

Reklam

136

55,4492

265,60170

15,23330

Sektörel bilgi

81

4,3531

7,40188

0,63471

Karma içerik

66

23,2372

79,37

9,77006

Tablo 6’da görüldüğü gibi, reklam paylaşımları paydaş katılımını daha çok etkilemektedir. Yayın
içeriği, paydaşlarla etkileşim yaratmak için önemli bir unsurdur (Mishne ve Glance, 2006; Bonsón
vd. 2016).Daha önce işletmeden tüketiciye pazarlarda yapılan çalışmalarda paylaşım içeriğinin
türünün paydaş katılım oranına etki ettiği belirlenmiştir (Bonson vd. 2015; Luarn vd. 2015;
Bonson vd. 2016). Bu sonuç işletmeden işletmeye pazar içinde yaptığımız çalışma ile
desteklenmiştir.
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Gruplar arası varyans eşit olmadığı için Games-Howell testi uygulanmıştır. Tablo 7’de verildiği
üzere Games-Howell ikili karşılaştırma test sonuçlarına göre özel gün ve sektörel bilgi
paylaşımları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,00<0,05). Tablo 7’de
gösterildiği üzere Games-Howell ikili karşılaştırma test sonuçlarına göre reklam ve sektörel bilgi
paylaşımları arasındaki farklar istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,008<0,05).
Tablo 7: Games-Howell testi sonuçları
(I) içerik türü (J) içerik türü
Reklam
Sektörel bilgi
Özel gün
KSS
Karma içerik
Özel gün
Sektörel bilgi
Reklam
KSS
Karma içerik
Özel gün
Reklam
Sektörel bilgi
KSS
Karma içerik
Özel gün
Reklam
KSS
Sektörel bilgi
Karma içerik
Özel gün
Reklam
Karma içerik
Sektörel bilgi
KSS

Ortalama
Fark (I-J)
-40,93146
10,16461*
-24,42584
-8,71951
40,93146
51,09607*
16,50562
32,21196
-10,16461*
-51,09607*
-34,59045
-18,88412
24,42584
-16,50562
34,59045
15,70633
8,71951
-32,21196
18,88412
-15,70633

Standart
Sapma
15,36530
2,10754
18,01927
9,97461
15,36530
15,24652
23,50976
18,09717
2,10754
15,24652
17,91809
9,79065
18,01927
23,50976
17,91809
20,39875
9,97461
18,09717
9,79065
20,39875

p
,062
,000
,657
,905
,062
,008
,956
,387
,000
,008
,310
,313
,657
,956
,310
,939
,905
,387
,313
,939

*Ortalama fark 0,05 düzeyinde anlamlıdır.

İkinci hipotezi test etmek için varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Medya türleri ve paydaş
katılımı arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (p = 0.701). Yapılan analizde öncelik le
Levene Testi değerlerine bakılarak varyansların eşitliği test edilmiştir. p=0,01<0,05 olduğunda n
gruplar arası varyansların eşit olmadığı tespit edilmiştir. Tablo 8’de gösterildiği üzere ANOVA
testinin sonucuna göre (F= 0,547; p=0,701>0,05) medya türü ile paydaş katılımı oranı arasında
anlamlı bir fark bulunamamıştır. H2 desteklenmemiştir.
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Tablo 8: Medya türü varyans analizi tablosu
Kaynak

sd

Gruplar arası

Kareler
Toplamı
72246,830

4

Ortalama
Kare
18061,708

Gruplar içi

24215988,985

734

329911,811

Toplam

24288235,815

738

F

p

0,547

0,701

Daha önceki işletmeden tüketiciye pazarlarında yapılan çalışmalarda medya türünün paydaş
katılımı oranını etkilediği tespit edilmiştir (Escobar-Rodriguez ve Bonson-Fernandes, 2017;
Andrijasevic, 2017; Bonson vd. 2017). Ancak bu çalışma sonucunda benzer bir sonuç elde
edilememiştir.
Paylaşımlarda işletme kaynağına ait görsel kullanımı ile paydaş katılımı ortalamaları arasında
anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek için Independent Sample T testi kullanılmıştır. p=0,00
< 0,05 olduğu için gruplar arası varyansın eşit olmadığı sonucuna ulaşılır. Tablo 9’da da
gösterildiği üzere eşit olmayan varyans varsayımı satırındaki hesaplanan t değerine ilişkin sig
değeri incelendiğinde (p=0,022<0,05) olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda paylaşımla ra
kaynaklara ait görselin kullanımı ile kaynaklara ait görselin kullanılmaması arasında anlamlı fark
olduğu tespit edilmiştir. Böylece H3 hipotezi desteklenmiştir.
Tablo 9: Paylaşımlarda firma kaynaklarına ait görsel kullanımı ile paydaş katılım oranı ilişkisi
N

Ortalama

Ortalama Fark

Önem

Var olduğu durum

221

67,1764

48,84169

0,022<0,05

Yok olduğu durum

518

18,3347

48,84169

Kaynaklara
görsel

ait

İlgili yazındalojistik işletmelere ait kaynak görsellerinin paydaş katılımı üzerindeki
yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma sonucunda işletmelere ait
görsellerinin paylaşımının paydaş katılımını etkilediği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda,
hizmet sağlayan işletmelerin paylaşımlarında kaynaklarına ait görseller kullanması
katılımını arttıracağı düşünülebilir.

etkisine
kayna k
lojistik
paydaş

5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 30 adet Türk lojistik hizmet sağlayan
işletmenin Facebook kurumsal sayfalarına odaklanarak sosyal medya kullanım değişkenleri ve
paydaş katılımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada, Facebook üzerinden iletişim faaliyeti
ve paydaş katılımı olarak iki ana unsur ele alınmıştır. İlk unsur için, lojistik işletmeler in
Facebook'u bir iletişim aracı olarak kullanıp kullanmadıkları ve eğer öyleyse etkinliklerinin,
takipçi sayılarının, paylaşımların içeriklerinin ve medya türlerinin olup olmadığı
incelenmiştir.İkinci unsur için, lojistik işletmelerin Facebook sayfalarındaki paylaşımlar ına
yapılan ¨beğenme¨, ¨yorum¨ ¨paylaşım¨ sayıları dikkate alınarak paydaş katılımı incelenmiştir.
Ayrıca, daha fazla paydaş katılımına hangi medya ve içerik türlerinin katkıda bulunduğunu ve
işletme kaynaklarına paylaşımlarda yer verilmesinin paydaş katılımını etkileyip etkilemediği tespit
etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın bulguları hem akademik hem de uygulayıcılar için ¨beğeni¨,
¨yorum¨ ve ¨paylaşım¨ sayısını arttırmaya yönelik değerli bilgiler sağlamıştır.Ayrıca, bulgular,
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lojistik firmalarının sosyal medya yöneticilerini, takipçileriyle etkileşimi kolaylaştırmak ve
sayfaların paydaş katılım oranını artırmak için katılım stratejileri oluşturmaya teşvik edebilir.
Çalışma, işletmeden işletmeye pazarlarda belirli bir iş koluna odaklanarak sosyal medya
aracılığıyla iletişim uygulamalarının anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Türk ve yabancı lojistik
hizmet sağlayan işletmelerin Facebook kullanımı ve lojistik sektörünün ve özellikle lojistik
işletmelerinin paydaş katılımının daha önce ilgili yazında analiz edilmediği görülmüştür. Ayrıca,
sosyal medya araçlarının, işletmeden işletmeye pazarlarda işletmelerin pazarlama çabalarının bir
parçası olarak bütünleştirilmesinde zorluklar vardır (Järvinen vd., 2012). Jussila vd. (2011),
işletmeden işletmeye pazarlardaki işletmelerin sosyal medyadaki potansiyeli ve fiili kullanımı ile
ilgili hala önemli bir boşluk olduğunu ve işletmeden işletmeye pazarlardaki sosyal medyanın
kullanımı konusunda akademik araştırma eksikliği olduğunu ileri sürmüştür. Bu nedenle bu
çalışma, lojistik sektörü gibi birçok işletmenin birbiriyle yakın iş ilişkisinin olduğu bir sektörü
dikkate alarak, sosyal medya ile ilgili değişkenlerin paydaş katılımı üzerine ayrıntılı bir analizini
sağlamıştır.
Ayrıca, çalışma bazı teorik ve pratik çıkarımlar sağlamaktadır. Türk lojistik işletmeler inin
Facebook'u bir iletişim ve etkileşim kanalı olarak kullandıkları görülmüştür. İşletme reklamına
yönelik paylaşımlar Facebook yayınlarında en çok paylaşılan içerik olarak ortaya çıkmıştır. Medya
türleri içinde fotoğraflı paylaşımlar en yaygın paylaşımlar olarak görülmüştür.Çalışma nın
sonuçları paylaşılan içeriğin paydaş katılımında önemli bir unsur olduğunu göstermekted ir.
Reklamla ilgili paylaşımlar en çok yapılan paylaşım türü olmakla birlikte paydaşlardan en fazla
reaksiyonu da almaktadır. Araştırmanın bir başka bulgusu, lojistik işletmelerin araç, personel, bina
gibi kaynaklarına paylaşımlarda yer vermesi paydaş katılımını olumlu etkilediğidir. Başka bir
deyişle, işletmeler paylaşım yaparken bu paylaşımları işletmelerin sahip oldukları kaynaklar la
destekleyerek daha çok katılım elde edebilirler.
Çalışmanın kısıtları aşağıdaki gibi özetlenebilir. (1) Facebook, Twitter gibi çeşitli platformla rda
sosyal medya kullanımıyla ilgili Türk lojistik sektörü henüz emekleme aşamasında olduğunda n,
yazarlar sosyal medyayı etkin kullanan belirli sayıda işletme ile çalışmayı sınırlandırmak zorunda
kalmıştır. (2) Türkiye sermayeli ve Türkiye’de yerleşik olan ve lojistik hizmet sağlayan işletme le re
yönelik herhangi bir tanımlanmış veri tabanının bulunmaması araştırmacıları kolayda örnekleme
yöntemini kullanarak belirli sayıda işletmenin Facebook sayfasını incelemeye yönlendirmiştir. (3)
İçerik analizinde, araştırılan güncel trendlerin gerçek sektör dinamiklerini yansıtmaması gibi bir
risk söz konusu olabilir.
Gelecekte yapılabilecek araştırmalar için birçok öneri getirilebilir. İlk olarak, lojistik hizme t
sağlayan işletmelerin sosyal medya kullanım değişkenlerinin paydaş katılımı üzerindeki etkilerini
açıklayıcı faktör analizi kullanarak incelenebilir ve başka bir çalışmada Twitter
paylaşımlarıincelenebilir. İşletmelerin Facebook ile Twitter hesapları, sosyal medya içeriği ve
paydaş katılımı açısından karşılaştırmalı olarak incelenebilir. Paydaş katılımının farklı bir açıdan
incelenmesi de Facebook’ta yer alan yorum içeriklerinin analiz edilmesi şeklinde
gerçekleştirilebilir. Yorum içeriklerinin detaylı bir analizi gerçekleştirilerek benzer özelliktek i
paydaşlar sınıflandırılabilir. Benzer bir çalışma gelecekte uzun zaman periyotlarını içeren
(longitudinal) bir analiz olarak gerçekleştirilebilir. Ayrıca paydaşların Facebook sayfalar ında
lojistik işletmeleriyle etkileşimde bulunma nedenlerini araştırmak da gelecekteki çalışmalar için
önerilmektedir.
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E-7 ÜLKELERİNDE TURİZM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: ASİMETRİK
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Öz
Dünya ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizm, birçok ülkenin ekonomik gelişiminde önemli rol
oynamaktadır. Küreselleşmeyle birlikte dünyanın dört bir yanına yapılan turist ziyaretlerinin sayısı artmakta; bu
durum gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de turizm sektörüne yönelik yatırımların artmasına neden olmaktadır.
Bu sayede turizm dünyanın en hızlı büyüyen ve en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. 1995-2016 zaman
periyoduna ait yıllık verilerinin kullanıldığı bu çalışmada, en hızlı büyüyen ve gelişmekte olan E-7 ülkelerinin turizm
gelirleri ile ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki Hatemi-J (2011) tarafından geliştirilen asimetrik panel
nedensellik yöntemiyle incelenmektedir. Elde edilen bulgular doğrultusunda, turizm gelirleri ile ekonomik büyüme
arasında nedensel bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Turizm gelirlerinde meydana gelebilecek pozitif b ir şokun
ekonomik büyümeye neden olduğu; ekonomik büyüme değişkeninde negatif bir şokun yaşanması halinde ise turizm
gelirlerinin negatif bir tepki verme eğiliminde olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar kelimeler: Ekonomik büyüme, turizm gelirleri, asimetrik panel nedensellik testi
Jel Kodları : L83, C33, F43

THE NEXUS BETWEEN TOURISM AND ECONOMIC GROWTH IN E-7
COUNTRIES: ASYMMETRIC PANEL CAUSALITY ANALYSIS

Abstract
Tourism, one of the most important sectors of the world economy, plays an important role in the economic
development of many countries. With globalization, the number of tourist visits to the four sides of the world is
increasing; which leads to increased investment in tourism sector in developed and developing countries. In this
respect, tourism has become one of the fastest growing and most important sectors of the world. In this study where
the annual data for the 1995-2016 time period are used, the relationship between the tourism incomes and economic
growth variables of the fastest growing and developing E-7 countries is examined by the asymmetric panel causality
method developed by Hatemi-J (2011). As a result of the empirical findings, it is concluded that there is a causal
relationship between tourism revenues and economic growth. A positive shock emerged in tourism revenues caused
economic growth. Besides, it has been found that tourism incomes tend to give a negative response in case of a
negative shock in the economic growth variable.
Keywords: Economic growth, tourism revenues, asymmetric panel causality test
Jel Codes: L83, C33, F43
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Giriş
21. yüzyılda, kapitalizmin küreselleşmesi, nüfus hareketleri, ulaşım ve iletişim teknolojisindek i
ilerlemeler turizm sektörünün dünyanın en hızlı büyüyen ve en önemli sektörlerinden biri haline
gelmesine neden olmuştur. Turizm, gelir ve istihdam yaratma kabiliyeti nedeniyle dünyadaki pek
çok toplumun ekonomisinde önemli bir yere sahiptir (Lee ve Brahmasrene, 2013). Turizm
harcamalarının, bir ülkenin ödemeler dengesinin iyileştirilmesinde, istihdamın desteklenmes inde
ve ek vergi gelirlerinin oluşturmasında katkıda bulunabilecek alternatif bir ihracat şekli olduğu
düşünülmektedir (Romeo ve Molina, 2013).
Uluslararası turizmin çeşitli kanallar aracılığıyla uzun vadeli ekonomik büyümeyi etkilediği kab ul
edilmektedir. Gelişmekte olan birçok ülke için turizm, teorik olarak, mal ve hizmet üretmek için
kullanılan sermaye mallarını ithal etmek ve böylece ekonomik büyümeye yol açabilecek bir döviz
girdisi olarak kabul edilmektedir (Balaguer ve Cantavella-Jordà, 2002). Bir diğer yönden turizmin
bir dizi farklı sektörden oluştuğu ve dolayısıyla geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesine bağlı
olduğu düşünüldüğünde, artan turizm talebi bu sektörlerdeki faaliyetlerin yoğunlaşmasına neden
olmakta, dolayısıyla hane gelirini ve devlet gelirlerini arttırmaktadır. Artan turizm faaliyetler iyle
yeni iş olanakları yaratılmakta ve bu durum turizmin ana bileşenlerinden biri olan insan sermayesi
üzerinde etkili olmaktadır. Bunun sonucunda yerel halkın ekonomik ferahı ve istihda mı
artmaktadır (Brida ve Pulina, 2010: 5). Turizm, ayrıca yeni altyapı yatırımlarını ve diğer turizm
ülkelerinde bulunan firmalar arasında rekabeti teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır (Brida
vd., 2008: 12). Bununla birlikte Bramwell ve Lane (1993), doğal kaynakların yenilenmes i,
korunması ve gelecekte de yarar sağlayabilmesi için çalışırken, turizmin sürdürülebilir kalkınma ya
da katkıda bulunabileceğini bildirmiştir.
Küreselleşmeyle birlikte, dünyanın dört bir yanındaki turist ziyaretlerinin sayısının artması
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörüne yapılan yatırımların sayısını her geçen gün
arttırmaktadır (Hatemi–J vd., 2014). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UNWTO)
2017 yılına ilişkin Dünya Turizm Barometresi raporunda küresel turist sayısının bir önceki yıla
göre %7 artarak 1.1 milyar kişiye ulaştığı belirtilmiştir (UNWTO World Tourism Barometer,
2017). Turizm potansiyeli bulunan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, özellikle uluslararas ı
turizm faaliyetlerine ağırlık vererek, turizmin döviz girdisini arttırıcı ve istihdam sağlayıc ı
özellikleriyle hem ekonomik gelişmelerini hızlandırmak hem de ülkedeki refah düzeyini
yükseltmeyi amaçlamaktadır (Çetintaş ve Bektaş, 2008).
1995-2016 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı bu çalışmada, “emerging countries” olarak
tanımlanan, en hızlı büyüyen ve gelişmekte olan E-7 ülkelerinin (Çin, Hindistan, Brezilya,
Meksika, Rusya ve Türkiye) turizm ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki ilişki Granger
ve asimetrik panel nedensellik analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde söz konusu
değişkenler arasındaki ilişkilerin incelendiği ulusal ve uluslararası çalışmalar üzerine bir literatür
taraması sunulmaktadır. İkinci bölümde, verilerin analiz edilmesinde kullanılan yöntem ve veri
seti tanıtılmıştır. Çalışmanın son bölümünde, elde edilen bulgular yorumlanarak, politika
yapıcılara önerilerde bulunulmaktadır.
1.

Literatür

Ekonomilerin önemli yapı taşlarından biri olan turizmin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler in
ekonomik büyümelerinde de etkili olduğu dikkat çekmektedir. Literatür araştırması sonucunda,
turizm ve ekonomik büyüme ilişkisinin incelendiği çalışmaların bir çoğunda değişkenler
arasındaki ilişkinin araştırılmasında Johansen (1987) tarafından önerilen VECM modeller i
kullanılarak analiz edildiği görülmektedir. Turizme dayalı büyüme hipotezi (Tourism- led growth
hypothesis, TLGH), ilk olarak 1975-1997 döneminde İspanya’da iktisadi faaliyetin uluslararas ı
turizm faaliyetlerine tepki verip vermediğini değerlendirmeyi
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amaçlayan Balaguer ve Cantavella-Jordà (2002) tarafından test edilmiştir. Johansen eş bütünleş me
yönteminin kullanıldığı çalışmada, uluslararası turizm faaliyetlerinden elde edilen gelirler in
İspanya’nın ekonomik büyümesini olumlu yönde etkilediği savunulmaktadır. Ayrıca CortesJimenez ve Pulina (2010) çalışmalarında VECM aracılığıyla İspanya ve İtalya için TLGH’nin
geçerliliğini kontrol etmiştir. TLGH, uzun vadede sadece İspanya için doğrulanmakla birlikte,
turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında çift yönlü bir etki saptanmıştır. İspanya’nın önemli
bir uluslararası turizm merkezi olduğu göz önüne alındığında, elde edilen bulgunun gerçekle
örtüştüğü görülmektedir. Çalışmada, İtalya ile ilgili olarak ise, turizm gelirlerinden ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü Granger nedenselliğin varlığı tespit edilmiştir.
Mishra vd. (2011) çalışmalarında, Johansen koentegrasyon analiz yöntemi aracılığıyla 1978-2009
dönemine ait Hindistan’ın turizm faaliyetleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişk iyi
incelemişlerdir. Çalışmanın bulguları, diğer ülkelerin desteklediği turizm odaklı büyüme
hipotezini, dolayısıyla turizmin Hindistan’ın GSYİH büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi
olduğunu doğrulamaktadır. Bu değişkenler arasındaki uzun vadeli istikrarlı ilişki, turist aktivite ler i
arttığında, GSYİH büyüme oranının döviz gelirlerindeki artışla artacağı anlamına gelmektedir. Bu
nedenle, politika uygulamalarının bir parçası olarak, turizm ve ekonomide sürdürüleb ilir
büyümeye ulaşma çabasında, devlet yönetimlerinin, özel kurumların ve gönüllü kuruluşların tüm
kanatlarının aktif ortaklar haline gelmesi gerekmektedir.
Tuğcu (2014), Turizmin ekonomik büyümeyi finanse etmek için kullanılan önemli bir döviz
kaynağı olarak algılanmakta olduğunu vurgulayarak, turizmin yönlendirdiği büyümeye modern
bir yaklaşım getirmekte ve Akdeniz’i sınırlayan Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde turizm ve
ekonomik büyüme arasındaki nedensel ilişkiyi araştırmaktadır. Çalışma, 1998-2011 dönemine ait
panel veri seti kullanılmakta ve her bir ülkeye ait turizmin ekonomik büyümeye katkısını
değerlendirmek için Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel Granger nedensellik
analiz yöntemiyle incelenmektedir. Sonuçlar, turizm ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
yönünün ülke grubuna ve turizm göstergesine bağlı olduğunu göstermektedir. Avrupa Akdeniz
bölgesinde yer alan ülkeler, turizmden ekonomik büyüme için etkili bir girdi ve/veya çıktı olarak
faydalanan ülkeler gibi görünmektedir. Turizmi sübvanse eden bir politikanın, Avrupa Akdeniz
kıyı ülkelerinde ekonomik büyümeyi diğer ülkelerde olduğundan daha fazla etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır.
Oh (2005), Kore’nin turizm gelirleri ve ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensel
ilişkinin varlığını, Engle-Granger ve Vektör Otoregresyon (VAR) modelini kullana rak
araştırmıştır. Eşbütünleşme testinin sonuçları, iki değişken arasında uzun vadeli bir ilişk inin
olmadığını göstermektedir. Granger nedensellik testinin sonuçları ise, ekonomik büyümede n
turizm gelirlerine tek yönlü nedensel ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Turizm odaklı ekonomik
büyüme hipotezi Kore ekonomisinde geçerli değil değildir. Balaguer ve Cantavella-Jorda’ nın
(2002) İspanya verilerini kullanarak elde ettikleri sonuçlardan farklı olarak, Kore'de turizm ve
ekonomik büyüme arasında bir eşbütünleşme mevcut değildir ve bu nedenle uzun vadeli denge
ilişkisi geçersizdir. Ayrıca nedensellik testleri, kısa vadede turizm odaklı ekonomik büyüme
hipotezini desteklememiştir. Sonuç olarak, test sonuçları Kore’deki hızlı ekonomik büyümenin
sadece kısa vadede daha fazla uluslararası seyahat çekmeye eğilimli olduğunu göstermekted ir.
Uluslararası ticaretin ekonomik büyümeye sıkı sıkıya bağlı olduğu iyi bilindiğinden, şaşırtıcı bir
şekilde uzun vadede faaliyet göstermese de, çalışmada turizmin ekonomik artışlardan güçlü bir
şekilde etkilendiğine inanmanın rasyonel olacağı vurgulanmaktadır.
2. Veri Seti ve Yöntem
Granger (1969) ve Wiener (1956) tarafından ortaya atılan nedensellik kavramı ile, bir değişkenin
geleceğe yönelik tahmininde, ele alınan bir diğer değişkene ait geçmiş değerlerin faydalı bilgi
sağlayıp sağlamadığı ortaya çıkarılmaktadır. Literatürde, bir panel sisteminde Granger (1969)
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nedenselliği test etmek amacıyla çok sayıda yöntem geliştirilmiştir (Sims, 1972; Toda, Yamamoto,
1995; Hacker, Hatemi, 2006). Ancak, bu testler asimetrik nedensel etkilere izin vermemekted ir.
Bu testler pozitif ve negatif şokların etkisini aynı kabul etmektedir. Akerlof’un (1970), Spence
(1973) ve Stiglitz’in (1974) çalışmalarından bu yana, asimetrik bilgiye sahip pazarların olduğu
bilinmektedir. Literatürde, ekonomik aktörlerin, pozitif olanlara kıyasla negatif değişime daha
fazla tepki verme eğiliminde oldukları bilinmektedir. Dolayısıyla nedensellik testleri
uygulandığında potansiyel asimetrik etkilere izin verilmesi büyük önem arz etmektedir (Hatemi–
J vd., 2014).
Granger ve Yoon’un (2002) öne sürdüğü nedensellik analizi, Hatemi-J tarafından (2011) asimetr ik
nedensellik testi ile geliştirilerek, pozitif ve negatif şokların farklı etkileri ortaya çıkarılmıştır.
Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme değişkenlerinin bütünleşik seriler olduğu varsayıldığında,
her birini aşağıdaki şekilde göstermek mümkündür.
𝑦𝑖1,𝑡 = 𝑦𝑖1,𝑡−1 + 𝑒𝑖1,𝑡 = 𝑦𝑖1,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖1,𝑗

(1)

𝑦𝑖2,𝑡 = 𝑦𝑖2,𝑡−1 + 𝑒𝑖2,𝑡 = 𝑦𝑖2,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖2,𝑗

(2)

i = 1,...,7’ dir. E-7 ülkeleri için burada 7, kesitsel boyuttur. Eşitlikte yer alan 𝑒𝑖, beyaz gürültü hata
terimi olarak tanımlanır. Pozitif ve negatif şokların gösterimi ise, eşitlik 3 ve 4’teki gibidir.
+
𝑒𝑖1,𝑡
= max (𝑒𝑖1,𝑡, 0)

+
𝑒𝑖2,𝑡
= max (𝑒𝑖2,𝑡 , 0)

_
𝑒𝑖1,𝑡
= min (𝑒𝑖1,𝑡 , 0)

_
𝑒𝑖2,𝑡
= min (𝑒𝑖2,𝑡 , 0)

(3)
(4)

_
_
+
+
Bu bilgiler ışığında her bir serinin 𝑦𝑖1,𝑡
, 𝑦𝑖2,𝑡
, 𝑦𝑖1,𝑡
, 𝑦𝑖2,𝑡
şeklinde tanımlanan birikimli pozitif ve
negatif şoklar aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
+
+
+
+
𝑦𝑖1,𝑡
= 𝑦𝑖1,0
+ 𝑒𝑖1,𝑡
= 𝑦𝑖1,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖1,𝑗

(5)

+
+
+
+
𝑦𝑖2,𝑡
= 𝑦𝑖2,0
+ 𝑒𝑖2,𝑡
= 𝑦𝑖2,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖2,𝑗

(6)

_
_
_
_
𝑦𝑖1,𝑡
= 𝑦𝑖1,0
+ 𝑒𝑖1,𝑡
= 𝑦𝑖1,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖1,𝑗

(7)

_
_
_
_
𝑦𝑖2,𝑡
= 𝑦𝑖2,0
+ 𝑒𝑖2,𝑡
= 𝑦𝑖2,0 + ∑𝑡𝑗=1 𝑒𝑖2,𝑗

(8)

Bir sonraki aşamada, pozitif ve negatif şoklar arasındaki nedensellik ilişkisi p gecikmeli vektör
+
+
otoregresif (VAR) modeli kullanılarak test edilmektedir. Pozitif şokların 𝑦𝑡+ = (𝑦1𝑡
, 𝑦2𝑡
) şeklinde
gösterildiği varsayıldığında; nedensellik testi, aşağıdaki p gecikmeli VAR model kullanıla rak
uygulanabilir (Hatemi–J, 2012).
+
𝑦𝑡+ = 𝜈 + 𝐴1 𝑦𝑡+−1 + .......+ 𝐴𝑝 𝑦𝑡−1
+ 𝑢+
𝑡

(9)

Eşitlik 9’da gösterilen 𝑦𝑡+ , 2×1 boyutlu değişkenler vektörünü; 𝜈, 2×1 boyutlu kesme terim
vektörünü; 𝑢 +
𝑡 , 2×1 boyutlu hata terimi vektörünü temsil etmektedir. 𝐴𝑟 ise, gecikme uzunluğu r
için (r = 1,.....,p) parametrelerin 2×2 boyutlu matrisini ifade etmektedir.
+
+
Panelde yer alan i.birim yatay kesit için 𝑦𝑖2,𝑡
, 𝑦𝑖1,𝑡
’nin nedeni değildir şeklinde ifade edilen boş
hipotez;

𝐻0 = 𝛽𝑖2,𝑟 = 0, ∀ r

r = 1,....,p
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şeklinde gösterilmekte ve Wald istatistiği aracılığıyla test edilebilmektedir. Benzer şekilde negatif
bileşenler arasındaki nedenselliği de sınamak mümkündür.
Bu çalışmada, E-7 ülkelerinin 1995-2016 dönemi yıllık verileri kullanılarak, turizm gelirleri ve
ekonomik büyüme ilişkisi Granger ve asimetrik nedensellik analizi ile incelenmiştir. Turizm gelir i
göstergesi olarak uluslararası turizm gelirlerinin GSYİH deflatörüne oranı alınmıştır.  Ekonomik
büyüme göstergesi olarak ise; yıllık büyüme oranları kullanılmıştır. Kullanılan değişkenler,
açıklamaları ve değişkenlerin elde edildiği veri tabanları Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1 Modelde Kullanılan Değişkenler
Değişken Adı

Açıklaması

TR

Uluslararası Turizm Gelirleri (cari $) / GSYİH Deflatör

World Bank

GDP

Ekonomik Büyüme (Yıllık %)

World Bank

Kaynak

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world -development-indicators

3.Bulgular
Gelişmekte olan ekonomileri nedeniyle bir araya gelen Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya,
Endonezya, Türkiye ve Meksika ülkelerinin uluslararası turizm gelirleri ve ekonomik büyüme
değişkenlerine ait tanımlayıcı istatistikler sırasıyla Tablo 2 ve Tablo 3’te yer almaktad ır.
Ortalamalar bakımından, Çin ve Brezilya’nın sırasıyla en yüksek ve en düşük turizm gelirler ine
ve ekonomik büyüme paylarına sahip olduğu görülmektedir.
Tablo 2 Tanımlayıcı İstatistikler: Turizm Gelirleri, (lntr)
Çin

Ortalama
1972205

Maksimum
2007589

Minimum
1890815

St.Sapma
36713.19

Çarpıklık
-0.9167

Basıklık
2.5694

J-B
0.1967

Hindistan

1848019

1903879

1787530

46257.35

-0.1734

1.2832

0.2451

Brezilya

1684687

1726508

1607913

29061.96

-0.8648

3.4926

0.2270

Rusya

1927713

2084059

1834354

71398.21

1.2730

3.4157

0.0473

Endonezya

1866146

1996254

1799799

57837.27

1.5022

4.0450

0.0096

Türkiye

1971860

2206793

1889891

83574.39

-1.8701

5.1250

0.0000

Meksika

1879966

1933310

1851030

19948.11

1.0094

3.9325

0.1036

Jarque–Bera testine dayanarak, tüm veri setlerinde hata terimlerinin yaklaşık normal dağılıma
sahip olduğu söylenebilmektedir. Analiz aşamasında turizm gelirleri değişkeninin logaritmas ı
alınmış, ekonomik büyüme değişkeni oransal olarak kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmes inde
Stata 13 ve Gauss 10 paket programından yararlanılmıştır.



Nominal ve reel GSYİH arasındaki fiyat değişimlerini yansıtan deflatöre ait baz yılı, ülkelere göre değişiklik
göstermektedir.
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Tablo 3 Tanımlayıcı İstatistikler: Ekonomik Büyüme, (gdp)

Çin

Ortalama
9.3544

Maksimum
14.2313

Minimum
6.6893

St.Sapma
1.8783

Çarpıklık
0.8083

Basıklık
3.4159

J-B
0.2787

Hindistan

7.0245

10.2599

3.8039

2.0091

-0.2903

2.0000

0.5417

Brezilya

2.4570

7.5282

-3.7692

2.8234

-0.5547

3.1214

0.5649

Rusya

2.8395

10.0000

-7.8208

4.9711

-0.6226

2.3042

0.3935

Endonezya

4.4698

8.2200

-13.1267

4.1896

-3.5652

15.6132

0.0000

Türkiye

4.9420

11.1135

-5.9623

4.5941

-1.1515

3.4356

0.0806

Meksika

2.4822

6.9628

-5.7586

3.1211

-1.2299

4.2732

0.0297

Modelde kullanılan serilere ait grafikler aşağıda gösterilmektedir. Grafik 1 ve Grafik 2, E-7
ülkelerinde turizm gelirleri ve ekonomik büyümenin 1995-2016 yılları arasındaki eğilimini ifade
etmektedir. Rusya ve Türkiye sırasıyla 1997-2000 ve 1996-2003 dönemleri arasında turizm
gelirleri açısından sürekli azalan bir eğilim göstermektedir. Bununla birlikte her iki ülke için 20152016 yılları arasında da turizm gelirlerinde azalma gözlenmektedir. Endonezya’nın ise 1997-1999
yılları arasında uluslararası turizm gelirleri açısından düşüş yaşadığı ortaya çıkmaktadır.

1600000 1800000 2000000 2200000
LNTR

Grafik 1. Modelde Kullanılan Değişkenlerin Grafiksel Gösterimi, Turizm Gelirleri, (lntr)

1995

2000

2005
C

2010

Çin
Brezilya
Endonezya
Meksika

2015

Hindistan
Rusya
Türkiye

Diğer taraftan ekonomik büyüme grafiğine bakıldığında ise; 1998 yılında Endonezya’da, 2008 ve
2009 yılında ise Türkiye ve Rusya’da, ekonomik büyüme açısından kayda değer bir düşüş olduğu
gözlenmektedir. 2008/2009 küresel finansal krizinin ardından, tüm ülkeler için GSYH ve turizm
gelirlerinde 2009 yılında göze çarpan bir düşüş gerçekleşmiştir.
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Grafik 2. Modelde Kullanılan Değişkenlerin Grafiksel Gösterimi, Ekonomik Büyüme, (gdp)

Günümüzde ülke ekonomilerinin birbirleriyle ilişki olduğu düşünüldüğünde, yatay kesitlerden
(ülkeler) herhangi birinde meydana gelecek bir şokun, diğerlerini etkilemesi muhtemeld ir.
Dolayısıyla panel birim kök testleri uygulanmadan önce, paneli oluşturan yatay kesitler (ülkeler)
arasında bağımlılık olup olmadığı test edilmelidir (Altıntaş ve Mercan, 2015).
O’Connell (1998), seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığının, “birim kökün varlığını” ifade eden
boş hipotezin reddedilmesine neden olabileceğini belirtmiştir. Yatay kesit bağımlılığı Pesaran ve
ark. (2006) 𝐶𝐷𝐿𝑀 testi, Breush-Pagan (1980) 𝐶𝐷𝐿𝑀1 testi ve Pesaran ve ark. (2006) 𝐶𝐷𝐿𝑀2 testleri
ile incelenmektedir. Zaman boyutu kesit boyutundan daha büyük olduğunda (T > N) 𝐶𝐷𝐿𝑀1 testi,
zaman boyutu kesit büyüklüğüne (T = N) eşit olduğunda 𝐶𝐷𝐿𝑀2 testi, zaman boyutu kesit
boyutundan küçük olduğu durumda ise (T < N) ise, 𝐶𝐷𝐿𝑀 testi kullanılmaktadır. Bu çalışmada, 7
ülke (N = 7) ve 22 yıllık veri (T = 22) ele alındığından, kesitsel bağımlılık 𝐶𝐷𝐿𝑀1 testi ile
incelenmiştir. Eviews paket programı kullanılarak gerçekleştirilen yatay kesit bağımlılığı test
sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 4 Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Test İst

Prob.

LM1(Breusch-Pagan,1980)

246.4015

0.0000

LM2 (Pesaran 2004)

37.78021

0.0000

LM (Pesaran 2004)

-1.211542

0.2257

𝐻0 = Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
𝐻1 = Yatay kesit bağımlılığı vardır.
Test sonuçları incelendiğinde, 𝐻0 hipotezinin reddedildiği (p< 0.05) ve birimler arasında yatay

kesit bağımlılığı olduğu gözlenmektedir. Dolayısıyla ülkelerden herhangi birine gelen şokun, diğer
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ülkeler üzerinde etkili olduğu söylenmektedir. CDLM testinin ise anlamlı çıkmamasının sebebi,
bu testin T>N durumunda geçerli olmamasıdır.
Bununla birlikte, Im, Pesaran ve Shin (2003) ve Levin, Lin ve Chu (2002) gibi mevcut panel
birinci kuşak birim kök testlerinin çoğu, yatay kesit bağımlılığını göz ardı etmekte; dolayısıyla
ülkelerden herhangi birinde meydana gelen şokun, panelde yer alan diğer ülkeleri aynı düzeyde
etkilediği varsayılmaktadır. Ancak birbirleriyle ilişkili olan ülke ekonomileri göz önünde
bulundurulduğunda, yatay kesitlerden herhangi birine gelen bir şokun, birimleri etkileme
düzeyinin farklı olması daha gerçekçi bir yaklaşımdır (Türkyılmaz, 2018). Dolayısıyla birinc i
kuşak panel birim kök testlerinin, kesitsel bağımlılığa sahip panellere uygulanması ile yanlı
sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Chang, 2002). Bu eksikliğin giderilmesi için, yatay kesit
bağımlılığını dikkate alarak birim kök analizi yapan ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir.
MADF (Taylor ve Sarno, 1998), SURADF (Breuer, Mcknown ve Wallace, 2002) ve CADF
(Pesaran, 2007) literatürde yer alan başlıca ikinci nesil birim kök testleridir. Çalışmada seriler in
durağanlık testi için Pesaran CADF ikinci nesil birim kök testi kullanılmıştır.
Uygun gecikme uzunluğunun tespit edilmesinde, model anlamlılığının sağlanması için Schwarz,
Akaike veya Hannan-Quinn bilgi kriterlerini minimize eden değerler seçilmelidir. Tablo 5’te farklı
bilgi kriterleri için optimal gecikme uzunluğu sonuçları gösterilmiştir. Çalışmada yıllık veriler
kullanıldığından maksimum gecikme uzunluğu 4 seçilmiş ve optimal gecikme uzunluğu 1 olarak
belirlenmiştir.
Tablo 5 Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

-499.6509

NA

9.844962

7.962713

8.007734

7.981004

1

-265.4892

457.1728*

0.255028*

4.309353*

4.444414*

4.364224*

2

-262.5118

5.718632

0.259218

4.325584

4.550685

4.417035

3

-259.2259

6.206689

0.262211

4.336919

4.652061

4.464951

4

-256.1146

5.778045

0.266005

4.351026

4.756209

4.515639

CADF birim kök sınamalarının sonucu Tablo 6’da verilmektedir. Turizm gelirleri serisi için
Pesaran CADF birim kök testi uygulandığında sabitli modelde değişkenin %10 anlamlılık
düzeyinde durağan olduğu gözlenirken; sabitli ve trendli modelde değişkenin durağan olmadığı
gözlenmektedir. Serinin birinci farkı alınarak yeniden birim kök testi uygulandığında sabitli
modelde %5 ve sabitli-trendli modelde %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu veya birim kök
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 6 Pesaran CADF Birim Kök Testi Sonuçları
LNTR

GDP

Değişkenler

Sabitli

Trend+Sabitli

Sabitli

Trend+Sabitli

Düzey

-2.303*

-1.860

-1.969

-2.325

Birinci Fark

-2.564**

-3.461***

-2.918***

-2.955**

Not: ***,** ve * sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerini göstermektedir. CADF içeren kritik değerler, %1,
%5 ve %10 anlamlılık düzeyleri için sırasıyla, trendsiz modelde -2.570, -2.330 ve -2.210, sabit terimli ve trendli
modelde -3.100,-2.860 ve -2.730’dur.

Ekonomik büyüme değişkenine bakıldığında ise serinin, düzey değerlerinde sabitli ve sabitlitrendli modelde durağan olmadığı anlaşılmaktadır. Serinin birinci farkı alındığında, sabitli
modelde %1, sabitli ve trendli modelde ise %5 anlamlılık düzeyinde serinin durağan olduğu
gözlenmektedir.
Panelde yer alan tüm ülkeler için turizm gelirleri değişkeninden, ekonomik büyümeye; ekonomik
büyüme değişkeninden turizm gelirlerine olan simetrik ve asimetrik nedensellik test sonuçlar ı
Tablo 7’de gösterilmektedir.
Asimetrik olmayan nedensellik test sonuçlarına göre, turizmin ekonomik büyümeye neden
olmadığı boş hipotezi olasılık değerlerine bağlı olarak Rusya, Endonezya ve Meksika ülkeleri için
reddedilememektedir. Bu ülkelerde, uluslararası turizm gelirleri, ekonomik büyümenin nedeni
olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru asimetrik olmayan
nedensellik test sonuçları incelendiğinde ise; yalnızca Hindistan için nedensel bir ilişkinin varlığı
tespit edilmiştir.
Tablo 7 Simetrik ve Asimetrik Panel Nedensellik Test Sonuçları
Test ist.

P değeri

Turizm→GDP arasındaki nedensellik

Test ist.

P değeri

GDP→ Turizm arasındaki nedensellik

Çin

Çin

Tr ⇏ Gdp

0.7430

0.689

Gdp ⇏ Tr

0.0811

0.960

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

0.155

0.694

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

0.015

0.901

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

0.356

0.551

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

0.026

0.872

Hindistan

Hindistan

Tr ⇏ Gdp

0.165

0.920

Gdp ⇏ Tr

13.866

0.001

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

0.741

0.389

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

1.304

0.253

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

0.994

0.319

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

0.001

0.978

Brezilya

Brezilya
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Tr ⇏ Gdp

0.2820

0.244

Gdp ⇏ Tr

1.483

0.476

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

2.387

0.122

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

12.836

0.000

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

3.707

0.054

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

0.352

0.553

Rusya

Rusya

Tr ⇏ Gdp

4.949

0.084

Gdp ⇏ Tr

1.384

0.500

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

1.737

0.188

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

11.469

0.001

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

0.278

0.598

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

2.644

0.104

Endonezya

Endonezya

Tr ⇏ Gdp

5.586

0.061

Gdp ⇏ Tr

0.9041

0.636

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

0.279

0.598

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

8.415

0.004

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

0.909

0.341

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

0.787

0.375

Türkiye

Türkiye

Tr ⇏ Gdp

0.4419

0.801

Gdp ⇏ Tr

0.118

0.942

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

1.689

0.194

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

1.882

0.170

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

3.267

0.071

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

0.242

0.623

Meksika

Meksika

Tr ⇏ Gdp

6.615

0.036

Gdp ⇏ Tr

0.0877

0.957

𝑇𝑟 + ⇏ 𝐺𝑑𝑝 +

1.444

0.229

𝐺𝑑𝑝 + ⇏ 𝑇𝑟 +

0.339

0.560

𝑇𝑟 − ⇏ 𝐺𝑑𝑝 −

0.187

0.665

𝐺𝑑𝑝 − ⇏ 𝑇𝑟 −

6.713

0.010

Tr ⇏ Gdp: Turizm gelirleri ekonomik büyümenin Granger nedeni değildir.
Gdp ⇏ Tr: Ekonomik büyüme turizm gelirlerinin Granger nedeni değildir.

Turizm gelirlerindeki pozitif bir şokun, ekonomik büyümede pozitif bir şoka neden olduğunu öne süren
alternatif hipotez panelde yer alan tüm ülkeler için reddedilmektedir. Ekonomik büyümede meydana
gelecek pozitif bir şokun, turizm gelirlerinde pozitif bir şoka neden olacağını öne süren alternatif hipotez
ise Brezilya, Rusya ve Endonezya ülkeleri için %1 anlamlılık düzeyinde reddedilememiştir.
Öte yandan, turizm gelirlerindeki negatif bir şokun ekonomik büyümede negatif bir şoka neden olmadığı
yönündeki sıfır hipotezi, Türkiye ve Brezilya için %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmiştir. Bunun yanı
sıra, Meksika’nın ekonomik büyümesinde meydana gelebilecek negatif şokların turizm gelirlerinde negatif
şoklara sebep olacağı tablodan anlaşılmaktadır.

4. Sonuç
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde turizm sektörü, ekonomik kalkınma ve istihda mın
sürdürülmesi için son derece önemli bir yere sahiptir. Güçlü bir turizm sektörü, kalkınma ve
ekonomiye birçok yönden katkıda bulunmaktadır. Bu çalışmada, uluslararası turizm gelirleri ile
ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki nedensel ilişki Hatemi-J’nin (2011) asimetrik panel
nedensellik testi ile araştırılmaktadır. E-7 ülkelerinin 1995-2016 dönemine ait yıllık veriler inin
139

E-7 Ülkelerinde Turizm ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Asimetrik Panel Nedensellik Analizi

kullanıldığı çalışmanın sonucunda elde edilen bulgular, turizm gelirleri ile ekonomik büyüme
arasında nedensel bir ilişki olduğunu, turizm faaliyetlerinin Brezilya, Rusya, Endonezya, Türkiye
ve Meksika ülkelerinde ekonomik büyümeye neden olduğunu göstermektedir. Ancak Rusya,
Endonezya ve Meksika simetrik bir nedensel ilişkinin bulunduğu üç ülkedir. Dünyaca tanınan
doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan Endonezya ve Meksika ülkeleri, seyahat ve turizm
sektörünü ekonomik kalkınmanın önemli bir unsuru olarak önceliklendirmektedir. Bunun yanı
sıra, Endonezya bütçesinin yaklaşık %9’unu turizm sektörüne yatırmaktadır (Crotti ve Misrahi,
2017). Brezilya ve Türkiye için, turizm gelirlerinde meydana gelecek negatif şokların ekonomik
büyümede negatif bir şoka neden olduğu tespit edilmiştir. Turizm faaliyetine ait pozitif şoklar ise,
herhangi bir ülkenin ekonomik büyüme değişkeninde pozitif şoklara yol açmamaktadır.
Bulgular ayrıca, ekonomik büyüme ile turizm arasında nedensel bir ilişkinin varlığını
göstermektedir. Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya ve Meksika ülkelerinde ekonomik
büyümenin turizm faaliyetlerine neden olduğu tespit edilmiştir. Bunula birlikte, Hindistan simetr ik
nedensel ilişkinin bulunduğu tek ülkedir. Ekonomik büyümede meydana gelecek negatif şokların,
turizm gelirlerinde negatif şoklara neden olduğu tek ülke ise Meksika’dır. Ayrıca ekonomik
büyümedeki pozitif şoklar Brezilya, Rusya ve Endonezya ülkelerinin turizm gelirlerinde pozitif
şoklara neden olmaktadır.
Özetle, bu çalışma turizm ve ekonomik büyüme arasında nedensel bir ilişki olduğunu ve turizmin
bir ülke ekonomisi üzerindeki ağırlığının ekonomik büyüme üzerinde belirleyici olduğunu
göstermektedir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda, kullanılan tekniklerin iyileştirilmes i,
yeni değişkenlerin çalışmalara dahil edilmesi, tamamlayıcı olarak turizm ve diğer ekonomik
değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi ve daha yerel ve bölgesel çalışmaların ortaya konması,
gelecekteki araştırmalar için temel oluşturabilir. Böylelikle, elde edilecek sonuçların daha
kapsamlı ve sağlıklı bir şekilde yorumlanabileceği düşünülmektedir.
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Öz
Ulusal Varlık Fonları devlet yatırımları için stratejik yatırım enstrümanlarıdır. Bu fonlar üzerinden devlet hazinelerin e
ait portföyler, finansal aktiviteler vasıtasıyla yönetilir. Verilere göre toplamda yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık
hacimlerdeki bu fonlar saydamlığı ölçen Linaburg-Maduel şeffaflık endeksinde taranır. Çalışmada, Varlık fonu
tanımı, kapsamı ile karakteristiğine dair kuramsal ve tarihsel çerçevenin işlenmesine müteakiben, fonların finansal
piyasalarındaki etkilerine ve dünyadaki konumuna atıfta bulu nulur. Ayrıca, bu fonların çeşitli işlevleri ve amaçların ın
olduğu tezi üzerinden hareket ederek, finansal arenadaki mevcut statüsüne yer verilir. Derleme niteliğindeki bu metin
makalenin son kısmında, varlık fonlarına dair yapılan genel değerlendirmeler nezdinde, tabiri caizse bebek endüstrisi
statüsünde olan ve sınıflandırılması muğlak, yeni bir girişim sayabileceğimiz, 2016 yılında kurulmuş Türkiye Varlık
Fonu özelinde ekonomi politik bir analiz yapılarak, fonun genel durumu sonuç ve öneriler ile ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Devlet Varlık Fonları, Yönetişim ve Sorumluluk, Yatırım ve Risk Yönetimi
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AN OUTLOOK TO SOVEREIGN WEALTH FUNDS: TURKISH EXPERIENCE
Abstract
Sovereign Wealth Funds (SWFs) are strategic investment instruments among state investments. Through these funds,
portfolios and financial activities of government treasuries are managed via financial activities. These funds, reached
a total volume of approximately 7.5 trillion dollars according to last data, are scanned in the Linaburg-Maduel index
measures about transparency. Following the theoretical and historical framework of the definition of the wealth funds,
theirs scope and characterization, it is aimed to survey about the work on the effects of the financial markets of the
funds. Thanks to that, Turkish SWF’s position in the world is aimed to classified. Thus, this study examines their
acting on the basis of the various functions and purposes. In the last part of that survey study type article, before
making the general assessment about our specified fund, with its the status of alike infant industries , vague
classification & new venture, Turkey Wealth Fund that founded in 2016, this article aims to make political economic
analysis and put forward some suggestions and conclusion its actual state.
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Giriş
Ulusal Varlık Fonları (UVF), devlete ait bir yatırım fonu ya da ödemeler bilançosu fazlası olarak ,
resmi döviz işlemlerinden, özelleştirmelerden elde edilen gelirlerden, devlet transfer ödemelerden,
mali fazlalar ve / veya kaynak ihracatından kaynaklanan getirilerden oluşan bir fon veya varlık
kuruluşudur. UVF’lar son yıllarda finansal piyasalarca gözlenen en önemli fon kaynaklarında n
birisidir. Yer yer politik korkulara, öldürücü muhalefete, medya öfkesine ve kamuoyu baskılarına
maruz kalsa da bu fonlar faaliyetlerini sürdürmeye devam ederek adeta bir başarı hikâyesi
yazmışlardır. Bu fonlar, öz sermayesi yetmeyen borca bağımlı şirketler, fonların varlıklar ını
yönetmek isteyen bankalar ve diğer finans çevrelerince bir cazibe aracı olarak görülmekted ir
(Castelli & Scacciavillani, 2012). Diğer bir ifade ile bu varlıklar birçok finansal kuruluşun ilgi
odağı haline gelmiştir.
Son 20-25 yıllık dönemde, petrol fiyatlarındaki dalgalanmaları takip edecek şekilde, finansa l
küreselleşme ve yabancı ülkelerdeki varlıkların bazı ülkeler tarafından hızlıca toplanması, küresel
finansal piyasalardaki dengesizlikler ulusal varlık fonlarının büyüklüklerinde önemli sıçramalar ı
beraberinde getirmiştir (Bahgat, 2008). UVF’ler çeşitli makroekonomik amaçlar için kurulmuş
devlete ait yatırım kuruluşlarıdır. Bu fonlar genel niteliği itibariyle yatırımlarını uzun vadede
olacak biçimde deniz aşırı ülkelere yaparlar ve yatırım yapılan ülke finansal piyasaları için yurtdış ı
döviz fon kaynağını oluştururlar. Akademik yazında nispeten yeni bir konu olmasına rağmen, UVF
konusu uluslararası politikanın alt alanı olarak uluslararası politik ekonomi kadar eskidir. Elbette,
hükümetlerin elinde bulunan tek yatırım aracı UVF'ler değildir. Hükûmetlerin ayrıca dünya
çapında döviz rezervlerini yönetmek için kullandıkları merkez bankaları ve yine yatırım yapmak
ve yönetmek için sahip oldukları büyük kamu emeklilik fonları bulunmaktadır. Ancak hiçbir i,
UVF'ler kadar ilgi ve dikkat çekmemiştir (Yi-Chong, 2010).
Ayrıca, fonların statüsünü ele alan, fırsat ve tehditleri analiz eden metinlerde, devletler in
“stratejik” varlıklarının edinilmesi ile o ülke için politik hakimiyetin kaybedilebileceği gibi
potansiyel tehditlere yer verilmiş, böylelikle fonların ekonomik güç dengesine doğrudan ve dolaylı
etkisi analize konu olmuştur (Curzio & Miceli, 2010; Subacchi, 2008; Park, 2011). Bu olası tehdit
gölgesi altında, finansal piyasaların korumacılığa bırakılması ve güvenlik tehdidi algısı ile bu
yatırımların finansal piyasalardaki etkisi de ele alınmıştır. Son zamanlarda uluslararası toplum
tarafından bu fonların faaliyetlerini düzenleyen çerçeve için geniş bir literatür de ortaya çıkmıştır
(Das, Mazerai, & Van Den Hoorn, 2010; Park, 2011; Truman, 2007; IMF, 2007).
Bu derleme çalışma, Ulusal Varlık fonlarının dünyada kabul görmüş kuramsal kavramlarını ele
aldıktan sonra, Dünya’daki başarılı örnekleri ve bunların nasıl yönetildikleri ve hangi
enstrümanları kullandıklarını mercek altına almış ve Türkiye Varlık Fonu’nun bu bağlamda hangi
sınıflandırma içerisindeki varlık fonu niteliğinde olduğu saptamayı amaçlamıştır. Bu yönüyle her
hangi bir analiz içermese de varlık fonlarının genel görünümü hakkında akıl yürütebilmek için
kullanılan ve Linaburg-Maduel şeffaflık endeksi gibi fonların portföy kullanımı ve yönetim
ilkeleri kapsamında sınıflandıran ve sıralandıran endekse atıfta bulunarak, normatif olarak başarılı
bir fonun niteliklerine özellikle vurgu yapmayı amaçlamıştır.
1. Kuramsal Çerçeve
Avrupa Birliği, Ulusal Varlık Fonlarını; “çoğunlukla, ulusal ve uluslararası finansal varlıklar ın
çeşitlendirilmiş bir portföyünü yöneten devlete ait yatırım araçlarıdır” şeklinde tanımlamaktad ır.
Bu fonların kökenleri 1950'li yıllara dayanmaktadır. Bu fonlar bazı büyük emtia ihraç eden ülkeler
ile özellikle petrol zengini ülkeler için finansal araç ve varlıklardır. Ayrıca döviz varlıklarında n
kaynaklanan fonların yatırımı için bir yol arayan ülkeler de bu fonları kullanmaktadır. Varlık
Fonlarının kaynağını mallar ve mallar dışındaki ürünler oluşturur. Mallar, Devlet tarafında n
vergilendirilmiş veya mülkiyet sahibi olunan emtia ihracatıyla oluşturulmuştur. Emtia dışı ürünler
ise genellikle resmi döviz rezervlerinden varlık transferleriyle oluşturulur.
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Uluslararası Para Fonuna göre ise Ulusal Varlık Fonları heterojen bir yapıdadır ve fonlar ana
hedefi temel alınarak beş farklı sınıfa ayrılabilir: (i) bütçeyi ve ekonomiyi meta (genellikle petrol)
fiyat dalgalanmalarına karşı izole etmek temel amacı olan istikrar fonları; (ii) yenilene me z
varlıkları daha çeşitlendirilmiş bir varlık portföyüne dönüştürmeyi ve Hollanda hastalıklar ının
etkilerini azaltmayı amaçlayan gelecek nesiller için tasarruf fonları; (iii) varlıkları çoğunluk la
yedek varlıklar olarak muhasebeleştirilen ve rezerv kârlılığını artırmak için kurulan yedek yatırım
şirketleri; (iv) tipik olarak sosyo-ekonomik projeleri finanse etmek ya da bir ülkenin potansiye l
çıktı büyümesini artırabilecek endüstriyel politikaları desteklemek için kalkınma fonları; ve (v)
şarta bağlı olmayan devlet borç para yükümlülükleri için bireysel emeklilik katkı payı dışındak i
kaynaklardan sağlanan şarta bağlı emeklilik fonları bu fonların türlerini oluşturmaktadır (Hsu,
2015; IMF, 2007).
Tablo 1: Ulusal Varlık Fonlarının Geleneksel Sınıflandırılması
Fon Yapısına Göre Nitelendirilen Fon Adı
İstikrar Fonları
Tasarruf veya Gelecek Nesiller Fonları
Emeklilik Rezerv Fonları
Rezerv Yatırım Fonları
Stratejik Kalkınma Ulusal Varlık Fonları
Kaynak: https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth- fund/ Erişim Tarihi: 01.03.2018
Geniş anlamda ise Ulusal Varlık Fonları, yukarıda bahsi geçen amaç ve kapsamlarının yanı sıra,
geleneksel ödeme dengeleri fazlaları veya para politikası amaçları için para otoriteleri tarafında n
tutulan döviz varlıklarını yönetmek için olduğu kadar, geleneksel anlamda devlet teşebbüslerini
(KİT'leri), devlet çalışanlarının emeklilik fonlarını (çalışanlarca finanse edilen ya da işveren
katkıları ile finanse edilen) veya bireylerin faydası için yönetilen varlıkları değerlendirmek için de
kurulabilmektedir. Öte yandan, bazı fonlar ekonominin yerel sektörlerine dolaylı olarak da yatırım
yapabilirler. Bu fonlar, likidite üzerinden getiri tercih etme eğiliminde olsalar da, geleneksel döviz
rezervlerine nazaran nispeten daha yüksek bir risk toleransına sahiptirler (Sovereign Wealth Funds
Institute, 2018).
Tablo 2’de belirtildiği gibi, varlık fonlarının yatırımcıları amaçlarına göre farklı aktörler
olabilmekte ve farklı stratejiler izleyebilmektedirler. Varlık fonlarının bazıları para ve sermaye
piyasalarının en önemli oyun kurucuları olan Merkez Bankaları ve bankaların para otoriteler ince
yönetilebilen cinsten olabilir. Bu yöneticilerin nihai amaçları sermayenin korunması güdüsüyle
hareket ederken, finansal piyasalardaki likidite varlık yatırımcıları yatırım getirisi ve likit
varlıkların getirisini elde etmek için piyasada yer alırlar. Yine, emeklilik ve kuşaklar arası kurulan
fonlar tasarrufların jenerasyonlar arası geçişini hedeflerken, stratejik kalkınma amacı taşıyan
fonlar ekonomik kalkınma amacı ile ilgili portföyleri kapsamında strateji kurarlar ve yatırım getiri
elde etmeyi amaçlarlar.
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Tablo 2: Varlık Fonu Yatırımcısının Sınıflandırılması
Türü

Ana Amaçları

Merkez Bankası veya Para Otoritesi

Sermaye Korunumu

Likidite Varlık Yatırımcısı

Yatırım Getirisi ve Likidite elde edinimi

Yabancı Kaynak Varlık Fon Yatırımcısı

Yatırım Getirisi ve Likidite elde edinimi

Stratejik Kalkınma Ulusal Varlık Fonları

Yatırım Getirisi ve Ekonomik kalkınma

Kuşaklar arası Varlık Fonları

Yatırım Getirisi ve Tasarruf

Griffit & Ocampo (2009)’ya göre, UVF kurmak için dört genel neden vardır. Bunlar arasında ilk
neden doğal kaynakların, “varlık ikamesi” (wealth substitution) adı verilen finansal varlıkla ra
aktarılması ihtiyacının doğmasıdır. İkinci neden olarak döviz kurunun değer kazanmas ı
gerçekleşmiyorsa ve cari hesap fazlaları kısa vadede düzeltilemiyorsa, ortaya çıkan "esnek fon
fazlalığın " değerlendirilmesi için varlık fonu kurulmasıdır. Üçüncüsü, geçici cari hesap fazla lar ı
ve / veya emtia fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için, "karşı döngüsellik  " motivas yo nu
amacıyla, varlık fonu kurulabilir. Son olarak varlık fonları çevrimsel sermaye akımlarının riskini
azaltarak kendi kendisinin sigortası olma misyonu için kurulabilirler (Griffith & Ocampo , 2009).
UVF'lerin Ortak Amaçları arasında (Sovereign Wealth Funds Institute, 2018):









Bütçe ve ekonomiyi aşırı ihracat ve hasıla oynaklıklarına karşı koruma ve istikrarını
sağlamak,
Yenilenemeyen emtia üretimini çeşitlendirmek,
Döviz kurundan daha fazla getiri elde etmek,
Para otoritelerine istenmeyen likiditeyi yaymaya yardım etmek,
Gelecek nesiller için tasarrufu artırmak,
Sosyal ve ekonomik kalkınmayı fonlamak,
Hedef ülkeler için uzun dönem sürdürülebilir büyüme oranlarını sağlamak,
Politik strateji uygulamak yer alır.

Cari hesap fazlalığına sahip bir ülkenin bu süreci kalıcı hale getirebilmesi için ise (Castelli &
Scacciavillani, 2012):
1.
2.
3.
4.

Fon harcamalarının finanse edilmesi (nüfusa direkt olarak dağıtılması bile mümkündür),
Fiziki bir altyapı inşa etmek,
Kamu mallarını iyileştirmek (savunma, adalet, istatistiksel veri derleme),
Sağlık, eğitim ve araştırma gibi kamu hizmetlerinin sunumunu genişletmek,

 Dışa

açık ülkelerde sermaye hareketliliği olmasına rağmen ödemeler dengesi açısından uzun vadeli cari fazlaya sahip
ülke tasarruf yatırım eşitsizliği açısından fon fazlasına sahip olur ve bu fonu ekonomisinin yapısal durumuna bakarak
esneklik
hesaplamaları
ile
kullanabilir
durumda
bulunabilir.
Mundell-Fleming
için
bknz.
https://sites.hks.harvard.edu/fs/jfrankel/BGP-620/L13-16%20MundellFleming2017.pdf
 'Karşı döngüsel politika (counter cyclical policy) genellikle bir maliye politikası olarak trendden sapmaların olduğu
dönemde mevcut duruma uygulanan tam tersi yaklaşım ekonomi politikaları benimser: Bir patlama dönemi boyunca
harcamaları azaltmak ve vergileri yükseltmek ve bir durgunluk sırasında harcamaları arttırmak ve vergileri kesmek
örnek verilebilir. Açık ekonomilerde ödemeler bilançosunun durumuna göre cari açık/fa zlanın tam tersi para
politikaları
uygulamaları
da görülen
durumlardandır.
Daha
detaylı bir
analiz
için
bknz.
https://www.oecd.org/eco/monetary/45105376.pdf

146

An Outlook To Sovereign Wealth Funds: Turkish Experience

5. İhtiyatlı nedenlerle veya gelecek nesillere aktarım için fon biriktirmek olmazsa olmaz
koşullardandır.
2. Ulusal Varlık Fonlarının Tarihsel Arka Planı
Fransa'nın tasarruf bankaları ve posta ofisleri tarafından toplanan hükümet ve yurtdışı vergiden
muaf fonları yönetmek için bu ülke tarafından Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)
kurulduğu zamanla başlayan Varlık fonlarının kökeni 1816 yılına kadar uzanmaktadır. Bugün
CDC, kamu konutlarını, üniversiteleri ve diğer sürdürülebilir kalkınma projelerini finanse etmek
için yatırımlar yapmaya devam etmektedir (Yi-Chong, 2010).
19. yüzyıl başlarında ilk kez ortaya çıkan CDC’den daha sonraki dönemde, yüzyılın ortalarında
1854 yılında ABD'nin Teksas eyaleti tarafından kurulmuş olan Daimi Okul Fonu tarihte en eski
ikinci fon olarak yerini almaktadır. Bu fonu 1876'da Daimî Üniversite Fonu izlemiş olup, her iki
fon da her seviyedeki eğitim kurumlarından yararlanma amaçlı ortaya çıkan girişimlerdir (Fawcett,
2018).
20. yüzyıl ortalarında ekonomik misyonu nispeten farklılaşan ve normları evirilen bu oluşumlar
farklı statülerde ortaya çıkmaya başlamışlardır. Daha yeni bir UVF kategorisi olarak ifade
edebileceğimiz bu yapıların ilkini ise Kuveyt’in 1961'de bağımsızlığından 8 yıl önce 1953'te
kurulan Kuveyt Yatırım Otoritesi' (KIA) oluşturur. Bu kuruluş ülkenin petrol gelirlerinden elde
ettiği fon fazlasını yönetmiştir (Yi-Chong, 2010).
Takip eden dönemde, doğrudan yabancı yatırım iktisat politikalarının uygulamada popülerleştiği
1960’lar, 1970’ler ve 1980’lerde Varlık fonlarının gelişiminin görüldüğü yıllar olarak dikkatleri
üzerine çekmektedir (Castelli & Scacciavillani, 2012).
Kabul etmek gerekir ki, 19. yüzyıldaki ekonomi politik çevre ve fonların kuruluş gayeleri ile 20.
Yüzyıldaki dünya ekonomik perspektifi, ekonomik ve politik stratejileri aynı değildir. Bu değişim
ve dönüşüm çerçevesinde dünya ekonomisinin oyuncuları farklı metotlar geliştirmektedirler ve
çeşitli ülkelerdeki pazarlarda finansal yeni oluşumlara ortaklık etmektedirler (Curzio & Miceli,
2010). Yukarıda gelişiminin ilk aşamalarına yer verilen fonların tarihsel seyri esasında 1950 ve
sonrasında ivme kazanmıştır ve bu yüzden birçok çalışmada bu süreç 20. yy. ortalarını milat olarak
kabul etmektedir.
Curzio ve Miceli (2010)’ye göre Ulusal Varlık Fonlarının tarihsel gelişimi dört evreye
ayrılabilmektedir. Akademisyenlerin sınıflandırmasına göre, başlangıç niteliğindeki birinci aşama,
1953'te Kuveyt Yatırım Otoritesi’nin kurulmasıdır. Bu fon modern anlamda varlık fonlarının
ilkidir. Kuveyt Yatırım Otoritesi'nin amacı petrol gelirlerinden elde edilen artıları değerlendir mek
ve bu fazlalarla yeniden yatırım yapmaktır. 1950'lere kadar, petrol fiyatlarının enflasyonist baskısı
ile artışlar fonların gelişimine önemli katkıda bulunmuştur.
De Bellis (2011)’e göre, 1970'lerde ise, UVF pazarına yeni giren fonlarla piyasa oyuncusunda ve
hacminde yükseliş gözlenmiştir. Gelişimin ana nedeni ise petrol ihraç gelir fazlalıklarının ortaya
çıkmasıdır. 1970'lerin petrol fiyatların sürekli artışının ve ekonomik durgunluğun bir arada
yaşanması ile patlak veren ve stagflasyon ile tanışan dünya ekonomisinin dengelerinin değiştiği
süreçte petrol ihraç eden ülkelerin yüksek kazanımlarının olduğu yıllardır. Bu fonları takiben ise
Singapur'daki Temasek Holdings ve Abu Dabi Yatırım Otoritesi gibi fonlar kurulmuştur (De
Bellis, 2011).
İkinci aşama 1990'lı yılların sonunda başlamış ve 2004 yılına kadar devam etmiştir. Bu aşamada,
gelişmekte olan Asya ülkelerinden gelen UVF'lerin, imalat sanayi ihracat gelirlerinden elde edilen
fon fazlalığından oluştuğu görülmektedir. İçgüdüsel anlamda kendi kendini teminat altına alma
dürtüsü ile yönetilen bu fonlar öz-risk stratejisini kapsayan bir şekilde ortaya çıkmıştır. Zira
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geçmişte finansal ve döviz krizleri deneyimleri yaşayan Asya ülkeleri için bu fonlar, döviz
rezervlerini yönetmeyi ve biriktirmeyi amaç edinir.
2005-2008 yılları arasında üçüncü safhanın gerçekleştiği genel olarak kabul edilmektedir. "Ulusa l
Varlık Fonları" terimi ilk olarak bu yıllarda kullanılmıştır. Toplum kamuoyunun bu fonlara karşı
bilinç kazandığı dönem yine bu yıllar arasını kapsamaktadır. Bundan önceki aşamalarda, yalnızca
finansal işlemi yapan kurum ve aktörlerin bu fonlar hakkında bilinci söz konusu idi. Bilinçle nme
yanında, bu fonlara yatırım yapan yatırımcıların tutum değişikliğinden de bahsetmek gerekir.
Öncesinde fonlara karşı dikkatli olunması gerektiği yaklaşımı hakimdir. Ancak son borç verme
kaynağı olma fonksiyonları ile finansal ve bankacılık krizine direnme adına kullanılan bu uzun
dönem yatırım varlıkları ve yöneticileri, fon sahipleri tarafından özellikle küresel krizin patlak
verdiği dönemdeki istikrar getirici misyonları ile büyük takdir toplamıştır. Krizde, yatırım için
gereken güveni telkin ederek piyasalara yardımcı olmuştur.
2007 yılında retorik olarak "kredi sıkışıklığı" olarak ifade edilen son mali kriz sonrası süreç,
UVF’lerin dördüncü aşamasını şekillendirmiştir. Bu tarihten günümüze kadar geçen süre
incelendiğinde, Varlık fonlarının gelişim ve evriminin devam ettiği söylenebilir. Küresel krizde
neredeyse tüm finansal piyasalarda olduğu gibi UVF’lerde de ciddi kayıplar yaşanmıştır. Böylece,
yatırım faaliyetleri o yıllarda azalmıştır. Ancak bu fonların hâlen finansal arenada önemli
oyuncular olduklarını kabul etmek gerekir. Kaldı ki fonların istikrar sağlayıcı olumlu katkısı, kriz
yıllarında kendisini kanıtlamıştır. Böylece fonların sorumluluklarının farkında politik misyonu
olan rasyonel ekonomik aktörler olarak davranmaya istekli oldukları ifade dahi edilebilir.
Yaşanan tüm bu gelişmelere ek olarak ise, Bahgat (2008) varlık fonlarının son dönemdeki tarihsel
seyri ve gelişimindeki büyük resme dair yaptığı çıkarımlarda petrol fonlarının küresel
ekonomideki belirleyici rolünün daha da artmasını muhtemel görmektedir. Ona göre fonlar ın
gelişimini takiben devlet tarafından işletilen yatırımları düzenle yici üst kurum ve denetim
mekanizmalarının temin edilmesi gerekliliği de eş zamanlı olarak artmaktadır.
3. Dünyadaki Ulusal Varlık Fonlarına Genel Bir Bakış
Yirmi birinci yüzyılın başından bu yana, yüksek petrol fiyatları, birkaç Asya ülkesinde (özellik le
Çin) yüksek ekonomik büyümeye ve cari hesap fazlalıklarına sebep olmasına rağmen, özellik le
ABD ve Avrupa ülkelerinde ekonomik yavaşlamaya ve devasa cari açık vermelerine yol açmıştır.
Yükselen Asya ve Körfez ülkeleri bu dengesizlikten yararlanarak önemli birikimler elde etmişler
ve küresel ekonominin gidişatının belirlenmesinde daha belirgin bir rol üstlenmişlerdir.
Yine, Varlık fonları gelişimine paralellik eden bu sürece dair tartışmaların merkezinde ise ilk
zamanlar fonların ulusal egemenliği söz konusu olmuşken, günümüzde fonların kendi öz
sorunlarına daha çok odaklanılmaktadır. Ancak yine de fonlar ile ilgili olarak yabancı hükümet
yapılarının sahip olduğu kritik öneme sahip mülkiyet payları olarak tanımlamaları kamuoyunca ve
akademik çevrelerce sürekli olarak vurgusu yapılan konulardır. Öte yandan reel ekonomiye ve
yatırım yaptığı endüstrilere daha iyi bir performans göstermesi adına baskı yapan fonlar,
endüstrilerin karmaşık müşteri portföy yapısının birer parçası olmaktadırlar. Endüstri tarafında n
sağlanan doğrudan rekabetin yanı sıra, varlık yönetim servis sağlayıcılarının endüstriye doğal
olarak daha fazla çıktı performansı sağlaması yönünde kurduğu misyon ve vizyon küresel bazda
rekabeti öne çıkarmaktadır (Castelli & Scacciavillani, 2012).
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Şekil 1: Çeyrek veri bazında Küresel Varlık Fonları Trend Seyri, 2010-2017
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Kaynak: https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth- fund-rankings/
Dünyada şu an 79 ayrı UVF bulunmakta olup, bu fonların yaklaşık 4,27 trilyon dolarlık hacmi
petrol ve enerji gelirleri ile elde edilen varlıklar iken, 3,31 trilyon doları diğer sektörlerden elde
edilmektedir. Toplamda 7,593 trilyon dolar hacme sahip olan bu fonlar, küresel finansal piyasalar
için dikkate değer yatırım varlıklarını oluşturur. Fonların dünyadaki dağılımı incelendiğinde, 10
tanesinin Sahra Altı Afrika’da, 13 tanesinin Latin Amerika’da, 13 tanesinin Kuzey Amerika’da,
20 tanesinin Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde, 6 tanesinin Avrupa’da, 6 tanesinin ise Orta
Asya’da işlem gördüğü görülmektedir (Sovereign Wealth Fund Institute, 2018).
Bununla birlikte, bu UVF’ler politik güdülerle yönetilen finansal araçlar olarak itham
edilebilmektedir. Bu fonların yatırım yaptıkları ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine
dair yapılan yorumlarda genel sav stratejik endüstrilere yatırım yapan fonların entelektüe l
olanakları kullanmakla suçlanması ve ulusal ve yerli pek çok paydaşın öfkesine maruz kalması
temel eleştiri noktalarındandır (Bahgat, 2008).
Her ne kadar eleştiriye maruz kalsa da yedi kıtada faaliyet gösteren UVF’ler son on yılda %40 bir
payla yani, toplam fonların hemen hemen yarısı kadar hacimle ortaya çıkmaya devam etmiştir.
Aşağıdaki tabloda bölgesel dağılımı gösteren fonlar yer almaktadır.
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Tablo 3: Bölgesel Bazda Dünya Ulusal Varlık Fonlarının Dağılımı
Asya Pasifik

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Kuzey Amerika

Avusturalya Gelecek Fonu

Bahrain – Mumtalakat Holding

Kanada- Alberta Miras Fonu

Brunei Yatırım Ajansı

Cezayir- Hasıla Regülasyon F.

ABD- Alabama Güven Fonu

Çin-Afrika Kalkınma Fonu

İran Ulusal Kalkınma Fonu

ABD- Alaska Kalıcı Fon

Çin Yatırım Şirketi

Irak DFI

ABD- LEQTF

Çin- Ulusal Sosyal Güvenlik F.

Kuveyt Yatırım Otoritesi

ABD- Yeni Meksika Devlet Y.

Çin- SAFE Yatırım Şirketi

Libya Yatırım Otoritesi

ABD- Kuzey Dakota Fonu

Hong Kong- Gelecek Fonu

Umman Yatırım Fonu

ABD- Teksas Daimî Okul Fonu

Hong Kong- Para Otoritesi IP

Umman Devlet Genel Rezerv F.

ABD- Teksas Daimî Üniversite F.

Kiribati- Hasıla Eşitleme Rezerv

Katar Yatırım Otoritesi

ABD- Daimî Wyoming Maden F.

Kore Yatırım Şirketi

Filistin Yatırım Fonu

ABD- Utah SITFO

Malezya- Khazanah Nasional

S. Arabistan- Kamu Yatırım Fonu

ABD- Batı Virjinya Gelecek F.

Mongolya -FSF

S.Arabistan- SAMA Yabancı H.

ABD- Idaho Fonu Yatırım K.

Yeni Zellanda Emeklilik Fonu

Türkiye Varlık Fonu

Ontario Birinci UVF

Papa Yeni Gine- UVF

BAE- Abu Dabi Yatırım Otoritesi

Latin Amerika

Singapur- GIC Şirketi

BAE- Abu Dabi Yatırım Konseyi

Bolivya- FINPRO

Singapur- Tamasek Holding

BAE- Emirlik Yatırım Konseyi

Brezilya- UVF

Timor-Leste Petrol Fonu

BAE- Sharjah Yatırım Otoritesi

Şili- ES Fonu

Vietnam- Devlet Sermaye Yatırımı

BAE- Dubai Yatırım Şirketi

Şili- Emeklilik Rezerv Fonu

Macau Yatırım ve Kalkınma Fonu

BAE- Mubadele Yatırım Şirketi

Fondo Mexicano del Petroleo

Avrupa

BAE- RAK Yatırım Otoritesi

Meksika- İstikrar Fonu

İrlanda Stratejik Yatırım Fonu

Kıta Altı Afrika

Panama UVF

Norveç- Hükümet Emeklilik Fon

Amerika Angola – Fundo Soberano

Peru- EEF

Rusya Direkt Yatırım Fonu

Botswana – Pula Fonu

Trinidad Tobago- HSF

Rusya- Ulusal Refah Fonu

Ekvatoryal Gine -FFG

Birleşik Krallık- ODF- Falkland

Rusya- Rezerv Fonu

Gabon -Sovereign Wealth Fund

Kolombiya Tasarruf ve İstikrar F.

Malta- Ulusal Kalkınma Sosyal F.

Gana- Petrol Fonu

Venezüella- FIEM
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Surinam Tasarruf ve İstikrar F.

Orta Asya

Moritanya- NFHR

Azerbaycan- Devlet Petrol Fonu

Mauritius -UVF

Kazakistan -Baiterek

Nijerya Varlık Fonu Yatırım Otoritesi

Kazakistan -Samruk-Kazyna

Nijerya Bayelsa Kalkınma ve Yatırım
Ş.

Kazakitan Ulusal Fonu

Senegal Fonsis

Kazakistan NIC
Türkmenistan İstikrar Fonu

Kaynak: https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth- fund-profiles/
2014 yılında yayımlanan Sovereign Wealth Funds Rankings raporunda ve diğer çalışmala rda
belirtildiği üzere, Ulusal Varlık Fonlarının kontrolü altındaki varlıkların boyutu 1990'da 500
milyon dolardan 2009'da yaklaşık 3,5 trilyon dolara kadar yükselmiştir. 2010 yılı kompozisyo nuna
bakıldığında toplam varlıkların %55,21 petrol kaynaklı, %44,79’u ise diğer sektör bazlı
varlıklardan oluşmakta iken, 2015 yılında bu oran sırasıyla %56,60 ve %43,40 olarak
gerçekleşmiştir. 2014 yılında toplamda 6,65 trilyon dolar seviyelerine ulaşan hacmiyle dikkate
değer bulunan bu belirsiz yatırım araçlarının daha fazla düzenlenmesi için çeşitli çağrılar
yapılmaktadır (Lel & Kotter, 2011; Alhashel, 2015).
Şekil 2: UVF Değerleri açısından Varlık Fonları Durumu, 2016 Verileri, Milyar $
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Ayrıca, uluslararası yatırımcılar açısından ülke fonların şeffaflığı ve denetimi son derece
önemlidir. 2008 yılında Carl Lineburg ve Michael Maduel tarafından geliştirilen Linaburg-Madue l
Endeksi şeffaflık açısından ülke fonlarını derecelendirmede kullanılan bir endekstir. Bir fonun elde
edebileceği en yüksek derecelendirme notu 10, en düşük ise 1'dir. Ülke Fon Enstitüsü (SWFI)
tarafından tavsiye edilen minimum şeffaflık notu 8 puandır. Norveç Fonu şeffaflık açısından 10
tam puana sahiptir (Sovereign Wealth Fund Institute, 2018).
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Şekil 3: Bölgesel Bazda UVF Dağılımı, Haziran 2015 Verileri, %
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Kaynak: https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth- fund-rankings/
Bölgesel bazda bu fonlarda en büyük payı %40,24 ile Orta Doğu alırken, bu bölgeyi %39,74 ile
Asya, %13,11 ile Avrupa, %2,70 ile Afrika ve %2,8 ile Amerika ve %1,4 ile diğer bölgeler takip
etmektedir (Sovereign Wealth Fund Institute, 2018).
Tablo 4: Ülkelere Göre En Büyük Varlık Fonları ve Varlık Değerleri (Milyar $)
Varlık Fonu Adı

Ülke

Türü

Ocak
2016

Haziran
2016

Haziran
2017

Sosyal Güvenlik Güven Fonu

ABD

Ulusal Emeklilik

Veri yok

2.865,3

2.911,4

Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu

Japonya

Ulusal Emeklilik

Veri yok

1.264,4

1.328,0

Hükümet Emeklilik Fonu- Küresel
Abu Dabi Yatırım Otoritesi
Çin Yatırım Şirketi
SAMA Yabancı Holding
Kore Cumh. Ulusal Emeklilik Fonu

Norveç
BAE
Çin
S.Arabistan
Güney Kore

UVF
UVF
UVF
UVF
Ulusal Emeklilik

824,9
773
746,7
668,6
Veri yok

850
792
813,8
582,4
408,7

954,1
828
813,5
515,9
507,5

Kuveyt Yatırım Otoritesi

Kuveyt

UVF

592

511

524

SAFE Yatırım Şirketi
Hong Kong Para Otoritesi Yatırım

Çin
Hong Kong

UVF
UVF

547
417,9

441,4
456,6

474
503,0

Singapur Hükümet Yatırım

Singapur

UVF

344

350

359

Katar Yatırım Otoritesi

Katar

UVF

256

335

320

Kaynak: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ sayfasından derlenmiştir.
Küresel kriz süresi ve sonrasında ABD’nin para politikasının kaptanlığını yürüten ABD Federal
Rezerv Bankası Başkanı Ben Bernanke'ye göre, yaşanan son küresel krizde batı finansal kurumla ra
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yönelik acil fonlamanın yaklaşık üçte biri Asya ve Arap UVF'lardan gelmiştir . 2016 yılı veriler i
ile ele alındığında, Norveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Suudi Arabistan, Kuveyt ve
Singapur'un bu varlık pazarında baskın oyuncular olduğu açıkça görülebilir. UVF’lere olan artan
ilginin bir diğer nedeni, ağırlıklı olarak fonların Batı dünyasının en büyük firmalarına yatırılmış
olmasıdır. Özellikle son mali kriz sırasında Citicorp ve Merrill Lynch gibi büyük finansal şirketlere
UVF’ler tarafından yapılan büyük yatırımlar çok dikkat çekmiştir (Alhashel, 2015, s. 2).
Şekil 4: UVF Fonlarının Kuruluş Yıllarına Göre Dağılımı, %
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Kaynak: https://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth- fund-rankings/
UVF kuruluş yılları açısından onar yıllık bir aralıkla incelendiğinde, 1970 öncesi kurulan
UVF’lerin toplam UVF’ye oranı %7,60 seviyesindeyken, sırasıyla takip eden on yıllarda, 197080 yılları arasında %6,3, 1980-1989 arasında %7,6, 1990-1999 yılları arasında %11,40 seviyes inde
seyretmiştir. 2000-2009 yılları arasında bu fonlar patlama yaşayarak %45,60 gibi rekor bir
seviyeye ulaşmıştır. UVF fonları 2010-2015 yılları arasında %21,5 artışla en önemli ikinc i
patlamasını yaşamıştır. Diğer bir ifade ile Ulusal Varlık Fonlarının %67,1’i son 15 yılda
kurulmuştur (Sovereign Wealth Fund Institute, 2018).
En büyük hacme sahip UVF’ler incelendiğinde, 1935 yılında kurulan ve Hazine Departmanı
tarafından yönetilen ABD Sosyal Güvenlik Güven Fonları Yaşlılık ve Hayatta Kalma Sigortası
(OASI) ve Engellilik Sigortası (DI) Güven Fonu listenin en başında yer alan fondur. Doğrudan
UVF olarak adlandırılmasa da ulusal emeklilik fonu kapsamında ele alabilinen bu fon, Sosyal
Güvenlik programının başlangıcından bu yana devam etmektedir. Haziran 2017 verisine göre fon
2 trilyon 911 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu güven fonlarının sahip olduğu tüm menkul
kıymetler ABD Federal Hükümeti tarafından yönetilmektedir.
Japonya Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) başlangıçta Nisan 2001'de Emekli Maaşı
Hizmet Şirketi (Nenpuku) yerine geçerek kurulmuştur. Daha sonra bir organizasyon değişik liği
yapılmış ve 1 Nisan 2006'da Bağımsız Emekli Sandığı ve Ulusal Emeklilik Yedek Fonlarını
yönetmek ve yatırım yapmak için bağımsız bir idari kurum yeniden yapılanmıştır. GPIF, 31 Mart
2006'da feshedilen eski Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu'nun sorumluluklarını devralmıştır. Fon



Konuşmanın tam metni için bakınız. https://www.swfinstitute.org/statistics -research/bernanke-speechmonetarypolicy-since-the-onset-of-the-crisis/
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Haziran 2017 itibariyle 1 trilyon 328 milyar dolar seviyesindedir (Sovereign Wealth Fund
Institute, 2018).
2016 verileri ile 127 milyon nüfusa sahip ülkede, Japonya Hükümet Emeklilik Yatırım Fonu'nun
(GPIF) görevi, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının emanet ettiği yedek fonlara yatırım
yaparak, Personel Emeklilik Sigortası ve Milli Emeklilik şemalarının istikrarına katkıda
bulunmaktır. Kar payları özel olarak Özel Emeklilik Hesabına ödenmekte ve bu özel hesapta
tutulmaktadır.
Norveç, hidrokarbon kaynaklarının verimli kullanılmasından büyük ölçüde yararlanan gelişmiş bir
ekonomiye sahiptir. Batı Avrupa'da kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip olan bu ülke,
Suudi Arabistan, Rusya ve Birleşik Arap Emirliklerinden sonra dünyadaki 4. en büyük petrol
ihracatçısı ülkedir. 1990 yılında Devlet petrol fonu olarak Norveç tarafından oluşturulan bu fonun
ismi, 2005 yılında Hükümet Emeklilik Fonu-Küresel olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Maliye
Bakanlığı bu fonun işletme yönetimini Norveç Merkez Bankası'nın bir parçası olan Norges Bank'a
devretmiştir (Bahgat, 2008).
En büyük fonlardan olan ve 1976 yılında kurulan Abu Dabi Yatırım Otoritesi fonu, petrol
gelirlerinden elde edilen varlıkların yönetimine odaklanan bir fondur. Linaburg-Maduel endeksine
göre 6 saydamlık endeksine sahip olan bu fon, orta sıralarda yer almaktadır. 828 milyar dolarlık
bir büyüklüğe sahip olan bu kuruluş, en büyük hacimli fonlar arasında yer alır (Sovereign Wealth
Fund Institute, 2018).
Türkiye fon büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda yukarıdaki tabloda yer alan devler liginde
yer alamayacak durumda olduğu aşikardır. 100 yıllık bir fon ile sınıflandırılması da
beklenmemelidir. Çok yeni olan bu fonun rakibi niteliğinde yer alabilecek fonlar aşağıdaki tabloda
sınıflandırılmışlardır.
Tablo 5: Görece Küçük Ölçek Varlık Fonları, 2016, Milyar $
Varlık Fonu Adı

Ülke

Ocak 2016 Değeri

Ulusal Sosyal Güvenlik Fonu

Çin

236

Tamasek Holding

Singapur

193,6

Dubai Yatırım Şirketi

Birleşik Arap Emirlikleri

183

Abu Dabi Yatırım Konseyi

Birleşik Arap Emirlikleri

110

Avustralya Gelecek Fonu

Avustralya

95

Samruk-Kazyna JSC

Kazakistan

85,1

Kaynak: https://www.swfinstitute.org/fund-rankings/ sayfasından derlenmiştir.
2008 yılında kurulan Kazak fonu saydamlık ve şeffaflık açısından örnek alınabilecek bir fondur
10 puana sahip fon başlangıç seviyedeki bir girişim olan TVF için tam tamına gelecek için vizyo n
niteliği taşımaktadır.
4. Türkiye Varlık Fonu
Ağustos 2016’da Türkiye’nin stratejik varlıklarını geliştirmek, değerlerini artırmak ve böylece
ülkenin öncelikli yatırımları için kaynak sağlama misyonu ile kurulmuştur. Yaptığı yatırımlar,
performans ve şeffaflığa odaklı kurumsal yönetişim anlayışı ile dünyanın en başarılı varlık
fonlarından birisi olmayı amaçlayan fon, ekonomik istikrarının arttırılması ve kalkınmasına katkı
sağlamak, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmek; mevcut kamu
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varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacı taşımaktad ır
(Türkiye Varlık Fonu, 2017).








Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi A.Ş “Stratejik Yatırım Planı” çerçevesinde,
Başbakanlığa bağlı, profesyonel yönetim ilkelerine göre yönetilen, özel hukuk
hükümlerine tabi bir anonim şirket yapısındadır. TVF’nin ana amaçları (Türkiye Varlık
Fonu, 2017):
Önemli kamu varlıklarında değer artışı sağlayarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmak,
Katılım finansmana uygun varlıkların gelişmesine destek olmak,
Sermaye piyasalarının araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak,
Türkiye’ye daha fazla yatırımcı ilgisini çekmek ve yeni yatırımlar için sermaye sağlamak,
Stratejik önem arz eden sektörlerin gelişmesine ve büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek
amacıyla Türkiye Varlık Fonu’nu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek olarak
belirlenmiştir.

Türkiye Varlık Fonu içerisinde Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı, Botaş, PTT, Türk Hava Yolları,
Türk Telekom, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Çaykur, Borsa İstanbul, Milli Piyango, TCDD, Eti
Maden, Türksat, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Jokey Kulübü ve Kayseri Şeker
Fabrikasının kamu payları ve devlet mülkiyetinde bazı taşınmazlar yer almaktadır.
Ayrıca, 01.03.2018 tarihinde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. BIST Girişim Sermayesi Yatırım
Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına SPK tarafından karar
verilmiştir. (Sermaye Piyasası Kurulu, 2018).
Öte yandan, borsadaki kayıt ve kotasyon ücretlerinden, kurumlar ve gelir vergisinden, belediyele re
ödenecek çeşitli vergi ve harçlardan muaf olan bu ayrıcalıklı fon, ihale ve devlet memur lar ı
özelleştirme kanunlarına da konu olmaktan çıkarılmış ve özel hukuk hükümlerine tabi olacak
şekilde uyarlanmıştır. Bu yönüyle fonun Sayıştay denetimine tabi olmaması önemli eleştirile re
maruz kalmasına ve kamuoyu tepkisi almasına sebep olmuştur (Güçlü , 2018).
Türkiye Varlık Fonu’nun bir cari fazla veya bütçe fazlası olarak kurulan bir yapı olmaması onun,
emeklilik ihtiyat, rezerv ya da tasarruf fonu sınıflandırmasına alınmasını engellerken, fonun
kuruluş sebepleri arasında stratejik amaçların güdüldüğünün belirtilmesi bu fonu stratejik
kalkınma ulusal varlık fonu statüsüne yerleştirmektedir.
Nitekim, fonun kuruluş gerekçesinde şu stratejik amaçların hedeflendiği vurgusu da yapılmaktad ır.
TVF ile (Güçlü , 2018):






Gelecek on yıl içinde yıllık %1,5 oranında ekstra büyüme oranı sağlanması,
Yeni yatırımların istihdama ekstra yüzbinlerce kişilik katkı sağlaması,
Büyük altyapı projelerine (Otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve Havalima nı,
Nükleer Santral gibi) kamu kesimi borcu artırılmaksızın finansman sağlanması (Kamu
Özel Ortaklığı),
Teknoloji yoğun sektörlerdeki (Savunma, havacılık ve yazılım gibi) yerli şirketler in
sermaye ve proje bazında desteklenmesi, küresel oyuncu olmalarının sağlanması,
Türkiye için önem taşıyan doğal gaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere yasal
ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan arz güvenliğini sağlamak adına doğrudan yatırım
yapılabilmesi amaçlanır.
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Şekil 5: Türkiye'nin Kamu Özel Ortaklığı Kredi Sektörel Kompozisyonu (2006-15 yıllar aralığı)
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Kaynak: Dünya Bankası
Dünya Bankası verilerinden hareketle, son on yılda yapılan Kamu Özel Ortaklığı projelerinin bu
stratejik kalkınma projelerinin kompozisyonunda önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Toplamda
119 milyar dolarlık hacme sahip bu kredilerin, 46 milyar doları (%39) havaalanı projeleri için, 34
milyar doları ise (%29) otoyollar, köprüler ve tüneller için harcanmıştır. Geriye kalan 39 milyar
doların 29 milyar doları (%24) enerji üretim ve dağıtımı için, 10 milyar doları (%8) ise şehir
hastaneleri projeleri için harcanmıştır.
Türkiye Varlık Fonu, 6741 sayılı Kanun 6. maddesi uyarınca 3 aşamalı bir denetim sürecine tabi
bir yapıdır. Fonun ve bağlı kuruluşlarının tam hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi ve kurumsa l
yönetim prensipleri dahilinde yürütülecek olan tüm faaliyet ve operasyonları denetime tabidir. Bu
üç aşamayı ise:
1. Mali Denetim; denetim firmalarının önde gelen sektör temsilcilerince,
2. Yasama Denetimi; Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca,
3. Başbakanlık Denetimi; en az üç merkezi denetim elemanınca yapılacaktır.
Ayrıca, fona devredilmiş varlık ve şirketlerin denetimine, mevzuata göre Sayıştay ve/veya BDDK
ve/veya SPK tarafından devam edilmektedir. Şu an itibariyle fon, Linaburg-Maduel şeffaflık
endeksinde taranmamaktadır.
Uluslararası Varlık Fonu Enstitüsü (SWFI) araştırmacısı Spencer Ward ile TVF ile ilgili talep
edilen verilerle ilgili olarak uzman araştırmacı TVF’ye istinaden şu açıklamalarda bulunmuştur:
“TVF'nin statüsü ve uzun vadeli yatırım hedefleri, herhangi bir somut ayrıntı
veya mali rapor yayınlamadığından, yönetim kurulunun kargaşa içinde
olduğu ve şimdiye kadar önemli sermaye yöneticilerini çekemediğinden, kesin
olarak anlaşılması güç olan belirsiz bir yapıdır. Bu nedenle, SWFI ile
herhangi bir türden bir şeffaflık notu taşımamaktadır (1-10 arası bir ölçekte
dahi ölçülememiştir).”
Ayrıca, TVF’nin 2017 yılında yapılan Uluslararası Varlık Fonları Forumuna (IFSWF) üye olarak
kabul edildiğini belirtilmiştir. Çelişki niteliğinde bir
örnekle saydamlık ve forum davetlis i
olmanın bir niteliğinin olmadığına da vurgu yapılmıştır. Örnek olarak Libya Yatırım Otoritesinin
de bu foruma üyeliğinin bulunduğu ancak, fonun saydamlık puanının SWFI’nin Linaburg-Madue l
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endeksinden 10 üzerinden 1 saydamlık endeksine sahip olduğunu ifade edilmiştir. Bu yönüyle
Libya Yatırım Otoritesi özelinde Santiago ilkeleri açısından saydamlık, iyi yönetişim, hesap
verilebilirlik açısından sınıfta kaldığı söylenebilir. TVF için de muğlaklık ve yönetişim açısında n
bir strateji ortaya konulmazsa aynı kanıya ve sonuca maruz kalacağı yetkili tarafından dolaylı da
olsa ima edilmektedir.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan muhtelif açıklamalarda, TVF'nin 40 milyar
ABD doları tutarındaki kısmı, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve
Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin de dahil olduğu devlet bankaları ile piyango sistemi gibi devlet
idarelerinden oluşmaktadır. Bu durum daha çok çeşitlendirilmiş bir likit varlığa yatırım yapmak
için fon kaynağı kullanan aşırı kaynak veya bütçe geliri olan bir ulusal varlık fonundan ziyade bir
ulusal kalkınma bankasına benzer bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.
5. Sonuç ve Değerlendirme
UVF'ler, gelişmiş ülkelerin bankacılık sistemini dengelemeye yardımcı olan fonlar sağlayarak,
beklenmedik bir şekilde dengeleyici bir rol oynamışlardır. Ayrıca hem bölgesel bazda hem de daha
geniş ölçekte gelişmekte olan ülkeler arasındaki mali iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat
yaratmışlardır. İstikrar, tasarruf fonu, ihtiyat (rezerv), kalkınma ve açık emeklilik fonları şeklinde
amaçlarına göre sınıflandırılabilen bu fonlar, on yıllardır finansal aktivitelerde yer almaktadır.
Bütçe ve ekonomiyi aşırı ihracat ve hasıla oynaklıklarına karşı koruma ve istikrarını sağlamak,
yenilenemeyen emtia üretimini çeşitlendirmek, döviz kurundan daha fazla getiri elde etmek, para
otoritelerine istenmeyen likiditeyi yaymaya yardım etmek, gelecek nesiller için tasarrufu artırmak,
sosyal ve ekonomik kalkınmayı fonlamak, hedef ülkeler için uzun dönem sürdürülebilir büyüme
oranlarını sağlamak, ve/veya politik strateji uygulamak UVF’lerin muhtelif ortak amaçları
arasında yer alsa da bu amaçlar ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedirler.
Türkiye Varlık Fonu’nun bir cari fazla veya bütçe fazlası olarak kurulan bir yapı olmaması onun,
emeklilik ihtiyat, rezerv ya da tasarruf fonu sınıflandırmasına alınmasını engellerken, fonun
kuruluş sebepleri arasında stratejik amaçların güdüldüğünün belirtilmesi muammaları bünyesinde
barındırsa da bu fonu stratejik kalkınma ulusal varlık fonu statüsüne yerleştirmemize imkân
tanımaktadır.
Mevcut statüsü ile ele alındığında, tıpkı bebek endüstriler tezinde olduğu gibi metafor olarak
düşünüldüğünde TVF, dünya hasılasının %1’ine sahip olan çok yeni bir girişimdir. 7,5 trilyo n
dolarlık hacimli piyasada yalnızca 52 milyar dolar seviyeleri ile %0,7’lere dahi ulaşamamakta ve
oldukça küçük bir ekonomik aktör ve girişim olarak kalmaktadır.
Ayrıca, Varlık fonlarının başarılı sayılabilmesi açısından çeşitli kriterlerden bahsedilebilir.
Saydamlık, iyi yönetişim, gelecek nesiller için gelir yaratma, tasarruf yaratabilme, yatırım
açısından stratejik ve katma değer yaratabilecek sektörlere yönelebilme, fonların bilanço
aktiflerinin üssel olarak artış sergileyebilmesi başarı kriterleri arasındadır. Nitekim Linabur gMaduel şeffaflık endeksinin verdiği 1-10 skalasındaki puanlar karşılaştırmalı analiz açısında n
önem teşkil eder niteliktedir. Nitekim küresel bazda ders niteliğinde başarı örneklerinden 25 yıllık
Norveç Varlık fonu en iyi yönetilen fon olarak metin içerisinde bahse konu edilmiştir.
Ayrıca, Dünya örneklerinin aksine bu fonun büyük ölçüde yurt dışı fon tedariki açısından tıkanan
sektörlere likidite sağlama çabası taşıdığı ve bu amaçla tasarlandığı da ifade edilebilir. Küresel
bazda parasal genişlemenin sona erdiği sürece müteakiben, içeride özelleştirme gelirler inin
tıkandığı, portföy yatırımlarının cazibesini yitirdiği, enflasyonun tekrar iki hanelere yükseldiği son
yıllarda %7 gibi iddialı büyüme sergileyen, yükselen ekonomi olmayı orta ve uzun vadede
amaçlayan, dünya hasılasından %1 pay alan on sekizinci sıradaki bir ülkenin ilk ona girebilmes i
teorik ve ampirik açıdan kısa vadede mevcut yapısal sorunlar devam ettiği müddetçe pek mümkün
görünmemektedir. Tasarruf açığı olan ülkelerin fon fazlalarının kendi çekim alanlarına kanalize
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edebilmesi ve sürdürebilir büyümeyi bu fonlarla sağlayabilmesi için uluslararası normlarca kabul
gören kurumlarının etkinliğini, hukukun üstünlüğünü, özel mülkiyet haklarının korunacağına dair
sermayeye kalıcı güveni temin etmesi tabiri caizse inelastik bir durumdur. Yakın ekonomi politik
tarih mercek altına alındığında ise, Türkiye ekonomisinin iktisadi kurum ve kuruluşlarına yatırım
yapılmasını ve yabancı yatırımı cezbetmesini sağlayacak uluslararası reyting kuruluşlarında n
yeterli kredibilite ve güven vasıflarını sağlayamadığı dahil ileri sürülebilir. Dışa açık bir ekonomi
modelinin benimsendiği, ihracata yönelik sanayi stratejisinin güdüldüğü ve fakat montaja dayalı
enerji, ara mal ve yüksek teknoloji ürünlerine dışa bağımlı bir ekonomik yapının katma değer
üretimi açısından sınıfta kaldığı, işgücünü ve insan sermayesini yeterince etkin kullanamad ığı
ifade edilebilir. Bu haliyle geçek nesillere servet aktarımından daha ziyade elindeki varlıkları etkin
ve verimli kullanmaktan aciz bir yönetim sergileyeceği ileri sürülebilir. Yüksek faiz düşük kur
politikaları ile çözülemeyen ekonomik yapıya yapısal sorunların, enerji dışa bağımlılığının ve
paralelinde cari açık kırılganlıkların etkisi de yadsınamaz. Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz
gibi politik belirsizlik ve istikrarsızlıkların da dinamizme olumsuz etkileri düşünüldüğünde
uluslararası piyasalardaki itibarın yatırımcılarca çok da iç açıcı olmadığı ileri sürülebilir.
Öte yandan, Türkiye ateş çemberi çevre ülkelerine nazaran üç milyon göçmene ev sahipliği yapan
ve sınırları kesin hatlarla çizilmese de hâlen ekonomisini kredi genişlemeleri ile büyüme ye
odaklayan ve 2001 krizi sonrasında inşa ettiği yapılanmayla ve neoliberal politikalarla yürütme ye
devam ettirmektedir. Sosyal patlamalara ve kapitalizmin kendini yeniden evirmeler ine maruz
bıraktığı bu kompleks yapı içerisinde Türkiye’nin dinamik genç nüfusu fırsat ve tehditleri de bir
arada barındırmaktadır. İstihdam politikaları, Havalimanı projeleri, şehir hastaneleri ülkenin
makro ekonomik politikaları açısından kritik büyüklükteki önemli girişimleridir ve bu girişimler in
finansmanı için varlık fonu oldukça önemli bir kaynak olabilir.
Kabul etmek gerekir ki, TVF daha çok yeni ve henüz emekleme aşamasındadır. Kısa vadede,
saydamlık, iyi yönetişim, hesap verilebilirlik açısından birçok eksiğinin olması doğaldır. O yüzden
bu eksikliklerin en kısa sürede tamamlanması kaçınılmazdır. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonunun
gelirleri yönünden yapılan açıklamalar belirgin ve kamuoyunu aydınlatıcı bir seviyededir. Ancak
fon gelirlerinin kaynak olarak ne şekilde, nasıl ve hangi sektörlere aktarılacağının kanunda
belirtilmemiş olması, belirsizlik ortamına zemin hazırlamaktadır. Bunlara karşılık fondaki gelir
getiren varlıkların iyi yönetilerek kaynak oluşturulması ve büyük projelere buradan destek
verilmesi mümkün görünmektedir. İyi yönetilmesi ön şartı ile beraber dışsal şoklara karşı önemli
bir kalkan görevi görmesi ve küresel rekabette Türkiye’nin elini güçlendirmesi de olası sonuçlar
arasındadır.
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Öz:
Değişimin hızı ve rekabet ile baş edebilmek için işletmeler çeşitli usuller ile buna cevap aramaktadırlar. Bu
cevaplardan biri de çalışanlardır. Çalışanların iş gereklerinde yazılmayan, beklenenin ötesinde gönüllü faaliyetleriy le
desteği buna bir cevaptır. Bu faaliyetlere işletme içindeki uygulamaların yeni bilgi ve teknoloji ile değer yaratacak
çıktılara dönüştürülmesi ise diğer bir cevaptır. Küreselleşme, yoğun rekabet ve değişimin baskısı altındaki işletmelerin
sürdürülebilirliğini sağlamalarında kalite bir başka cevap niteliği taşımaktadır. İşletmeler fırsatlar ve tehditler içeren
rekabete karşı kaliteyle cevap verebilirler. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde müşteri tatminini önceleyen, kaliteli
mal/hizmet sunan, sürekli iyileştirme yapan, tedarikçiden tüketiciye kadar uzanan zincirdeki süreçleri yöneten
işletmeler rekabet avantajı elde edeceklerdir. TKY uygulamaları bu avantajların elde edilebilmesine yönelik
çalışmaların temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel
Yenilikçilik ile Toplam Kalite Yönetimi uygulaması algılamalarının ilişkisini tespit etmektir. Araştırma kapsamında
TR33 Zafer Kalkınma Ajansı bölgesindeki 4 ilden 24 özel işletmedeki 397 beyaz ve mavi yakalı çalışandan veri seti
oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçiliğ in Toplam Kalit e
Yönetimi uygulamaları üzerinde pozitif ve anlamlı ilişkileri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Yenilikçilik, Toplam Kalite Yönetimi
JEL Kodları:D23, M10,O30

THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR AND
ORGANIZATIONAL INNOVATIONS ON TOTAL QUALITY MANAGEMENT
PRACTICES
Abstract:
To cope with the pace of change and competition, businesses are seeking answers through a variety of procedures.
One of those answers is the employees. It is a response to volunteer activities that are not written to the job
requirements of the employees and beyond the expectations. This is another way of transforming applications within
the enterprise into output that will create value with new information and technology. Quality is another answer quality
as globalization, intense competition and the sustainability of enterprises under the pressure of change. Businesses
can respond to qualifications that include opportunities and threats. Businesses that prioritize customer satisfaction,
provide quality goods / services, continuously improve, and manage the processes of the chain extending to the
supplier are going to gain competitive advantage in the sectors in which they operate. TQM applications form the
basis for efforts to achieve these advantages. The aim of this study was to determine the relationship between the
participants' perception of Organizational Citizenship Behavior and Organizational Innovation and Total Quality
Management. Within the scope of the research, a data set was formed from 397 white and blue-collar employees in
24 private enterprises from 4 provinces in TR33 Zafer Development Agency. As a result of the study, positive and
meaningful relationships between Organizational Citizenship Behavior and Organizational Innovation on Total
Quality Management applications were determined.
Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Organizational Innovation, Total Quality Management.
JEL Codes:D23, M10,O30
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Giriş:
İş hayatı dinamik yapısı gereği her geçen gün değişmektedir. Çalışanlar da değişimin içinde
evrilerek gelişmektedir. Bu gelişim örgütsel bağlamda düşünüldüğünde verimlilik ve etkinlik
artırıcı değişkenlerdir. Örgütlerin sahip olduğu bu değişkenlerin temelinde kaynak olarak
görülmesi gereken unsur çalışanlardır. Yetişmesi ve örgütsel faaliyetlerdeki devamlılığın
sağlanmasında değerli ve kıt bir kaynak olan çalışanlar ve çalışanların davranışlarıdır. Bu
davranışların iyi anlaşılması örgütsel faaliyetlerin etkinliği açısından önemli olmaya devam
etmektedir. Biçimsel rol davranışlarının ötesinde iradi temelli bu davranışların önemi artarak
devam etmektedir. Bu öneme işletmeler açısından bakıldığında iş tatmini, iş performansı, kaynak
tasarrufu, çatışmaların önlenmesi, sorumluluk bilinci, örgütsel işlerlik vb. gibi unsurlar la
işletmelerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktadır.
1.1.Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD)
İşletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı kazanmalarında ya da var olan avantajlar ı
sürdürmesine en önemli katkıyı (Öge ve Erdoğan, 2015) sağlayan çalışanlardır. Bu katkı çalışanın
ihtiyacı ile işletmenin gereksinimleri arasında bir denge kurulduğunda daha da anlamlı hale
gelmektedir. Ortak yarar-karşılıklı çıkar dengesi içerisinde işletmelerin; çalışanlarını bir kaynak
olarak görmeleri, çalışanların ise biçimsel rol davranışlarının ötesinde “fazladan rol davranış ı”
sergilemeleri önem arz etmektedir (Erdoğan ve Bedük, 2013). Örgütsel Vatandaşlık Davranış ı
(ÖVD) olarak tanımlanan bu tür davranışlarla; çalışma arkadaşlarına yardım eden (Arslan vd.,
2016:91), işle ilgili sorunları şikâyet etmeden çözmeye çalışan, kendinden önce diğerler ini
düşünen, çalışanlara karşı saygılı ve sorumlu, örgüte karşı gönüllü olarak faydalı davranışlar
bütünüdür (Özler, 2015:101). Hem ulusal hem de uluslar arası alandaki yoğun rekabetin üstesinde n
gelmek için çalışanların biçimsel rol davranışlarının ötesinde gayret göstermesi oluşturulacak
örgütsel iklimle etkinlik sağlanabilir. Bu iklimi oluşturulduğunda çalışanların sadece itaati değil
rızası da kazanılmış olur. Günümüzün yoğun rekabet ortamında işletmelerin sürdürülebilirliğini
belirleyen önemli unsurlardan biri de çalışan çalışanların potansiyelini açığa çıkarmak ve bu
potansiyeli harekete geçirebilmektir (Aydoğan ve Altuğ, 2006). Etkinlik ve verimlilik sadece ileri
teknoloji kullanılarak elde edilememektedir. Çalışan davranışları da önemli bir çarpan unsurud ur.
Bu çarpan unsuruyla çalışanların biçimsel rollerinin dışındaki fazladan rol davranışları önemini
artırmaktadır. Bu davranışları Barnard (1938) işbirliği yapma istekliliği, Katz (1964) biçimsel rol
performansı ile yaratıcı spontane davranışlar arasındaki fark, Bateman ve Organ (1983) iyi asker
sendromu, Organ (1988) yardımcı olma - inisiyatif kullanma, Özdevecioğlu (2003) yüksek enerjisi
ile katkıda bulunmaya niyetlenme, Begüm (2005) örgüt kurallarına tam uyum, Basım ve Şeşen
(2006) örgüte zarardan kaçınma olarak ifade etmişlerdir. Örgütsel vatandaşlık davranışını n
boyutları birbirinden oldukça farklı biçimlerde ele alınmış olmakla birlikte en çok kabul gören
Organ (1998) çalışmasındaki gibi 5 boyut (Diğerkâmlık, Vicdanlılık, Sportmenlik, Nezaket, Sivil
Erdem) esas alınarak yapılmıştır.
1.2. Örgütsel Yenilikçilik (ÖY)
Yenilikçilik; işletme yaşamının sürdürülebilir olmasında, yeni fikirler bulunmasında, var olan
fikirlerin geliştirilerek müşteri istek ve beklentisini karşılanmasında elzemdir. Bu istek ve
beklentilerin karşılanması sürdürülebilir teknolojik ilerlemeler ve elde edilen başarılarla mümkün
olmaktadır. Günümüz dünyasında bu başarılara ulaşmanın yolu girdilerin en önemlisi bilginin
mahiyetini kavramaktan geçmektedir. Bilgiyle elde edilen yetenekler ile işletmeler hedefler ine
ulaşarak toplumsal refaha da katkı sağlamaktadırlar. Bu katkının başında gelen yenilikçilik; yeni
ya da iyileştirilmiş mal/hizmet veya üretim yöntemi temelinde yeni düşünceler üretmektir.
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Latince kökenli “nova”, “yeni” kelimesine dayanana inovasyon, yani “yenilik” sözcüğü genelde
yeni bir şeyin, veya yöntemin tarifi ya da sunumu (Yüksel, 2015:3) olarak ifade bulmaktad ır.
Kapsamlı tanımlamak istenirse orijinal, yenilik, yeni ve değerli bir ürün, bir ürün/hizmet üretmede,
bilginin analiz ve sentezi, birleşimi veya somutlaştırılmasını ifade etmektedir (Luecke, 2008:3).
Avrupa Birliği (1995)’ne göre yenilik; ana kaynağı bilim ve teknolojideki yeni bilgiler ile
pazarlanabilir ürün veya hizmet fikrinin imal edilip dağıtılarak toplumsal hizmete dönüşüm
sürecindeki yenilenmeyi ve sonucu ifade etmektedir (Tüsiad:2003:23). Diğer bir deyişle; farklı ve
iyi bir fikri paraya dönüştürerek topluma fayda sağlama olarak tanımlanabilir (Altun, 2007:7-8).
Küreselleşmenin etkisiyle yoğun rekabet baskısı altında kalan işletmeler rekabetçi olabilmek ve
pazarın beklentilerini karşılayabilmek amacıyla çeşitli yollar aramaktadır. İşletmeler bu yollar ı
kullanabilmek için, üretecekleri ürün/hizmet, yönetim yaklaşımları, pazarlama teknolojileri ve
üretim yöntem ve süreçlerinde bir farklılık oluşturacak araçlara sahipliği zorunlu kılmıştır.
İşletmelerin verimlilik ve kârlılık elde etmesini sağlayacak değişim, dönüşüm ve farklılık lar
örgütsel yenilik olarak kabul görmektedir (Uzkurt, 2008:13). Örgütsel yenilikçilik; stratejik
yönelimli yenilikçi davranış ve süreç ile birleştirerek bir organizasyonun pazara yeni ürün ve
hizmetler sunması veya yeni pazarlar açması yönündeki yenilikçi kabiliyetidir. Örgütsel
yenilikçiliğin değerlendirilmesi için beş boyutlu bir sınıflandırma modelini önermektedir. Bu beş
boyut Örgütsel Yenilikçilik bileşen faktörlerini içermektedir. Wang ve Ahmed (2004)’e göre bu
boyutlar; davranışsal yenilikçilik, ürün yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği, pazar yenilikçiliği ve
stratejik yenilikçiliktir.
1.3. Toplam Kalite Yönetimi (TKY)
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve değişimin hızıyla mal/hizmet üreten işletmeler için çetin
rekabet koşulları oluşmuştur. İşletmeler ortaya çıkan rekabette sürdürülebilirlikleri ile müşteri
istek ve beklentilerini sağlamak için yeni ve dinamik yönetim teknikleri uygulamak durumunda
kalmaktadırlar. Rekabet üstünlüğü elde etmenin ve sürdürmenin yolu müşteri istek ve
beklentilerini iyi anlamak, bu istek ve beklentilere kısa zamanda cevap verebilmek, müşteriye ucuz
ve kaliteli mal/hizmet sunmaktan geçmektedir. Doğru mal/hizmeti, uygun fiyat ve kalitede, doğru
zamanda sunabilen işletmeler günümüzün yoğun rekabet koşullarında sürdürebilirlikler ini
sağlayarak ayakta kalmayı başarabilmektedirler. İşletmelere kaliteyle birlikte maliyet avantajı,
esneklik ve hız sağlayan Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları uzun dönemli başarıyı
amaçlayan bir yönetim felsefesidir. Hızla değişen ve acımasız rekabetle mücadele zorunda kalan
işletmeler için TKY çağdaş bir yönetim düşüncesi olarak pek çok aşamadan geçerek günümüze
kadar ulaşmıştır. Kaliteyi temel alan müşteri istek ve beklentilerinin karşılanması için tüm
çalışanların katılımını ifade eden TKY ile işletmeler sürdürülebilir rekabet ve verimlilik ile rekabet
üstünlüğü sağlamaktadırlar.
Toplam Kalite Yönetimi; uzun vadeli müşteri tatminini esas alan, kendi çalışanlarıyla birlikte
toplumsal sorumluluğu önemseyen, kalite odaklı ve tüm çalışanların katılımının sağlanmas ına
dayanan yönetim biçimidir (Efil, 2016:61). TKY sadece teknoloji, hizmet ve ürün ile değil,
davranış biçiminde, düşüncede, yönetim yaklaşımında ve uygun metot ile kaliteye erişmektir. Bu
açıdan TKY, liderlik, müşteri odaklılık, sürekli eğitim, katılımcılık, sürekli gelişme, sıfır hata ve
toplumsal sorumluluğu önceleyen her alanda kaliteyi geliştirmeyi esas alan yönetim felsefes id ir
(Akdemir, 2009:409). Müşteriye “daha ucuz”, “daha kaliteli” ve “daha çabuk” mal ve hizme t
sunumunu gerçekleştirmek için kalite olayı istatistiksel ve teknik bir uygulama olmaktan çıkıp
ürünün müşteriye ulaşana kadarki zincirde yer alan çalışan davranışlarını, sorumluluklarını ve iş
yapma usulleri belirlemeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan “felsefe”ye dönüşmüştür (Koçel,
2007:289). TKY, işletmede üretilen ürün veya hizmetlerin, işletme süreçlerinin ve çalışanlar ın
devamlılık içindeki iyileştirme devinimleri ve geliştirilmesiyle minimum maliyet seviyesinde,
önceden belirlenmiş müşteri istek ve beklentilerini çalışanların katılımıyla ve beklenen
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yükümlülükleri karşılanması amacıyla işletme performansının sürekli iyileştirilmesi stratejisid ir
(Taşkın ve Ekici, 2008:29). TKY Uygulamaları Ustasüleyman (2011) çalışması baz alınarak;
Eğitim, Müşteri Odaklılık, Liderlik ve Üst Yönetim, Takım Çalışması, Sürekli İyileştir me,
Tedarikçi Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi ve Ürün Tasarımı alt boyutlarıyla ele alınmıştır.
1.4.ÖVD, ÖY ve TKY ile ilgili yapılmış çalışmalar
Öz (2008) yaptığı; TKY, ÖVD, Örgütsel Bağlılık ve İşe Cezbolma ilişkisi çalışmasında TKY
Uygulamaları arttıkça Örgütsel Vatandaşlık Sergilenme davranışlarının arttığını ifade etmektedir.
Buentello (2015) yaptığı; TKY, ÖVD ve Performans İlişkisi çalışmasında TKY Uygulamalar ının
ÖVD ve performans üzerinde aracılık etkisinin olduğunu iddia etmektedir. Carlos vd. (2011)
yaptıkları; TKY’nin Çalışanlar Üzerindeki Tutum ve Davranışlarının İlişkisi çalışmasında TKY
uygulamalarının aracılık etkisiyle ÖVD ve bireysel performansı etkilediğini iddia etmişlerd ir.
Adawiyah ve Pramuka (2012) yaptıkları; İnsan Odaklı TKY ve ÖVD’nin Endonezya İslam
Bankasındaki İlişkisi çalışmasında İnsan Odaklı TKY Uygulamalarının ÖVD’yi pozitif ve anlamlı
bir şekilde etkilediğini iddia etmişlerdir. Adawiyah vd. (2011) yaptığı; TKY ve İnsan Odaklı TKY
ile İşyeri Spiritüalizminin aracılık etkisi çalışmasında İnsan Odaklı TKY Uygulamalarının iş
tatmini, örgütsel bağlılık ve ÖVD arasında pozitif ve anlamlı ilişkiler bulmuştur. Mehrabi vd.
(2013) yaptıkları; ÖVD, TKY ve İş Performansı çalışmasında TKY Uygulamalarının ÖVD ve
Örgütsel performans üzerinde aracılık etkisini doğrulamışlardır. Narimani vd. (2013) yaptıklar ı;
ÖVD’nin Kurumsal Kaynak Planlaması başarısında TKY’nin Aracılık Etkisi çalışmasında TKY
Uygulamalarının ÖVD ve Kurumsal Kaynak Kullanımında aracılık etkisinin olduğunu iddia
etmişlerdir. Aslefallah ve Badizadeh (2014) yaptıkları; Bir Sigorta İşletmesinde ÖVD’nin TKY ve
Örgütsel Performans çalışmasında TKY uygulamalarının ÖVD ve örgütsel performansa aracılık
etkisinin olduğunu iddia etmişlerdir. Ramezanian vd. (2013) yaptıkları; Beden Eğitimi
Bürolarında Örgütsel Davranış, TKY ve Örgütsel Etkinlik çalışmasında TKY Uygulamalar ının
ÖVD ve Örgütsel etkinlikte önemli rol oynadıklarını iddia etmişlerdir. Cahyono (2013)
çalışmasında İş tatmininin ÖVD’yi pozitif etkilediğini, takım çalışmasının da ÖVD’yi iş tatmini
yoluyla aracılık etkisinin olduğunu iddia etmişlerdir. Deluga (1995) yaptığı çalışmada ÖVD ile
karizmatik liderlik arasında pozitif ve anlamlı ilişki tespit etmiştir. Horng ve Huarng (2002)
çalışmalarında dahili değişkenler tanınma, stratejik adaptasyon ve ÖVD ile TKY ve Örgütsel
davranış teorileriyle bağlantılı olduğunu iddia etmişlerdir. Romle vd. (2016) çalışmalar ında
ÖVD’yi Bireysel ve Örgütsel olarak 2 ayrı kategoride incelemişlerdir. Örgütsel ÖVD’nin yüksek
performansla ilgili olduğunu iddia etmişlerdir. Aslında toplam kalite yönetimi bir örgüt felsefes id ir
ve süreçlerin kalite ve hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi üzerine odaklanan bir problem çözme
metodolojisidir (Koys, 2001). Birçok çalışma, (Samson ve Terziovski, 1999) TKY Uygulamalar ını
iki gruba; insan odaklı, sistem odaklı olarak ikiye ayırdı. Sistem odaklı TKY istatistiksel süreçlerin
kontrolü, görevlerin niceliksel olarak geliştirilmesi, performanslar ve genellikle niceliksel ve
araçsal olan diğer ölçme araçları bulunmaktadır. İnsan odaklı TKY ise; çoğunlukla insan
kaynakları yönetimi ile ilgilidir (Ho vd., 2001).
Özdaşlı (2006) yaptığı “Toplam Kalite Yönetimi ve Yenilik İlişkisi: Bir Örnek Olay” çalışmas ında
TKY ilkelerinin yenilik türleri üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu ifade etmektedir. Dede
(2012) yaptığı “Toplam Kalite Yönetimi Ve İnovasyon Arasındaki İlişkinin İstatistiksel Analizi”
çalışmasında TKY uygulayan işletmelerin inovasyon uygulamalarına geçişleri daha kolay
olduğunu, TKY ve inovasyon arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğunu ifade etmektedir.
Güleş ve Bülbül (2004) yaptıkları “Toplam Kalite Yönetiminin İşletmelerde Yenilik Çalışmalar ına
Katkıları” çalışmasında TKY’nin ölçme, geri besleme, problem çözme ve sürekli öğrenmeyi teşvik
edici yapısı nedeniyle yenilik çalışmaları için yapılan çalışmalarda yapılan tekrar ve hataların
azaltılması ve kaynak kullanımının verimliliğini önemli ölçüde arttırdığını ifade etmektedirler.
Erdil ve Kitapçı (2007) yaptıkları “TKY Araçlarının Kullanımı ve Firma Yenilikçiliğinin Yeni
163

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçiliğin Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki
Etkileri

Ürün Geliştirme Hızı ve İşletme Performansına Etkisi” çalışmada TKY uygulamalarının firma
yenilikçiliği üzerinde pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Agus ve Hassan (2011)
Malezya’da üretim işletmelerine yaptıkları “Üretim ve Müşteri Performansını TKY yoluyla
Geliştirme: Rekabet Avantajı için Stratejiler” çalışmada TKY Uygulamalarının yeni teknoloji ve
yenilikçilik arasında doğrusal korelasyon olduğunu bulmuşlardır. Prajogo ve Sohal (2003)
yaptıkları TKY uygulamaları ve Yenilikçilik ve kalite performansı çalışmasında; TKY ile ürün
kalitesi ve ürün yeniliği performansı arasında pozitif ve önemli ilişkiler tespit etmişlerdir. Buna
ilaveten; Çok Boyutlu TKY uygulamalarının Kalite ve Yenilik Performansıyla Belirlenmes i
çalışmasında; Sistem Odaklı TKY’nin kalite performansıyla İnsan Odaklı TKY’nin ise yenilik
performansını desteklediğini iddia etmişlerdir. Prajogo ve Hong (2008) yaptıkları “TKY’nin ARGE çevresindeki etkisi: Güney Kore İşletmelerinden bir perspektif” çalışmasında TKY
uygulamaları ile ürün kalitesi ve ürün inovasyonu arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulmuşlard ır.
Pekovic ve Gallia (2009) yaptıkları “Kaliteden İnovasyona: Fransız İşçilerinin Durumunun
Araştırılması” çalışmasında TKY Uygulamaları ile inovasyon türleri arasında pozitif bir ilişk i
olduğunu bulmuşlardır. TKY ve Yenilikçilik konusunda çalışma yapan Daniel I. Prajogo ve Amrik
S. Sohal (2006), Sanjay L. Ahire ve T. Ravichandran (2001) , Prakash J. Singh ve Alan J. R. Smith
(2004), Jesus Perdomu-Ortiz, Javier Gonzalez-Benito ve Jesus Galende (2009), Jose Carlos Pinho
(2007), Panagiotis Trivellas ve Illias Santouridis (2009), Hung vd. (2011), Dede (2012) gibi
araştırmacılar TKY ile Yenilikçilik arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir.
2. Araştırmanın Metodolojisi
Bu araştırma; Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Örgütsel Yenilikçiliğin Toplam Kalite Yönetimi
uygulamalarına üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amaçla 2010-2017 yılları arasında TR33
Zafer Kalkınma Ajansından destek, hibe ve teşvik almış olan ve Toplam Kalite Yönetimi
uygulayan 24 işletmedeki beyaz ve mavi yakalı çalışanlara anket uygulanmıştır. Araştırmada 3
ölçek ile demografik ifadelerden oluşan veri seti kullanılmıştır. TKY Uygulamaları Ölçeği
(Ustasüleyman, 2011) 52 ifadeden oluşmaktadır. Örgütsel Yenilikçilik Ölçeği; Wang ve Ahmed
(2004) tarafından geliştirilen Özeren (2011) tarafından Türkçe’ye çevrilerek geçerlilik ve
güvenilirlik analizi yapılan ölçek 20 ifadeden oluşmaktadır. Örgütsel Vatandaşlık Davranış ı
Ölçeği Organ (1988) tarafından geliştirilen Bitmiş vd. (2014) tarafından tekrar geçerlilik ve
güvenilirlik analizi yapılan ölçek 24 ifadeden oluşmaktadır. Toplamda 96 ifade Likert tipinde
(1.Hiç Katılmıyorum, 2.Katılmıyorum, 3.Kararsızım-Ortadayım, 4. Katılıyorum, 5.Tamamen
Katılıyorum) ve 8 adet demografik özellikler içeren ifadelerden oluşan anket 397 beyaz ve mavi
yakalıya uygulanmıştır. Araştırmanın veri analizinde SPSS (18.0) ve AMOS (16.0) paket programı
kullanılmıştır.
3. Araştırmanın Amacı Ve Önemi
Değişimin ve rekabetin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında işletmeler bunun üstesinde n
gelmek için çeşitli usuller ile cevap aramaktadırlar. Bu cevaplardan biri de çalışanlard ır.
Çalışanların iş gereklerinde yazılmayan, beklenenin ötesinde gönüllü faaliyetleriyle desteği buna
bir cevaptır. Bu faaliyetlere işletme içindeki uygulamaların yeni bilgi ve teknoloji ile değer
yaratacak çıktılara dönüştürülmesi ise diğer bir cevaptır. Küreselleşme, yoğun rekabet ve
değişimin baskısı altındaki işletmelerin sürdürülebilirliğini sağlamalarında kalite bir başka cevap
niteliği taşımaktadır. İşletmeler fırsatlar ve tehditler içeren rekabete karşı kaliteyle cevap
verebilirler. Faaliyet gösterdikleri sektörlerde müşteri tatminini önceleyen, kaliteli mal/hizme t
sunan, sürekli iyileştirme yapan, tedarikçiden tüketiciye kadar uzanan zincirdeki süreçleri yöneten
işletmeler rekabet avantajı elde edeceklerdir. TKY uygulamaları bu avantajların elde
edilebilmesine yönelik çalışmaların temelini oluşturmaktadır.
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4.Örneklem ve Veri Seti
Araştırma kapsamında; TR33 Zafer Kalkınma Ajansından 2010-2017 yılları arasında 184 işletme
destek, hibe ve teşvik almış ve bu işletmelerden 24’ünden veri sağlanmıştır. Bu işletmelerdeki 397
mavi ve beyaz yakalı çalışan araştırmamıza destek sağlamıştır.
4.1.Bulgular
Araştırma kapsamındaki katılımcıların demografik özellikleri, kullanılan ölçeklerin güvenilir lik
analizleri, frekans dağılımları, regresyon analizleri vb. ile yorumlanması yer almaktadır.
4.2.Demografik Özellikler
Bu kısımda demografik özelliklere ilişkin tanımlayıcı analizler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1:Demografik Özellikler
İşletme Türü

Frekans
Yüzde
İmalat
200
50,4
Hizmet
197
49,6
Hizmet
Toplam
397
100
Katılımcıların Statüsü
BeyazToplam
Yakalı
158
39,8
Mavi Yakalı
239
60,2
MaviToplam
Yakalı
397
100
Katılımcıların Cinsiyetleri
Toplam
Kadın
147
37,5
Erkek
250
62,5
Toplam
397
100
Erkek
Medeni Durumu
Evli
283
71,3
Toplam
Bekar
114
28,7
Toplam
397
100
Bekar
Yaş Bilgileri
18-37
175
44,1
Toplam
38-52
187
47,1
53-71
35
8,8
38-52
Toplam
397
100
İşletme 53-71Toplam
Büyüklüğü
1-49
128
32,2
50-249
147
37
250 üstü
122
30,7
Toplam
397
100
Eğitim Bilgileri
İlkokul
10
2,5
Ortaokul
38
9,6
Lise
132
33,2
Ön lisans
73
18,4
Lisans
127
32
Lisansüstü
17
4,3
Toplam
397
100
Aylık Gelir Bilgileri (TL)
0-1000
3
0,8
1001-2500
206
51,9
2501-4000
138
34,8
4001-5500
38
9,6
5501-7000
4
1
7000 üstü
8
2
Toplam
397
100
Katılımcıların Çalıştıkları İl Bilgileri
Uşak
50
12,6
Manisa
80
20,2

Geçerli
Yüzde 50,4
49,6
100

Kümülatif
Yüzde 50,4
100

39,8
60,2
100

39,8
100

37,5
62,5
100

37,5
100

71,3
28,7
100

71,3
100

44,1
47,1
8,8
100

44,1
91,2
100

32,2
37
30,7
100

32,2
69,3
100

2,5
9,6
33,2
18,4
32
4,3
100

2,5
12,1
45,3
63,7
95,7
100

0,8
51,9
34,8
9,6
1
2
100

0,8
52,6
87,4
97
98
100

12,6
20,2

12,6
32,7
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Afyonkarahisar
Kütahya
Toplam

116
151
397

29,2
38
100

29,2
38
100

62
100

Tablo 1’e göre; araştırmaya katılanların %50,4’ü imalat işletmesinde, %49,6’sı hizme t
işletmesinde çalıştıkları görülmektedir. Araştırmaya katılanların %39,8’i beyaz yakalı,
%60,2’sinin mavi yakalı olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %37,5’i kadın,
%62,5’inin erkek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %71,3’ünün evli, %28,7’sinin
ise bekâr olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılanların %44,1’inin 18-37 yaş aralığında,
%47,1’inin 38-52 yaş aralığında ve %8,8’inin 53-71 yaş aralığında olduğu görülmekted ir.
Araştırmaya katılanların %32,2’si 1-49 çalışandan oluşan işletmede, %37,0’i 50-249 çalışanda n
oluşan işletmede, %30,7’si ise 250 üstü çalışandan oluşan bir işletmede çalıştıklarını beyan
etmişlerdir. Araştırmaya katılanların %2,5’i ilkokul, %9,6’sı ortaokul, %32,2’si lise, %18,4’ü ön
lisans, %32,0’ı lisans ve %4,3’ü lisansüstü mezunu olduklarını beyan etmişlerdir. Araştırma ya
katılanların %0,8’i aylık gelirinin 0-1000 TL. arasında olduğunu, %51,9’u aylık gelirinin 10012500 TL. arasında olduğunu, %34,8’i aylık gelirinin 2501-4000 TL. arasında olduğunu, %9,6’sı
aylık gelirinin 4001-5500 TL. arasında olduğunu, %1’i aylık gelirinin 5501-7000 TL. arasında
olduğunu ve %2,0’ı aylık gelirinin 7000 TL. ve üstü olduğunu beyan etmişlerdir. Araştırma ya
katılanların %12,6’sı Uşak’ta, %20,2’si Manisa’da, %29,2’si Afyonkarahisar’da ve %38,0’i
Kütahya’da çalıştıklarını beyan etmişlerdir.
4.3. Ölçeklerin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği, Örgütsel Yenilikçilik Ölçeği ve Toplam Kalite Yönetimi
Uygulamaları ölçeği için Açımlayıcı Faktör analizi (AFA) ile Geçerlilik ve Güvenilirlik analizler i
yapılmıştır. Oluşturulan veri setinin; Kalaycı (2010)’ya göre Açımlayıcı Faktör analizi,
Doğrulayıcı faktör analizi, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Bartlett
Küresellik testi, Eğiklik-Basıklık test değerlerine uygun olduğu tespit edilmiştir. Büyüköztürk
(2007)’ye göre iç tutarlıklarının hesaplanmasında Cronbach’s Alpha katsayısının iyi olduğu, Hair
vd.(2010)’a göre ise faktör yüklerinin dağılımının uygun olduğu gözlenmiştir. Araştırmada
kullanılan 3 ölçek için eğik döndürme (Promax), faktör yükleri 0,40 üzerinde, çıkarım metodu
olarak temel bileşenler (Principal Compenents) seçilerek faktör analizi yapılmıştır.
4.3.1.Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA),
Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Organ (1988) tarafından geliştirilen ÖVD Ölçeği, Bitmiş vd. (2014) tarafından Türkçe’ye
uyarlanarak tekrar geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. 24 ifadeden oluşan ölçeğinin faktör
analizi sonucunda teorik olarak uygun faktör altında yer almayan ve faktör yükleri düşük anketin
77, 82 ve 83. (ölçeğin 5, 11 ve 12. ifadeleri) ifadeleri çıkartılmıştır. Örgütsel Vatandaşlık Ölçeğinin
5 faktör ve 21 ifade ile tekrar edilen faktör analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur.
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Tablo 2: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) Ölçeği Faktör Analizi
Faktörler

İfade
1

Faktör Yükleri (Component)
2
3
4

,835
,805
,692
,681
,857
,846
,680
,599

Sivil
Erdem

Nezaket

Diğerkamlık

Vicdanlılık

Centilmenlik

94
,926
95
,869
96
,863
93
,861
92
,807
88
,798
89
,753
87
,743
90
,602
91
,506
75
74
76
73
80
79
81
78
85
86
84
Cronbach's Alpha
,917
,727
Açıklanan Varyans%
23,760
18,192
Kümülatif Varyans%
23,760
41,952
Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) Örn.Yeterliliği ,817
Bartlett Testi χ2= 3706,373 df :210 p:0,000
ÖVD Ölçeği Cronbach’s Alpha Değeri ,822

5

,773
7,974
49,926

,761
7,074
57,000

,860
,766
,683
,722
5,929
62,929

Tablo 2’de görüldüğü gibi faktör yükleri ,506 ile ,926 arasında değişmektedir. Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alpha Değeri ,822 ile çok
iyidir. 5 faktörlü ve 21 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değeri ,817 ile çok iyi olduğu ve toplam
varyansın %62,929’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçeğin yeterli güvenilir lik
düzeyine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
4.3.2.Örgütsel Yenilikçilik (ÖY) Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Geçerlilik ve
Güvenilirlik Analizi
Wang ve Ahmed (2004) tarafından geliştirilen Örgütsel Yenilikçilik Ölçeği, Özeren (2011)
tarafından Türkçe’ye uyarlanarak tekrar geçerlilik ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. 20 ifadeden
oluşan ölçeğin faktör analizi sonucunda teorik olarak uygun faktör altında yer almaya n ve faktör
yükleri düşük 60 ve 64. ifadeleri (ölçeğin 8 ve 12. ifadeleri) çıkartılmıştır. Örgütsel Yenilikçilik 5
faktör ve 18 ifade ile tekrar edilen faktör analizi sonuçları Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3: Örgütsel Yenilikçilik (ÖY) Ölçeği Faktör Analizi
Faktör Yükleri (Component)
Faktörler

İfade
1

3

4

5

,865
,863
,729
,677
,846
,796
,690
,634

Süreç
Yeniliği

Davranışsal
Yenilik

55
54
53
56
71
70
69
72
66
65
67
68
57
58
59
61
62
63
Cronbach's Alpha
Açıklanan Varyans%
Kümülatif Varyans%

2

Stratejik
Yenilik

,752
,704
,631
,499

Pazar
Yenilikçil
iği

Ürün

,736
,706
,675

,771
25,941
25,941

,772
10,340
36,281

,611
9,971
46,252

,692
7,218
53,470

,833
,711
,619
,593
6,779
60,249

Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) Örn.Yeterliliği ,809
Bartlett Testi χ2= 2076,179

df :153 p:0,000

ÖY Ölçeği Cronbach’s Alpha Değeri ,810

Tablo 3’de görüldüğü gibi madde yükleri ,499 ile ,865 arasında değişmektedir. Örgütsel
Yenilikçilik ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Cronbach’s Alpha Değeri ,810 ile çok iyidir. 5 faktörlü
ve 18 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değeri ,809 ile çok iyi olduğu ve toplam varyansın
%60,249’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle ölçeğin yeterli güvenilirlik düzeyine sahip
olduğu anlaşılmaktadır.
4.3.3.Toplam Kalite Yönetimi (TKY) Uygulamaları Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi
(AFA), Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
52 ifadeden oluşan Ustasüleyman (2011) TKY Uygulamaları ölçeğinin faktör analizi uygula nmış
ve Tablo 4’de sunulmuştur.
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Tablo 4: TKY Uygulamaları Ölçeği Faktör Analizi
Faktör Yükleri (Component)
İfade

Çalışm
ası

Takım

Liderlik

Sürekli
Müşteri
İyileştirm
Odaklılık
e

Eğitim

Ürün
Tasarımı

Süreç
Yönetimi

Tedarikçi
Kalite
Yönetimi

Faktör

1
29
28
32
30
31
50
51
49
52
48
42
43
44
41
45
36
35
34
37
19
18
17
20
02
01
03
04
13
10
14
15
23
24
25

Cronbach's Alpha
Açıklanan Varyans%
Kümülatif Varyans%

2

3

4

5

6

7

8

,936
,928
,858
,784
,587
,880
,796
,778
,570
,496
,853
,781
,764
,625
,542
,895
,843
,736
,702
,835
,797
,631
,572
,799
,796
,716
,538
,797
,742
,717
,571

,889
20,790
20,790

,772
9,429
30,219

,778
6,268
36,487

,800
5,876
42,363

,729
5,324
47,686

,737
4,844
52,531

,693
4,350
56,881

,863
,826
,648
,721
3,891
60,772

Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) Örn.Yeterliliği ,825
Bartlett Testi χ2= 5486,580

df :561 p:0,000

TKY Ölçeği Cronbach’s Alpha Değeri ,880

Tablo 4’e göre, teorik olarak uygun faktör altında yer almayan ve faktör yükleri düşük 5, 6, 7, 8,
9, 11, 12, 16, 21, 22, 26, 27, 33, 38, 39, 40, 46 ve 47. (Toplam 18 ifade) ifadeleri çıkartılmıştır.
TKY uygulamalarını 8 faktör ve 34 ifade ile tekrar edilen faktör analizi sonuçları Tablo 4’de
sunulmuştur. Faktör yükleri ,496 ile ,936 arasında değişmektedir. Güvenilirlik katsayısı
Cronbach’s Alpha Değeri ,880 ile çok iyidir. 8 faktörlü ve 34 ifadeden oluşan ölçeğin KMO değeri
,825 ile çok iyi olduğu ve toplam varyansın %60,772’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Bu nedenle
ölçeğin yeterli güvenilirlik düzeyine sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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4.3.4. Demografik Özelliklere ait Anova ve T-Testleri
Bu kısımda bazı demografik özellikler ile ÖVD, ÖY ve TKY arasındaki ilişkiler t-testi ve Anova
ile analiz edilecektir. T-Testi iki örneklem arasındaki ortalamaların önemli seviyede farklılık
olup/olmadığının ayrımında kullanılan bir testtir. Tek yönlü varyans (ANOVA) ise ikiden fazla
örneklem grubu arasındaki ortalamalar arasında farklılık olup/olmadığının ayrımında kullanıla n
bir testtir (Kalaycı, 2010:74-131).
4.3.4.1. Statü ile ÖVD, ÖY ve TKY’ye Ait T-Testi Bulguları
Araştırmaya katılanların ÖVD, ÖY ve TKY ile ilgili görüşleri statü değişkenine göre
gruplandırılmış ve “bağımsız iki grup t- testi” yapılmıştır. Tablo 5’de görüleceği üzere mavi yakalı
çalışanların beyaz yakalı çalışanlara göre p<0,05 anlamlılık düzeyine göre TKY üzerinde, p<0,05
anlamlılık düzeyine göre ÖVD ve ÖY üzerinde pozitif yönde anlamlı farklılık olduğu
görülmektedir. Bu farklılık ülkemizdeki yüksek güç mesafesi ile açıklanabilir.
Tablo 5: Statü T- Testi
Statü
ÖVD

ÖY

TKY

N

Ort

ss.

t

f

Beyaz Yakalı

158

3,9018

,39776

-4,765

Mavi Yakalı

239

4,1011

,41457

-4,806

Beyaz Yakalı

158

3,7746

,39937

-4,194

Mavi Yakalı

239

3,9416

,38115

-4,154

Beyaz Yakalı

158

3,9316

,38467

-2,960

Mavi Yakalı

239

4,0370

,32045

-2,853

P

,335

,000
,000

1,243

,000
,000

4,548

,003
,005

Tablo 5’e göre; mavi yakalı çalışanların ÖVD konusunda katılım düzeyi ( =4,101), ÖY
konusunda katılım düzeyi ( =3,941) ve TKY konusunda katılım düzeyi ( =4,037) iken beyaz
yakalı çalışanların ÖVD konusunda katılım düzeyi ( =3,901), ÖY konusunda katılım düzeyi
( =3,770) ve TKY konusunda katılım düzeyinden ( =3,931) daha yüksektir.
4.3.4.2. İşletme türü ile ÖVD, ÖY ve TKY’ye Ait T-Testi Bulguları
Araştırmaya katılanların ÖVD, ÖY ve TKY ile ilgili görüşleri işletme türü değişkenine göre
gruplandırılmış ve “bağımsız iki grup t- testi” yapılmıştır. Tablo 6’da görüleceği üzere hizme t
işletmesinde çalışanların imalat işletmesinde çalışanlara göre ÖVD ve ÖY konusunda p<0,05
anlamlılık düzeyinde pozitif yönde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir.
Tablo 6: İşletme Türü T-Testi
İşletme Türü
ÖVD

ÖY

TKY

N

Ort

ss

t

f

İmalat

200

3,9532

,40672

-3,327

Hizmet

197

4,0914

,42081

-3,326

İmalat

200

3,8278

,42781

-2,410

Hizmet

197

3,9232

,35677

-2,413

İmalat

200

4,0035

,34135

,483

Hizmet

197

3,9865

,36078

,483

P
,034

,001
,001

5,581

,016
,016

,599

,629
,629

Tablo 6’ya göre, hizmet işletmesinde araştırmaya katılanların ÖVD ( =4,091) ve ÖY ( =3,923)
konularına katılım düzeyleri, imalat işletmesinde araştırmaya katılanların ÖVD ( =3,953) ve ÖY
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( =3,827) konularında katılım düzeylerinden daha yüksektir. Bu farklılığın hizmet işletmeler inde
çalışanlara yönelik tanınan ayrıcalıklar ile açıklanabilir.
4.3.4.3. İller arasında ÖVD, ÖY ve TKY Arasındaki ANOVA Bulguları
Araştırmaya katılanların ÖVD, ÖY ve TKY ile ilgili görüşleri İller değişkenine göre
gruplandırılmış ve “Tek Yönlü ANOVA” yapılmıştır.
Tablo 7: İller ile ÖVD, ÖY ve TKY Arasındaki ANOVA Bulguları
Kareler
toplamı
TKY

ÖY

ÖVD

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

2,192
46,536
48,728
6,121
56,150
62,271
15,920
53,603
69,522

Serbestlik Ortalama
derecesi
Kareler
3
393
396
3
393
396
3
393
396

F

P

,731
,118

6,170

,000

2,040
,143

14,281

,000

5,307
,136

38,906

,000

Tablo 7’de görüleceği üzere TR33 Zafer Kalkınma Ajansı kapsamında bulunan Kütahya,
Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illeri arasında ÖVD, ÖY ve TKY’nin üzerinde p<0,05 anlamlılık
düzeyine göre anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Bu anlamlı farkın hangi gruplar arasında
olduğunu bulmak için Tablo 8’de sunulduğu üzere Post Hoc Tukey testi yapılmıştır.
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Tablo 8: İller arasında ÖVD, ÖY ve TKY’ye Ait Çoklu Karşılaştırılma Sonuçları (Post Hoc
Tukey Testi)
Bağımlı (I) İL
Değişken
TKY

USAK

MANİSA

AFYON

KUTAHYA

ÖY

USAK

MANİSA

AFYON

KUTAHYA

ÖVD

USAK

MANİSA

AFYON

KUTAHYA

(J) İL
MANİSA
AFYON
KUTAHYA
USAK
AFYON
KUTAHYA
USAK
MANİSA
KUTAHYA
USAK
MANİSA
AFYON
MANİSA
AFYON
KUTAHYA
USAK
AFYON
KUTAHYA
USAK
MANİSA
KUTAHYA
USAK
MANİSA
AFYON
MANİSA
AFYON
KUTAHYA
USAK
AFYON
KUTAHYA
USAK
MANİSA
KUTAHYA
USAK
MANİSA
AFYON

Ortalama
Farkı (IJ)
-,03189
-,07738
,09773
,03189
-,04550
,12962*
,07738
,04550
,17511*
-,09773
-,12962*
-,17511*
,08079
,14988
,33507*
-,08079
,06909
,25428*
-,14988
-,06909
,18519*
-,33507*
-,25428*
-,18519*
,15391
-,07096
,39655*
-,15391
-,22486*
,24264*
,07096
,22486*
,46751*
-,39655*
-,24264*
-,46751*

S.H.
,06204
,05822
,05615
,06204
,05001
,04758
,05822
,05001
,04248
,05615
,04758
,04248
,06814
,06395
,06167
,06814
,05493
,05227
,06395
,05493
,04667
,06167
,05227
,04667
,06658
,06248
,06026
,06658
,05367
,05107
,06248
,05367
,04560
,06026
,05107
,04560

P
,956
,545
,304
,956
,800
,034
,545
,800
,000
,304
,034
,000
,636
,090
,000
,636
,590
,000
,090
,590
,000
,000
,000
,000
,097
,668
,000
,097
,000
,000
,668
,000
,000
,000
,000
,000

95% Güven aralığı
Alt sınır Üst Sınır
-,1919
,1282
-,2276
,0728
-,0471
,2426
-,1282
,1919
-,1745
,0835
,0068
,2524
-,0728
,2276
-,0835
,1745
,0655
,2847
-,2426
,0471
-,2524
-,0068
-,2847
-,0655
-,0950
,2566
-,0151
,3149
,1760
,4942
-,2566
,0950
-,0726
,2108
,1194
,3891
-,3149
,0151
-,2108
,0726
,0648
,3056
-,4942
-,1760
-,3891
-,1194
-,3056
-,0648
-,0179
,3257
-,2322
,0902
,2411
,5520
-,3257
,0179
-,3633
-,0864
,1109
,3744
-,0902
,2322
,0864
,3633
,3499
,5852
-,5520
-,2411
-,3744
-,1109
-,5852
-,3499

Post Hoc Tukey Testi çoklu karşılaştırmalara imkan sağlayan bir testtir. Tablo 8’e göre; ÖVD, ÖY
ve TKY konusunda Kütahya ilinde çalışanların Manisa ve Afyonkarahisar’daki çalışanlara göre
p<0,05 anlamlılık düzeyinde negatif yönlü anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca ÖVD ve ÖY
konusunda Kütahya ilinde çalışanların Uşak’taki çalışanlara göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde
negatif yönlü anlamlı farklılık göstermektedir. Bunlara ilaveten ÖVD konusunda
Afyonkarahisar’daki çalışanların Manisa’daki çalışanlara göre p<0,05 anlamlılık düzeyinde
pozitif yönlü anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların sözkonusu iller arasındaki
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gelişmişlik düzeyi farklılıkları ile sosyo-ekonomik ve kültürel farklılıklardan kaynaklanabilece ği
söylenebilir.
4.3.4. Değişkenler arası Korelasyon Analizleri
İki veya daha çok değişken arasındaki ilişki büyüklüğünü, düzeyini ve yönünü tespit etmek için
kullanılan istatistiksel yönteme korelasyon denir. Nedensellik ile korelasyon birbirlerine yakın
kavramlar gibi görünseler de farklı kavramlar olup çalışma yapana nedenselliğin sebebini bulmada
ön bilgi vermektedir (Gürbüz ve Şahin, 2014). Korelasyon analizi ile bir ilişkinin varlığı
korelasyon katsayısıyla bulunabilir. “r” ile gösterilen korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında
değerler almaktadır. Eksi değerler değişkenler arasında negatif yönlü bir ilişkiyi ortaya koyarken
pozitif değerler doğru orantılı bir ilişkiyi ifade etmektedirler (Nakip, 2006:342-343). Açımla yıc ı
Faktör analizleri sonucunda belirlenen değişkenler arasındaki ilişkilerin bulunmasında “Pearson
Korelasyon Analizi” kullanılmaktadır. Bu analizde r= “0,00-0,20 Çok Zayıf”, “0,20-0,40 Zayıf”,
“0,40-0,60 Orta”, “0,60-0,80 Yüksek”, “0,80-1,00 Çok Yüksek” ilişki olduğu
değerlendirilmektedir (Akgül ve Çevik, 2005:359).
Tablo 9: ÖVD, ÖY ve TKY Korelasyon Analizi
ÖVD
ÖVD

Pearson

ÖY
1

Sig. (2-tailed)
N
ÖY

TKY

Pearson

TKY

,423**
,000

,404**
,000

397

397

397

,423**

1

,580**

Sig. (2-tailed)

,000

N

397

397

397

,404**

,580**

1

Pearson

,000

Sig. (2-tailed)

,000

,000

N

397

397

397

Tablo 9’da görüldüğü üzere ÖVD ile ÖY arasında r=0,423 kuvvetinde ve p<0,001 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki, ÖVD ile TKY arasında r=0,404 kuvvetinde ve
p<0,001 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki, ÖY ile TKY arasında r=0,580
kuvvetinde ve p<0,001 anlamlılık düzeyinde pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki vardır.
4.3.4. Değişkenler arası Regresyon Analizleri
Regresyon analizi; değişkenler arasındaki etkinin test edilmesi, iki değişkenden birindek i
değişimin diğerindeki değişim ile açıklanması amacıyla kullanılan istatistiksel metot olarak ifade
edilmektedir. Bu metot özellikle değişkenler arasındaki neden-sonuç ilişkisinin test
edilebilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Birden çok bağımsız değişken ile geçerli ve açıklayıc ı
modeller üretilebildiğinden dolayı sık kullanılan istatistiksel analizlerden biridir (Güriş ve
Çağlayan, 2005: 199). Regresyon analizinde R:bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasında
olan korelasyonu, R2 : bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişken tarafından ne kadarını
açıkladığı, F: yapılan regresyon analizinin anlamlı olup/olmadığını (p<0,05 den küçük olması), β:
bağımsız değişkenin etkisinin sabit tutularak bağımlı değişken üzerindeki etkisinin analizinde
kullanılmaktadır (Kalaycı, 2010:259-269). Araştırmanın bu kısmında ÖVD, ÖY ve TKY
arasındaki regresyon analizi Tablo 10’da sunulmuştur.
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Tablo 10: ÖVD, ÖY ve TKY Regresyon
Model ÖVD ile TKY

R
0,404
β

R2

Tahmini S.H.

0,163

0,32126

S.H.

Beta

F

P

77,143

0,000

t

P

Sabit

ÖVD

2,634

0,156

0,338

0,039

0,404

16,908

0,000

8,783

0,000

F

P

TKY=2,634+0,338* (ÖVD)
Model ÖY ile TKY

R
0,580
β

R2

Tahmini S.H.

0,336
S.H.

0,28621
Beta

199,827
t

0,000
P

Sabit

ÖY

2,008

0,141

0,513

0,036

0,580

14,214

0,000

14,136

0,000

TKY=2,008+0,513 * (ÖY)

ÖVD-TKY modeli (F=77,143 ; p<0,05) anlamlı çıkmıştır. TKY Uygulamaları ile ÖVD arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Belirlilik katsayısı R2 = 0,163 olarak bulunmuş
olup, TKY Uygulamalarındaki değişimin %16,3’ünün ÖVD tarafından açıklandığı söylenebilir.
Benzer şekilde, ÖY-TKY modeli (F=199,827 ; p<0,05) anlamlı çıkmıştır. TKY Uygulamaları ile
ÖY arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Belirlilik katsayısı R2 = 0,336
olarak bulunmuş olup, TKY Uygulamalarındaki değişimin %33,6’sının ÖY tarafından açıklandığı
söylenebilir.
4.3.5. Değişkenlere ilişkin Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile Yol Analizi
Yol analizi; kuramsal olarak kurgulanan modelin değişkenler arasındaki ilişkilerin (yollar) anlamlı
olup/olmadığı ile gücünün test edilmesine olanak vermektedir. Test birden çok değişkenin
karşılıklı etkileşimlerinin analizini sağlamakta ve bütüncül bakışla değişkenler arası ilişkiler ortaya
çıkarılmaktadır (Meydan ve Şeşen, 2011:97). Değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkilerin ve
değişkenlerin birbirleri üzerindeki direkt/endirek etkilerini bulmak amacıyla YEM yol analizi
yapılmıştır.
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Şekil 1. ÖVD, ÖY ve TKY Uygulamaları Kurgulanan Yol Analizi Modeli
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Tablo 11: ÖVD, ÖY ve TKY Model Uyum Kriteri ve Model Sonuçları
Model Uyum Kriteri

X2 Uyum Testi
CMIN / SD

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

Model
Sonucu

0,05 < p ≤ 1

0,01 < p ≤ 0,05

,000

X2 /sd ≤ 3

X2 /sd ≤ 5

1,816

Karşılaştırmalı Uyum İndeksleri
NFI

,95 ≤ NFI

,90 ≤ NFI

,92

TLI

,95 ≤ TLI

,90 ≤ TLI

,92

IFI

,95 ≤ IFI

,90 ≤ IFI

,94

CFI

,97 ≤ CFI

,95 ≤ CFI

,94

RMSEA ≤ 0,05

RMSEA ≤ 0,08

,09

RMSEA

Mutlak Uyum İndeksleri
GFI
AGFI

0,90 ≤ GFI

0,85 ≤ GFI

,92

0,90 ≤ AGFI

0,85 ≤ AGFI

,88

Artık Temelli Uyum İndeksleri
RMR

0 < RMR ≤ 0,05

0 < RMR ≤ 0,08

,04

Model Karşılaştırma Uyum İndeksleri
AIC

En küçük model

200,021

CAIC

En küçük model

304,683

ECVI

En küçük model

0,205

Kaynak: Meydan ve Şeşen, 2015:37

Modelin genel uyumu Tablo 4-29 incelendiğinde CMIN değerinin 158,021 serbestlik derecesinin
87 anlamlılık değerinin p=,000 olduğu görülmektedir. Ki-kare testi veriyle model arasındaki
uyumun testidir. Oluşturulan model ile gözlem değişkenlerine ait kovaryans yapısında ortaya çıkan
modelin farklı olup olmadığının hipotezini test eder. X2 /sd ≤3 olması modelin uyumluğunu
gösterir. Modelde yer alan X2 /sd=1,816 değeri veriyle model arasında uyumun iyi olduğunu
göstermektedir.
Karşılaştırmalı uyum indeksi olan normlandırılmış uyum indeksi NFI değeri, Tucker-Lewis
İndeksi TLI , artırmalı uyum indeksi IFI değeri 0,90 ve üzeri kabul edilebilir iyi uyumu
göstermektedir. Modelde NFI ,92 IFI ,94 TLI ,92 çıkmıştır. Yine karşılaştırmalı uyum indeksi
CFI değeri ,95 ve üzeri kabul edilebilir uyumu göstermektedir. Modelde CFI değeri ,94 çıkmıştır.
Genel olarak karşılaştırmalı uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum gösterdiği görülmektedir.
Yaklaşık hataların ortalama karekökü olan RMSEA değeri ,08 ve daha küçük ise kabul edilebilir
uyumu ,05’e eşit veya küçük ise iyi uyumu göstermektedir. Modelde RMSEA değeri ,09 çıkmıştır.
Bu bulgu modelde kabul edilebilir uyuma çok yakın değeri ifade etmektedir. Diğer uyum
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indekslerinin uyumu
görülmektedir.

göz önüne alındığında

kabul edilebilir

değere çok yakın olduğu

Mutlak uyum indekslerinden iyilik uyum indeksi GFI değeri model ile açıklanan varyans ve
kovaryansın nispi miktarıyla ilgili bir ölçüttür. GFI değeri ,85 ve üzeri kabul edilebilir uyumu
göstermektedir. Düzeltilmiş iyilik uyum indeksi AGFI değeri ,85 ve üzeri kabul edilebilir uyumu
göstermektedir. Modelde GFI değeri ,92 ve AGFI değeri ,88 çıkmıştır. Bu da modelin mutlak
uyumunun iyi olduğunu göstermektedir.
Artık temelli uyum indeksi olan ortalama hataların karekökü RMR değeri ,08 ve daha küçük ise
kabul edilebilir uyumu ,05’e eşit veya küçük ise iyi uyumu göstermektedir. Modelde RMR değeri
,04 çıkmıştır. Bu da modelin artık temelli uyum indeksinin iyi olduğunu göstermektedir.
Modelin karşılaştırma uyum indeksleri Akaike bilgi kriteri AIC, tutarlı bilgi kriteri CAIC ve
beklenen çapraz doğrulama indeksi ECVI değerleri hem doymuş hem de bağımsız modellerde n
küçük ise gerçeğe yakın modeller olarak kabul edilmektedir. Modelde AIC değeri 200,021 CAIC
değeri 304,683 ECVI değeri 0,205 çıkmıştır. Bu değerler doymuş ve bağımsız model
değerlerinden küçüktür. Bu da modelin gerçeğe yakın model olduğunu göstermektedir.
Tablo 12: Hipotezlerin test edilmesi
Hipotez

t

Sonuç

P

H1: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı TKY Uygulamaları
üzerinde anlamlı etkiye sahiptir.

10,131

,000

-4,324

,000

H2: Örgütsel Yenilikçilik TKY Uygulamaları üzerinde
anlamlı etkiye sahiptir.

Kabul

Kabul

Araştırmada ÖVD ile TKY arasındaki etkileşimin incelenmesi amacıyla regresyon yapılmıştır.
“Regresyon Analizinde Beta” değerleri (β), “kısmi korelasyon katsayıları” olup, diğer bağıms ız
değişkenlerin etkileri sabit tutulduğunda, her bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne derece
etkilediğini ve aralarındaki ilişkiyi gösteren ölçüttür (Kalaycı, 2010). Elde edilen bulgular
Bağımsız değişken ÖVD’nin bağımlı değişken TKY Uygulamaları üzerinde regresyon (β=0,338
p<0,05), sonucu orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçla “H1:Örgütsel
Vatandaşlık Davranışı Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları üzerinde anlamlı etkiye
sahiptir” hipotezi kabul edilmiştir. Benzer bulgular bazı araştırmacılar tarafından yapılmış tır.
Öz (2008), Carlos vd. (2011), Adawiyah vd. (2011), Adawiyah ve Pramuka (2012), Mehrabi vd.
(2013), Narimani vd. (2013), Ramezanian vd. (2013), Cahyono (2013), Badizadeh (2014),
Buentello (2015), Romle vd. (2016) çalışmalarında ÖVD ile TKY arasında anlamlı ilişkiler tespit
etmişlerdir. Hem Toplam Kalite Yönetimi hem de örgütsel vatandaşlık davranışı teorik olarak
örgütsel etkinliğin artırılması olduğundan, yüksek örgütsel aidiyete sahip olan çalışanlar tarafında n
yapıldığı zaman işletmelerin hedeflerine ulaşabilmesi daha kolay olacaktır. TKY Uygulamalar ının
8 alt faktörü (Liderlik, Müşteri Odaklılık, Takım Çalışması, Sürekli iyileştirme, Tedarikçi Kalite
Yönetimi, Eğitim, Ürün Tasarımı, Süreç Yönetimi) ile yoğun rekabet koşullar ına
direnebilmektedirler. Bu direncin daha da sağlamlaştırmanın desteklenmesi ÖVD ile mümkün
olacaktır. ÖVD’nin 5 alt faktörü (Diğerkâmlık, Nezaket Tabanlı Bilgilendirme, Sivil Erdem,
Vicdanlılık ve Centilmenlik) ile sektörde ciddi rekabet etme avantajı elde etmeyi
kolaylaştıracaktır. TKY Uygulamaları uygun liderlik etrafında takım çalışmasına dayalı, sürekli
iyileştirmeyi baz alan, tedarikçi kalitesine önem veren, süreç yönetimiyle süreçleri kısaltarak
maliyet avantajı sağlayan, müşteri istek ve beklentilerine uygun ürün tasarımı yapan, eğitimli
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çalışanların diğer çalışma arkadaşlarına yardım eden, biçimsel rol davranışlarının ötesine geçen,
birbirleriyle etkileşimde bulunan, iş zamanını etkin ve verimli kullanan, sorumluluk sahibi,
işletmenin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır çalışanlar ile işletmeler her türlü engeli aşacak
potansiyele sahip olacaklardır. Bu potansiyeli çalışanlarının işletmenin öznesi yapılarak büyük
meydan okumalara cevap verecek gücü de kendi ellerinde tutmakla toplumsal faydalarını da
gerçekleştirebileceklerdir.
Araştırmada ÖY ile TKY arasındaki etkileşimin incelenmesi amacıyla regresyon ana lizi
yapılmıştır. “Regresyon Analizinde Beta” değerleri (β), “kısmi korelasyon katsayıları” olup, diğer
bağımsız değişkenlerin etkileri sabit tutulduğunda, her bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni ne
derece etkilediğini ve aralarındaki ilişkiyi gösteren ölçüttür (Kalaycı, 2010). Elde edilen bulgular
Bağımsız değişken ÖY’nin bağımlı değişken TKY Uygulamaları üzerinde regresyon (β=0,513
p<0,05) sonucu güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu sonuçla “H2:Örgütse l
Yenilikçilik Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları üzerinde anlamlı etkiye sahiptir”
hipotezi kabul edilmiştir. Benzer bulgular bazı araştırmacılar tarafından yapılmıştır. Prajogo ve
Sohal (2003), Güleş ve Bülbül (2004), Özdaşlı (2006), Daniel I. Prajogo ve Amrik S. Sohal (2006),
Erdil ve Kitapçı (2007), Pinho (2007), Prajogo ve Hong (2008), Pekovic ve Gallia (2009), Agus
ve Hassan (2011), Dede (2012), Karayel (2017) çalışmalarında ÖY ile TKY arasında anlamlı
ilişkiler tespit etmişlerdir. Küreselleşme, ileri teknoloji ve değişimin hızıyla işletme ler
sürdürülebilir verimlilik ve rekabet avantajlarını koruyarak müşteri tatminini sağlamada TKY
uygulamalarına adapte olmaktan geçmektedir. TKY Uygulamalarının 8 alt faktörü (Liderlik,
Müşteri Odaklılık, Takım Çalışması, Sürekli iyileştirme, Tedarikçi Kalite Yönetimi, Eğitim, Ürün
Tasarımı, Süreç Yönetimi) ile yoğun rekabet koşullarına direnebilmektedirler. Bu direncin daha
da sağlamlaştırmak ÖY ile mümkün olacaktır. ÖY’nin 5 alt faktörü (Davranışsal Yenilik,
Ürün/Hizmet Yeniliği, Pazar Yenilikçiliği, Stratejik Yenilikçilik, Süreç Yenilikçiliği) ile
rakiplerine karşı ciddi rekabet etme avantajı elde edeceklerdir. Uygun liderliğin etrafında ortak bir
amaç için oluşturulan takımlarda en alttan en üste kadar herkesin katılımıyla yeni fikirler in
oluşturulması, ticarileştirilebilmesi ve işletme amaçlarının gerçekleştirilmesine çalışılması kalite
kültürüyle mümkündür. Araştırmaya konu işletmelerde bu nosyonun çalışanlarca benimsendiğinin
göstergesi TKY ile ÖY arasındaki anlamlı pozitif ilişkinin varlığı ile açıklanabilir. TKY
Uygulamaları küçük küçük de olsa her gün daha iyiye gitmenin; sürekli ilerlemenin yönetim
düşüncesindeki Japon yaklaşımıdır. Örgütsel Yenilikçilik ise değişime açıklığı ve değişimin içinde
müşteri istek ve beklentilerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini amaçlamaktadır. TKY’nin kalite
kültürüyle harmanlanmış çalışanları için yenilikçilik daha kolay ve anlaşılabilir olmaktadır.
5.Sonuç ve Öneriler
Küreselleşme ve teknoloji sayesinde işletmeler teknolojik ve organizasyonel anlamda sürekli
yeniliğe gereksinim duymaktadırlar. Bu gereksinimlerin müşteri istek ve beklentilerinin ötesinde
mal/hizmet üretimi için kendini adamış çalışanlara ihtiyaç duyar. Bu adanmışlıkla işletme nin
hedeflerini gözeten çalışanlar sayesinde işletmeler rekabette öne çıkmaktadırlar. Yaptığımız bu
çalışmada ÖVD, ÖY ve TKY Uygulamalarının etkileşimi tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde
ettiğimiz bulgularla ÖVD’nin TKY uygulamaları üzerinde regresyon (β=0,338 p<0,05), sonucu
orta düzeyde bir etkiye sahip olduğunu tespit edilmiştir. ÖY’nin TKY uygulamaları üzerinde ise
(β=0,513 p<0,05) sonucu güçlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgular
ışığında hem işletmelere hem de çalışanlara şu önerilerde bulunulabilir;
*Hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için teknolojik ve organizasyonel anlamda sürekli
yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı bir takım çalışmasıyla başarmak daha kolay
görünmektedir. Takım çalışmasıyla; karşılaşılan sorunlara yöneticilerle beraber çözüm
üreten, katılımcılıkları yüksek çalışanların görüş ve önerileri dikkate alınmalıdır. Bu
yönüyle takım çalışanları ile bilgi paylaşımı yapılmalı, kısmi özerklik tanınmalı ve
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desteklenmelidir. Takımlar oluşturacakları sinerjiyi işletme yararına enerjiye
dönüştürmede oldukça mahirdirler. Takım çalışmasıyla katılımcılığın sağlanacağı,
sorunlara ortak akılla cevap bulunabileceği, takım üyeleri arasında iletişimi artıracağı,
üyelerinin moral-motivasyonunu artıracağı ve neticesinde sürdürülebilir etkinlik ve
verimlilik sağlayacağı göz ardı edilmemelidir. Üst yönetimlerin takım çalışmas ı
oluşturmasına ve takımların desteklemesine önem vermeleri önerilebilir. Takım
çalışmasına katılan çalışanlara bazı ayrıcalıklar sağlanarak, yaratıcı düşünceleri olan
çalışanlara imkân sağlanabilir.
*Çağdaş dünyada önemi günbegün artan eğitim önemli parametrelerden biri olmaya devam
etmektedir. Günümüz dünyasında eğitim artık yaşam boyu eğitim ile anılmaktad ır.
Özellikle bilgi çağıyla başlayan bu gelişmeler her türden yeniliğin yapılmasında eğitim
başat rol oynamaktadır. Bilginin eğitim yoluyla elde edileceğini muhakkaktır. Günümüz
dünyasında bilgi çok çabuk eskimekte ve kıymetini kaybetmektedir. Bundan dolayı
gelecek toplumunda bilgiye ulaşmak için herkesin aynı bilgisizlikle yola çıkmalar ı
gerekmektedir. Kutsal Kitabımızda ilk emrin “OKU” olması manidardır. Bilgilenmenin ilk
safhası okumak ile başlar. Bunun sağladığı fırsat eşitliği toplumda yukarı doğru akışkanlığı
mümkün kılmaktadır. İşletmeler de sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak bu
akışkanlığı çalışanlarının daha mutlu yaşaması için, ekonomik refah için, adalet için,
toplumun ilerlemesi ve kalkınması için desteklemelidir. Bu desteği hem işletme içinde hem
de dışındaki kurslar, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve hizmet içi eğitimler ile
sağlayabilirler.
*İşletmeler rekabet için yüksek kalitede ve düşük maliyette mal/hizmet üretebildikler inde
sürdürülebilir olmaktadırlar. “Bir işin en iyisini yapan bilir” anlayışından hareketle
işletmeler açısından tedarikçiler çok önemlidir. Tedarikçiden başlayıp müşteri tatminini
sağlayıncaya kadar geçen süreçte mal/hizmet üreten işletmeler için tedarikçi kalitesi önem
arz etmektedir. Girdinin kalitesi güvenceye alınmadan çıktının kalitesinden söz edileme z.
Bu yüzden işletmelerin tedarikçileri bir paydaş olarak görmeleri, buna uygun işletme
politikaları uygulamaları gerekmektedir.
*Dünya genelinde işgücü, ürün, para ve teknolojinin kolay ve hızlı bir şekilde yer
değiştirdiğini gözlemlemekteyiz. Bu yer değişiminden müşteriler de etkilenmiş tir.
Dünyanın bir ucundaki yeniliğin bir diğer ucundaki müşteriler tarafından talep edilmes i
doğal hale gelmiştir. Bu durumda stratejik yenilikler üretilen mal/hizmetin işlevselliğinin
geliştirilmesiyle müşteri istek ve beklentilerine cazip gelmesini sağlamaktır. Pazarda
hâkim olan işletmelere karşı, pazara yeni giren işletmelerce yeni iş ve pazarlama
modelleriyle büyüme dalgası yaratacak olan yeniliklerdir. Stratejik yenilikler gelecekteki
en önemli rekabet silahlarından biri olacağından buna erişim yetişmiş insan kaynağı ile
sürdürülebilir farklılık yapmaktan geçmektedir. Bu farklılıkları işletmeler; pazar odaklı
düşünce, yeni fırsatlar arama, yeni iş modelleri bulma, gelecek yönelimli yaratıcılık,
örgütsel misyon ve vizyon ile elde edebilirler. İşletmeler bunu sağlamak için yapı ve
işleyişlerinde değişikliklere gitmelidir. Stratejik yenilik; yenilikçi insan kaynağı, hatalara
tolerans gösterme, riski teşvik etme, takım çalışması, dağıtılmış karar merkezleri ve
farklılıkların yönetimiyle sağlanabilir.
*Rekabetin altındaki işletmeler için “Ya yenilik yaparsın, ya da ölürsün” anlayış ı
yenilikçiliğe hayati bir ivme kazandırmıştır. Bu ivme işletmeleri yenilik yapmaya
zorlamaktadır. İşletmeler yenilikçi insan kaynağı ile kısa-orta-uzun vadede bunun
üstesinden gelmeye çalışarak riskleri, krizleri, tehditleri ve fırsatları görmekte öncü
olacaklardır. Bu bağlamda pazar yenilikçiliği ürün tasarımında, yeni dağıtım kanallar ı
bulunmasında,
konumlandırılmasında,
tutundurma
faaliyetlerinde
ve
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fiyatlandırılmasındaki yeni değişiklikleri kapsamaktadır. İşletmeler hali hazırda ürettikler i
mal/hizmetin tasarımında, ambalajlanmasında veya pazara sunulmasında farklılık
yaratarak rekabet avantajı sağlayabilirler. Bunu sağlamanın yolu müşteri istek ve
beklentilerini ve önerilerini iyi anlamak, müşteri geri bildirimlerine sürdürüleb ilir
çözümler bulmaktan geçmektedir.
*Örgütsel Vatandaşlık Davranışının alt boyutu olan vicdanlılık; işletme yararına sergile ne n
rol üstü davranışları kapsamaktadır. İşe devam etmede, işteki zamanı verimli geçirmede,
mola zamanlarına dikkat etmekle kendini göstermektedir. Vicdanlılık; yeni yaşam amaçları
edinerek, yeni meşgaleler bularak, yeni sorumluluklar alarak bilişsel seviyede
oluşabilmektedir. İşletmeler açısından vicdanlılık; oluşturulacak işletme kültürü, empati,
sevgi ve duyarlılık eğitimleriyle artırılabilir. Bu eğitimlere katılanlar şu sorulara cevap
aramalıdır;
√Bu işletmedeki amacım nedir?
√Bu hayattaki amacım nedir?
√Para her şey midir?
√Her gün farklı bir şeyler yapabiliyor muyum?
√İyi insan olmak adına bugün ne yaptım?
√Zihnimi aktif tutmak için bugün ne yaptım?
√Birinin uykusundan önce ettiği duada yer alabiliyor muyum?
*Centilmenlik çalışanların işe ve işletmeye ilişkin pozitif bakış açılarını, istekli biçimde
çalışma hevesini korumayı, işler ters gittiğinde bile olumlu olmayı sürdürme eğilimle r ini
ifade etmektedir. Uygun işletme iklimi ile çalışanların sorumluluk aldığı, kendi
yeteneklerini örgütsel amaçlar için kullanmayı, çevresel değişikliklere uyum sağlayarak
işletme performansını etkilemeyi başarabilmektir. Bunun başarılabilmesinde işletme le r
yatay, dikey ve çapraz iletişim kanallarını aktif hale getirmesi, çalışanların yakından
tanıması amacıyla sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi, tanınma ve ödüllendirmeye ağırlık
verilmesi, adalet ve hoşgörünün işletme sathında yaygınlaştırılması önerilebilir.
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ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ALGILANAN ÇOKLU LİDERLİK TARZLARININ
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Öz
Bu çalışmanın amacı çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algılarının ekstra çaba,
etkililik ve doyum üzerindeki açıklama gücünü tespit etmektir. (Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi)
DEPARK’ta Mart 2017 itibariyle 136 işletme faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösteren 136 işletmeden 66’s ı
teknogirişim işletmesidir. Bu 66 işletmeden 46’sına ulaşılabilmiş, bu işletmelerin çalışanlarından anket yöntemiyle
veriler toplanmış ve analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara ulaşabilmek için çoklu regresyon analizleri ve T-testi
yapılmıştır. Analizler sonucu elde edilen bulguların incelenmesiyle; çalışanların dönüştürücü lider algısının ekstra
çaba, etkililik ve doyumu önemli derecede ve anlamlı olarak etkilediği, etkileşimci liderlik algısının sadece ekstra
çaba üzerinde etkisinin olduğu, serbest bırakan lider algısının ekstra çaba, etkililik ve doyum üzerinde anlamlı bir
etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dönüştürücü ve etkileşimci lider algısı en yüksek olan çalışanların
ekstra çaba, etkililik ve doyum ortalamalarının, dönüştürücü ve etkileşimci lider algısı en düşük olan çalışanlardan
daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çoklu Liderlik Tarzları, Ekstra Çaba, Etkililik, Doyum
Jel Kodları: D23, M12

THE IMPACT OF MULTIPLE LEADERSHIP STYLES PERCEIVED BY EMPLOYEES
ON EXTRA EFFORT, EFFECTIVENESS AND SATISFACTION
Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of transformational leadership, transactional leadership and
laissez-free leadership styles on leadership outcome (effectiveness, satisfaction and extra effort) in 46 techno entrepreneur firms operating in Dokuz Eylül Technology Development Zone (DEPARK). In March 2017, 136
companies were operating in DEPARK. Of the 136 companies operating, 66 were techno - entrepreneur firms. 46 of
these companies were reached and data were gathered from the employees of these 46 companies by questionnaire
and then the data were analyzed. Multiple regression analyzes and T-tests were conducted to reach the results. By
analyzing the findings obtained from the analyses, it was seen that employees' transformational leader perception
affects extra effort, effectiveness and satisfaction significantly, while employees' transactional leader perception just
affects extra effort significantly. However employees' laissez-free leader perception affects extra effort, effectiveness
and satisfaction insignificantly. Moreover it was found that the means of extra effort, effectiveness and satisfaction of
the employees with the highest perception of transformational leadership and transactional leadership were higher
than the employees with the lowest perception of transformational leadership and transactional leadersh ip.
Key words: Multiple Leadership Styles, Extra Effort, Effectiveness, Satisfaction
JEL Codes D23, M12
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Çalışanlar Tarafından Algılanan Çoklu Liderlik Tarzlarının Ekstra Çaba, Etkililik ve Doyum Üzerine Etkisi:
Teknogirişim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Giriş
Liderlik, birçok kavram ve yaklaşımı açıklayan farklı teorik yaklaşımlarla ilgili bilimse l
araştırmalar yapan araştırmacılar tarafından, hem yerel hem de yabancı yazında büyük bir ilgi
görmektedir. Liderlikle ilgili birçok yaklaşım ve bu yaklaşımların savunduğu liderlik tarzları
bulunmaktadır. Bu açıdan liderlik teorisi, liderin örgütsel ortamdaki başarısı ve perspektifi üzerine
kurulu sağlam bir temel oluşturmuştur.
Çevre ve teknoloji sürekli değişmekte ve değişim sonucu gelişmektedir. Bu değişim ve gelişim
müşteri istek ve ihtiyaçlarının değişmesine ve artmasına yol açmaktadır. Bu da işletmele rde
bulunan yöneticilerin liderlik davranışlarını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla işletmede farklı
lider tarzının olmasının yanı sıra liderin etkin, verimli ve dönüştürücü olması kaçınılma z
durumdadır. Bu bağlamda farklı araştırmacılar ve liderlik uygulamaları, liderin etkin olması ile
ilgili araştırmalar yapmaya başlanmış, hatta liderin etkili olması temel bir araştırma konusu haline
gelmiştir (Owusu-Bempah, 2014: 47).
Son zamanlarda, liderlik ile ilgili yapılan araştırmalar ve bu araştırma bulguları, başarılı liderliğin
yalnızca liderin algısı ile sınırlandırılamayacağını, aynı zamanda takipçinin algılamalarını da
içermesi gerektiğini ortaya koymuştur (Fernandez, 2008; Bacha ve Walker, 2013; OwusuBempah, 2014 ). Liderler ve takipçiler arasındaki ilişkiler şaşırtıcı, hatta karmaşık gözükebilir.
Esasen takipçilerin ilgi ve çıkarları liderlerinin kişisel anlayışıyla uyumludur (Hargis vd., 2011:
54). Bu da lider ve üye etkileşimi açısından önemli bir durum olup, liderlerin kendilerini nasıl
ifade ettiklerinden ziyade, takipçilerin onları nasıl algıladıklarını bir adım daha öne çıkarmıştır.
(Fernandez, 2008: 179; Bacha ve Walker, 2013: 669).
Kuruldukları günden beri her geçen gün sayısı artan Teknoparklar, inovasyon ve AR-GE odaklı
projelerin hayata geçmesini sağlayarak, gerek bölgenin gerekse ülkenin ekonomisine önemli
derecede katkıda bulunmaktadır. Yarattığı işgücünün yanında ürettikleri projelerle bu katkıyı daha
da yükseltmektedirler. Teknoparklar bünyesindeki işletmelere bilgi kullanımı, teknoloji, yenilik,
yönetim ve işletmecilik becerilerini aktarmaktadırlar. Böylece bu işletmeler, bilgiye dayalı
yönetim kararlarının alındığı, yenilik ve teknoloji odaklı, rekabetçi kültürü benimsemiş, büyüyen
ve gelişen hal almaktadırlar. Tabi Teknoparklar tarafından sunulan desteğin işletme ortamında
hayat bulmasında liderin rolü yadsınamaz durumdadır. Lider, elde edilen bilgile r i
değerlendirmekte, çevre koşullarına göre yeni stratejiler geliştirmekte ve yoğun rekabet ortamında
başarılı olabilmekte kritik öneme sahiptir. Liderlerin bu alanlardaki başarısı, onu takip edenlerin
başarısına da yansımaktadır. Bir başka ifade ile takip edenler lider tarafından iyi yönetilir ve
yönlendirilirse, insan kaynakları rekabet avantajı haline gelebilmektedir.
İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında liderliğin önemi tartışılmaz halde iken, teknoloji üretip
pazarlamayı ya da yoğun teknoloji kullanarak değer yaratmayı hedefleyen teknogir iş im
işletmelerindeki yöneticilerin sahip oldukları liderlik tarzlarının çalışanlar tarafından nasıl
algılandığı, bu liderlik tarzlarının uygulamada başarılı olup olmadığı incelemeye değer
görülmüştür. Bu doğrultuda, Teknogirişim işletmelerindeki çalışanların dönüştürücü, etkileşimc i
ve serbest bırakan lider algılarının ekstra çaba, etkililik ve doyum durumunu etkileyip
etkilemediğinin ortaya çıkarılması, eğer etkiliyorsa hangi düzeyde etkilediğini belirleme nin
önemli olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla araştırmada, çalışanlar tarafından algılanan çoklu
liderlik tarzlarının liderlik davranış sonuçları (etkililik, doyum, ekstra çaba) üzerine etkisi
incelenmiştir.
1. Çoklu Liderlik Kavramı ve Lider Davranış Sonuçları
Günümüz organizasyonlarının başarısında önemli bir rol oynadığı düşünülen çoklu liderlik
kavramı, ilk olarak Burns tarafından 1978 yılında ortaya atılmış ve o tarihten itibaren literatürde
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farklı disiplinlere konu olmuştur (Akkaya, 2018: 48). Çoklu liderlik yaklaşımı, temel olarak üç
liderlik tarzından oluşmaktadır; dönüştürücü, etkileşimci ve serbest bırakan liderlik.
Dönüştürücü liderlik tarzı “idealize etki-tutum, ideal etki-davranış, ilham verici motivasyon,
entelektüel güçlendirme ve bireysel ilgi” olmak üzere beş alt boyuttan meydana gelmekted ir
(Tabak vd., 2009: 390). Dönüştürücü lider, karizmatik nitelikleri ve davranışları kullanırke n
bireylerde olumlu bir değişim getiren bir lider (DuBrin, 2016: 72; Yukl, 1999: 286); takipçiler in
ihtiyaç ve isteklerine karşı gerçekten istekli olan bir lider (Burns 1978: 425); izleyiciler in
ihtiyaçlarını, inançlarını ve değer yargılarını değiştiren, organizasyonları değişim ve yenilenme yi
gerçekleştirerek yüksek performansa ulaştıran bir liderdir (Luthans, 1995: 357). Son dönemlerde
çoklu liderlik yaklaşımı ve bu yaklaşımın savunduğu üç liderlik tarzından biri olan dönüştürüc ü
liderlik tarzı hem örgütlerde hem de bireysel olarak önemli bir liderlik tarzı olarak kab ul
görmektedir (Northouse, 2007: 176). Dönüştürücü liderlik davranışlarına sahip olan yöneticiler in
olduğu örgütlerde uyumun teşvik edildiği, etkilemenin olduğu, ekstra çabanın sergilend iği,
çalışanlar arasında güçlü ilişkilerinin yaşandığı ve hedeflere ulaşmak için araçların olduğu ifade
edilmektedir (Bass, 1995: 38).
Etkileşimci liderlik tarzı “şarta bağlı ödüller, istisnalarla aktif yönetim ve istisnalarla pasif
yönetim” olmak üzere üç tane alt boyuttan oluşmaktadır (Avolio ve Bass, 2001: 3-4). Etkileş imc i
lider daha çok maddi değerlere önem veren ve lider takipçi etkileşiminde maaş artışı, prim gibi
dışsal ödülleri ön planda tutan bir lider (Kuhnert ve Lewis, 1987: 649); örgütsel hedeflere ulaşmak
için ödüller sayesinde çalışanların performanslarını istenilen düzeylerde tutacak kontrol
mekanizmasını etkili bir şekilde işleten lider (Diker, 2014: 150); örgütün hedeflerine ulaşmas ının
yanı sıra izleyenlerinin de hedeflerine önem veren bir liderdir (Ülgen ve Mirze, 2004: 376).
Serbest bırakan liderlik tarzı, aynı isimle tek bir boyuttan oluşmaktadır (Avolio ve Bass, 2001: 3).
Serbest bırakan lider, sorumluluk almak ve karar almaktan kaçan, astlara ait sorunların çözümler ini
erteleyen davranışlar sergileyen bir lider (Kent vd., 2001: 221); takipçilerin ihtiyaç ve isteklerini
görmezden gelebilen bir lider (Karip, 1998:5); izleyiciler ve görevlerle ilgili pasif olan bir liderdir
(Bogler vd., 2013: 374).
Lider davranış sonuçları ise “ekstra çaba, etkililik ve doyum” olmak üzere üç alt boyuttan
oluşmaktadır (Bass ve Riggio, 2006: 215). Ekstra çaba, daha yüksek performans için izleyenler in,
yeteneğini aşan çabaları ortaya koymasıdır. Etkililik, izleyenlerin daha metodolojik ve etkili
düşünmelerini sağlamaktır. Doyum ise, çalışanların işleriyle ilgili konularda lider hakkındaki
duygu ve duyguları şeklinde ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle, genellikle bir kişinin nasıl
çalıştığı, işin türü, sorumluluk düzeyi, ilerleme potansiyeli, maaş, kişilerarası ilişkiler gibi
kavramları içermektedir (Castillo ve Cano, 2004: 66).
Liderlik başarısı, çalışanlar açısından son derece etkili ve başarılı örgütsel çıktılara olumlu katkıda
bulunan bir liderlik tarzı sunmaktadır (Caillier, 2014: 223, Peachy ve Burton, 2011: 416).
Literatürde çalışanın, farklı boyutlarda liderlik başarısı algısına odaklanan sayısız araştırma ortaya
konulmuştur. Örneğin, Weismann, 2008 yılında Multifactor Leadership Questionnaire – Çoklu
Liderlik Yaklaşımı (MLQ) ölçeği kullanarak yöneticilerin liderlik özelliklerini incelemek, liderlik
tarzı, etkililik, ekstra çaba ve program çıktıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için araştırma yapmış,
ekstra çaba ve yönetmenin etkililiği arasında anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur.
Çoklu liderlik tarzları ile liderin davranış sonuçları arasındaki ilişki, birçok araştırmacı tarafında n
farklı sektörlerde farklı örneklemlerle analiz edilmiştir. Bu çalışmalar Tablo 1’de gösterilmekted ir.
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Tablo 1: Çoklu Liderlik Tarzları ile Liderin Davranış Sonuçları Arasındaki İlişkiyi İnceleyen
Araştırmalar

Yaz ar (Yıl)

Ö rneklem

Yönetici
Pozisyonu
(Yönetici
Sayısı)

Yöneticileri
Değerlendiren
Katılımcı

Bağımlı
Değişkenler

( Sayısı)

Avolio,
Yammarina
ve Bass
(1991)

Fortune 500
Yüksek
T eknoloji
İşletmesi

Departman
Yöneticisi (47)

Alt Yöneticiler
(141)

Etkililik
Doyum

Hater ve
Bass (1988)

Havayolları
Dağıtım
Hizmeti Şirketi

Orta Kademe
Yöneticiler (54)

Alt Yöneticiler
(312)

Etkililik
Doyum

Keller
(1992)

Sanayi Ar-Ge
İşletmeleri

Proje Müdürleri
(68)

Profesyonel İş
Görenler

Etkililik

Seltzer ve
Bass (1990)

Üniversite

Üst Yöneticiler
(9)

Orta Kademe
Yöneticiler (46)

Etkililik

Yammarino
ve Bass
(1990)

Donanma Savaş
Koleji

Kıdemli Üstler
(318)

Kıdemli Subaylar
(318)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

Pereira
(1986)

Hindistan’daki
Özel
Sanayi İşletmeleri

Fonksiyonel
Müdürler (51)

Alt Yöneticiler
(255)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

Asrar-ulHaq ve
Kuchinke
(2016)

Pakistan Banka
Sektörü

-

iş gören (224)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

HaVikström ve
T akala
(2018)

21 ülkede faaliyet
gösteren Uluslar
arası bir işletme

-

Orta Kademe
Yöneticiler (86)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

Karip
(1998)

Özel ve Devlet
Okulları

Okul müdürleri
(92)

Okul Müdür
Yardımcıları (170)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

Mah’d
Alloubani
(2015)

Sağlık sektörü
(Hastane)

Başhemşire (24)

Hemşire (72)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

-

İş gören (234)

Etkilik
Doyum
Ekstra Çaba

Orta kademe
yöneticiler (43)

İş görenler (156)

Etkilik
Doyum
Ekstra Ç

Gellis
(2001)

Pradeep ve
Prabhu
(2011)

Sağlık sektörü
(26 Hastane)

Kamu ve özel
işletmeler
Çeşitli

Cemaloğlu
(2007)

illerdeki ilk ve
orta öğretim
okulları

Etkilik
-

Öğretmenler (500)

Doyum
Ekstra Çaba
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Görüldüğü üzere, söz konusu değişkenlerle Türkiye’deki teknogirişim işletmelerinde bir çalışma
yapılmadığı tespit edilmiş ve araştırmanın konusu belirlenmiştir.
2. Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmanın temel olarak üç amacı vardır:


Çalışanların liderlik tarzı algı düzeylerinden yola çıkarak, Teknopark bünyesindeki işletme
yöneticilerinin dönüştürücü, etkileşimci ve serbest bırakan liderlik düzeylerini tespit etmek,



Çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algılarının ekstra
çaba, etkililik ve doyum üzerindeki açıklama gücünü tespit etmek,



Dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algısı en düşük olan çalışanlar la
en yüksek olan çalışanların ekstra çaba, etkililik ve doyum durumunda farklılık olup
olmadığını incelemek.

Teknoparklar bünyesindeki işletmelere bilgi kullanımı, teknoloji, yenilik, yönetim ve işletmec ilik
becerilerini aktararak onların ileri teknolojiye ulaşmalarını, AR-GE, yenilik ve rekabet alanında
güçlenmelerini sağlamaktadırlar. Teknoparklardan işletmelere teknoloji ve işletmecilik beceriler i
transferini gerçekleştirmekte, bunların işletmede uygulanmasını sağlamakta yöneticilerin liderlik
becerileri son derece etkin bir rol almaktadır. Liderlik becerileri sayesinde çalışanlar iyi yönetilip,
yönlendirilerek onların doyuma ulaşmaları, yenilik, yaratıcılık ve rekabet üstünlüğü için ekstra
çaba sarfetmeleri, işlerin yapılmasında da etkililiği sağlanmaktadır. Zaten 21. yy.’da yenilik odaklı
firmaların pazarda kabul görmek ve başarı elde edebilmek için çalışanlardan bunları beklemeler i
de kaçınılmaz olmuştur. Bu nedenle araştırmanın anakütlesini DEPARK bünyesindek i
işletmelerin çalışanları oluşturmaktadır. Mart, 2017 tarihi itibariyle DEPARK’ta faaliyet gösteren
136 işletmenin 66’sı teknogirişim işletmesidir. Bu 66 işletmeden 46’sının çalışanları araştırma ya
katılmıştır. Basit tesadüfi örnekleme şekli ile tüm çalışanlara eşit olarak ankete katılma şansı
verilmiş ve tam olarak doldurulmuş 166 anket elde edilmiştir. Bu verileri elde etmede
www.mindgarden.com’dan satın alınan, Bass ve Avolio tarafından 1995 yılında geliştirilen ve 45
soru içeren The Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ, Form 5-X)-Çok Faktörlü Liderlik
Anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS (18.0) programında analiz edilmiştir. Elde edilen
veriler ile oluşturulan tüm değişkenler için güvenirlik analizi ve normal dağılım testleri yapılmıştır.
Bunların dışında;


Çalışanlar tarafından algılanan dönüştürücü, etkileşimci ve serbest bırakan lider düzeyle r ini
tespit etmek için betimleyici istatistikler hesaplanmış,



Çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algılarının ekstra
çaba, etkililik ve doyum üzerindeki açıklama gücünü tespit etmek için çoklu regresyon analizi,



Dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algısı en düşük olan çalışanlar la
en yüksek olan çalışanların nitelikli çaba, etkililik ve doyum durumunda farklılık olup
olmadığını incelemek için de t testi yapılmıştır.

Araştırmanın amaçlarına ulaşmak için geliştirilen hipotezler şöyledir:
H1A: Çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algıları ekstra çaba
göstermelerini etkilemektedir.
H1B: Çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algıları etkililik
düzeyini etkilemektedir.
H1C: Çalışanların dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algıları doyum
durumunu etkilemektedir.
H2A: Dönüştürücü lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların ektra çaba gösterme
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ortalamaları farklılık göstermektedir.
H2B: Dönüştürücü lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların etkililik ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
H2C: Dönüştürücü lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanlar ın doyum ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
H3A: Etkileşimci lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların ekstra çaba gösterme
ortalamaları farklılık göstermektedir.
H3B: Etkileşimci lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların etkililik ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
H3C: Etkileşimci lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların doyum ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
H4A: Serbest bırakan lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların ekstra çaba gösterme
ortalamaları farklılık göstermektedir.
H4B: Serbest bırakan lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların etkililik ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
H4C: Serbest bırakan lider algısı en düşük çalışanlar ile en yüksek çalışanların doyum ortalamalar ı
farklılık göstermektedir.
3. Bulgular
Değişkenlerdeki varyansa doğrudan etkileri ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler
üzerindeki açıklama güçlerini ortaya koymak amacıyla geliştirilen H1A, H1B ve H1C hipotezler ini
test etmek üzere çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıdaki tablolar
üzerinde gösterilmiş ve sonuçları yorumlanmıştır.
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Tablo 2: H1A , H1B ve H1C Hipotezlerine Ait Çoklu Regresyon Analizleri Sonuç Tablosu
Bağımlı Değişkenler
Ekstra Çaba

Etkililik

Doyum

Bağımsız
Değişkenler

Beta

Beta

Beta

Dönüştürücü Lider
Algısı

,548
,716
,612

Etkileşimci Lider
Algısı

,243
,128
,140

Serbest Bırakan
Lider Algısı

,115
,026
,074

R2

,182

,188

,084

F

17,964

37,406

14,861

,000

,000

,000

F değerinin
anlamlılık düzeyi

t

p

4,094

,000

6,116

,000

3,855

,000

1,977

,050

1,615

,108

1,663

,098

1,625

,106

,363

,717

,979

,328

H1A hipotezine ait regresyon sonuçları incelendiğinde, dönüştürücü lider algısı ile etkileşimci lider
algısının dahil edildiği regresyon modeline ait R2 değeri 0,182 olarak görülmektedir. Yani
dönüştürücü lider algısı ile etkileşimci lider algısı değişkenleri, ekstra çaba gösterme durumundak i
değişimin % 18,2’sini açıklamaktadırlar. Serbest bırakan lider değişkeni program tarafında n
modele dahil edilmemiştir. Dönüştürücü lider algısı (β=0,548; p<,000) ile etkileşimci lider
algısının (β=0,243; p<,050) modele katkıları pozitif ve anlamlıdır.
H1B hipotezine ait regresyon sonuçlarına göre, sadece dönüştürücü algısının dahil edildiği
regresyon modeline ait R2 değeri 0,188 olarak görülmektedir. Yani dönüştürücü lider algıs ı
değişkeni, etkililikteki değişimin % 18,8’ini açıklamaktadır. Etkileşimci lider ile serbest bırakan
lider algısı değişkenleri program tarafından modele dahil edilmemiştir. Dönüştürücü lider algısının
modele katkısı pozitif ve anlamlıdır (β=0,716; p<,000).
H1C hipotezine ait regresyon sonuçları incelendiğinde, yine sadece dönüştürücü lider algısının
dahil edildiği regresyon modeline ait R2 değeri 0,084 olarak görülmektedir. Yani dönüştürücü lider
algısı değişkeni, doyum durumundaki değişimin % 8,4’ünü açıklamaktadır. Etkileşimci lider ile
serbest bırakan lider algısı değişkenleri program tarafından modele dahil edilmemiştir.
Dönüştürücü lider algısının modele katkısı pozitif ve anlamlıdır (β=0,612; p<,000).
Araştırma değişkenlerinden ekstra çaba, etkililik ve doyuma ait ortalamaların, çalışanlar ın
dönüştürücü lider, etkileşimci lider ve serbest bırakan lider algı düzeyi değişkenlerine göre
farklılaşıp farklılaşmadığı; farklılık olması halinde bu farklılığın anlamlı olup olmadığını
191

Çalışanlar Tarafından Algılanan Çoklu Liderlik Tarzlarının Ekstra Çaba, Etkililik ve Doyum Üzerine Etkisi:
Teknogirişim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

incelemek üzere geliştirilen H2 , H3 , H4 hipotezlerini test etmek için T-Testi yapılmış, sonuçlara
aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 3: Değişkenlerin Liderlik Tarzı Algı Düzeyine Göre Karşılaştırması
Değişken

Grup

N

Ortalama

ss.

t

Dönüştürücü Lider Algısı En Düşük Olanlar

30

3,944

,503

-4,467**

Dönüştürücü Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,522

,412

Etkileşimci Lider Algısı En Düşük Olanlar

26

4,013

,512

Etkileşimci Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,493

,437

Serbestçi Lider Algısı En Düşük Olanlar

20

4,167

,426

Serbestçi Lider Algısı En Yüksek Olanlar

27

4,321

4,76

Dönüştürücü Lider Algısı En Düşük Olanlar

30

3,867

,444

Dönüştürücü Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,435

,490

Etkileşimci Lider Algısı En Düşük Olanlar

26

3,962

,508

Etkileşimci Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,392

,543

Serbestçi Lider Algısı En Düşük Olanlar

20

4,075

,481

Serbestçi Lider Algısı En Yüksek Olanlar

27

4,157

,476

Dönüştürücü Lider Algısı En Düşük Olanlar

30

3,783

,639

Dönüştürücü Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,326

,556

Etkileşimci Lider Algısı En Düşük Olanlar

26

3,712

,666

Etkileşimci Lider Algısı En Yüksek Olanlar

23

4,348

,532

Serbestçi Lider Algısı En Düşük Olanlar

20

3,975

,444

Serbestçi Lider Algısı En Yüksek Olanlar

27

4,111

,577

Ekstra Çaba
-3,507**

-1,149

-4,415**

Etkililik
-2,861**

-,584

-3,239**

Doyum

*

-3,663**

-,879

. p<0,05

**

. p<0,01

test istatistiğine ait p değerlerinin 0,05’ten küçük olması, araştırmaya katılan çalışanla rda n
diğerlerine göre dönüştürücü ve etkileşimci lider algısı en düşük düzeyde olanlar ile en yüksek
düzeyde olanların ekstra çaba, etkililik ve doyum ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğunu göstermektedir. Dönüştürücü ve etkileşimci lider algısı en yüksek olan
çalışanların ekstra çaba, etkililik ve doyum ortalamaları, dönüştürücü ve etkileşimci lider algısı en
düşük olan çalışanlardan daha fazladır. Serbestçi lider algısı en yüksek olan çalışanların ekstra
çaba, etkililik ve doyum ortalamalarının, serbestçi lider algısı en düşük olan çalışanlardan daha
fazla olduğu görülse de bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
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4. Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Araştırma bulgularına göre, ektra çaba, etkililik ve doyum üzerinde en güçlü etkiye sahip liderlik
tarzı dönüştürücü liderliktir. Bu sonuç Asrar-ul-Haq ve Kuchinke’nin (2016) bulgusu ile oldukça
benzerdir. Pakistan bankacılık sektöründe 224 çalışan üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucuna
göre dönüştürücü lider, ekstra çaba, etkililik ve doyum üzerinde en önemli etkiye sahiptir.
Alloubani vd. (2015) de, Jordan özel sağlık sektöründeki araştırmalarında dönüştürücü liderliğin
en sıklıkla kullanılan liderlik tarzı olduğunu; dönüştürücü liderlik ile ekstra çaba, etkililik ve
doyum arasında orta düzeyde ve pozitif bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Dönüştürücü liderlik
ile ekstra çaba, doyum ve etkililik arasında orta ve yüksek düzeyde pozitif ilişkilerin tespit edildiği
başka çalışmalar da mevcuttur (Karip, 1998; Cemaloğlu, 2007). Buna karşın Khan vd. (2016),
Pakistan’daki 3 hastanenin 30 çalışanından elde ettikleri verilerle yaptıkları araştırmalarında,
dönüştürücü liderliğin örgüt ve çalışan performansı üzerinde çok küçük ve önemsiz bir etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Dönüştürücü liderler karizmaları sayesinde takipçiler inin
güvenini kazanır, vizyona ya da ortak amaçlara ulaşmak için takipçilerine esin kaynağı olurlar,
yenilik, yaratıcılık, problem çözmek ya da hedeflenen performansa ulaşabilmek için zihinse l
teşvikte bulunurlar. Dönüştürücü liderin takipçiler için bu katkıları göz önüne alındığında,
çalışanların etkililiği, doyumu ve ekstra çaba göstermeleri üzerindeki etkisinin nedeni daha net
anlaşılmaktadır.
Diğer bulgu, etkileşimci liderlik tarzının sadece ekstra çaba üzerinde anlamlı etkisinin varlığı
yönündedir. Oysa daha önceden yapılmış çalışmaların sonuçları, etkileşimci liderliğin sadece
ekstra çaba üzerinde etkili olduğu sonucumuz ile çelişkilidir. Cemaloğlu (2007)’nun analizler i
sonucunda etkileşimci liderliğin alt boyutu olan koşullu ödül ile ekstra çaba, doyum ve etkililik
arasında yüksek düzeyde pozitif ilişki görülmüştür. Karip (1998) etkileşimci liderlik alt boyutlar ı
(istisnalarla yönetim (pasif) hariç) ile etkiler arasında düşük ve orta düzeyde pozitif ilişk iler
olduğu; Khan vd. (2016), etkileşimci liderliğe ait tüm alt boyutların örgüt ve çalışan performans ı
üzerinde güçlü ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Etkileşimci liderin, örgüte
katkılar karşılığı sunduğu dışsal ödülleri elde etmek için daha fazla performans gösterme çabası
doğal bir çalışan davranışıdır. Yani etkileşimci liderliğin alt boyutu olan koşullu ödül, ekstra çaba
üzerinde etkili olabilmektedir. Fakat ödüller, çalışan doyumunda ya da etkililikte tek başına yeterli
değildir. Ayrıca etkileşimci lider, takipçilerinin performansını takip ederek, gerek süreç esnasında
gerekse süreç sonrası uyarılarda bulunup, düzeltme sağlayarak varlığını hissettirmektedir. Yani
etkileşimci liderliğin alt boyutu olan istisnalarla yönetim, takipçinin ya da örgütün performans ında
sapma olduğunda ortaya çıkmaktadır. Sorun yaşanmadığı dönemde liderin böyle bir rolü
görülmediğinden doyum ve etkililik üzerinde de etkisi olmayacaktır. Araştırmamız, yapıldığı
örneklemde, istisnalarla yönetime ihtiyaç duyulmayan bir döneme denk gelmiş olabilir. Asrar-ulHaq ve Kuchinke’nin (2016) etkileşimci liderliğin istisnalarla yönetim alt boyutlarının ekstra çaba,
etkililik ve doyum ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucu da bu ifademizi destekler nitelikted ir.
Bunun dışında araştırma bulgularındaki çelişki, örneklemlerin sektör farklılıklarından ya da
çalışma ortamının kültürel olarak farklı olmasından kaynaklanabilir.
Araştırmamızın bir başka bulgusuna göre serbest bırakan liderlik tarzının etkililik, doyum ve
ekstra çaba üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Oysa daha önceki çalışmalarda serbest bırakan
liderlik tarzı ile etkililik, doyum ve ekstra çaba arasında negatif ilişki bulunmuştur (Karip, 1998;
Cemaloğlu, 2007). Serbest bırakan liderlik tarzında, lider işten kaçar, onu bulmak ve etkileşime
geçmek takipçileri için zordur. Yani bir etkileşimsizlik söz konusudur. Bu durumda, bu liderlik
tarzının etkililik, doyum ve ekstra çaba üzerinde anlamlı bir etkisinin olmayışı normal görülebilir.
Fakat işle ilgili zor bir duruma düşüldüğünde bile liderine ihtiyaç duyan takipçinin ona ulaşamıyor
olması, etkililik, doyum ve ekstra çaba üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilecektir.
Sonuç olarak, çalışanların doyum elde etmelerini, etkililiklerini ve ekstra çaba sarf etmelerini
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sağlayabilmek için liderlik tarzı seçimi önemlidir. Bu doğrultuda, Teknoparkların bünyelerindek i
işletmelere sundukları desteğin işletme ortamında hayata geçirilmesinde liderin rolünün
yadsınamaz olduğu söylenebilir. İşletmelerde etkili liderlik tasarımlarından sorumlu kişi ya da
birimler çalışanların performans çıktılarını iyileştirmek için ağırlıklı olarak dönüştürücü liderliği
ön planda tutmalıdırlar. Çünkü bu araştırmanın sonucuna göre dönüştürücü lider algısı, ekstra
çaba, etkililik ve doyum üzerinde en önemli etkiye sahiptir. Dönüştürücü lider özelliğine sahip
yöneticiler, çalışanları etkilemekte, çalışanların örgütsel amaçları gerçekleştirmek üzere
yeteneklerini isteyerek kullanmalarını ve çözüm odaklı olmalarını sağlamakta başarılıdır lar.
Dönüştürücü lider sayesinde çevresel değişimlere cevap verebilecek dinamik bir örgüt elde
edilebilmektedir.
Bundan sonraki çalışmalarda, teknoparklar bünyesindeki işletmelerde liderlik tarzları ile rekabet
stratejilerini, özellikle de yenilik farklılaştırma stratejisini uygulayabilme ya da rekabet üstünlüğü
düzeyi arasındaki ilişkiler incelenebilir. Böylece liderlik tiplerinin işletme başarısı üzerindek i
etkisi daha açık görülebilecektir.
Kaynakça
Akkaya, B. (2018). Teknogirişim Firmalarındaki Liderlik Tiplerin Firmaların Örgütsel
Çevikliğine Etkisi: Teknopark Firmaları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış doktora
tezi) İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.
Alloubani, A. M., Abdelhafiz, I. M., Abughalyun, Y., Edris, E. E. M. & Almukhtar, M. M. (2015).
Impact of Leadership Styles on Leadershıp Outcome (Effectıveness, Satisfaction and Extra
Effort) in the Private Healthcare Sector in Jordan. European Scientific Journal, (2), 286298.
Asrar-Ul-Haq, M. & Kuchinke, K. P. (2016). Impact of leadership styles on employees’ attitude
towards their leader and performance: Empirical evidence from pakistani banks. Future
Business Journal, 2(1), 54-64.
Avolio, B. J. & Bass, B. M. (Eds.) (2001). Developing Potential Across a Full Range of
Leadership: Cases on Transactional and Transformational Leadership, PsychologyPres s,
USA.
Avolio, B. J., Yammarino, F. J. & Bass, B. M. (1991). Identifying Common Methods Variance
With Data Collected From A Single Source: An Unresolved Sticky Issue. Journal of
Management, 17(3), 571-587.
Bacha, E. & Walker, S. (2013). The Relationship Between Transformational Leadership and
Followers' Perceptions of Fairness. Journal of Business Ethics, 116(3), 667-680.
doi:10.1007/s10551-012-1507-z
Bass, B. M. (1995). The Meaning of Leadership. İçinde J.Thomas WREN (Ed.), The Leader’s
Companion: Insights on Leadership Through The Ages. New York: The Free Press.
Bass, B. M. & Riggio, R. E. (2006). Transformational Leadership, 2. Baskı, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates.
Bogler, R., Caspi, A. & Roccas, S. (2013). Transformational and Passive Leadership: An Initia l
Investigation of University Instructors as Leaders in a Virtual Learning Environme nt.
Educational Management Administration & Leadership, 41(3), 372–392.
Burns, J. M. (1978). Leadership, New York: Harper & Row.
Caillier,

J. G. (2014). Toward a Better Understanding of the Relationship Between
Transformational Leadership, Public Service Motivation, Mission Valence, and Employee
194

The Impact of Multiple Leadership Styles Perceived by Employees on Extra Effort, Effectiveness and Satisfaction

Performance: A Preliminary Study. Public Personnel Management, 43(2), 218-239.
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0091026014528478, 15.02.2018
Castillo, J. X & Cano, J. (2004). Factors Explaining Job Satisfaction Among Faculty. Journal of
Agricultural Education, 45(3), 65-74.
Cemaloğlu, N. (2007). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stillerinin Farklı Değişkenler Açısında n
İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Kış 2007, 5(1), 73-112.
Diker, O. (2014). Algılanan Liderlik Tarzları, Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinin
Turizm Endüstrisinde İncelenmesi, (Yayınlanmamış doktora tezi), Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi, Eskişehir.
DuBrin, A. J. (2016). Leadership: Research Findings, Practice, and Skills, Boston: MA: Cengage
Learning.
Fernandez, S. (2008). Examining the Effects of Leadership Behavior on Employee Perceptions of
Performance and Job Satisfaction. Public Performance & Management Review, 32(2), 175205. doi:10.2753/PMR1530-9576320201
Gellis, Z. D. (2001). Social Work Perceptions of Transformational and Transactional Leadership
in Healthcare. Social Work Research, 25(1), 17-25.
Hargis, M. B., Watt, J. D. & Piotrowski, C. (2011). Developing Leaders: Examining the Role of
Transactional and Transformational Leadership across Business Contexts. Organization
Development Journal, 29(3), 51-66.
Hater, J. J. & Bass, B. M. (1988). Superiors' Evaluations and Subordinates' Perceptions of
Transformational and Transactional Leadership. Journal of Applied Psychology, 73(4),
695-702.
Ha-Vikström, T. & Takala, J. (2018). Do cultures, genders, education, working experience or
financial status influence the effectiveness of transformational leaders?. Theoretical Issues
in
Ergonomics
Science,
19(1),
21-41.
http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/5774/5569, 25.03.2018
Karip, E. (1998). Dönüşümcü Liderlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, (16), 443465.
Keller, R. T. (1992). Transformational Leadership and The Performance of Research and
Development Project Groups. Journal of Management, 18(3), 489-501.
Kent, T. W., Crotts, J. C. & Azziz, A. (2001). Four Factors of Transformational Leadership
Behavior. Leadership ve Organization Development Journal, 22(5), 221-229.
Kuhnert, K. W. & Lewis, P. (1987). Transactional and Transformational Leadership: A
Constructive/Developmental Analysis. Academy of Management Review, 12(4), 648-657.
Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. 7th Ed., New York: McGrawHill.
Northouse, P. G. (2007). Leadership: Theory and Practice, 4. Baskı, London: Sage.
Owusu, B. J. (2014). How Can We Best Interpret Effective Leadership? The Case For Q Method.
Journal of Business Studies Quarterly, 5(3), 47-58.
Peachy, J. W. & Burton, L. (2011). Male or Female Athletic Director? Exploring Perceptions of
Leader Effectiveness and a (Potential) Female Leadership Advantage with Intercollegia te
Athletic Directors. SexRoles, 64 (5) 416-425.

195

Çalışanlar Tarafından Algılanan Çoklu Liderlik Tarzlarının Ekstra Çaba, Etkililik ve Doyum Üzerine Etkisi:
Teknogirişim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Pereira, D.F. (1986). Factors Associated with Transformational Leadership in an Indian
Engineering Firm. Presented at the 21st International Congress of Applied Psychology,
Jerusalem, Israel.
Pradeep, D. D. & Prabhu, N. R. V. (2011). The relationship between effective leadership and
employee performance. International Conference on Advancements in Informatio n
Technology, IACSIT Press (20), 198-207, Singapore.
Seltzer, J. & Bass, B. M. (1990). Transformational Leadership: Beyond Initiation and
Consideration. Journal of Management, 16(4), 693-703.
Tabak, A., Sığrı, Ü., Eroğlu, A. & Hazır, K. (2009). Örgütlerde Yöneticilerin Dönüştürücü Liderlik
Algılamalarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Uygula ma.
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18( 2), 387-397.
Ülgen, H. & Mirze, S. K. (2004). İşletmelerde Stratejik Yönetim. 3.Baskı, İstanbul: Literatür.
Weissman, N. L. (2008). The Relationship Between Leadership Styles of Directors of Accredited
Higher Education Respiratory Care Programs and Faculty Satisfaction, Willingness to
Exert Extra Effort, Perceived Director Effectiveness, and Program Outcomes
(Unpublished Doctoral dissertation). Florida Atlantic University, Florida
Yammarino, F. J., & Bass, B. M. (1990). Long-term forecasting of transformational leadership
and its effects among naval officers: Some preliminary findings. Leadership Library of
America.
Yukl, G. (1999). An evaluation of conceptual weaknesses in transformational and charismatic
leadership theories. The leadership quarterly, 10(2), 285-305.

196

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
58. Sayı / Ekim 2018

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HARCAMALARININ PATENT BAŞVURU SAYILARI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE
BİR UYGULAMA
Süleyman Emre ÖZCAN 
Pınar ÖZER 
Öz
Bu çalışmada seçili Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri için 1995 – 2013 yıllık verileri
kullanılarak araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının patent başvuru sayıları üzerindeki etkisinin tahmin
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını ortaya koymak üzere
Westerlund Panel Eşbütünleşme yaklaşımı ile uzun ve kısa dönemli katsayıları tahmin etmek amacıyla Ortalama Gru p
Tahmincisi (MGE) ve Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yöntemleri kullanılmıştır. Eşbütünleşme testi
değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğunu göstermiştir. Uzun dönemde araştırma ve geliştirme
harcamalarının patent başvuru sayıları üzerindeki etkisinin pozitif olduğu bulunmuştur.
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THE IMPACT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENDITURES ON NUMBER
OF PATENT APPLICATIONS: AN APPLICATION ON SELECTED OECD
COUNTRIES
Abstract
In this study, it was aimed to estimate the effect of research and develeopment (R&D) expenditures on number of
patent applications using annual data from 1995 to 2013 for selected Economic Cooperation and Development
Organization (OECD) countries. Accordingly Westerlund Panel Cointegration approach for the purpose of
determining long run relationship among variables, Mean Group Estimator (MGE) and Pooled Mean Group Estimato r
(PMGE) methods with the aim of estimating long and short - run coefficients were used. The cointegration test
illustrated that there was a long-run relationship between the variables. The effect of research and development
expenditures on number of patent applications was found to be positive in the long run.
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Giriş
İnovasyon, 20. yüzyılın ortalarından itibaren iktisadi gelişmenin temel koşullarından olan, ülke ve
firmaların rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurlarından birisi haline gelmiştir. İnovasyon
sadece ulusların zenginliğini, refahını arttırmakla kalmaz aynı zamanda insanlar tarafından daha
önceden yapılamamış şeylerin yapılarak kişilerin yaşam kalitesini, tüketim düzeylerini de
etkilemektedir. Bu kapsamda inovasyon, ülkelerin refahını arttırması, bireylerin yaşam kalitesini
etkilemesi, ülke ve firmaların rekabet gücünü belirlemesi açısından önemlidir (Freeman & Soete,
2004). İnovasyon ile ürünün niteliği veya özellikleri iyileştirilerek ya da üretim verimliliği
arttırılarak toplumların hayat standardı yükseltilirken ve devamında mevcut endüstrile rde
gerçekleşen verimlilik artışı ile ulusun uluslararası pazarlarda rekabet gücü de artmaktadır (Göker,
2003).
İnovasyon, yeni bilginin başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve uygulanması olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle inovasyon, icattan farklı bir kavramdır. Bu tanım ile inovasyo nun
araştırma sürecinde kullanılan büyük çaplı girdilerden çok daha fazlasına gerek duyduğuna vurgu
yapılmaktadır. Uygulamada ise inovasyon; temel araştırmalardan (Ar-Ge) prototipler in
geliştirilmesine, icatların (patentlerin) kaydedilmesine ve nihai ticari uygulamalara kadar pek çok
farklı aktiviteyi kapsayan bir süreç olarak görülmektedir (Jaumotte & Pain, 2005).
İnovasyonun hangi parametrelerle ölçüldüğü literatürde sıklıkla tartışılan bir konudur. Fakat
inovasyon girdisi olarak en yaygın kullanılan ölçü Ar-Ge harcamaları ve Ar-Ge personel sayısıd ır.
Patent başvuru sayısı ise inovasyon çıktısı olarak sıklıkla kullanılan bir parametredir. Bunun
yanında bazı icatlar Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkmamasına karşın bunlar için patentler
alınabilmekte veya ticari yenilikler, patentlere ya da Ar-Ge'ye yansıtılmayan tasarım ve ticari
markalar gibi birçok fikri içerebilmektedir. Bütün bunlara karşın inovasyon sürecinin tüm farklı
aşamaları (araştırma, geliştirme, patentlendirme ve uygulama) arasında pozitif ampirik bir ilişk inin
olduğu kabul edilmektedir (Jaumotte & Pain, 2005). Çünkü patentin ortaya çıkış süreci
incelendiğinde fikir Ar-Ge faaliyetleri sonucunda inovasyonu doğurabilir ve inovasyon sahibi
patent ile belirli bir süre için sahip olduğu icadı üretme, kullanma, dağıtma, ithal etme veya satma
hakkı elde etmektedir. Böylelikle Ar-Ge'yi etkileyen politikaların önümüzdeki yıllarda patent
düzeyinde bir etkisi olacaktır. Ar-Ge’den patente doğru bu ilişki birçok teorik (Griliches, 1990;
Jaffe, 1986) ve ampirik literatür (Bound vd., 1984; Hall, Griliches, & Hausman, 1983; Hall,
Griliches, & Hausman 1986; Kondo, 1995; Pakes & Griliches, 1984; Soete & Wyatt, 1983)
tarafından açıklanmıştır. Literatürdeki bu çalışmalara göre Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak
ayrılması inovasyonu teşvik ederek patent faaliyetlerini arttıracak ve inovatif ürünlerin üretilmes i
sonucunda toplam faktör verimliliğinde artış gözlenecek; devamında ekonomik büyümeye olumlu
yönde yansıyacaktır.
Bu çalışma, Ar-Ge harcamaları ile patent başvuru sayısı arasındaki ilişkiye odaklanmaktadır. Bu
ilişkinin yeni ekonometrik yöntemlerle - Westerlund Panel Eşbütünleşme Testi, Havuzla nmış
Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) ve Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) - araştırılması ile
mevcut literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle Ar-Ge ve
patent arasındaki ilişki açıklanacaktır. Devamında ilgili literatür ve çalışmada uygulanıla n
ekonometrik modeller sunularak; uygulanılan yöntemler sonucu elde edilen sonuçlar
paylaşılacaktır.

198

The Impact of Research and Development Expenditures on Number of Patent Applıcations: An Application on
Selected OECD Countries

1. Ar-Ge - Patent İlişkisi
İnovasyon, ürünlerin araştırma laboratuvarından fabrikaya çeşitli süreçlerden geçmesiyle ortaya
çıkmaktadır. Şekil 1, bilgi üretimi, üretim süreçlerinin iyileştirilmesi ve yeni ürünler in
geliştirilmesi de dâhil olmak üzere bir dizi parametre kullanarak inovasyon çıktılarının nasıl
ölçülebileceğini ve firmalar tarafından patent başvurusunun inovasyonun ortaya çıkış sürecinin
hangi aşamasında yapıldığını göstermektedir. Buna göre patent başvurusu;




Ar-Ge laboratuvarında beliren mevcut bilgi stoku ve taşmalar ile Ar-ge mühendisler inin
ürettiği yeni bilginin akabinde yapılabilmekte,
Yeni bilgi ile emek ve sermaye mallarının birlikte kullanılarak Ar-Ge mühendislerinin de
dâhil olduğu ürün tasarımı için yapılabilmekte ya da
Tasarlanan inovatif ürünün üretimi aşamasında gerçekleşebilmektedir.

Şekil 1: İnovasyonun Ortaya Çıkış Süreci ve Ölçülmesi

Kaynak: (Wakasugi ve Koyata, 1997, s.385)

İnovasyon çıktıları genellikle toplam faktör verimliliğindeki (TFV) değişimle ölçülmekte fakat
TFV’nin hesaplanmasında yalnızca teknolojik bilgi içerilmemekte; aynı zamanda sermaye stoku
ve işgücü gibi girdilerdeki nitel iyileşmeler ile makroekonomik koşullardaki değişiklikler de
hesaplamada yer almaktadır. Bu yüzden TFV, inovasyon çıktısını ölçmede uygun bir gösterge
olmayabilir. İnovasyon çıktılarının ölçümünde kullanılan bir diğer parametre ise patent başvuru
sayısıdır. Araştırma laboratuvarında ve fabrikadaki her bir inovatif çıktı bilgi şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Firma, rakip firmaya kolayca aktarılabilen bu bilgiyi patent başvurusunda bulunarak
koruyabilmektedir. Bu yüzden patent başvurusu bilgi formunda ortaya çıkan inovatif çıktıyı
koruma işlevi görmektedir. Patent başvuru sayısı TFV’nin ölçme hatalarının üstesinden geldiği
için inovatif çıktının vekil değişkeni olarak düşünülmek tedir. Bunun yanında patent başvuru
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sayılarını inovasyon çıktı ölçüsü olarak kullanmak bazı problemleri doğurabilir. Öncelikle bütün
patentlerin aynı değere sahip olduğu düşünülemez. Kimisi önemli ölçüde inovasyonu yansıtırke n
kimisi sınırlı ölçüde inovasyonu yansıtabilmektedir. Bazı patentlerin koruma süresi ise daha
kısadır. Bir firmanın patent başvurusu eğilimi; patentin koruma kapsamındaki (patent genişliği),
patent süresindeki veya patent kayıt ücretindeki değişikliklerden etkilenebilir. Fikri mülkiye t
haklarının korunmasına ilişkin patent sisteminin etkinliğinin tüm endüstrilerde aynı olmamasında n
dolayı patent başvuru eğilimi endüstriden endüstriye farklılık göstermektedir. Bütün bu
eksikliklerine rağmen patent başvuru sayısı, inovatif bilginin üretimini ölçmede faydalı bir
göstergedir (Wakasugi & Koyata, 1997).
Ekonometrik analizde patent verilerinin inovasyon çıktısı için vekil değişken olarak kullanılmas ı
Scherer (1965) ve Schmookler (1966)'ın analizine kadar uzanmaktadır. Ar-Ge ve patent ilişk is i
üzerine birçok teorik (Griliches, 1990; Jaffe, 1986) ve ampirik literatür (Bound vd., 1984; Hall,
Griliches, & Hausman, 1983; Hall, Griliches, & Hausman 1986; Kondo, 1995; Pakes & Grilic hes,
1984; Soete & Wyatt, 1983) nedenselliğin yönünün Ar-Ge’den patente doğru olduğunu
varsaymakta ve literatürdeki bu çalışmalara göre daha fazla Ar-Ge yatırımı daha fazla patentleme
ile sonuçlanmaktadır. Nedenselliğin bu yönü Ar-Ge – patent ilişkisini inceleyen çalışmala rda
sıklıkla üzerinde durulan bir konudur. Bu doğrultuda bilgi üretimi sırasında çoğunlukla Ar-Ge
harcamaları, birikmiş sermaye veya Ar-Ge personel sayısı ile ölçülen Ar-Ge faaliyetler i,
inovasyona yol açan yeni teknolojik çözümlerin geliştirilmesinde ve yeni temel bir bilgiyi
araştırmada temel girdi unsurudur. Bu sebeple patentler yaratıcı faaliyetin ara çıktısı olarak
algılanabilir (Pakes & Griliches, 1984).
Pakes ve Griliches (1984) çalışmada bilgi üretim fonksiyonu geliştirmişlerdir. Bilgi üretim
fonksiyonu, ekonomik bir değeri olan teknolojik bilginin Ar-Ge harcamalarını icatlara nasıl
dönüştürdüğünü gösterir. Patentler icadın doğrudan ve nicel göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu
yüzden çalışmada patentlerin yaratıcı faaliyetleri yansıttığı öne sürülürken Pavitt (1985),
“patentlerin yalnızca yaratıcı faaliyetleri değil aynı zamanda inovatif faaliyetleri de yansıttığını ”
ileri sürmüştür (s. 82). Bu çalışmalar, Ar-Ge ve patent arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ifade
eder ve Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırmak daha fazla inovasyon ve patent
faaliyetlerine yol açacaktır.
İçsel büyüme literatüründe teorik modeller patentlere dayanan eksik rekabet piyasa yapısı üzerine
inşa edilmiş olup patentleme değerli bilginin başarılı üretiminin sonucu olarak kabul edilmiştir.
Öyle ki patentleme Ar-Ge faaliyetlerinin doğrudan bir fonksiyonudur. Patentler özel kesim Ar-Ge
yatırımlarında getiriyi garantileyen ana unsurdur. Ar-Ge yatırımlarına kaynakların ayrılmas ı
bilginin üretilmesine yol açmakta ve öyle ki bu bilgi ilerde patentlenebilir.
Schmookler (1966)’in Talep Çekmesi Hipotezi (Demand Pull Hypothesis) ve Schumpeter
(2003)’in Teknoloji İtmesi Hipotezi (Technology Push Hypothesis) patent ve Ar-Ge arasındaki
nedensellik ilişkisininin Ar-Ge’den patente doğru olduğunu varsaymaktadır. Bu çalışmaların her
ikisi de patenti inovasyonu ölçmek için kullanmasına ve Ar-Ge çalışmalarını girdi olarak kabul
etmesine karşın iki çalışma arasında firmaları araştırma yapmaya tetikleyen faktörler arasında
farklılık vardır. Sözü edilen bu çalışmalarda amaç: (1) inovatif çalışmaların, piyasa uyaranını
tahmin etmek üzere veya ona tepki olarak kanalize edilip edilmediğini veya (2) Ar-Ge
çalışmalarının yeni teknolojik bilginin oluşmasına neden olup olmadığını, (3) inovasyonun yönünü
belirleyen unsurları anlamaktır. Her iki durumda da, Ar-Ge patent ilişkisine yönelik varsayım, ArGe'nin daha fazla patentlenmeye yol açması yönündedir ve yine pozitif bir korelasyon olduğu öne
sürülmektedir (Almeida & Teixeira, 2007).
Sonuç olarak, Ar-Ge patent ilişkisi üzerinde duran literatürdeki teorik çalışmalar iki değişkenin
birbiriyle pozitif ilişkili olduğu ortak kanısına varmıştır. Diğer bir ifadeyle çalışmalarda daha fazla
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(daha az) Ar-Ge faaliyetlerinin daha fazla (daha az) patentleme faaliyetleri ile yansıtılması söz
konusu faaliyetlerin birbirlerini tamamladıklarını göstermektedir (Dosi, Pavitt, & Soete, 1990).
2. Literatürdeki Ampirik Çalışmalar
Geleneksel yaklaşımın aksine – Ar-Ge’den patente doğru ilişki – patentin Ar-Ge üzerinde yol
açabileceği potansiyel etkileri açıklığa kavuşturan çalışmalar da vardır: Almeida & Teixeira, 2007;
Bessen, 2004; Miller, Benjamin, & North, 2012; Shapiro, 2001; Stiglitz, 1999; Weil, 2009. Fakat
bu çalışmada Ar-Ge harcamalarının patent başvuru sayısı üzerindeki etkisi araştırıldığı için bu
kısımda yalnızca ilgili ampirik literatüre yer verilmiştir.
Hall, Griliches, ve Hausman (1983), 1972 – 1977 yılları arasında Amerikan imalat sektöründeki
738 firmaya ait Ar-Ge ve patent verilerini kullanarak söz konusu iki faaliyet arasındaki ilişk iyi
Doğrusal Olmayan EKK ve Poisson regresyon modelleri ile araştırmışlardır. Ar-Ge harcamalar ı
ve patent başvuru sayıları arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuş olmasına
karşın Ar-Ge ve patent arasında istatistiki olarak anlamlı zaman gecikmesi ilişkis ine
rastlanmamıştır. Başka bir ifadeyle firmaların Ar-Ge harcamalarındaki değişimleri, patent başvuru
sayılarındaki değişimlere anında yansıdığı sonucuna varılmıştır.
Soete ve Wyatt (1983), ulusal Ar-Ge yoğunluğu ile ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve
Japonya’daki yabancı patent yoğunluğu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Analize dâhil edilen 20
OECD ülkesine ait 1977 yılı kişi başına Ar-ge harcamaları verisi ile kişi başına yabancı patent
sayısı verisi kullanılarak yatay kesit analizi yapılmıştır. Ekonometrik analiz sonucunda ülkeler in
kişi başına Ar-Ge harcamalarındaki artışın ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya gibi beş
önemli teknoloji ülkesinden alınan patent sayısını (yabancı patent sayısı) arttırdığı bulgus una
ulaşılmıştır.
Bound vd. (1984), 2582 Amerikan firmasına ait patent ve Ar-Ge verilerini kullandıkları çalışmada
EKK, Poisson, Negatif Binom ve Doğrusal Olmayan EKK regresyon modellerinden yararlanarak
Ar-Ge faaliyetinde bulunan bütün firmaların değil yalnızca bir kısmının patent aldığını saptamışlar
ve Ar-Ge’den patente doğru güçlü pozitif bir ilişkinin olduğunu tespit etmişlerdir. Ar-Ge yapan
küçük firmalar, büyük firmalara göre 1 dolarlık Ar-Ge başına daha fazla patent alma eğiliminde
olup yaklaşık 1 veya 2 milyon $ 'dan daha büyük Ar-Ge programlarına sahip şirketlerde ise bu iki
faaliyet arasındaki ilişki ölçeğe göre sabit getiri olarak tespit edilmiştir. Ancak Ar-Ge programlar ı
100 milyon $’dan daha fazla olan firmalarda Ar-Ge patent arasındaki ilişki ölçeğe göre azalan
getiri ile karakterize edilmiştir.
Pakes ve Griliches (1984), 1968 - 1975 yılları arasında 121 Amerikan firmasına ait patent ve ArGe verilerini kullandıkları çalışmada Ar-Ge’nin patent başvuruları üzerinde istatistiki olarak
anlamlı pozitif etkisinin olduğunu bulmuşlardır fakat Ar-Ge’nin gecikmeli değerlerinde bu etkinin
farklılaştığı tespit edilmiş; cari Ar-Ge ile gecikme değeri beş olan Ar-Ge’nin patent başvurular ı
üzerindeki etkisi pozitif iken gecikme değeri 1 - 5 arasındaki Ar-Ge’nin patent başvurular ı
üzerindeki etkisi düşük ve negatiftir.
Hall, Griliches, ve Hausman (1986), 1975- 1979 yılları arasında 642 Amerikan firmasına ait patent
ve Ar-Ge verilerini kullanarak cari Ar-Ge ve gecikmeli Ar-Ge değerlerinin patent üzerindek i
etkisini Doğrusal Olmayan EKK, Poisson, Negatif Binom ve GMT regresyon modelleri ile test
etmişlerdir. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre Ar-Ge’nin patent üzerindeki etkisi eşzamanlı ve
güçlü iken gecikmeli Ar-Ge faaliyetlerinin patent üzerindeki etkisinin istatistiki anlamlılığı
düşüktür.
Kondo (1995), 1972 – 1984 yılları arasında Japonya için Ar-Ge harcamaları ile toplam patent
başvuru sayısı arasında zaman gecikmesi ilişkisini doğrusal regresyon modeli ile araştırdığı
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çalışmada toplam endüstri bazında gecikmeli Ar-Ge harcamalarının patent başvuruları üzerinde
pozitif etkisini tespit etmiştir.
Prodan (2005), 1981 – 2001 yılları arasında seçili OECD ve Merkezi Avrupa ülkelerinde patent
başvuru sayılarının Ar-Ge harcamalarına özellikle özel kesim Ar-Ge harcamalarına bağımlı olup
olmadığını incelemiştir. Çalışma Ar-Ge harcamaları ile patent başvuru sayıları arasında pozitif bir
ilişkinin olduğunu ve gelişmiş ülkelerdeki patent başvuru sayılarının gayrisafi yurtiçi Ar-Ge
harcamalarından ziyade daha çok özel kesim Ar-Ge harcamalarına bağlı olduğunu göstermiştir.
Finlandiya dışında tüm ülkelerde Ar-Ge harcaması ile patent başvuru sayısı arasında zaman
gecikmesi analitik olarak bulunmuştur.
Bosch, Lederman, ve Maloney (2005), 1976 – 2000 dönemi verilerini kullanarak toplam 49
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke grubu için statik ve dinamik panel veri analizini uyguladık lar ı
çalışmada reel Ar-Ge harcamalarının ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafından verile n
patent sayısı üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak anlamlıdır.
Gurmu ve Sebastian (2008), 1982 – 1992 dönemi için bağımlı değişken olarak ABD imalat
sektöründeki firmalara ait patent verisi ile açıklayıcı değişken olarak Ar-Ge harcamaları verisini
kullanarak iki faaliyet arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Ekonometrik yöntem olarak çeşitli sayım
panel veri (count panel data) regresyon modelleri ve genelleştirilmiş tahmin denklemleri (GEE)
ile genelleştirilmiş momentler yöntemini (GMM) kullanmışlardır. Ampirik analiz sonuçları farklı
tahmin yöntemlerine karşı duyarlı olmasına karşın sonuçlar patent ve Ar-Ge harcamalar ı
arasındaki eş zamanlı ilişkinin oldukça güçlü olduğunu ve toplam Ar-Ge esnekliğinin 0.4 ve 0.7
arasında değiştiğini gösterir. Dolayısıyla bu değerler ölçeğe göre azalan getiriyi işaret eder.
Mercan, Göktaş, ve Gömleksiz (2011), 2003 – 2008 yıllarını kapsayan 25 ülke için Avrupa Patent
Ofisi (EPO)’nden alınan patent kabul sayısının girişimci oranları, hükümet, özel ve yükseköğretim
sektörü Ar-Ge harcamaları ve bu sektörlerdeki araştırmacı sayısı ile ilişkisini panel veri analizi ile
test etmişlerdir. Hem rassal hem de sabit etkiler modelleri kullanılarak yapılan parametre
tahminlerinde özel sektör ve yükseköğretim tarafından yapılan AR-GE harcamalarının patent
sayıları üzerindeki etkisi pozitif iken kamu kesiminin yaptığı AR-GE harcamalarının patent
sayıları üzerindeki etkisi negatif bulunmuştur.
Caviggioli (2011), 1991 – 2005 dönemi için Japonya Patent Ofisinde yıllık yabancı patent
başvurularının sayısının artmasında önemli rol oynayan olası faktörlerin bazılarını Negatif Binom
regresyon modeli ile değerlendirmeyi amaçladığı çalışmada Japonya Patent Ofisine başvuruda
bulunan ülkeler tarafından gerçekleştirilmiş Ar-Ge harcamalarının Japonya Patent Ofisine
yaptıkları patent başvuruları üzerindeki etkisi pozitif ve istatistiki olarak anlamlıdır.
Sanyal ve Vancauteren (2013), 1996 – 2006 dönemi için Hollanda’daki 673 ilaç firmasına ait
USPTO ve EPO patent sayısı ile Ar-Ge yoğunluğu verilerini kullanarak Sıfırla Şişirilmiş Negatif
Binomlu modeli (ZINB) ile yapılan tahmin sonucunda Ar-Ge çalışmalarının patent sayılar ı
üzerinde olumlu ve istatistiki olarak anlamlı bir etkisinin olduğuna ulaşmışlardır. Ekonometr ik
analiz sonucunda elde edilen bu bulgu Ar-Ge çalışmalarının yeni patentler üretmede belirleyici bir
role sahip olduğunu kanıtlamıştır.
Göçer (2013), 1996 – 2012 döneminde yeni sanayileşmiş ülkeler (Brezilya, Çin, Hindista n,
Endonezya, Malezya, Meksika, Güney Afrika, Tayland, Türkiye) için teknolojik ilerleme nin
belirleyicilerini araştırdığı çalışmada teknolojik ilerleme göstergesi olarak yerli ve yabancı toplam
patent sayısı verisini kullanmıştır. Çalışmada kullanılan Pedroni Panel Eşbütünleşme testi ile
toplam patent başvuru sayısı ve Ar-ge harcamalarının GSYİH içindeki payı arasında uzun dönemli
eşbütünleşme ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Eşbütünleşme katsayılarını tahmin etmek
için kullanılan İki Aşamalı En Küçük Kareler yöntemi Ar-Ge harcamalarındaki %1’lik artışın
panel genelinde teknolojik ilerlemeyi %2.023 oranında artışa yol açtığını göstermiştir.
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3. Ekonometrik Yöntem
Bu çalışmada Panel Otoregresif Dağılımlı Gecikme (ARDL) modeline dayanan Pesaran ve Smith
(1995) tarafından geliştirilen Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) ile Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
tarafından geliştirilen Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yöntemleri kullanılmıştır.
Johansen (1995) ve Philipps ve Hansen (1990)’a göre sadece aynı derecede bütünleşik olan
değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olması mümkün iken Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
panel ARDL yönteminin değişkenlerin I(0) veya I(1) veya ikisinin birlikte olup olmadığına
bakmaksızın farklı bütünleşme derecesine sahip değişkenlerde dahi kullanılabilece ğini
göstermiştir. Dolayısıyla panel ARDL modeli birim kök testlerinin uygulanmasını gereksiz
kılmasına karşın bu yöntem değişkenlerden herhangi birinin ikinci dereceden durağan olmama
koşulunu ise zorunlu kılmaktadır (Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Birim kök testlerinin
kullanılmasını gerekli görmemesi ARDL modelinin önemli bir avantajıdır. Bunun yanında, hem
kısa hem de uzun dönem etkiler geniş yatay kesit ve zaman serisi boyutlarına sahip bir veri setinde
aynı anda tahmin edilebilir. Çalışmanın bu kısmında iki farklı tahmincinin temel özelliklerini daha
iyi anlayabilmek için tahmin edicilere ilişkin varsayımlar sunulacaktır.
3.1 Ortalama Grup Tahmincisi (MGE)
MGE tekniği her bir ülke için ayrı regresyon tahminlerinde bulunur ve katsayılar ın
ağırlıklandırılmamış ortalamasını alarak katsayıları hesaplamaktadır. Bu tahminci ARDL tekniği
ile tahmin edilen parametreler üzerinde herhangi bir kısıt koymamaktadır. Bütün katsayıların uzun
ve kısa dönemde değişmesine başka bir ifadeyle heterojen olmasına izin vermektedir. Pesaran ve
Smith (1995)’e göre MGE tekniği kullanılarak ortalaması alınan parametre tahminleri tutarlıd ır.
Örneklem sayısı fazla olduğu durumlarda MGE yöntemi etkin uzun dönem tahminciler i
sunmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu yaklaşımın geçerli ve tutarlı olabilmesi için gerekli koşul zaman
serisi boyutu ile yatay kesit boyutu (yaklaşık 20 – 30 ülke) yeterli düzeyde geniş olmalıd ır
(Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Eğer az sayıda N varsa ortalama grup tahmincileri aykırı
değerlere (outliers) ve küçük değişmelere duyarlı olacaktır (Favara, 2003).
3.2 Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE)
Bir diğer kullanılan teknik PMGE ise sabit terimler, uzun dönem dengeye gelme hızı ve hata
varyansları dâhil olmak üzere kısa dönem katsayılarının ülkeden ülkeye heterojen olmasına izin
verirken uzun dönem eğim katsayıları ise ülkeler arasında homojendir. Bununla birlikte Dinamik
En Küçük Kareler (DOLS) ve Tam Değiştirilmiş En Küçük Kareler (FMOLS) gibi tahmin
yöntemlerinden farklı olarak, PMGE yöntemi uzun ve kısa dönem arasındaki ayarlama dinamiğini
öne çıkarmaktadır. Bu yöntemin geçerli, tutarlı ve etkin olabilmesi birkaç şarta bağlıdır. Birinc i
olarak, değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı için hata düzeltme terimi katsayısı
negatif olmalı fakat -2’den küçük olmamalıdır. İkinci olarak ARDL modelinin tutarlılığı için bir
diğer önemli varsayım ise hata düzeltme modeli sonucunda elde edilen artıklar seri olarak ilişk is iz
olmalı ve açıklayıcı değişkenler dışsal olarak ele alınmalıdır. Bu şartlar, bağımlı (p) ve bağıms ız
değişkenler (q) için ARDL (p, q) gecikmeleri hata düzeltme modeline dâhil edilerek yerine
getirilebilir. Üçüncü olarak N ve T’nin nisbi büyüklüğü önemlidir; her ikisi de ortalama
tahmincilerde yanlılıktan kaçınmak için dinamik panel tekniğini kullanabilecek kadar fazla
olmalıdır. Bu yüzden bu şartlar yerine getirilmediği durumda PMGE yöntemi kullanılarak yapılan
tahminler tutarsız olacaktır (Samargandi, Fidrmuc, & Ghosh, 2015). Fakat bununla birlikte artan
küreselleşme ve işbirliğinden dolayı MGE’ye kıyasla PMGE’nin kullanılması daha uygund ur
(Erdem, Guloglu, & Nazlioglu, 2010).
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3.3 Model Seçimi
Model kurma hususlarından biri de alternatif modeller arasında seçim yapabilmektir. Uzun dönem
parametrelerin homojenlik testleri, olabilirlik oran testleri veya diğer standart testlerin
kullanılmasıyla tek tek veya ortak bir şekilde uygulanabilir. Fakat Pesaran, Shin, ve Smith (1999)
ülkeler arası analiz çalışmaları olduğu durumlarda bu testlerin homojenlik hipotezini
reddedebileceğini işaret etmektedir. Bu nedenle Hausman (1978) testini kullanma yı
önermektedirler. Uzun dönem homojenliği altında PMGE ve MGE tutarlı olmasına karşın sadece
PMGE etkindir. Bu yüzden Hausman (1978) testi MGE ve PMGE yöntemleri arasında seçim
yapmak için kullanılabilir (Erdem, Guloglu, & Nazlioglu, 2010).
Hausman testi bu tahminciler arasında önemli bir farklılık olup olmadığına bakmaktadır. Bu testin
boş hipotezi PMGE ve MGE arasındaki farkın olmadığıdır. Eğer sıfır hipotezi reddedilemezse olasılık değeri %5 düzeyinde anlamlı değilse - PMGE etkin tahminci olduğu için bunun
kullanılması tavsiye edilir.
Bir diğer önemli konu ise ARDL gecikme yapısının bazı tutarlı bilgi ölçütleriyle belirlenmesid ir.
Bu çalışmada Akaike Bilgi Kriterine (AIC) dayanarak sırasıyla patent başvuru sayısı ve Ar-Ge
harcamaları için gecikme yapısı (1,1) olarak belirlenmiştir.
3.4 Değişkenlerin Belirlenmesi
Toplam Ar-Ge harcamalarının patent başvuru sayısı üzerindeki etkisini panel veri analizi yöntemi
ile belirlenmesi amaçlanan bu çalışmada Türkiye’nin de dâhil olduğu 23 OECD ülkesine
(Avusturya, Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan,
İrlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya,
İspanya, Türkiye, İngiltere, ABD) ait 1995-2013 dönemini kapsayan seriler kullanıla rak
ekonometrik analiz yapılmıştır. Çalışmada, diğer 11 OECD ülkesinin toplam Ar-Ge harcamalar ı
olmak üzere belli yıllara ait verilerine ulaşılamadığı için bu ülkeler analiz dışı bırakılmıştır.
Analize OECD ülkelerinin dâhil edilmesinde benzer gelir grubundan meydana gelmeleri (Meksika
ve Türkiye hariç), Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinde dünyada söz sahibi olmaları ve son yirmi
yılda pek çok OECD üye ülkesi hükümetleri tarafından inovasyon ve ekonomik büyümeyi
desteklemek amacıyla iddialı araştırma ve geliştirme politikaları izlenmiş olması etkili olmuştur.
Parametre tahmininin sağlamlılığını arttırmak için panel veri analizi yeterli düzeyde örneklem
büyüklüğüne dayanmalıdır. Bu yüzden çalışmada zaman aralığı (19 yıl) ve ülke sayısı (23 OECD
ülkesi) gözlem sayısını (437) mümkün olduğunca maksimum kılacak şekilde belirlenmiştir
İnovasyonu neyin ölçtüğü literatürde tartışma konusu olmuştur fakat birçok çalışma inovasyo nu
ölçmek için patent başvuru sayısı ve gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamaları verilerini kullanmaktad ır.
Literatürdeki çalışmalara benzer olacak şekilde bu çalışmada da inovasyon göstergesi olarak 2010
yılı sabit fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamaları ile ABD Patent ve Marka Ofisi (USPTO)’ne
yapılmış faydalı patent başvuru sayısı verileri kullanılmıştır. Bununla birlikte patent başvuru
verisini kullanmanın yarattığı bir problem vardır; o da ülkeler arasında patentleme sürecinin aynı
olmamasıdır. Diğer bir deyişle farklı ülkeler patent vermede farklı yöntemleri izler. Bu problemi
çözmek için USPTO’dan elde edilen verilerden faydalanılmıştır. Bununla birlikte ekonometrik
analizde USPTO tarafından verilen faydalı patent sayısı yerine USPTO’ya yapılmış olan faydalı
patent başvuru sayısı verisinin kullanılması daha uygun görülmüştür. Çünkü patent verilmede n
önce patent sürecinin resmi olan veya olmayan gerçekleşmesi gereken birçok aşaması bulunmak ta
ve patentin verilebilmesi için başvuru tarihinden itibaren geçen süre uzundur. Bu yüzden toplam
Ar-Ge yatırımları ile USPTO tarafından verilmiş patent sayısı arasındaki ilişkiyi analiz etmek hem
zor olacak olup hem de mantıklı olmayacaktır (Kondo, 1999). Guo ve Wang (2013)’a göre ise


2010 yılı sabit fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamaları verisi OECD veri tabanından elde edilmiştir.
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alınan patent yerine patent başvurusu verisi üç sebepten ötürü kullanılmaktadır. İlk olarak alınan
patent sayısı patent başvurularıyla güçlü lineer bir ilişki gösterir ve patent başvurularında içerile n
bilgi alınan patentin içerdiği bilgiyi büyük ölçüde kapsamaktadır. İkinci olarak patent başvurular ı
ile karşılaştırıldığında, alınan patentin bilgi bozulmasına (information distortion) neden olan daha
şiddetli zaman gecikmesi özelliği mevcuttur. Son olarak patent başvuruları ile verilen patent
arasındaki fark büyük ölçüde patent başvurusuna konu olan olgunlaşmamış teknolojiden, patent
başvurusundaki aracı kurumların eksik işlevi ve patent lisanslama otoritesinin düşük etkinliğinde n
kaynaklıdır. Piyasa aracılarının işlevlerinin iyileştirilmesi ve ilgili devlet dairelerinin çalışma
verimliliği arttıkça, bu fark azalacak ve patent başvurularından başarılı sonuçlar alınarak alınan
patent sayısı da artış gösterecektir.
4. Ekonometrik Bulgular
Çalışmanın bu kısmında öncelikle Friedman, Frees ve Pesaran yatay kesit bağımlılığı test sonuçlar ı
paylaşılmıştır. Akabinde ikinci nesil birim kök testlerinden Pesaran panel birim kök testine ait
bulgular verilmiş ve değişkenler arasında uzun dönem ilişkinin varlığını tespit etmek için
uygulanılan Westerlund Panel Eşbütünleşme testi ile PMGE ve MGE yöntemlerine ilişk in
sonuçlar sunulmuştur.
4.1. Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Panel veri modeli analizlerinde seriye belli bir şok geldiğinde panel veride yer alan tüm yatay kesit
birimlerin ilgili şoktan aynı derecede etkilenip etkilenmediğinin araştırması yatay kesit bağımlılığı
testleri ile yapılır (Ün, 2015). Panel veri analizinde önem arz eden yatay kesit bağımlılığı testlerini
uygulamadan önce serilerin zaman ve yatay-kesit boyutlarının incelenmesi gereklidir. Panel veri
uygulamalarında yatay kesit bağımlılığını tahmin etmek için farklı yaklaşımlar vardır. Yatay kesit
bağımlılığı Breush - Pagan (1980) Lagrange Çarpanı (LM) Testi, Pesaran (2004), Friedman R
(1937) veya Frees (1995) Q istatistikleri ile araştırılabilir. Yalnızca Breush - Pagan (1980)
Lagrange Çarpanı (LM) Testi sabit etkili modellerde yatay kesit bağımlılığını araştırmak için
kullanılırken diğer yatay kesit bağımlılık testleri ise hem sabit hem rassal etkili modellerde
kullanılabilir.
Yatay kesit bağımlılığının araştırılmasında kullanılan Breush – Pagan (1980) LM istatistiği
uygulanabilmesi için T>N olması gerekir. Friedman R (1937) testi ise panel boyutu N>T olması
durumunda uygulanabilecek bir testtir. Frees (1995), karesi alınmış Spearman’ın sıralama
korelasyon katsayısına dayanan hem sabit hem de rassal etkili modellerde kullanılabilecek bir
yatay kesit bağımlılık testi önermiştir ve bu test N’in T’den büyük olmasına izin verir. Pesaran
(2004) testi ise N>T koşulu altında yatay kesit bağımlılığı konusunda dikkate alınabilir (Esen,
Zeren, & Şimdi, 2015; Ün, 2015).
Bu çalışmada N=23 ve T=19 (N>T) olduğu için birimler arasında korelasyonu test etmede hem
sabit hem de rassal etkili modellere uygulanabilen Friedman (1937), Frees (1995) ile Pesaran
(2004) testlerinin kullanılması uygun görülmüştür.
Toplam Ar-Ge harcamaları ile patent başvuru sayıları arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada
panel logaritmik - doğrusal regresyon modeli şu şekilde yazılır:
lnpat it = α + β1 lnrdit + uit

(1)

t= 1995, …, 2013, i= Avusturya,…, ABD.
Modelde pat; USPTO’ya yapılan toplam faydalı patent başvuru sayısını, rd; 2010 yılı sabit
fiyatlarla toplam Ar-Ge harcamalarını gösterir. Hem sabit etkiler hem de rassal etkiler tahminc is i
yukarıda belirtilen model için kullanılmıştır. İki yöntemle a ve 𝛽1 parametreleri tahmin edildikte n
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sonra çeşitli yatay kesit bağımlılık testleri uygulanmış ve onlara ait sonuçlar Tablo 2’de
gösterilmektedir.
Tablo 2: Friedman, Frees, Pesaran Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Sabit Etkiler Tahmincisi
Test

İstatistik Değeri

Olasılık Değeri

Friedman

300.986

0.0000*

Frees

16.770

0.0000*

Pesaran CD

44.181

0.0000*

Test

İstatistik Değeri

Olasılık Değeri

Friedman

300.986

0.0000*

Frees

16.770

0.0000*

Pesaran CD

44.215

0.0000*

Rassal Etkiler Tahmincisi

Frees Q Dağılımı Kritik Değerleri
α= 0.10: 0.1360
α= 0.05: 0.1782
α= 0.01: 0.2601
Not: %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılık * işareti ile gösterilmiştir.

Tablo 2’de görüldüğü üzere Denklem (1) kullanılarak yapılan yatay kesit bağımlılık test sonuçlar ı
%1 anlamlılık düzeyinde yatay kesit bağımlılığının olmadığı boş hipotezini reddeder. Friedman,
Frees ve Pesaran yatay kesit bağımlılık test sonuçları yatay kesit birimleri arasında güçlü bir
ilişkinin olduğuna yönelik kanıtları sunar.
4.2 Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Panel birim kök testleri birinci kuşak ve ikinci kuşak testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Birinc i
kuşak panel birim kök testleri arasında yer alan Levin, Lin ve Chu (2002), Harris ve Tzavalis
(1999), Breitung (2000), Hadri (2000), Im, Pesaran ve Shin (2003), Maddala ve Wu (1999)
tarafından geliştirilmiş olan Fisher ADF ile Choi (2001) tarafından önerilen Fisher Phillips ve
Perron testleri yatay kesit birimler arasında korelasyon olmadığını varsaymaktadır. İkinci kuşak
panel birim kök testleri arasında yer alan Pesaran (2007), Bai ve Ng (2004), Phillips ve Sul (2003),
Moon ve Perron (2004) testleri ise yatay kesit birimler arasında korelasyon olduğunu varsayar. Bu
yüzden yatay kesit birimler arasında korelasyon olduğu tespit edildiğinde ikinci kuşak panel birim
kök testlerinin gücü daha yüksek olacağı için bu testlerin kullanılması daha uygun olacaktır.
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Bu çalışmada 23 OECD üye ülkelerinin Ar-Ge harcamaları ve patent başvuru sayısı seriler i
arasında yatay kesit bağımlılığı tespit edildiği için ikinci nesil birim kök testlerinden Pesaran
(2007)’ın geliştirmiş olduğu test kullanılmıştır. Tablo 3, Pesaran (2007) panel birim kök testine ait
sonuçları sunar.
Tablo 3: Pesaran Birim Kök Test Sonuçları
Pesaran (2007)

Pesaran (2007)

(sabit)

(sabit ve trendli)

CIPS İstatistik
Değeri

Olasılık Değeri

CIPS İstatistik
Değeri

Olasılık Değeri

(𝑳𝒏𝒓𝒅)𝒊𝒕

-0.748

1.000

-2.012

0.907

∆(𝑳𝒏𝒓𝒅)𝒊𝒕

-2.510

0.000*

-2.806

0.007*

(𝑳𝒏𝒑𝒂𝒕)𝒊𝒕

-0.326

1.000

-2.724

0.020**

∆(𝑳𝒏𝒑𝒂𝒕)𝒊𝒕

-3.440

0.000*

-

-

Not: %1 ve %5 önem düzeylerinde istatistiki olarak anlamlılık sırasıyla * ve ** işaretleri ile gösterilmiştir.

Tablo 3’teki sonuçlar incelendiğinde sabit terimli Pesaran panel birim kök test sonuçlarına göre
Ar-Ge ve patent serilerinin birinci farkı alındığında durağanlaştığı görülmektedir. Sabit ve trendli
Pesaran birim kök test sonuçları ise Ar-Ge serisinin birinci farkında durağan olduğunu fakat patent
serisinin ise düzeyde durağanlaştığını göstermektedir.
4.2. Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Yalnızca sabit terimin dâhil edildiği Pesaran birim kök testiyle serilerin aynı düzeyde bütünleş ik
(I(1)) olduğu tespit edildikten sonra yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve dört adet istatistik i
testlerden oluşan Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testleri uygulanmıştır. Bu testler için
öncül ve ardıl değerler bir olarak belirlenmiştir. Jaunky (2011)’e göre öncül ve ardıl değerlerin
çok yüksek belirlenmesi düşük örnekleme sahip olunduğunda testin gücünün azalmasına neden
olabilir.
Yatay kesit birimler arasında korelasyon tespit edildiği için Tablo 4’te standart olasılık değerleri
yerine özçıkarım (bootstrap) testleri sonucunda elde edilen dirençli olasılık değerleri (robust pvalues) gösterilir.
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Tablo 4: Westerlund Panel Eşbütünleşme Test Sonuçları
Model: 𝐥𝐧𝐩𝐚𝐭 𝐢𝐭 = 𝛂 + 𝛃𝟏 𝐥𝐧𝐫𝐝𝐢𝐭 + 𝐮𝐢𝐭
İstatistik

İstatistik Değeri

Dirençli Olasılık Değeri
(Robust P-value)

𝑮𝒕

-2.672

0.000*

𝑮𝒂

-11.262

0.000*

𝑷𝒕

-7.962

1.000

𝑷𝒂

-4.267

1.000

Not: %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılık * işareti ile gösterilmiştir.

Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde model için grup ortalama istatistikleri tarafından sıfır hipotezi
reddedilmektedir. Sonuç olarak patent başvuru sayısı – Ar-Ge harcamaları arasında eşbütünleş me
ilişkisi mevcuttur.
4.3.PMGE, MGE ve Hausman Test Sonuçları
Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildikten sonra panel genelinde hem uzun hem
de kısa dönem parametreleri tahmin etmek için PMGE ve MGE yöntemleri kullanılmıştır. Panel
ARDL modelinin gecikme sayılarının belirlenmesinde AIC’e göre seçim yapılmıştır. İki model
arasında hangisinin geçerli olduğuna karar verebilmek için Hausman testi uygulanmıştır.
Çalışmada 𝑡 = 1995, … , 2013 ve 𝑖 = 1,2,3, … ,23 şeklinde olup trendsiz hata düzeltme modeli
kurularak uzun ve kısa dönem parametreleri tahmin edilmeye çalışılmıştır;
∑𝑞−1
∆ ln(𝑝𝑎𝑡) = ∅𝑖 ln(𝑝𝑎𝑡)𝑖𝑡−1 + 𝛽𝑖′ ln(𝑟𝑑)𝑖𝑡 + ∑𝑝−1
𝑗=1 𝜆 𝑖𝑗 ∆ln(𝑝𝑎𝑡) 𝑖𝑡−𝑗 + 𝑗=0 𝛿 𝑖𝑗 ∆ln(𝑟𝑑) 𝑖𝑡−𝑗 + 𝜀𝑖𝑡
(2)
Yukarıdaki modellerde ∅𝑖 hata düzeltme parametresi anlamlı ve negatif ise Ar-Ge harcamaları ile
patent başvuru sayısı arasında uzun dönemli ilişki vardır. Bununla birlikte hata düzeltme
parametresi serilerin birim köke sahip olmasından dolayı meydana gelen kısa dönem sapmalarının
bir sonraki dönemde dengeye gelme hızını ifade eder (Tatoğlu, 2013). 𝛽𝑖 ve𝜆 𝑖𝑗 , 𝛿𝑖𝑗 ise sırasıyla
uzun dönem ve kısa dönem parametrelerini belirtir. εit hata terimi olup i ve t arasında bağımsız bir
şekilde dağılım gösterir. Yukarıda Denklem (2)’de gösterildiği şekilde tahmini yapılan
parametrelere ait sonuçlar Tablo 5’te verilmektedir.
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Tablo 5: PMGE, MGE ve Hausman Test Sonuçları
PMGE YÖNTEMİ
Model: ARDL (1, 1)
Katsayılar

Standart Hata

Z istatistiği

𝑷 > |𝒛|

1.003978

0.0335299

29.94

0.000*

-0.2350114

0.0497538

-4.72

0.000*

0.1819215

0.26813

0.68

0.497

Katsayılar

Standart Hata

Z istatistiği

𝑷 > |𝒛|

Lnrd

0.3211134

1.410521

0.23

0.820

Hata düzeltme

-0.4043294

0.0554164

-7.30

0.000*

-0.0028114

0.1959167

-0.01

0.989

∆ 𝐥𝐧(𝐩𝐚𝐭)
Lnrd
Hata düzeltme
∆𝐥𝐧(𝐫𝐝)(−𝟏)
MGE YÖNTEMİ
Model: ARDL (1, 1)
∆ 𝐥𝐧(𝐩𝐚𝐭)

∆𝐥𝐧(𝐫𝐝)(−𝟏)

Hausman Testi: prob > ki-kare= 0.6590
Not: %1 önem düzeyinde istatistiki olarak anlamlılık * işareti ile gösterilmiştir.

Yukarıdaki sonuçlardan görüldüğü üzere Hausman test istatistiğinin değeri ki-kare değerinden
büyük çıkmıştır. H0 Hipotezi altında “uzun dönemde parametreler homojendir” şeklindeki önerme
reddedilmemiştir ve bu kapsamda uzun dönem parametrelerini tüm birimler için sabit kabul eden
PMGE’nin geçerli olduğuna karar verilmiştir. Bu yüzden PMGE yöntemi kullanılarak yapılan
parametre tahminleri yorumlanmıştır.
Sonuçlar incelendiğinde ise hata düzeltme parametresi (-0.235) negatif işaretli olup istatistik i
olarak anlamlıdır. Bu uzun dönemde Ar-Ge harcamaları ile patent başvuru sayıları arasında
ilişkinin olduğunu kanıtlar ve modelde meydana gelen sapmaların veya değişimlerin yaklaşık
%23’ü bir sonraki dönemde düzelerek uzun dönem dengesine yaklaşacaktır. Ayrıca uzun dönem
toplam Ar-Ge harcamaları katsayısı pozitif olup istatistiki olarak anlamlıdır fakat kısa dönem
katsayısı ise istatistiki olarak anlamlı değildir. Sonuç olarak uzun dönemde toplam Ar-Ge
harcamalarındaki %1’lik artış patent başvuru sayılarında %1’lik artışa sebep olur.
5. Sonuç
Bu çalışmada, inovasyon girdisi Ar-Ge harcamalarının inovasyon çıktısı patent başvuru sayısı
üzerindeki etkisi 1995 - 2013 arası yıllık verileri kullanılarak seçili OECD ülkeleri (Avustur ya,
Belçika, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, İsrail,
İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya,
Türkiye, İngiltere, ABD) için panel veri analiziyle araştırılmıştır. Değişkenler arasında uzun
dönemli ilişkinin varlığı, yatay kesit bağımlılığını dikkate alan ve dört adet istatistiki testlerden
oluşan Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testi uygulanarak araştırılmıştır. Patent başvuru
sayısının bağımlı Ar-Ge harcamalarının ise bağımsız değişken olduğu modelde, grup ortalama
istatistikleri tarafından %1 anlamlılık düzeyinde sıfır hipotezi reddedilmiş ve patent başvuru sayısı
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– Ar-Ge harcamaları arasında eşbütünleşme ilişkisinin mevcut olduğu bulgusuna ulaşılmıştı r.
Uzun ve kısa dönem parametre tahmininde bulunmak için Ortalama Grup Tahmincisi (MGE) ve
Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmincisi (PMGE) yöntemleri kullanılmıştır. Ar-Ge
harcamalarının kısa dönemde patent başvuru sayıları üzerindeki etkisi pozitif fakat istatistik i
olarak anlamlı değildir. Ar- Ge faaliyetlerinin neticesinin (patent) alınması uzun bir süreç olması
sebebiyle Ar - Ge faaliyetlerinin patent başvuru sayıları üzerindeki etkisi kısa dönemde
yakalanamayabilir. Ar-Ge harcamalarının patent başvuru sayıları üzerindeki etkisi uzun dönemde
pozitif ve istatistiki olarak anlamlıdır. Ar-Ge harcamaları %1 arttıkça patent başvuru sayısı uzun
dönemde %1 oranında artmaktadır. Modeldeki hata düzeltme parametresinin negatif ve istatistik i
olarak anlamlı çıkması değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olduğuna işaret etmektedir.
Sonuç olarak çalışmada Ar-Ge patent bağımlılığı modeli seçili OECD ülkeleri için geçerli olup
Ar-Ge'ye yapılan yatırımın inovasyonu teşvik ederek patent başvurularını arttırmaya devam
edeceği düşünülmektedir .
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NASYONAL SOSYALİST YAZIN BAĞLAMINDA ALMAN KÖY / MEMLEKET /
BÖLGESEL ROMANLARININ ÖNEMİ VE KÖYLÜNÜN KONUMU ÜZERİNE:
DER TRAUM VOM REICH
Şenay KAYĞIN 
Öz
Köy romanları tarihsel (historische), memleket (Heimat), bölgesel (Provinz) romanlar gibi çok tercih edilen yazınsal
türlerin arasında yer alır. 13.yüzyıldan beri var olan köy romanı / yazını 18. yüzyıldan itibaren tarımsal yaşamla birlikle
gelişmeye başlar. 19. ve 20.yüzyıllarda köy romanları en çok benimsenen roman türlerinin arasında yer alır. Nasyonal
Sosyalist düşüncenin temelinde var olan ırkçılık söylemleri Alman Nasyonal Sosyalist yazınında ‘köy romanı’ ile daha
da belirginleşir, ele alınan konular bu yönde seçilir. Nasyonal Sosyalist dönemde köylülere duyulan sempati, ‘Kan ve
Toprak ideolojisinin’ (Blut und Boden Ideologie ) geniş ölçülerde yaygınlaşmasına ve ‘Kan ve Toprak yazınının (Blu t
und Boden Literatur) ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Alman yazınında ‘tarihsel köy romanlarına’ yerini bırakan
köy romanları, tarihsel romanın ön plana çıkması ile önemini yitirmeye başlar. Mirko Jelusich’in Nasyonal Sosyalist
tarihsel roman örneği olan Der Traum vom Reich yapıtı aynı zamanda köy romanı izleri de taşımaktadır. Bu
çalışmada, Der Traum vom Reich romanının içerdiği köy romanı izleri ve köylülerin olay örgüsüne yansıtılma şekilleri
‘ köy romanı’ ve ‘Nasyonal Sosyalist’ yazın çerçevesinde ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy Romanı, Nasyonal Sosyalist Yazın, Mirko Jelusich, Der Traum vom Reich.

THE IMPORTANCE OF THE GERMAN VILLAGE / COUNTRY / REGIONAL NOVEL
IN THE CONTEXT OF NATIONAL SOCIALIST LITERATURE AND THE POSITION
OF THE VILLAGERS: DER TRAUM VOM REICH
Abstract
Village novels are among the most preferred literary genres such as historical, country, regional, Provinz novels. The
village novel / literature which exists since the 13th century, started to develop with the agricultural life since the 18th
century. In 19th and 20th centuries, village novels were among the most popular novels. The discourse of racis m
based on the basis of National Socialist ideology thought has become more apparent with the village novel in the
German nationalist socialist literature, and the topics are selected in this direction. The sympathy for the peasants in
the National Socialist era has led to the spread of the blood and soil ideology and caused the emergence of the Blood
and Land Literature. The village novels, were replaced by the historical village nove ls, in German literature, and lost
their importance with the rise of the historical novel. Der Traum vom Reich, Mirko Jelusich's national socialist
historical novel, also carries the traces of village novels. In this study, the traces of village novels in the novel Der
Traum vom Reich, and the ways in which the villagers are represented in the plot will be handled in the context of the
village novel and national socialist Literature.
Keywords: Village Novel, National Socialist Literature, Mirko Jelusich, Der Traum vom Reich.
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Giriş
Köy romanı / köylü romanı (Bauernroman) Almanya’da 1920’li ve 1930’lu yılların en çok okunan
türü haline gelmiştir. Köy yazınının (Bauerngeschichte) bir parçası olan köy romanı Weimar
İmparatorluğu döneminde önemli derecede rol oynar. Savaş romanı (Kriegsroman) ve göçmen
romanı (Siedlerroman) olarak bilinen bu farklı roman türleri her ne kadar köy yazınına örnek
gösterilseler de konularının ele alınma biçimleri açısından köy romanlarından farklılık gösterir ler.
13.yüzyıldan beri var olan köy romanı / köy yazını 18. yüzyıldan itibaren tarımsal yaşamla birlikte
gelişmeye başlar. 19. ve 20. yüzyıllarda ise köy romanları en çok benimsenen roman türleri arasına
girmeyi başarır. Bu roman türünde köylülerin dünyasının yüceltilmesi esas alınmıştır. Daha
sonraları bu tutum Nasyonal Sosyalist dönemde Kan ve Toprak ve Irk ideolojisine (Blut - und
Boden und Rassenideologie) dayalı bir düşünce tarzına dönüşür (Westenfelder, 1989, s. 7). Köy
romanı çok geçmeden Nasyonal Sosyalist yazın tarafından benimsenir ve propaganda aracı olarak
kullanılır. Nasyonal Sosyalist düşüncenin temelinde var olan ırkçılık / milliyetçilik gibi fikir ler
köy romanı ile gün yüzüne çıkar. Böylece kısa bir süre içerisinde köy romanı da tarihsel roman
gibi Nasyonal Sosyalist yazının bir türü haline gelir (Dürhammer ve Janke, 2003, s. 114).
1. Nasyonal Sosyalist Bağlamda Tarihsel - Köy Romanı (Historische Bauernroman)
Nasyonal Sosyalist tarihsel romanın çıkış noktası ‘halkçı / milliyetçi köy romanları’ (völkisc he
Bauernromane)
ile ‘milliyetçi-devrimci’ (Nationalrevolutionären) romanlara dayanır. Bu
özelliklere uyan en önemli yapıtlar Wolfgang Schrekenbach’ın Die Stedinger (1936) ile Fritz
Helke’nin Fehde um Brandenburg (1936) adlı romanlarıdır. Ancak Alman yazınında tarihsel
roman ön plana çıktıkça köy romanları yavaş yavaş önemini yitirmeye başlar. Tarihsel - köy
romanlarının (historische Bauernromane) öncülerinin başında ise Hermann Löns ve Adolf Bartels
gelir. Söz konusu romanlar konu olarak genelde savaşçı bir toplumu ele alırlar. Bu savaşçı / halkçı
toplumsal davranış biçiminin vurgulanması sonucu köy yazını (Bauernliteratur) Nasyonal
Sosyalist yazın çevreleri tarafından yüceltilmiş, politik ve kültürel anlamda da değer kazanmıştır
(Wieh, 1999, s. 44). Köy romanlarının esas konusu köylüler ve köy halkıdır. Zaten köy
romanlarında halk ve köylü kavramları genellikle aynı anlamı karşılar. Köylüler, Nasyonal
Sosyalist anlayışa göre yaşanmış tarihsel olayların taşıyıcılarıdır. Köylünün doğal yaşamının
korunması ve köylerin devamlılığının sağlanması için olağanüstü savaşlar verilmiştir. Köyler ve
köylüler, özellikle Otuz Yıl Savaşlarının işlendiği romanlarda ön plana çıkartılmışlardır.
Nasyonal Sosyalistler yönetime geldikten sonra farklı düşünce özgürlüklerine sansürler ve
yasaklar gelmeye başlamış, yazarlar çoğunlukla antisemitik, milliyetçi / Nasyonal Sosyalist yönde
bir yol izlemeye zorlanmışlardır (Wiegmann, 2005, s. 208). Üçüncü imparatorluk döneminde ele
alınan konular ve özellikle kahraman betimlemeleri tarihsel bağlamda memleket ve köy romanlar ı
etrafında yoğunlaşmıştır. Bu konuların sürekliliği Nasyonal Sosyalist yazının ve ideolojis inin
propagandası için sağlanması gereken en önemli koşuldur. Zararlı olduğu düşünülen ve Nasyonal
Sosyalizmin dışında olan yazınların kaldırılması Nazi döneminin sonuna kadar sürer. Zamanla
tamamen Nasyonal Sosyalist yazın ideolojisine uygun tek taraflı bir yazınsal ortam oluşturulur.
Oluşturulan bu yeni Nasyonal Sosyalist yazın tarzının yapıtları da Nasyonal Sosyalist politika nın
propagandasına yönelik çalışmalar olarak ortaya çıkarlar. Nasyonal Sosyalist yazın çerçevesinde
Alman milliyetçiliğine örnek vermek gerekirse bu tür romanlarda anti-semitik söylemler
tarafından tehdit edilen köy yaşantılarının belirginleştiği görülür. Nasyonal Sosyalist tarihsel
roman ile köy romanının ilişkisi bu bağlamda savaşların ve köylülerin yaşantısının konu
edinmesinde kesişir. Doğal özelliklerini kaybetmemiş bir halk ile köylünün gücünü ortaya koyan
yapıtlar üretmek Nasyonal Sosyalist düşüncenin köy romanları üzerinde oluşturmaya çalıştığı bir
gerçektir (Schoeps, 1992, s. 70). Ayrıca Nasyonal Sosyalist dünya görüşünün özellikleri Kan ve
Toprak ideolojisinin köy romanlarına girmesi ile daha da belirginleşir. Köy romanlarını ırkçılık
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anlamda başarılı kılan bu ideoloji Alman halkının ve yazınının etkilendiği önemli bir kaynaktır.
Bu durumda Alman milliyetçiliğinin ve Nasyonal Sosyalizmin mirasçıları olan köy yaşantısının,
çiftliklerin ve köylülerin borçlanmalar / parçalanmalar gibi kötülüklere karşı koruma altına
alınmaları gündeme gelir. Köy yaşantısının koruma altına alınması 1938’den sonra Nazi yönetimi
tarafından sağlanır. Nasyonal Sosyalizmin köylülere duyduğu sempati, Kan ve Toprak
ideolojisinin geniş ölçülerde yaygınlaşması Kan ve Toprak yazınının (Blut und Boden Literatur)
ortaya çıkmasına zemin hazırlar (Runschke, 2004, ss. 33-34). Bu bağlamda köy romanlarının temsil
edildiği ve işlendiği Kan ve Toprak yazını (Blut und Boden Literatur) (Aytaç, 2003, s. 374) etkin
olmaya başlar. Köy yaşamı ve safkan bir köylü topluluğunun oluşturulması çabaları sürerken
ortaya çıkan Kan ve Toprak yazını köy yazınının bir başka çeşidi şeklinde karşımıza çıkar. Köy
romanlarının temelinde var olan Kan ve Toprak ideolojisi bu yazın türünün de vazgeçilmez öğe si
durumundadır. Ayrıca köy romanlarını temsil eden köylüler ve yaşantıları önemli öğeler olarak
söz konusu yazın türünde de yerini alır.
2. Köy Romanı (Bauernliteratur / Heimatliteratur) Memleket Yazını / Halk Yazını
(Volksliteratur)
Memleket sanatı (Heimatkunst) 19. yüzyılda Naturalizme karşı bir tepki olarak oluşan bir türdür.
Köy romanları da aynı yüzyılın sonuna ve 20. yüzyılın başına doğru naturalizmin ve memleket
sanatının aranan bir türü haline gelmişlerdir memleket yazını (Heimatliteratur) kavramı, birçok
metinin bir arada oluşturduğu kolektif bir isim gurubunun köy yaşamını ele alması süreci ile
yakından ilişkilidir. Memleket (Heimat) sözcüğü anlam olarak tüm değerlerin üzerinde bir anlam
taşırken bir yandan da diğer kavramların üzerindeki baskın bir etki hissedilir. Üst kavram olan
‘memleket yazını’ altında ‘köy yazını‘ (Bauernliteratur / Dorfgeschichte) yer alır. Köy yazını köy
/ çiftçi çevresini konu alan yazın türü olarak tanımlanmıştır (Aytaç, 2003, s. 351). Birbirinde n
bağımsız hareket etmeyen söz konusu üç yazın türü konularını özünde barındırdıkları ‘memleke t’
kavramı çerçevesinde ele alırlar. Memleket yazınında; bir yandan şehirleşmeye, endüstrileşme ye,
işçi sınıfının oluşumuna karşı bir duruş sergilenip modernleşme sürecine şiddetle karşı çıkılırke n
öte yandan da sağlıklı nesillerin sürekliliğinin sağlanması için bozulmamış bir doğaya sahip köy
yaşantısına önem verilmiştir. Gerçi her ne kadar köy yaşantısına önem verilmiş olsa da memleket
romanlarında köy yaşamı ile şehir yaşamının hep birbirine zıt ve karşıt olması durumu asla
çözümlenemeyecek bir problem haline gelmiştir. Üçüncü İmparatorluk döneminde yazıla n
romanlarda ise bu problemler hep ön planda tutulmuştur (Vallery, 1980, s. 56). Memleket
romanlarının ve memleket yazınının hedef kitlesi genellikle şehirlerdeki küçük burjuvazi
olmuştur. Orta sınıf ise halk yazınına (Volksliteratu) dahil edilmiştir.
Birçok yazara göre memleket (Heimat) kendi bakış açılarına göre sadece coğrafi bir bölgeyi ifade
eder, memleket ve köy romanlarında ele alınan ve yaşanan coğrafi bölgeler, hem memleketin hem
de halkın yerini tutarlar. 19. yüzyıldan beri Avrupa’da çoğu bölge hızlı bir şehirleşme ve
merkezileşme sonucu zarar görmüştür. Yazındaki bu bölgecilik kısa bir süre sonra bölgesel yazın
(literarischer Regionalismus) adı altında apayrı bir kavram / yazınsal tür olarak ortaya çıkar.
Yazarların ait oldukları coğrafi bölgelere milliyetçi bir yaklaşımla sahip çıkmaları Nasyonal
Sosyalist ve tarihsel romanlara bölgecilik olarak yansır. Ancak bölgesel yazın olarak ortaya çıkan
bu türün ise yeni bir oluşumun aksine eskiden beri Almanya’da memleket yazını olarak bilinen bir
yazınsal tür olduğu düşüncesi ortaya atılmıştır (Mecklenburg, 1987, s. 35). Yazınsal alanda
kullanılan bir başka memleket yazını kategorisine giren bölgesel yazın da (Provinz Literatur)
‘Provinz’ bölgesel anlamına gelir. Taşralı / bölgesel (Provinzialismus) kavramı da tıpkı memleket
yazınında (Heimatdichtung) olduğu gibi Nasyonal Sosyalist yazına özgü bir kavram olarak dikkat
çeker (Loewy, 1990, s. 24).
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3. Der Traum vom Reich Romanında Köylünün Konumu
Mirko Jelusich (1886-1969) oldukça renkli bir toplumsal yaşamı olan Nasyonal Sosyalist dünya
görüşe sahip Avusturya yazınının sıra dışı yazarlarından birisidir. Ayrıca Jelusich, sadece yazar
kişiliği ile değil sosyal ve politik yaşama olan katkıları ile de dönem Avusturya’sının önde gelen
yazarları arasında yer alır. Çok geniş yelpazede yapıtlar üretmiş olan yazarın yazarlık,
eleştirmenlik gazetecilik deneyimlerinin zemininde angaje olduğu Nasyonal Sosyalist dünya
görüşü vardır. Yazarın Nasyonal Sosyalist dünya görüşü, onun için sanatsal ve toplumsal yaşamı
bağlamında temel belirleyen olmuştur. Romanları onun dünya görüşüne dair önemli veriler
içerdiği için yapıtlarını değerlendirirken yazarın Nasyonal Sosyalist ideolojisi göz ardı
edilmemelidir. Yazarın yapıtlarını çözümlemede söz konusu ideolojinin işlevi oldukça büyüktür.
Nasyonal Sosyalist tarihsel roman örneği olan Mirko Jelusich’in Der Traum vom Reich (Jelusic h,
1941) romanı içerisinde aynı zamanda Nasyonal sosyalist özellikleri barındırırken Nazi
döneminde belirli bir popülerliğe sahip olan köy / memleket romanlarını da kapsar. Nasyonal
Sosyalist ideolojiye göre toplumun temel taşlarından birisi de köylüdür. Nasyonal Sosyalist görüşe
göre sadece miras yoluyla toprak sahibi olan kişiler köylü olarak adlandırılırken ekip biçmek için
toprak sahibi olanlar ise çiftçi olarak tanımlanmışlardır. Köylü; aileden gelen topraklara sahip
olması sonucu bu unvanı alırken çiftçi; çalışıp bir gelir elde etmesi sonucu toprak sahibi olur ve
bu sayede köylü adını alır. Ayrıca köylü ifadesinin çıkış noktası kutsal kanın (Heiliges Blut) ve
köylünün anlam ve öneminin anlatıldığı Germen efsanesine dayandırılır ( Schmitz-Berning, 2000,
s. 85).
Tüm ideolojik özeliklerine rağmen köylüler bir işveren olarak esnafların yanında da yer alırlar.
Çünkü köylüler çiftliklerinde uşak ve hizmetli çalıştırarak ayrıcalıklı bir yer edinmeyi başarmış lar
böylece Nasyonal Sosyalistler tarafından yüceltilmişlerdir. Köylüler Nasyonal Sosyalist anlayışa
göre saf kan Alman ırkının da taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda köy yaşamı ve halkın topluluk halinde
birlikte yaşamaları idealize edilmiştir (Schmitz-Berning, 2000, ss. 85-86).
Köylü, Der Traum vom Reich romanının hemen büyük bir kesitinde en önemli rolü oynayan
toplumun bir üyesi olarak karşımıza çıkar. Olay örgüsünde yer alan kahraman askerler,
komutanlar, hükümdarlar ve kralların dışında baskın bir şekilde kendisini hissettiren köylü
neredeyse onlar kadar önemli bir konumdadır. Ayrıca olay örgüsünün kurgulanışında her ne kadar
tarihsel gerçekler ön planda olsa da köylü; dönemin politik yapısının ele alınması ve ideolojik
tutumu nedeniyle romanda etkisini hissettirir. Köy romanıyla birlikte insanların doğaya karşı
tutumları / doğal yaşantıları doğal kanunlar çerçevesinde değerlendirilmeye başlanmıştır ( Vallery,
1980, s. 55). Nasyonal Sosyalist ideolojinin / döneminin ağırlıklı olarak irdelendiği Der Traum vom
Reich’ta ise köylü bu döneme damgasını vuran ve belirleyicilik konumuna sahip bir toplumsa l
kavram olarak ortaya çıkar. Örnek alıntı köylülerin söz konusu dönemdeki konumlarını açıklayıc ı
niteliktedir. “Köylüler arasında bir hareketlenme başlar, hiçbir şey yapmadan beklemektense bir
savaş içerisine girerler. Uzakta olanlar çağırılırlar, kale ve kapılar tutulur. Herkes düşmanı
beklemeye başlar” (Jelusich, 1941, s. 64).
Tarihsel romanlarda köylü, toprakla ilişkilendirilen bir ana figür olarak karşımıza çıkarılırken köy
romanında ise köylü; genellikle halkla özdeşleştirilir (Vallery, 1980, s. 56). Aynı şekilde Jelusich’ in
Der Traum vom Reich romanında köylüyü kutsal topraklarla özdeşleştirdiğini görebiliriz. Bu
nedenle romanda köylünün toprağa bağlılığı ve toprağın öneminin egemen olduğu kesitlere sık
rastlanır.
Memleketlerine ve topraklarına değer veren Macar halkı özgürlükleri için her şeyi yapmaya
hazırdır. Çıkan iç ayaklanma karşısında, bir gün özgür bir ülkede yaşayacaklarına dair inançlar ını
kaybetmezler. Buradaki halkın / köylülerin bu inançlarının çok güçlü olması, hayalini kurduklar ı
özgür ülkenin Üçüncü İmparatorluk / Nazi İmparatorluğu olma olasılığını kuvvetlendirir. Halkın,
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özgür ülkelerine kavuştuklarında ruhlarının Macaristan da kalacağına inanmaları anlatıc ının
Macar halkına karşı takındığı olumlu tutumun ana nedeni olarak görülebilir.
“Memleketten uzak ve kutsal topraklarının üzerinde olduğumuz sürece onun için
elimizden gelenin daha fazlasını yapabiliriz. Çünkü bizim ruhumuz burada kalacak
ve bir gün, gün gelecek bizim de ayaklarımız geri; özgür bir ülkeye gidecek”
(Jelusich, 1941, s. 60).

Köylülere özgü bu toprağa bağlılık olgusu Kan ve Toprak (Blut und Boden) ideolojisinin temel
dayanağıdır.
Köylülerin
toprağa
bağlılıkları
aynı
zamanda
‘yerleşik
köylü’
(Bodenständigbäuerlichen) (Vallery, 1980, s. 56) kavramıyla açıklanır. Bu kavram aslında daha
önce de değinilen köylünün, miras yoluyla atalarından kalan topraklar sayesinde köylü olarak
adlandırılmış olmasını açıklar. Köylü, Kan ve Toprak ideolojisinin aracısıdır ve bu ideoloji, halkın
yaşama dahil olması ve kabul edilmesi gibi hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda çalışır. Söz
konusu ideoloji köylülerin sonsuz kurtuluşu için ne gerekiyorsa yapılması konusunda da talimatlar
verir. Bu ideolojinin en önemli amaçları arasında ise şehirli gençlere toprağa bağlılık
(Bodenverbundenheit) ve vatan sevgisini aşılamak gelir (Patel, 2003, s. 204). Nasyonal Sosyalist
Kan ve Toprak ideolojisine göre, köylülerin manevi değerleri vardır (Lisner, 2006, s. 135). Der
Traum vom Reich romanında anlatıcı özellikle bu manevi değere işaret etmek için Bavyera ve
Macar ayaklanmalarının yarattığı toplumsal gerçekleri, toprağa bağlılık ve vatan sevgisi gibi
duygularla birlikte vererek okuyucuyu da aynı şeyleri düşünmeye koşullandırır. Romanda köyün
önde gelenlerinden biri olan Örtel, Bavyera köylülerinin lideri olması konusunda Plinganser ’ i
önerir. Eylemlerinin amacı hakkında bir açıklama yaparken tamamen vatan sevgisiyle dolu olan
Örtel aynı zamanda her şeyi göze alan kendini feda etme/ kurban etme duygusu içinde bir köylü
izlenimi yaratır. Anlatıcının ‘kendini feda’ etme kavramını gündeme getirmesi halkın burada
yaşanan gerçek ile köylülerin ruhsal durumları arasında bir ilişkinin varlığını duyumsatma şekli
olarak yorumlanabilir.
“Yurttaşlar! Plinganser’in dediğini duydunuz,“ onun söyledikleri bizim yüreğimizden
söylendi. Bu nedenle o bizim liderimiz olmalı, Plinganser köylülerle birlikte herkesin
önünde sana sadakât ve itaat yemini ediyorum. Bavyera için ne gerekiyorsa yap, biz sonunu
getireceğiz,” diye bağırdı” (Jelusich, 1941, s. 44).

Romanda geçen bir başka gerçek kişi ise Bavyera’nın savunulmasında rol alan önemli köylülerde n
biri olan Schmiedbart’dır. Kısaca Bartl olarak bilinen, Schmiedbartl arkadaşı Plinganser gibi
ayaklanmada etkin bir şekilde rol alır ve sonunda gerçekten kendini kurban ederek yaşamını yitir ir.
Anlatıcıya göre onun ölümüyle Bavyera’nın özgürlüğü için savaşan son kişi de artık yok olmuştur.
Köylü aynı zamanda çektiği acıları / sıkıntıları yaşarken bir propaganda nesnesi olarak önderlik
rolüne bürünür (Lukács, 2008, s. 370). Bu nedenle Bartl’ın, romanda Alman köylüsünün
propaganda aracı olarak rol aldığını kanıtlayan bir figür örneği olduğunu söyleyebiliriz.
“Köylüler ellerinde silahlarıyla savaşmaya hazır bekliyorlardı. Ellerine çabucak aldıkları
siperlere karşı içlerinde duydukları fırtınalı öfke artık kalmamıştı. Adımlara tempo veren
rahatsız edici davul sesi eşliğinde, kusursuz dizilmiş hızlı adımlara rağmen, topuzun
direklerden birinin üzerine doğru savrulduğunu görünce korkuyorlardı. Schmiedbartl yine
ilk sırada durmuş elindeki demir dikenli topuzu davul sapı gibi savuruyordu” (Jelusich,
1941, s. 64).

General’in ona merhamet etmesine iyice öfkelenen Bartl, hiçbir ödün vermemek üzere elindek i
topuzu savurur ve ayaklanma türküsünü / marşını söylemeye başlar. Bu türkünün romana
taşınması yaşanmış gerçeğe / gerçekliğe bir gönderme yapılmış olması şeklinde yorumlanabilir.
Ayaklanmalar hem köylü tiplemelerinden hem de anlatıcının bakış açısından olmak üzere çoklu
bakış açılarından verilmektedir. Okuyucunun cesur davranışları ile tanıdığı köylü Bartl’ın
ayaklanma sırasında zamansız ölmesi, okuyucuda Bartl’a karşı bir acıma duygusu da uyandır ır.
Bu durum anlatıcının bu figüre karşı takındığı olumlu anlatım tutumunu belirginleştiren bir başka
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etken olarak da görülebilir. Bartl’ın öncülüğü ve cesareti köylünün de cesaretlenmesine neden
olur ve köylüler ondan güç alırlar. Anlatıcı olay örgüsünde köylü ayaklanması olarak nitelendir ile n
bu olayları gündeme getirirken cesaretinden dolayı da köylülerin betimlemelerine sık sık yer verir.
Ayaklanmanın sonunun ne olacağı bilinmemesine rağmen köylü sergilediği kahraman
davranışlarıyla hep ön planda tutulur. Çünkü herhangi bir ideolojiye angaje olmuş tarihsel
romanlarda tipler karakterlerden daha fazla öne çıkarlar. Nasyonal sosyalist tarihsel romanlarda
karşılaşılan roman kişileri, bireysel niteliklerinden / gelişimlerinden daha çok, bir ideolojinin
genel nitelikleriyle donatılmış bir şekilde ortaya çıkarlar. Bu tipler / kişiler olay örgüsünde gerçek
kahramanlar olarak yansıtılırlar (Göğebakan, 2004, s. 48). Özellikle Bartl’ın ayaklanmada n
vazgeçmeyerek / direnerek ölüme gittiği kahramanlık kesitlerinde tanık olduğumuz olumlu
anlatım tutumu, anlatıcının ona acıma duygusu ile yaklaştığını duyumsatır. ‘Bavyera’lı gibi ölmek’
olgusu özellikle Bavyera ayaklanmasının söz konusu olduğu bölümlerde daha dikkat çekicidir. Bu
durum köylü ayaklanmasının dolaysıyla da memleket olgusunun önemini ortaya koymaktadır. Der
Traum vom Reich’ta general Kriechbaum tarihsel gerçek bir kişi olarak ortaya çıkar. Yazarın köylü
ayaklanmalarını değerlendirirken gerçekte yaşanmış tarihsel olaylarla ve kişilerle bağlantı kurup
bu gerçekleri romana aktarması onun bilinçli bir seçimi olarak görülebilir. Tarihte gerçekten
yaşanan Sendlig’deki köylü ayaklanması Avusturyalı general Kriechbaum’un komutasında kanlı
bir savaşla bastırılmıştır. Köylülerin ayaklanma türküsü/ marşı ise “Bavyera’lı gibi ölmek
Avusturyalı olarak telef olmaktan çok daha iyidir,” şeklindedir (Freiherrn von Hormayr, 1831, s.
447).
“Saldırıyı yöneten general Kriechbaum’da geldi, genç askere birkaç şey söyledi. O da atıyla biraz
daha yaklaştı.“ Köylü teslim ol !” diye seslendi “General sana merhamet ediyor”. Topuz savruldu.
“Sizin merhametinize ihtiyacım yok!” diye bağırdı Bartl ve gür sesiyle ayaklanma türküsünü /
marşını mırıldandı: “İmparatorun şeytanlıklarıyla telef olmaktansa, en iyisi Bavyera’lı gibi
ölmektir”. Asker omzunu çekti alçak sesle, çekingen bir şekilde bölüğüyle duran süvarili
yüzbaşıya, “İşini bitirin!” diye emir verdi” (Jelusich, 1941, ss. 67-65).
Köylülerin ileri gelenlerinden Dalmay masanın üzerine atlar kargaşayı bastırmak için güçlü sesiyle
bir konuşma yapar. O da tıpkı Bartl gibi ayaklanmadan yanadır ve köylülerin dışında kendiler ine
destek verenlere pek güvenmediklerini dile getirir. Dalmay, Prielmayr’a güvenmediği gibi
soylulara da güvenmez. Aslında Dalmay’ın soylulara güvenmemesinin ardında, Bavyera’lı
köylülerin yaşadığı toplumsal ve bireysel dram yer alır.
“Prielmayr’a bu kadar çok güvenmemelisiniz,” diye konuşmaya katılır üçüncü bir kişi. Bizim
aklımızda vatandaşlık ve köylü meselesi var soylu efendiler işimizi sadece berbat edecekler.
Düzgün giyimli bir beyefendi “Burada size bir şey arz etmek istiyorum sevgili Dalmay,” diye
seslenir, “Biz en az sizin kadar iyi birer Bavyera’lıyız!” (Jelusich, 1941, s. 42).
Halk ayaklanmaları bastırılırken imparator Joseph’in ayaklanmalara karşı tepkisi sert olur. Bu
nedenle Bavyera ve Macar ayaklanmalarında en çok halk ve doğal çevre zarar görür. Olay
örgüsünde geçen bu yaşanan olaylar okura anlatıcının yorumuyla aktarılır. İmparator Joseph’in
olaylara dolaylı olarak karışması anlatıcının ona karşı olan olumlu tutumunu değiştir me z.
İmparatorluk onaylamadığı halde ayaklanmanın bastırılması için köylülerin kulübelerine /
tarlalarına kadar verilen zararların bir amaca yönelik olduğu konusunda bir savunma yapılır.
İmparatorluğun çıkarları söz konusu olduğunda yapılan her şeyin doğal olduğu izlenimi verilir.
Anlatıcının bu olayların doğru olmadığı konusundaki yaklaşımı imparatordan yana olduğunu
hissettirir. Nasyonal Sosyalizm’e göre imparatorluk rüyasının gerçekleşmesi için ayaklanmalar ın
bastırılarak gerektiğinde halkın cezalandırılması düşüncesi olay örgüsünde sık yer alır.
“ Yine kana mal olacak, Macaristan’da kaçmaya çalışıldığı gibi Bavyera halkı da yüce bir görev
olan imparatorluğa karşı sorumluluklarından ve barışçıl bir tutum sergilemekten kaçındı. Fakat
tıpkı orada olduğu gibi durum burada da imkansızdı. Onları kutsamadan önce imparator korkutucu
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olmak zorundaydı. Şüphesiz onun kaybedeceği bir şeyi yoktu. Ne yapması gerekiyorsa onu
yapacaktı. Elbette hedefi zavallı köylülerin kulübelerine zarar vermek, onların tarlalarını tahrip
etmek değildi. Başarılı bir memleketi çöle çevirmek niyetindeyse bu onun görevini yerine
getirmesi için bulunmuş kötü bir çözümdü” (Jelusich, 1941, s. 29).
Birlik ve beraberliğin öneminin değinildiği kesitlerde de hem köylüler hem halk aynı anda yer alır.
Köylü ayaklanmalarında vurgulanan en önemli tutum birlik ve beraberliktir. Aslında köylü
defalarca imparatorluğa karşı ayaklanmış ancak her seferinde birlik ve beraberlik geç sağlandığı
için başarılı olunamamıştır. Bu başarısızlığın altında yatan önemli nedenlerden biri köylünün
beklentilerinin yerine getirilmemiş ve kendi aralarında birlik sağlayamamış olmalarıdır.
“Fakat millet! vatan uğruna ölmek istemek yeterli değildir. Akması gereken kanın boşa akmaması
için bu işe bir düzen gelmeli. Alman topraklarında köylü birçok kez ayaklandı, fakat efendiler ona
her seferinde çok daha şiddetli bir şekilde boyun eğdirdiler. Peki neden? Her seferinde de sadece
baştan savulabilecek sayıda birkaç kişiden oluştukları için. Bu nedenle öncelikle yapmamız
gereken birlik olmak, daha sonra da ne istediğimizi bilmektir” (Jelusich, 1941, s. 44).
Köylüler sonunda topraklarını savunabilmek için geç de olsa bir araya gelmeyi başarırlar.
Romanda köylünün sergilemiş olduğu bu son derece kahramanca savunma şekli Üçüncü
imparatorluk dönemindeki Nazi yazınının / edebiyatının ele aldığı kahramanlık betimlemeler ine
örnek gösterilebilir niteliktedir. Bu örnek aynı zamanda Nasyonal Sosyalist yazının tarihsel
bağlamda memleket ve köy romanları etrafında yoğunlaşması görüşüne de uyar. Bilindiği üzere
bu tür yaklaşımlar Nasyonal Sosyalist yazınının ve ideolojisinin propagandası için sağlanmas ı
gereken en önemli koşulların başında gelir.
“Münih’e yapılacak olan saldırı için yaklaşmakta olan ordu köylülerin bir araya toplanması için
iki gün daha bekleyebilirdi. Ancak Sendling bölgesindeki Oberländer’ler buraya ulaştılar. Fakat
önderler köylüleri çok uzun süre alıkoymak istemiyorlardı. Hepsinin düşüncesi birdi: Şehre
saldırmak ve geçmiş yıllarda kendilerine yapılmış olanlar için intikam almak” (Jelusich, 1941, s.
60).
Alıntıdan da anlaşılacağı üzere romanda köylüler, ‘topraklarını savunmak’ gibi ortak değerler için
bir araya gelip birlikte hareket ederler. Ayrıca köylülerin geçmişteki yaşanmışlıkların intika mını
almak istemelerindeki kolektif bilinç anlayışı da ‘birlik ve beraberlik’ değerlerine yapılan bir
gönderme olarak değerlendirilebilir. Nasyonal Sosyalist yazının oluşmasında etkin bir şekilde yer
alan köylülerin ön plana çıkartıldığı kesitlerde yazarın, birlik ve beraberlik gibi kavramları bilinç li
bir biçimde kullandığı görülmektedir. Der Traum vom Reich’ta köylüler olay örgüsü boyunca,
Nasyonal sosyalist roman kişilerine özgü ve söz konusu ideolojinin niteliklerine sahip kişiler
olarak ortaya çıkmışlardır.
Sonuç
Alman köy yazınının önemli türlerinden olan köy romanı (Bauernroman) özellikle Weimar
İmparatorluğu döneminde öne çıkması ile dikkat çekmiştir. Çoğu zaman savaş romanı
(Kriegsroman) ve göçmen romanı (Siedlerroman) kategorisinde de görülen köy romanı ile adı
geçen türler arasında önemli derecede farklılıklar vardır. 19. ve 20. yüzyıllara gelindiğinde önem
kazanmaya başlayan köy romanlarında köylülerin yüceltilmesi olgusu, bir bakıma Nasyonal
Sosyalist dönemin kırsal / toplumsal olaylarının göstergesi şeklinde bir işlev görür. Nasyonal
Sosyalist yazının bir motifi, önemli bir konusu haline gelen köylüler in yüceltilmesi olgusu sonucu
köylünün politize olması / siyasallaştırılma durumu da söz konusudur. Köylünün siyasallaştır ılma
aşaması Nasyonal Sosyalist dönemde öne çıkan Kan ve Toprak ve Irk ideolojisine (Blut - und
Boden und Rassenideologie) bağlı olarak tamamen Nasyonal Sosyalist ideoloji doğrultus unda
şekillenir. Bu gelişmeler sonucu köylü ve köy romanı Nasyonal Sosyalist yazın çerçevesinde yer
almaya başlar. Daha sonraları ise Alman yazınında, ‘halkçı / milliyetçi köylü romanları’ ile
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‘milliyetçi-devrimci’ romanların gelişim göstermesi ve tarihsel romanların popülaritesinin artması
sonucu köy romanlarının öneminde azalma görülür. Nasyonal Sosyalist dönemde uygulanma ya
başlanan sansürler sonucu ise Nasyonal Sosyalist ideoloji doğrultusunda ve antisemitik, milliyetç i
/ Nasyonal Sosyalist düşünce çerçevesinde bir yazın benimsenir. Bu yazın türünde ise Der Traum
vom Reich romanı bağlamında da çeşitli örneklerle ifade etmeye çalıştığımız Üçüncü imparator luk
/ Nazi dönemine dair konulara ve betimlemelere yoğun bir biçimde yer verilmeye başlanır. Ortaya
çıkan bu Nasyonal Sosyalist yanlısı yazın türü Nasyonal Sosyalist ideolojinin yazınsal / edebi gücü
olma işlevini üstlenmiştir ve bu ideolojinin propaganda araçlarından biri olarak
değerlendirilmiştir.
Der Traum vom Reich romanında ise köylüler, Nasyonal Sosyalist bağlamda önemli bir yer tutar.
‘Otuz Yıl Savaşları’, Bavyera ve Macar ayaklanmaları ve söz konusu dönemlerdeki siyasi
çalkantılar içerisinde köylü hep vardır ve ideolojik bağlamda yüceltilen değerler doğrultus unda
eylemde bulunur. Köylülerin eylemleri romana genellikle olumlu bir anlatım tutumu aracılığıyla
yansıtılır. Ayrıca köy romanlarında, köylü her zaman başkahraman olarak yerini korumuştur.
Köylerin, köy romanlarında konu edinip işlenmesi sürecinde ise Nasyonal Sosyalist izler görmek
mümkündür. Nasyonal Sosyalizmle ve tarihsel romanla yakından ilişkili olması nedeniyle köy
romanlarında köylüler ve Nasyonal Sosyalist izler hep ön plana çıkmıştır. Der Traum vom Reich
romanında, Otuz Yıl Savaşlarının ele alınması ve köylülerin olumlu anlamda yansıtılmas ı
bakımından romanın tarihsel köy romanlarının özelliklerini taşıdığı şeklinde bir değerlend ir me
yapılabilmiştir.
Yapmış olduğumuz bu saptamalar sonucunda Mirko Jelusich’in Nasyonal Sosyalist tarihsel
roman örneği olan Der Traum vom Reich yapıtını aynı zamanda bir köy romanı olarak da
imleyebiliriz. Mirko Jelusich’in ele aldığımız Der Traum vom Reich romanı, içerisinde geçen köy
romanı izleri / köylülerin olay örgüsüne yansıtılma şekilleri gibi özellikler sayesinde ‘Nasyonal
Sosyalist’ yazın bağlamında bir çalışma yapılmasına olanak sunmuştur.
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Abstract
People who want to get rid of the stress and fatigue of everyday life have recently started to head for rural areas rather
than coastal strips. One of the touristic activities in rural areas is plateau tourism. Plateau tourism, which is among the
purpose-based tourism types, is to direct the usual highland activities on the plateau areas to the touristic purposes. The
Karabağlar Plateau in Muğla shows a remarkable difference from the other plateaus due to its geographical formation and
its lower altitude than the city center, and this place has an authentic characteristic being mentioned as the plateau to go
down not to climb up. In this context, the purpose of this research is to conduct SWOT analysis of the features of the
Karabağlar Plateau located in Muğla Menteşe and having a different structure by its geographical and cultural
characteristics than the other plateaus and its cultural values that can be evaluated through touristic purposes. It is expec ted
that this study can shed light on the activities of the investors and local government stakeholders who will take the
initiative to transform the Karabağlar Plateau within the scope of plateau tourism.
Keywords: Karabağlar Plateau, Muğla, Plateau Tourism, Tourism Types, SWOT Analysis
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ÖZGÜN YAPISIYLA KARABAĞLAR YAYLASI’NIN YAYLA TURİZMİ
POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Öz
Son dönemlerde günlük hayatın stresinden ve yorgunluğundan kurtulmak isteyen insanlar kıyı şeritlerinden ziyade kırsal
alanlara yönelmektedirler. Kırsal alanlarda yapılan turistik faaliyetlerden birisi de yayla turizmidir. Amaçlarına göre
turizm türleri arasında yer alan yayla turizmi, yayla sahalarında klasik yaylacılık faaliyetlerinin turistik amaçlarla
değerlendirilmesidir. Muğla’da bulunan Karabağlar Yaylası coğrafi oluşumu ve şehir merkezine göre daha alçakta yer
alması sebebiyle diğer yaylalardan dikkat çekici bir farklılık göstermektedir ve yaylaya çıkılan yer değil, inilen yer olarak
anılmasıyla birlikte kendine özgü bir oluşum sergilemektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Muğla Menteşe’de yer
alan ve diğer yaylalara göre kendine özgü coğrafi ve kültürel yapısı ile farklı bir yapıya sahip olan Karabağlar Yaylası’nın
özellikleri ile turizm kapsamında değerlendirilen ve değerlendirilebilecek kültürel değerlerini SWOT analizi tekniğiyle
ele almaktır. Yapılan çalışmanın Karabağlar Yaylası’nın yayla turizmi kapsamında faaliyet göstermesi için girişimd e
bulunacak olan yatırımcılara ve yerel yönetim paydaşlarına yol göstermesi beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Karabağlar Yaylası, Muğla, Yayla turizmi, Yaylacılık, Turizm türü, SWOT analizi
Jel Kodları: Q56, R58
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Introduction
People who lived in villages and rural areas years ago flocked to the fun and lively life of the city and
the coastal areas and caused sea-sand-sun tourism and mass tourism to develop in these regions. With
the development of information technology, the increase in national income per capita, and the
facilitation of transportation opportunities, mass tourism has become widespread and the number of
people participating in sea-sand-sun tourism has increased rapidly. This rapid increase has led to
excessive intensity in tourism destinations and this intensity has caused the rush and stress in business
life to continue even on holiday. As the time passed by, it became harder for people to live and go on
a holiday in those regions due to pollution of the environment, water and air, and the increase in
concretion.
Today, people are turning to other types of tourism that are accepted as an alternative to sea-sand-sun
tourism but found in the literature as a type of tourism according to their purpose in order to find calm
and peace to the villages and rural areas that they abandoned years ago. The main reason why different
types of tourism are mentioned by different researchers is that tourism types are intertwined and not
separated from each other by exact lines. On the other hand, another reason for the emergence of
tourism types is the development stages which the tourism sector has shown, and accordingly tourism
has been divided into sub-categories and tourism types have been formed (Kozak et al., 2015). In this
context, concepts such as rural tourism, agricultural tourism, plateau tourism, hunting tourism, cave
tourism, and golf tourism should be considered as tourism types and not alternative tourism types.
With this regard, the areas with natural, green, abundant and fresh air as well as calm and peaceful
environments are the most important destinations that affect tourism demand (Atasoy, Reis, and
Sancar, 2009). Moreover, the climate is one of the most important factors in the preference of touristic
destinations (Matzarakis et al., 2004). In the previous studies conducted, it became clear that climate
is the third most important factor in the preference of touristic destinations (Hamilton and Lau 2005;
Lin et al., 2006). Thus, in many parts of the world, along with the changing nature of rural areas,
these areas have begun to be regarded as tourism and leisure activities (Butler et al., 1998).
Additionally, the historical and cultural values in the rural areas increase the reasons for preferring
these areas and provide a natural, clean and quality living environment for the visitors (Kurdoğlu et
al., 2009).
Located in the southwest of Turkey, Muğla has very valuable tourist destinations and natural, cultura l,
historical and architectural beauty. In addition, Muğla is famous for its famous attractions such as
Bodrum, Marmaris, Fethiye, Göcek, Dalyan, Köyceğiz and Datça with its blue sea, lush nature, long
and clean beaches and tourist activities like rafting, jeep safari, parachute, and hiking. In recent years,
other types of tourism that are suitable for the inner parts in Muğla rather than the coastal tourism
have also started to stand out. The reasons for this are the intense density in Muğla's coastline, the
pursuit of calm and peaceful life, the tendency towards nature instead of living in a crowded
environment, and curiosity about natural life. As well as coastal tourism in Muğla, one of the tourism
types that have begun to develop is plateau tourism.
The aim of this study is to examine the characteristics of the Karabağlar Plateau which is located in
Muğla Menteşe and has a different structure than the other plateaus and the cultural values that can
be assessed and evaluated within tourism. In this research, firstly the concepts of plateau and plateau
tourism were included, and plateau tourism potential in Turkey is evaluated.
Next, activities carried out within the scope of plateaus and other plateau activities of the Karabağlar
Plateau which is not considered as a plateau tourism center yet on the official site of the Ministry of
Culture and Tourism but frequently mentioned most often with its different natural structure are
analyzed. Finally, the study is completed by providing suggestions for the local governments and
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entrepreneurs for the further development of the plateau tourism activities in the Karabağlar Plateau.
It is expected that this study can shed light on the activities of the investors and local government
stakeholders who will take the initiative to transform the Karabağlar Plateau within the scope of
plateau tourism. In addition to this, the prevalence of plateau tourism in Muğla, which mostly comes
into prominence by its sea-sand-sun tourism, can create a new market in tourism and contribute to
tourism income of the region.
1. The Concepts of Plateau, Plateau Activities and Plateau Tourism
The word plateau means "a living area that is used for sheltering and settling in the summer, in the
form of a sub-village settlement, feeding the barn animals during the summer season and rarely for
agricultural activities" (Özden, Atmis and Menemencioğlu, 2004; Sözer, 1990). Additionally, Bay
and Çalışkan (2014) stated that plateau is "the place where the farmers spend their summer with the
animals, grazing their animals by using the grass on the ground or a place used for these purposes
since before”. The word plateau (yayla) is of Turkish origin and it is derived from the combinatio n
of the “yay” base, which means summer in the Old Turkish language, and the spreading act (yaymak),
which means to graze the animals open and scattered (Alagöz, 1993: 1). The plateau activities express
elevation and varying weather conditions due to elevation. Plateaus are cooler settlements that receive
more precipitation than the plains. In general, with the warming of the air in the plains and the climate
starting to drown, people tend to climb up to cool places such as plateaus to graze their pastures
(Ertürk and Atasoy, 2010). As a result of this, a culture of plateau life has appeared. The origins of
plateau activities date back to the Central Asian Turkish Culture. The economies of the Turks living
in Central Asia were based on livestock. Therefore, they used to look for grassland to graze their
animals and live a nomadic life. As a result of these developments, the willingness of the Turks to
graze the animals revealed the concept of plateau (Ertürk and Atasoy, 2010; Önal and Dursun, 2012).
Plateaus are described as secondary settlements outside the city or village center that are connected
to the main living area with socio-economic ties but separated from the center and the villa ges
(Şişman, 2010). A region or area must have certain qualities to be able to be a plateau. Plateaus are
generally located over the forest boundary, but their altitude and physical characteristics are not
suitable for agriculture while they are rich and wide in vegetation cover (Göl, 2004).
The concept of plateau activities involves people taking their animals to higher places in the summer
months, staying in the highlands during the spring and having some economic activities there. This
is a seasonal movement and it usually coincide with summer months. In addition, all activities of
those who participate in this movement are considered as the plateau activities. The plateau activity
consists of three parts in general: preparation for plateau, journey to plateau and living in plateau
(Şişman, 2010).
Recently, the content of the plateau activity has changed compared to the old times. These changes
seem to be influenced by factors such as migration from rural areas, social, economic and cultura l
changes in the population, changes in consumption and life preferences, development of irrigatio n
systems in the villages, and increase in transportation opportunities (Ertürk and Atasoy, 2010).
In the past, the plateau activities used to be carried out in order to cultivate and graze animals, to
obtain animal products, to prepare grass for the animals in winter, and to have a cool environme nt
(Doğanay, 2011; Sezer, 2015). Even in the early periods, all family members would migrate together
from the city center or the villages but with the emergence of professions requiring day and night
shifts and the prevalence of trade, industry and service sector, those who travelled to plateaus included
children and elderly people while the other members of the families were busy with their jobs in the
city centers (Sezer, 2015).
The above-mentioned differentiations have brought about many changes. The plateau activities began
to be carried out in order to spend leisure time, relax, enjoy and cool in a clean and healthy
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environment rather than grazing animals (Doğanay, 2011). These developments in the area of plateau
activities constitute plateau tourism among the tourism varieties. In this context, the plateau tourism
can be defined as "a type of tourism that is the result of the actions of people who love to live in
nature and travel to places of high altitude usually for daily use or short stay" (Gündüz and Topaloğlu,
2016: 1). On the other hand, Dalgıç and Birdir (2015: 4) defined plateau tourism as "a tourism activity
which is performed by the lovers of nature or adventure enthusiasts in high altitude places usually for
daily use or short stay." Plateau tourism is a type of tourism that is offered with more special products
with different characteristics from traditional tourism. Mountains, winter, nature, green, forests,
caves, rivers, natural nutrition, different climate, being away from noise and other pollution, and
touristic product components such as sports, hiking, swimming, festivals, hunting, cycling and skiing
are all the factors which make the plateaus tourism attractive (Sezer and Kılıç, 2015, Tekin, 2016).
Their natural structure, traditional life culture and relaxing atmosphere have made the Anatolia n
Plateaus a tourist attraction center. In particular, the seasonal cool weather in the plateaus at summer
time offers a nice and fun leisure time activity for people who want to get rid of the stifling, tiring
and boring life of the city. Thus, plateaus have transformed their traditional activities and have shifted
to the scope of plateau tourism and this type of tourism has especially gained importance in the Black
Sea, Mediterranean and Aegean regions of Anatolia. Compared to the coastal areas, plateaus are
becoming more and more attractive touristic destinations with their less degraded environment, the
greenery and natural environment they possess, the unique traditional and cultural structure, and most
importantly being distant from city's tiring and boring structure. Above all, because plateaus have
cool and refreshing climate and they are regarded as alternative to hot and stifling weather of the
country in summer season, they also start to have a touristic function (Azima et al., 2012, Doğanay,
2011; Ertürk and Atasoy, 2010; Sezer, 2015; Sezer and Kılıç, 2015).
One of the most widespread areas of plateau activity in Anatolia is the Eastern Black Sea Region
(Atasoy et al., 2009). On the other hand, other country sides with high and wide plains of mountaino us
regions of Turkey are also suitable for plateau activities (Sözer, 1990). However, despite every region
suitable for plateau activities in Turkey has the unique landscape and natural beauty, rich flora and
fauna, it is not yet considered within the scope of plateau tourism. The reason for this is the lack of
interaction between the local government and local people living in these regions and the lack of
urban district planning (Özgen, 2010). In this regard, the development of plateau tourism in other
regions is among the 2023 tourism strategy plans (Şerefoğlu, 2009).
In the summer months, migrants climb up to these areas to cool down and graze their anima ls.
Locations at which the plateau tourism is done in Turkey are shown in the Figure 1. 26 plateau tourism
destinations have been announced so far in Turkey. As seen in Figure 1, the most prevalent area of
plateau tourism is the Eastern Black Sea Region, followed by the Mediterranean and Aegean regions
(kulturturizm.gov.tr, 2018).
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Figure 1: Provinces with Plateau Tourism in Turkey

Source: Retrieved on 23rd January, 2018 from http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11538/yaylaturizm-merkezleri.html
2. Karabağlar Plateau in the Scope of Plateau Tourism
2.1. Authentic Environment, Location and Properties of the Plateau
The Karabağlar Plateau is located in the center of Muğla. With Muğla being announced as the
metropolitan city, the central district is named as Menteşe and Karabağlar Plateau is now located in
the Menteşe district. Menteşe is located at an altitude of 630-740 meters above sea level. However,
Karabağlar Plateau positioned very near the center of Menteşe is located between 617-625 meters
which means it is located lower than the district center (Ertürk and Atasoy, 2010).
Picture 1: Karabağlar Plateau Map

Source: Taken by the authors.
The Karabağlar Plateau has quite a variety of tree species due to its favorable climate. The most basic
tree species are the elm trees and plane trees. Other species such as wild pear (ahlat), pine, abele,
guilloche, juniper, willow, samphire, myrtle, blackberry, and acorn are also growing. In addition to
the tree species, there are weed species such as thistle, hibiscus, poppy, mustard, cockscomb, nettle,
erodium, pigweed, thyme, bellis perennis, sorrel, clustered dock, chamomile, centaurea diffusa,
purslane, anchusa, chenopodium foliosum, teucrium polium, aruncus, asparagus, wild radish, and
wild clover. One of the plants growing in the Karabağlar Plateau and having an important place in
the plateau culture is the "saffron flower" which is called “göç” (migra te) in the local language. The
reason of giving such name is that it blossoms in fall and this coincides with the time when the travel
from plateau to the center starts. Additionally, one of the most important plants grown up until the
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recent times in Karabağlar Plateau is tobacco, but because of the restrictions on the tobacco plantatio n
these fields replaced by oil and fruit trees (Çınar, 2011).
Picture 2: "Saffron (Migration) Flower" symbolizing the time of migration to the plateau

Source: M. U. Çağlayan, (2010). Muğla ve Muğla Üniversitesi Rehberi, Akademik Bilişim: 27.
The Karabağlar Plateau is considered to be the main source of Muğla's cultural texture and community
structure. On the other hand, this plateau is an important residential center which is used for both
agricultural and animal husbandry purposes and having rest which thus creates economic mobility.
Moreover, the Karabağlar Plateau is not in the position of a plateau where classical plateau activities
are experienced. As noted earlier, the plateau includes activities such as travelling to higher altitudes
to graze animals and accommodate in that area for some time. However, the situation in this plateau
is significantly different than the others. It is located at a lower altitude and its climate, vegetatio n
cover, natural environment and geographical structure hold plateau features. Therefore, it is called as
a plateau “not to climb up but to go down”. In addition to livestock in the Karabağlar Plateau, many
activities are being carried out such as farming, agricultural production, animal nutrition, vegetable
and fruit cultivation, resting and leisure time area, cultural and economic mobility. Karabağlar Plateau
is a living area where Muğla Menteşe's summer and winter food needs are met and its economic
activity is constantly maintained (Çınar, 2010; Çınar, 2011; Ertürk and Atasoy, 2010).
In Karabağlar Plateau, there is also a perpetual social and cultural life in which the majority of the
year is spent. This plateau covers an area of approximately 50.000 acres and the land areas are
generally divided into 3 acres. These areas are called home and they generally have the same
characteristics. In homes, there are wood-crested houses consisting of two floors with two or four
rooms. These homes are surrounded by trees, especially with elm trees, and there are wells in each of
them. The names of the divided districts of the plateau are generally referred to by their coffee-houses
(kahvehane) such as Gökkıble, Bakkallar, Hacı Ahmet, Kadıkahvesi, Kozlu, Narlı, Kır Kahvesi,
Cihanbeğendi, Vakıf, Elmalı, Tozlu, Ayvalı, Keyfoturağı, Berberler, and Süpüroğlu. These shops are
located between the old plane trees and serves as the commercial and cultural center of the plateau
(Çınar, 2010; Çınar, 2011; Ertürk and Atasoy, 2010).
2.2. Migration to the Plateau and Daily Life
In Karabağlar Plateau’s name, there is contrast as it involves both “bağ” and “yayla” words. The word
“bağ” represents agriculture while the word “yayla” stands for livestock. However, from the historica l
sources, it is understood that the region was used for agriculture and livestock before the 15th century.
Hence, both “bağ” and plateau are used together referring to the name of this place (Çınar, 2010).
Furthermore, it is said that the settlement in this plateau may have been realized in line with the policy
of the Ottoman Empire. The Ottoman Empire followed a policy of settlement in order to keep the
warrior and rebellious Turkmen/Nomads under control by ending their nomadic lifestyle and get tax
to force them to live a resident life. For this reason, during the Menteşe Beylik (Principality) period,
the fields in the Karabağlar Plateau were distributed to the people and the people were settled in the
region (Yiğit, 2009).
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The migration time to the Karabağlar Plateau starts with the arrival of spring. Before the migratio n,
maintenance and necessary arrangement in the plateau houses are done. The garden and the fields are
planted with saplings and seeds. With the greenery of the seeds and the saplings, the excitement of
migration to plateau begins. In spring, people travel to plateaus between April 23, National
Sovereignty and Children's Day and May 5, Hıdırellez, and the process is completed at the latest in
June (Çınar, 2011; Ertürk and Atasoy, 2010).
With the end of the migration to the plateau, a rush to a different life and culture emerges on the
plateau. Also, the social relations between the people living on plateaus and the urban people
travelling there restart again in every migration season. The main source of income for local people
living on the plateau is fruit, vegetables and animal husbandry. Urban people migrating to plateaus in
summer contribute to the production process at the weekend or after the work. In the Karabağlar
Plateau, women are the first to start the day both in summer and winter, and here the women have a
great importance. With the first lights of the morning, women are busy with preparing food to be
taken to the field in the summer, caring and milking the animals at home, and cleaning the house. On
the other hand, even in winter women again get up early for housework such as preparing breakfast,
looking after animals, and preparing children for school. Besides, they have the responsibility of
going to the bazaar, planting and hoeing the fields, mopping the floor, preparing food and cleaning
the dishes, and caring for the children. Men, on the other side, take care of the outer parts of the house,
vineyards and orchards works, preparation of the tools, and doing the heavy work in general.
Nevertheless, women are of great help for men while they are engaged in doing these works (Çınar,
2010; Gürün, 2004).
Karabağlar Plateau is trying to keep neighborhood relations warm and sincere. There are two types
of neighborhoods: the neighborhood of fields and the neighborhood of houses. Although this tradition
has begun to disappear for younger generations and today's urban understanding, it is traditional to
visit the neighbors in the evening and to help one another. The sense of neighborhood is also important
in the activities happening in the plateau such as wedding, circumcisions, mevlids (religio us
ceremonies), death, and birth, and everybody helps each other (Çınar, 2011).
In the daily life of Karabağlar Plateau, there is a special importance of coffee-houses. These places
are significant in the daily life of the people as a cultural and commercial center. The most
distinguishing feature that separates these coffee-houses from the others is that they are located next
to the grocery store, mosque, restaurant, bakery, butcher, blacksmith, and barber shop. Additiona lly,
buryan kebab is cooked and served in the tandooris in the coffee-houses. The water well and the elm
and plane trees in the garden of the coffee-houses are the best examples of a well-established system.
Contrary to the other coffee-houses where people smoke, play cards or okey game, which brings
negativity to the mind, the ones in this plateau are almost like monuments of culture and commerce.
Moreover, the plateau coffee-houses are social areas that allow the local people, urban people and the
nomads to come together and socialize. Nowadays, the reorganized coffee-houses serve as unique
places for the visitors to eat food, relax and have a nice time (Çınar, 2011).
Some vegetables and fruits grown on plateaus are consumed in summer, while some are prepared and
stored as winter food, and the rest are sold on the market. Vegetables and fruits produced in large
quantities are sold wholesale in the field. One of the most popular works in Karabağlar Plateau is
vegetable drying. In order to ensure that the drying process is carried out properly, an environme nt
free of air, sun and moisture is required. Therefore, the air in the plateau is one of the most suitable
places for the drying process. Primary fruits and goods that are dried in summer involve bulgur,
tarhana (a dried foodstuff made chiefly of curds and flour used for making soup), peppers, aborigines,
tomatoes, okra, beans, black-eyed pea, corn, figs, pears called “kak”, quince and apples. Drying is
generally carried out in July and August. It is also known that in the past, calf, goat, and kid meat
were also roasted and dried and kept in this way. Paprika paste, pickles made from mixed vegetables,
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composters made from fruit dryers and sausages made from beef are other products of preparations
for winter (Çınar, 2010; Çınar, 2011).
Following the summer days in plateau, the season heads towards the autumn. Until that time, winter
foods were prepared, and barley, wheat and corn were harvested and cultivated in the fields and stored
in the warehouse. It is time for urban people who came to plateau for summer months other than the
local people to travel back to the city center and it is vintage season. Thus, the plateau season is closed
until the next season.
2.3. Touristic Value and Potential of Karabağlar Plateau
As discussed in previous chapters, the Karabağlar Plateau, which is characterized by being both a
vineyard and plateau, differs from other plateaus by its being a place to go down but not to climb up,
is also one of the important cultural and historical beauties of Muğla (Gürün, 2004). The efforts to
bring the Karabağlar Plateau to tourism have gone as far as fifty years ago. Although both local
governments and entrepreneurs have started to work on this issue, it is seen that successful results
have not been obtained until now.
Cultural Coffee-houses: When looking at the current tourism values of the Karabağlar Plateau, it is
necessary to talk about cultural coffee-houses in the first place. Of all 21 coffee-houses, only 5 of
them serve the domestic tourism as touristic facilities including the ones in Keyfoturağı, Süpüroğlu,
Bağlarbaşı, Ayvalı, and Sece.
Picture 3: Cultural Coffee-Houses in the Plateau

Source: Taken by the authors.
From past to present, the Karabağlar coffee-houses have been serving as the liveliest centers of social
life, where light comedy (ortaoyunu) and puppet shows are held, oil wrestling is organized, groceries,
masjid, bakery, restaurants, butchers and barbers are together (www.muglakulturturizm.gov.tr).
However today, only a few of these shops offer restaurant service with the support they receive fr om
domestic tourism.
Karabağlar Melon Competition: One of the activities carried out in order to reveal the agricultura l
value, rather than the livestock activities, of the Karabağlar Plateau and revive the disappearing
agricultural production is the melon competition. In the contest held within the scope of Muğla
Culture Festival, the melon competition is held in the branches such as the best melon flavor, smell,
shape, color and size. This competition encourages farming in the region and helps farmers to evaluate
their crops. In addition, the melon competition is done in a festive environment and the visitors who
come to the contest are served “keşkek” (a traditional dish made of pounded meat and wheat) and
they watch folk dances (Çınar, 2010).
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Picture 4: Symbol of the melon competition on the plateau and bicycle road project

Source: Taken by the authors.
Bicycle Road: The Karabağlar Plateau is 3 kilometers from the center of Muğla. It is located among
a large quantity of trees mainly including plane and elm trees. Many visitors are impressed by the
nature, culture, history, clean and cool air of the plateau. One of the projects recently carried out here
is the bicycle road project (www.mugla.bel.tr). Through this project, bicycle road markings have been
made in certain parts of the plateau. However, the project should be made more comprehensive, and
promotion and marketing activities for the plateau should be done in this respect.
Gastronomy tourism: Muğla has also become popular with its unique food culture and gives the
opportunity to visitors to taste these delicacies in tourist facilities in the Karabağlar Plateau.
Especially tarhana soup, dried pepper, buryan kebab, stuffed mumbar, tandooris, desserts, breast,
lamb stew, stew, stuffed chicken, sour chicken and herb dishes are among the most famous dishes of
the region (www.mugla.bel.tr). The fact that the region is rich in terms of food culture also allows the
region to develop in terms of gastronomy tourism.
Hobby gardening and agricultural tourism: Due to its fertile soil structure and favorable climate,
the Karabağlar Plateau is well suited to grow almost any kind of vegetable and fruit. Supporting
hobby gardening on the plateau or agricultural tourism activities to increase the potential and
development of the region is thought to raise the tourism value and also contribute to the region. The
examples can include the participation of tourists in the harvesting of olives or fruit-vegetables at
harvest time in the plateau or the hobby gardening activities held in short-term rented summer houses.
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Picture 5: Examples of Hobby Gardening

Source: Taken by the authors.
Boutique hotel or pension management: The Karabağlar Plateau is a place where visitors come only
for excursion purposes and the local people who have summer houses permanently live. Apart from
that, there is no opportunity to stay for a short time or to rent a house. In order to develop and activate
the plateau economy, establishing boutique hotels can be encouraged with the support of
entrepreneurs and local government or the local people living there can transform one or two rooms
of their houses into pensions so as to serve for the visitors.
Picture 6: Structures in the plateau that can transform into boutique hotel or pension

Source: Taken by the authors.
Horse safari: One of the other activities that can be done on the Karabağlar Plateau is horse safari
because natural structure of the region is suitable for horse safari tours. Such activities are thought to
help the promotion and introduction of the plateau to the visitors. In addition, Muğla Rahvan Horse
Races are already organized in the province since 1993. Rahvan is a word that passed from Persian
to Turkish and means passenger. Raising passenger horses requires special training (Çınar, 2010). In
this context, horse safari tours can be done in order to better promote the Karabağlar Plateau and to
ensure that visitors have a pleasant time there.
3. Research Methodology
This research is aimed at determining the potential and the unique structure of the Karabağlar Plateau
within the scope of plateau tourism. In this regard, the literature review is conducted about the history
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of the Karabağlar Plateau through written, printed, and electronic sources, and information about
plateau tourism and the authentic environment of Karabağlar Plateaus is discussed. A field trip was
done to determine the current situation in Karabağlar Plateau and assessment was made. In the light
of the data obtained by the researchers, the SWOT analysis of the potential of plateau tourism in the
Karabağlar Plateau was conducted. To this end, this study intends to present the strengths and
weaknesses and opportunities and threats for future in the context of plateau tourism in Karabağlar
Plateau.
3.1. Findings about the Potential of Plateau Tourism in Karabağlar Plateau
A SWOT analysis was carried out to evaluate the potential of plateau tourism in the Karabağlar
Plateau. SWOT analysis is an analytical tool that is widely used in strategic planning, formed from
the first letters of the English equivalents of strengths, weaknesses, opportunities, and threats concepts
(Piercy and Giles, 1989). SWOT analysis is a technique aimed at determining the strengths and
weaknesses of a firm, industry, investment, country or geographical region due to its individ ua l
characteristics, and the opportunities and threats arising from environmental factors that can or cannot
be controlled for the future (Karadeniz, Kandil and Önal, 2007: 196).
With the detailed description of the factors involved in the SWOT analysis, the strengths and
weaknesses of the strategies are addressed; opportunities are revealed and measures against threats
are taken (Dyson, 2004). After detailing the factors involved in the SWOT analysis, what needs to be
done is to identify the strategic recommendations by relating the parameters in the rows and columns
(Uçar and Doğru, 2005). While the strengths stated in the SWOT analysis are seen by the other party,
the opportunities are spontaneous and natural. Weaknesses and threats must be minimized or reset
with creative and innovative ideas (Piercy and Giles, 1989). In knowing and analyzing the strengths
and weaknesses of the country or regions in plateau tourism in detail, SWOT analysis in the context
of tourism has an important place in the selection of the most appropriate strategy for the objectives
of that region (Ercan, Dalgın and Atak, 2017).
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Table 1: SWOT Analysis of Plateau Tourism in Karabağlar Plateau
Strengths

Weaknesses

S1. Due to the mild climate, plateau tourism is to be
implemented for 12 months including winter

W1. Regarding plateau tourism, the people of the
region are not conscious or do not have enough
knowledge

S2. The people of the plateau are warm and sincere
towards the guests from the outside
S3. People living on the plateau have the proper plateau
activities based on their lifestyle and the continuation of
plateau culture
S4. There are local bazaars in plateau and city center
where the products grown in the plateau are sold
S5. There are places suitable for plateau activities such as
agricultural fields, horse safari and bicycle roads
S6. There are many plant-tree species on the plateau
attracting tourists who are interested in these species
S7. The plateau region, in essence, has a natural structure
preserved intact

W2. Projects and entrepreneurship stories related
to plateau tourism in the region have not yet been
fully successful
W3. Although it is on the transit route of Antalya,
Aydın, İzmir and Denizli, it is not included in
tour programs
W4. There is a lack of activities regarding the
introduction and promotion of the plateau in
terms of tourism
W5. There is a lack of accommodation such as
pensions and guesthouses for visitors coming for
touristic purposes

S8. Because the plateau is located on the transit route of
Antalya, Aydın, İzmir and Denizli, it is within the bounds
of the travel agencies passing through the region.

W6. Karabağlar Plateau falls behind famous
resorts such as Marmaris, Fethiye and Bodru m
which are known for their sea-sand-sun tourism,
and it has no brand value.

Opportunities

Threats

O1. Increasing interest in tourism types such as plateau
tourism rather than sea-sand-sun tourism

T1. Increased environmental problems due to
unplanned construction and the possibility of
deterioration of natural structure

O2. The potential to become a tourist attraction by
cooperating with the travel agency that organizes the tour
to the region
O3. State/local government support for
entrepreneurs who will develop plateau tourism

local

O4. Near the plateau, there are attractions such as beach,
antique city, cultural and historical places
O5. Providing business areas especially for housewives
with the plateau tourism in the region
O6. Plateau tourism will make a currency boost in the
region.

T2. Despite the plateau tourism potential, the
plateau may remain inactive because of the lack
or limited number of initiatives or unsuccessful
project attempts
T3. Local entrepreneurs are reluctant and
unconscious to invest in Karabağlar Plateau
T4. Alteration and disappearance of culture of
local people in the plateau over time with the
increase in intercultural interaction
T5. Touristic demand fluctuation due to
increased security problems.

When the related literature is examined, it is less likely to find the studies that have examined the
regions with high tourism potential by the SWOT analysis. However, rural tourism potential of the
regions was assessed by Akca (2006), Ercan et al. (2017), Kızılaslan and Ünal (2014), Ongun,
Gövdere and Çiçek (2016), Polat, Özdemir and Özdemir (2014), Zhang (2012) and it is also seen that
thermal tourism potential is assessed by SWOT analysis by Sandıkçı and Özgen (2013).
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Based on the national and international literature on plateau tourism, the strong and weak aspects,
opportunities and threats of the Karabağlar Plateau located in the Menteşe District of Muğla Province
are presented in Table 1.
When Table 1 is examined, it is seen that the strengths of Karabağlar Plateau is more in terms of
plateau tourism than its weaknesses. The strengths of the plateau include the unspoiled nature, the
possibilities of plateau activities for 12 months, being located on the transit route and the ease of
transportation, and the positive and warm approach of the people living in the plateau people to the
guests. On the other hand, the weaknesses involve the limited or unsuccessful number of initiatives
about plateau tourism, insufficient promotion and marketing strategies, not being on the route of
travel agencies arrived at the region, and limited accommodation facilities.
Increasing interest in tourism types such as plateau tourism rather than sea-sand-sun tourism, being
appropriate for plateau tourism, potential to become a tourist attraction by cooperating with the travel
agencies, state/local government support for entrepreneurs who will develop plateau tourism,
business opportunities for local people living on the plateau in the case of the development of plateau
tourism, and income-generation effect of tourism activities in the region are among the opportunities
of the plateau. However, fear of environmental degradation on the plateau and deterioration of the
natural environment, remaining inactive due to inability of finalizing the projects that have already
started or unsuccessful project results, alteration and disappearance of culture of local people in the
plateau over time with the increase in intercultural interaction, and touristic demand fluctuation due
to increased security problems are the possible threats for the plateau.
4. Conclusion, Discussion and Suggestions
It is seen that the Karabağlar Plateau has a very favorable structure and potential in terms of plateau
tourism together with its historical, natural and cultural values as well as fertile lands and authentic
geographical structure. Recently, there have been actions and projects undertaken by both local
government and entrepreneurs to promote tourism in this plateau. Yet, it is observed that these
activities are still on the onset and they cannot provide sufficient success in terms of plateau tourism.
The Karabağlar Plateau is primarily different than the other plateaus because it has an authentic
characteristic being mentioned as the plateau to go down not to climb up. Besides, indigenous trees,
cultural destinations, various tradesmen in the coffee-houses in ancient times, growing vegetables
and fruits, food culture and life style are the other cultural assets of Karabağlar Plateau. Nevertheless,
it is evident that these invaluable cultural assets have remained only at the local level. According to
the result of the SWOT analysis carried out in this context, it is necessary to support the tourism
potential of the region in the presence of the opportunities that it has by using the strengths of the
plateau.
At this point, it is necessary to match the opportunities that the plateau has to its strengths. It is an
advantage because the interest in plateau tourism has started to increase and the climate of Karabağlar
Plateau is suitable for such tourism for 12 months. Because the locals living on the plateau are
hospitable and friendly, the plateau is convenient and close to the land, air and sea transportation, and
because the locals continue to enjoy the plateau activities on the plateau, the plateau tour can be
included in the tour programs of the travel agencies.
Guesthouses and self-catering apartments for tourists can be built on the plateau, providing job
opportunities for housewives and foreign exchange income to the region. With local government/sta te
support, projects failing in the region or projects to be done can become successful.
On the other hand, the fact that local people do not have sufficient knowledge about tourism, sudden
development of plateau tourism may cause unplanned or illegal construction in the region, which
poses a threat to the natural structure. In addition, promotion and marketing activities should be done
in order to avoid Karabağlar Plateau to be overshadowed by famous holiday resorts like Marmaris,
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Fethiye and Bodrum and to be not affected by tourist fluctuations. It is also necessary to educate and
provide trainings for the local initiatives in order to make the projects that can be done about the
plateau tourism useful and convenient for plateau tourism.
Increasing the number of the activities that can be done in the plateau such as horse safari, hobby
gardening, agricultural tourism, cycling, and gastronomic tourism can make the plateau more
attractive. Thus, this will increase the touristic value of the plateau, extend the length of the
accommodation in the plateau, which will create job opportunities for the people living on the plateau
and increase the income level.
There are many foods unique to the Karabağlar Plateau and Muğla in the region. Again, the sale of
honey, tarhana, olive and olive oil, dried peppers and dry foods in small stalls will enable women
living on the plateau to enter the business life and benefit from their products.
In the light of the SWOT analysis carried out in this study, suggestions were made for the assessment
of Karabağlar Plateau in terms of plateau tourism. The realization of all these suggestions can only
be possible with the cooperation and support of local government, entrepreneurs and local people.
Moreover, it is of utmost importance that all these activities are done without destroying the natural,
architectural, historical and cultural texture.
In this study, the plateau tourism value and potential of the Karabağlar Plateau was assessed by
SWOT analysis technique. The future studies can focus more on the opinions of the local people
regarding the development of plateau tourism in Karabağlar. In addition, demands and expectations
of visitors regarding the activities that can be carried out on the plateau can be studied. Thus, both
entrepreneurs and local administrations can be better informed about the development of plateau
tourism in Karabağlar in line with the anticipations of the visitors.
References
Akça, H. (2006). Assessment of rural tourism in turkey using SWOT analysis. Journal of Applied
Sciences, 6(13), 2837-2839.
Alagöz, C. A. (1993). Türkiye'de yaylacılık araştırmaları. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafya
Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 1-12.
Atasoy, M., Reis, S. & Sancar, C. (2009). Sürdürülebilir turizm gelişmesi ve yayla turizmi: Ayder
Yaylası. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultayı, Ankara.
Azima, A. M., Suhana, S., Habibah, A., Hussain M. Y., Hamzah, J. & Choy, E. A., et al. (2012). The
prospects of highland ecotourism in Manaysia. Advances in Natural and Applied Sciences,
6(1), 79-84.
Bay, A. & Çalışkan, V. (2014). Uludağ Yöresi’nde (Bursa) alternatif bir turizm türü olarak yayla
turizmi. Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, 4-6 Haziran 2014,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
Butler R, Hall C. M & Jenkins J. M. (1998). Continuity and change in rural tourism.. In: Butler R,
Hall C. M., Jenkins J, (Ed.), Tourism and recreation in rural areas. New York (NY): John
Wiley & Sons.
Çağlayan, M. U. (2010). Muğla ve Muğla Üniversitesi Rehberi, Akademik Bilişim.
Çınar, A. A. (2010). Muğla Karabağlar Yaylası (Tarih, Toplum ve Kültür). Muğla Belediyesi Kültür
Yayınları, Muğla.
Çınar, A. A. (2011). Yayla kavramı ve Muğla Karabağlar Yaylası. Muğla Kent Kültürü Toplum,
Kültür, Tarih, Sanat, 9(7), 5-8.
236

Swot Analysis of Plateau Tourism Potential of Karabağlar Plateau With its Authentic Environment

Dalgıç, A. & Birdir, K. (2015). Yayla turizmine katılan turistlerin seyahat motivasyonları, algıla na n
değer, tatmin düzeyleri ve sadakatleri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and
Gastronomy Studies, 3(3), 3-17.
Doğanay, S. (2011). Doğu Karadeniz’de yayla turizmi merkezlerine yeni bir örnek: Taşköprü
Yaylası. Eastern Geographical Review, 26, 223-240.
Dyson, G. R. (2004). Strategic development and SWOT analysis at the university of warwick.
European Journal of Operational Research, 152, 631-640.
Ercan, F., Dalgın, T. & Atak, O. (2017). Muğla/Ortaca ilçesinin kırsal turizm potansiye lini
değerlendirmeye yönelik bir SWOT analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
10(52), 1416-1424.
Ertürk, M. & Atasoy, E. (2010). Kültürel coğrafya bakımından Muğla ve çevre polyeler inde
yaylacılık. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literaure and History
of Turkish or Turkic, 5(3), 1264- 1296.
Gündüz, C. & Topaloğlu, C. (2016). Alternatif turizm faaliyetleri kapsamında gelişmekte olan yayla
turizm merkezlerine bir örnek: Niksar Çamiçi Yaylası. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi,
Erzincan.
Gürün O. (2004). Muğla kültüründe yayla yaşamı ve Karabağlar. In A. A. Çınar, Muğla Kitabı (445448), İzmir: Muğla Valiliği.
Göl, M. (2004). Trabzon’da Yaylacılık. Trabzon Halk Kültürü Araştırmaları, Trabzon.
Hamilton J. M., Lau M. A. (2005) The role of climate information in tourist destination choice
decision-making. In: Proceedings of the 17th International Congress of Biometeorology (ICB
2005), Garmisch- Partenkirchen, Germany, 9–5 September 2005. Deutscher Wetterdienst,
Offenbach am Main, 608–61.
Karadeniz, E., Kandır, S. Y. & Önal, Y. B. (2007). Seçilmiş paydaşların SWOT yöntemiyle Türk
turizm yatırımlarını değerlendirmesine yönelik bir pilot çalışma. Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, 8(2),n195-205.
Kızılaslan, N. & Ünal, T. (2014). Tokat İli’nin ekoturizm/kırsal turizm potansiyeli ve SWOT analizi.
Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9, 45-61.
Kozak, N., Akoğlan-Kozak, M. & Kozak, M. (2015). Genel turizm ilkelere-kavramlar, Detay
Yayıncılık: Ankara.
Kurdoglu B. Ç., Karasah B. & Yılmaz H. (2009). Evaluation of recreational preferences of urban
residents in Artvin (Turkey), in relation to sustainable urban development. J. Sustain Dev
World Ecol. 16(2),109–116.
Lin T.P., Hwang C.C. & Cheng H.Y. (2006). The influence of climate information on travel
arrangements. In Proceedings of the 8th Leisure, Recreation and Tourism Research
Symposium, Taipei. Outdoor Recreation Association, Taipei.
Matzarakis A, de Freitas C. & Scott D. (2004). Advances in tourism climatology. Berichte des
Meteorologischen Institutes der Universität, Freiburg.
Ongun, U., Gövdere, B. & Çiçek, U. (2016). Yeşilova’nın kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi
ile değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(16), 75-88.
Önal, M. N. & Dursun, A. (2012). Muğla’da konargöçer yaşam ve yaylacılık geleneğinin izleri. Halk
Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, Motif Vakfı Yayınları: Balıkesir
Üniversitesi.
237

Özgün Yapısıyla Karabağlar Yaylası’nın Yayla Turizmi Potansiyelinin Swot Analiziyle Değerlendirilmesi

Özden, S., Atmis, E. & Menemencioğlu, K. (2004). Negative effects of recent unplanned expansion
on highland ecosystems in Turkey. Mountain Research and Development, 24(4), 303-306.
Özgen, N. (2010). Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve planla ma ya
yönelik öneriler. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2): 1407-1438.
Piercy, N. & Giles, W. (1989). Making SWOT analysis work. Marketing Intelligence and Planning,
7, 5-7.
Polat, E., Özdemir, S. S. & Özdemir, M. (2014). Kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi ile
değerlendirilmesi: Balıkesir örneği, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi’14,
Kastamonu, 143-153.
Sandıkçı, M. & Özgen, Ü. (2013). Afyonkarahisar İli’nin termal turizm açısından SWOT analizi ile
değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(3), 51-79.
Sezer, İ. (2015). Doğu Karadeniz’de gelişme potansiyeli yüksek bir yayla turizm merkezi: Kulakkaya
Yaylası. Eastern Geopraphical Review, 34, 89-115.
Sezer, İ. & Kılıç, M. (2015). yayla turizmi ve rekreasyon amacıyla yaylara gelen ziyaretçilerin bakış
açılarının değerlendirilmesi: Kulakkaya Yaylası Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik
Bilimler Dergisi, 5(2), 8-16.
Sözer, A. N. (1990). Kozak Yaylacılığı üzerine bazı gözlemler ve notlar. Ege Coğrafya Dergisi, 5(1),
1-9.
Şerefoğlu, C. (2009). Kalkınmada kırsal turizmin rolü- 2007-2013 yılları arasında ülkemizde
uygulanacak olan ipard kırsal kalkınma programındaki yeri, önemi ve beklenen gelişmeler
(master’s thesi, Ankara.
Şişman, B. (2010). Kültürel, yapısal ve işlevsel açıdan Doğu Karadeniz’de yaylacılık ve yayla
şenlikleri (Hıdırnebi ve Kadırga Yaylaları Örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
3(11), 549-559.
Tekin, Ö. F. (2016). Alternatif bir turizm türü olarak yayla turizmi ve Bozkır İlçesi’nin potansiyelinin
değerlendirilmesi. Uluslararası Sempozyum: Geçmişten Günümüze Bozkır Bildiriler Kitabı,
Selçuk Üniversitesi, Konya.
Uçar, D. & Doğru, A. Ö. (2005). CBS projelerinin stratejik planlaması ve SWOT analizinin yeri.
10.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. Ankara, 28 Mart-1 Nisan.
Yiğit, A. (2009). XVI. Yüzyıl Menteşe Livası Vakıfları (338 Numaralı Mufassal Evkâf Defteri
H.970/M.1562). Ankara: Barış Platin Kitabevi.
Zhang, X. (2012). Research on the development strategies of rural tourism in Suzhou based on SWOT
analysis. Energy Procedia, 16,1295-1299.
OTHER SOURCES
Retrieved May 13, 2016 from http://www.muglakulturturizm.gov.tr/TR,73671/karabaglar- yaylakahveleri.html
Retrieved May 13, 2016 from http://www.mugla.bel.tr/kultur-ve-sanat/mentese/yoresel-tatlar
adresinden 13.05.2016 tarihinde alınmıştır.
Retrieved January 23, 2018 from http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,11538/yayla-turizmmerkezleri.html

238

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
58. Sayı / Ekim 2018

TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN KAMUOYU DENETİMİNDE ETKİNLİK
SORUNU
Feyzullah ÜNAL
Feride EFE
Öz
Günümüzde kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması ve gelişimi, baskı gruplarının görece bir şekilde etkinlik
göstermesiyle birlikte kamuoyu sesini daha etkin bir şekilde duyura bilir hale ge lmiştir. Fakat kamuoyunun etkinliğin i
yerel yönetimlerin denetiminde istenildiği düzeyde görememekteyiz. Bu çalışmanın amacı, kamuoyunun yerel
yönetimleri etkin olarak denetlemesinin önündeki engelleri tespit etmek ve ortaya çıkan sorunlara çözüm önerileri
sunmaktır. Çalışmada öncelikle, yerel yönetimlerin denetim şekillerinden biri olan kamuoyu denetimi ve etkinliği sorunu,
kamuoyunun tanımı ve tarihsel gelişimi incelenerek okuyucunun konuyu daha sağlam temellerde anlaması amaçlanmışt ır.
Daha sonra, siyasal sistemlerde kamuoyunun oluşumu, kamuoyunun oluşmasında etkili olan etmenler, kamuoyu
denetiminin etkinliğini sağlayan koşullar ve yerel yönetimlerde kamuoyu denetiminin etkinliği tartışılmıştır. Çalışmad a
derleme yöntemi ile alandaki literatür taranmış ve çalışmanın bulgularının sonucu olarak, Türkiye’de yerel yönetimlerd e
yaygın, gelişmiş bir kamuoyu denetim mekanizması olmadığı, halkın yerel yönetimlerin karar mekanizmala rın a
katılımının düşük, katılım sağlansa bile kararları nihai yönetenlerin vermesi ile etkinliğinin düşük olduğu görülmektedir.
Bu durumun temel çözümlerinden birisi olarak, yerel halkın siyasal kültür, eğitim ve siyasal bilincinin yasal ve kurumsal
düzenlemelerle artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: Denetim, Yerel yönetimler, Etkinlik, Kamuoyu denetimi.
Jel Kodları : H70, M42, H83

EVENTS THE PROBLEM OF PUBLIC INSPECTION OF LOCAL GOVERNMENTS IN
TURKEY
Abstract
Today, the spread and development of the mass media has become more effective in public opinion, as th e pressure groups
have been relatively active. But we can not see the effectiveness of the public at the level desired by the local authorities .
The aim of this study is to identify the obstacles in front of the effective control of the local authorities b y the public and
to propose solutions to the emerging problems. In the study, firstly, the problem of public inspection and efficiency, which
is one of the forms of auditing of local governments, is aimed at understanding the definition and historical deve lopment
of the public and understanding the readers in more robust bases. Subsequently, the formation of public opinion in political
systems, the factors influencing the formation of public opinion, the conditions ensuring the effectiveness of public
scrutiny, and the effectiveness of public scrutiny in local governments are discussed. As a result of the compilation method
of the literature scanned and work in with the findings in this study, prevalent in local government in Turkey, an improved
public whether the control mechanisms, low public participation in decisions of local governance mechanisms, decisions
even if a contribution is seen to be low in activity with the issuance of the final govern. As one of the main solutions of
this situation, it has been reached that the political culture, education and political consciousness of the local people should
be increased by legal and institutional arrangements.
Key words: Audit, Local Governments, Activity, Public Opinion İnspection .
Jel Codes: H70, M42, H83
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Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamuoyu Denetiminde Etkinlik Sorunu

Giriş
Kamuoyu kavramı, doğduğu günden beri gerek siyaset bilimi gerekse de toplum bilimlerinin üzerinde
durduğu bir kavram olmuştur. Bu kavramın doğuşu ise örgütlü insan topluluklarının ve kamusal bir
otoritenin varlığı kadar eskidir. Fakat bu kavramın bilimsel olarak incelenmesi 20. Yüzyılı bulmuş tur.
Birçok düşünür kamuoyu sözcüğünün tarihsel kökenlerini antik çağa kadar götürmektedir. Antik
Yunan ve Romalı düşünürler bugünkü anlamda olmasa da benzer anlama gelebilecek deyimler
kullanmışlardır (Bektaş, 1996, s. 13). Bu dönemde günümüzde olduğu gibi kamuoyunun beklentiler i
üzerinde çalışıp, bunlara önem vermişlerdir. Her toplumda var olduğuna inanılan, efkarı umumiye
yani kamuoyu kavramı bugünkü anlamına tam olarak benzemese de varolmuştur. Özel sohbet odaları
ve toplumda belli bir yeri olan önder kişilerin konuşmaları belirli sorunlar karşısında olaylara yön
vermiştir.
Dinçkol’un da ifade ettiği gibi “bugünkü anlamıyla kamuoyu kavramı çağdaş demokrasilerin ortaya
çıkışına paralel bir gelişme göstermiştir ve 19. Yüzyıldan itibaren de sistematik şekilde inceleme
konusu olmuştur” (Dinçkol, 2006, s. 51). Bir toplumda kamuoyunun oluşmasında başta aile, okul,
içinde bulunulan çevre, örgütler, kitle iletişim araçları etkili olmaktadır. Bunların yanında bir ülkenin
siyasal sistemi de kamuoyunun oluşumunu etkilemektedir. Totaliter sistemlerde toplum
siyasileştirilmekte, özel yaşam alanları dahil her alana devlet müdahalede bulunmaktadır. Totaliter
sistemlerde demokrasinin gereklerinden olan çok sesliliğe de izin verilmemektedir. Bu sistemle rde
resmi bir ideolojinin varlığı ve bu ideolojinin hiç birşekilde eleştirilmemesi, tartışılmaması ve karşı
çıkılmaması temel esastır. Böyle bir siyasal düzende, kitle iletişim araçları da devletin güdümünde
olmakta ve devlet kamuoyunun da tutum ve kanaatlarini kendi istediği yönde oluşmas ını
sağlamaktatır.
Dinçkolun’da belirttiği üzere; “Çoğulcu, özgürlükçü, demokratik toplumlarda totaliter(tekilci)
sistemlerden farklı olarak kamuoyu, yönetici kadronun etkisinde kalmaksızın kendi doğal oluşumuyla
ortaya çıkmaktadır” (Dinçkol, 2006, s. 60).
Kamuoyunun oluşmasında günümüzde etkili olan araçlardan birisi kitle iletişim araçlarıd ır.
Kamuoyunun oluşmasında ve denetiminde, kitle iletşim araçlarının etkin olması bunların ne ölçüde
amacına uygun olarak kullanılabilir olduğuna ve kamuoyunun düşüncesini ne ölçüde doğru
yansıttığına bağlıdır. Fakat kitle iletişim araçlarının belirli bir yönetsel ve ekonomik güçün/ güçler in
elinde olması onu kamuoyu denetim aracı olmaktan çıkartıp, sadece bellir bir azınlığın, zümrenin
denetim aracı haline getirerek etkinliğini sağlayamamasına neden olabilmektedir.
Kamuoyunun oluşmasında bir toplumdaki kanaat önderleride önemli bir etkendir. Yavuz ve
Kaynar’ın da belirttiği gibi; “Kanaat önderleri, bulundukları toplum içerisinde sevilen, sayılan, kabul
gören diğer bireylerin tutumlarını ve davranışlarını rahat bir şekilde etkileyip yönlendiren kişilerdir ”
(Yavuz & Kaynar, 2015, s. 187).
Günüzmüzde hala geleneksel yapısı bozulmamış toplumlarda kanaat önderlerinin etkinliği devam
etmektedir.
Özellikle bu etkinin, Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri gibi bölgelerde aşiret lideri
denilen ve özellikle kendi aşiret ve toplumlarında sevilen, saygı duyulan kişiler tarafından hala etkin
bir şekilde sürdürülmekte olduğu görülmektedir.
Kamuoyunun oluşmasında diğer önemli bir nokta ise yönetimin açıklığıdır. Yönetimin açıklığı ile
anlatılmak istenen yönetenlerin, yönetilenler eliyle denetlenmesidir. Açıklığın bir çok çeşidi
bulunmaktadır. Fakat bunların kamuoyu denetimi açısından en önemlisi, her türlü resmi bilgi ve
belgere ulaşabilme hakkını kamuoyunun elinde bulundurmasıdır. Bilgi edinmenin sınırlarını
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belirleyen ise yasalardır. Yerel yönetimlerin eylem ve işlerini halka dönük, şeffaf, denetime açık,
çalışmalarda bütünlük sağlayan ve işlerliği olan sağlıklı ve etkin sisteme temel oluşturabilecek yeterli
yasal ve yönetsel düzenlemelerde eksiklikler mevcuttur.
1. Kamuoyu Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tanımı
En ilkel toplumlarda dahi kamuoyunun varlığından söz edilebilir. Kamuoyu kavramı Latincede ki
“publicus” ve “opinion” sözcüklerinden türetilerek batı dillerine geçmiş ve İngilizcede “public
opinion” sözcükleri ile ifade edilen bir kavramdır (Atabek, 2002, s. 223) .Batılı ülkelerden dilimize
geçen bu kavram Türkçede ise halkın görüşü, halk düzeyinde oluşan düşünce, efkar-ı umumiye, kamu
efkarı gibi kavramlarla kullanılmaktaydı. (Yıldız, 2011, s. 1).
Kamuoyu kavramı ilk kez halkın düşüncesi anlamında 1741 yılında İngilizler kullanmış ve hükümetin
görüşlerini geçerli ve önemli olduğunu düşündüğü belli bir gruba ait belirli görüşler olarak
tanımlanmıştır. Fransa da ise 1774 yılında J. J. Rousseou tarafından “toplumun tavrı” ya da “genel
irade” anlamında kapsamlı bir şekilde kamuoyu tanımlamıştır ve hatta bu kavram olarak ortaya
çıkmadan bu deyimler toplumda aynı anlama gelecek şekilde kullanılmıştır. Rousseou’ ya göre
kamuoyu bir yargı merci olduğu için kamuoyu tarafından kınanmaktan kaçınmak ve olumsuz “kanaat,
düşünce” oluşturmamak gerekirdi. Sartori’ninde belirttiği gibi; “Eğer bu önceki kavramların hepsi
aynı şeyi anlatmış olsalardı, o zaman “kamuoyu” kavramını uydurmaya pek gerek kalmayacaktı”
(Sartori, 1996, s. 96). Zaten kamuoyu kavramı dönem itibari ile aynı olsa idi genel irade, halkın
düşüncesi vb. kavramlarla ifade edilirdi. Bazı yazarlar göre, kamuoyu kavramını temel anayasalar la
karşılaştırarak kamuoyunun, devletin yasaları etkinliğini yitirse bile halk var olduğu sürece var
olacağı düşüncesi vardır.
Bu konuyu Neumann şu şekilde ifade etmektedir;
“Devletin temel yasalarını, kamu hukuku, medeni hukuk ve ceza hukuku olarak üçe
ayırır: bu yasaların yananında hepsinden de önemli dördüncü bir yasa vardır. Bu yasa
vatandaşın yüreğine kazınan, devletin anayasasının çekirdek kısmını oluşturan
yasalardır. Bu yasalar günden güne toplumlarda güçlenir diğer yasaların etkinliği
olamasa bile bu yasaların etkisi, gücü devam eder.
Burada bahsedilen, gelenekler, örf ve adetler ve hepsinden de önemlisi bütün siyasi
başarılar ona bağlı olduğu halde devlet adamlarının pek fark etmediği, devletin
varlığının bir bölümünü oluşturan kamuoyu” (Neuman, 1998, s. 104) olarak belirtir.
Bu gelişmelerle beraber kamuoyu kavramı aslında 20. Yüzyılın başından itibaren bilim adamlarının
üzerine eğildiği, incelediği bir konu olmuştur. Bunun nedeni ise 18. ve 19. Yüzyıllar ında
sanayileşmeyle yeni üretim biçimlerinin ortaya çıkışı, toplum hayatında meydana getirdiği
değişikliklerle birlikte şehirleşme, demokratikleşme, kitle iletişimin yaygınlık kazanması, okuryazarlık oranında artışlar çağdaş anlamda kamuoyu kavramını geliştiren etmenler olmuştur (Atabek,
2002, s. 204).
Kamuoyu kavramının günümüzdeki genel tanımlaması ise “halkı ilgilendiren bir mesele hakkında
belli bir zamanda ki genel yargı yahut ortak kanaattir” (Daver, 1993, s. 251). Bu tanımlamada n
hareketle şu soru akla gelir: Bu gruplar içinde ortak kanaat nasıl oluşur ? Diğer bir deyişle
kamuoyunun belirlenmesinde başlıca rol oynayan faktör ya da faktörler nelerdir? Kapani, bu konuda
iki önemli unsurun rol oynadığını söyler;
“Bunlardan birincisi çoğunluk faktörü yani bir bakıma kamuoyu çoğunluğun kanaatidir. Ancak bunu
her zaman ileri sürmek ve gerekli bir şart olarak kabul etmek mümkün değildir. Diğer ikinci unsur
vardır ki diğerlerinden daha baskın, yoğunluk ya da etkinlik unsurudur. Belli bir konuda “ortak
kanaat” in belirlenişinde kanaatin derinliği kadar, onun yayılmasında gösterilen çabanın yoğunluğu
‘da önemli rol oynar. Şu durumda kamuoyu kendisini etkin bir şekilde duyuran kanaattir diyebiliriz ”
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(Kapani, 2011, s.162). Lowell ise, kamuoyunu kısaca halkın sesi olarak tanımlamıştırdır(Lowe ll,
1913, s.3).
Sartori, kamuoyu nedir? Sorusunun cevabını (a) seçkinler yani elitler düzeyinde var olan kanaatler;
(b) halk düzeyinde oluşan kanaatler; (c) son olarak baskı grupları düzeyde oluşan gruplar olarak
tanımlar (Sartori, 1996: 102). Bir gruba ait kanaatin, görüşün kamuoyu görüşü olarak
değerlendirilebilmesi için sahip olması gereken birtakım koşullar vardır. Bunlar:
1-Kamuoyunun tümünü ilgilendiren bir sorun olmalı
2-Gruptaki kişiler birbirleriyle sorunla ilgili iletişimde olmalı
3-Tek tek bireyleri değil grubun, ortak fikri ya da kanaati olmalı
4-Dile getirilen fikirler ya da kanaatler karar verme mekanizmalarını harekete geçirme isteği olmalı
ya da etkin bir şekilde harekete geçirmelidir.
Kamuoyu kavramını sadece yukarıdaki koşullarla algılayamayız. Çünkü bireylerin belirli konularda
görüşlerinin oluşmasında, kişisel özelliklerden tutalım toplumun siyasal kültürü, yönetim biçimi,
çevre unsurlarına kadar birçok etken belirleyici olmaktadır. Bütün bu açıklamalardan hareketle her
toplumda kamuoyu var mıdır? Sorusu akla gelmektedir.
Bunun cevabı şunlardır:
1-Geleneksel toplumlarda bugünkü anlamıyla etkin kullanılan kamuoyunun varlığından
edemeyiz.

söz

2- Diktatörlük ve totaliter rejimlerde kamuoyu daha çok güdümlüdür yani iktidarın kontrolü
altındadır.
3- Politika ile ilgilenmeyen ya da az ilgilenen toplumlarda kamuoyu etkisini az duyurur.
4-Demokratik rejimlerde de kamuoyu tek merkezden değil çok merkezden yapılır. Toplumun hareket
özgürlüğü, düşünce serbestisi vardır (Daver, 1993, 253).
2.Siyasal Sistemler ve Kamuoyu
Bir ülkenin siyasal sistemi o ülkenin oluşacak ya da oluşmuş olan kamuoyu hakkında bir kanaat
oluşturmaktadır. Bu oluşacak ya da oluşturulucak kamuoyu da yürütülecek ya da yürütülen kamuoyu
denetiminin etkinliğini belirlemektedir. Siyasal sistem, siyasal ortam, siyasal kültür ve toplumsa l
yapı, belirli bir tutum ve kanaatin oluşumunu etkileme gücüne sahip olduğu için kamuoyunun
oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Dinçkolunda belirttği gibi; “Siyasal sistemin farklılığı,
kamuoyunun derecesinin ve etki alanının farklılaşmasına sebep olur”(Dinçkol, 2006, s. 57). Bir
ülkede kamuoyunun gelişmesini sadece siyasal sistemler etki etmez ve belirlemez, o ülkenin siyasal
kültürü, ekonomik yapısı, gelişmişlik düzeyi gibi bir çok etken de belirleyici olmaktadır.
2.1.Totaliter Sistemler ve Kamuoyu
Tek yapılı bir toplum oluşturma çabası içerisinde olan totaliter sistemlerle, demokratik çoğulcu
siyasal sistemler arasında hiç kuşkusuz farklılıklar mevcuttur. Totaliter sistem denilen sisyasal
sistemde, resmi ideoloji olarak marksist ideoloji ve bütüncül bir dünya görüşü hakimdir. Totaliter
sistemde tek kabul edilmeyen, resmi idolojinin tartışılması, eleştirilmesi ya da karşı çıkılmasıd ır.
Öztekinin’de ifade ettiği gibi;
“ bu tür totaliter sistemlerde kitle iletişim araçları dediğimiz radyo, televizyon ve öteki basın yayın
organları devlet tekeli ve kontrolünde olduğu için ,kamuoyunun oluşturulması, yönlendirilmesi,
toplumun bilgilendirilmesi, ve toplumun bilinçlendirilmesi hep tek yönlü olur” (Öztekin, 2010, s.134).
Bu görüşlerin incelenmesiyle totaliter siyasal sistemlerde kamuoyu hiç yokta denilemez. Totaliter
sistemlerin çoğunluğunda iki kamuoyunun varlığından söz edilir. Bunlardan birinc isi, açıkça ifade
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edilen “resmi” kamuoyu, diğeri ise fısıltı halinde gelişen, “su altında” oluşan kamuoyudur (Kapani,
2011: 169). Totaliter sistem de doğal olarak halkın çok sesliliğine izin verilmez. Bu siyasal sistemde
yönetim doğal olarak kitle iletişim araçlarına, sosyal ve ekonomik örgütlerin çoğunluğuna ya da
tümüne hakim olarak istediği gibi kamuoyunu şekillendirebilir.
2.2.Demokratik Sistemler ve Kamuoyu
Kamuoyunun oluşumu ve yapısı ile siyasal istemler arasında yakın bağlantılar bulunmaktad ır.
Demokratik sistemler, bu yönü ile serbest bir kamuoyu oluşumuna sahip olmaktadırlar. Demokratik
sistemlerde herkes özgür ve eşit bir şekilde kamuoyunun oluşumuna katılabilir. Fakat bu özgürlük ve
eşitlik çoğu zaman teorik bir çerçevede kalmaktadır. Çünkü herkes bir yapı içine katılımı sağlayacak
maddi ya da manevi güce sahip olmaya bilir. Atabek’ in ifade ettiği gibi, “ demokratik rejimlerde
rızanın baskıya başvurulmadan kazanılması ancak yönetenler ve yönetilenler arasındaki iletişim
kanallarının açık olmasına bağlıdır” (Atabek, 2002, s. 232).
Demokratik rejimlerde halk yönetenleri düzenli aralıklarla yapılan seçimlerle denetler. Zaten
kamuoyunun kanaatide bu şeçimler sonucunda belirlenir.Seçimden önce duyulan sesler küçük bir
grubun ya da azınlığın sesi iken seçimler çoğunluğun sesidir. Seçimlerle yapılan denetimde medyanın
etkisi büyük olsa da tek başına yeterli değildir. Bunun yanında baskı grupları ve kanaat önderlerinin
de etkisiyle oluşan kamuoyu etkin rol oynamaktadır.
Demokratik siyasal sistemlerde siyasal iktidarlar kamuoyunun oluşumuna büyük önem verir ve
özgür, eşit şekilde serbest bir ortamda kurulmasını destekler. Kamuoyu denetiminde kamuoyu,
gücünün farkındadır. Çünkü seçimle iş başına gelen karar organlarının denetiminde kendisini oy
olarak gösteren ve herhangi bir yasal yaptırımı olmayan bu denetim şekli, kamuoyunun elindek i
önemli bir koz “oy” olarak belirmektedir (Ekici ve Toker, 2005, s. 23).
3.Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Etmenler
Kamuoyunun oluşmasında ve yönetimi etkin bir şekilde denetleyebilmesinde etkili olan etmenler i
psikolojik etmenler ve kamuoyunun oluşmasında etkili olan kurumlar olarak gruplandırabilir iz.
Ülkeden ülkeye farklı boyutlar taşısa da genellikle psikolojik etmenler ve kurumlar kamuoyunun
oluşmasında ve yönetimi denetleyebilmesinde etkili olan belirleyici unsurlar olmaktadır.
3.1.Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Psikolojik Etmenler
Kamuoyunun oluşmasında etkili olan psikolojik faktörler, tutumlar ve kanaatler olarak sayılabilir.
Tutumlar ve kanaatler birbirleriyle etkileşim içindedir. Bir konu, sorun, olgu veya olay karşısında
önce tutumlar belirlenmekte daha sonra tutumlarla birlikte kanaatler oluşmaktadır.
3.1.1.Tutumlar
Tutumlar, kamuoyunun oluşmasında önemli bir role sahiptir. Belirli olaylar, konular karşıs ında
bireylerin takındıkları olumlu ya da olumsuz tavırlar tutumları belirler. Tutumlar, bir sembolün, bir
nesnenin veya çevresindeki dünyanın bir yönünün bireylerce elverişli veya elverişsiz bir biçimde
değerlendirilmesi eğilimi olarak tanımlanmaktadır(Bektaş, 1996, s. 73). Kişilerin tutumları gözle
görülemez fakat ölçülebilir niteliktedir. Genellikle tutumlar bireylerde erken yaşlarda edinilir,
zamanla edinilen yeni bilgi ve deneyimlerle birlikte değişikliğe uğrayabilir.
Temizel’e göre tutumlar, “bireyin toplumun diğer bireyleri ile olan ilişkilerini kolaylaştırabildiği gibi
güç bir duruma da getirebilir. Aynı tutuma sahip olan bireyler arasında birlik, beraberlik olmasına
rağmen kendileri ile aynı tutuma sahip olmayan bireyleri dışlama eğilimindedirler” (Temizel, 2000,
s. 2000). Tutumlar bireylerin bir gruba aidiyet duygusu beslemesinin ilk aşamasıdır. Bu nedenlede
aynı tutuma sahip olmayan bireylerin seslerini duymayacak ya da kendi tutumuna sahip bireyler le
seslerini duyuracaklardır.
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3.1.2.Kanaatler
Kamuoyunun oluşmasında diğer önemli bir etken, kanaatlerdir. Kanaat ve tutumlar toplumda çoğu
zaman karıştırılır. Fakat ikisi arasında bazı farklılıklar söz konusudur. Kanaatler tutumların sözlü bir
şekilde açığa çıkmasıdır. Tutumlar gözle görülmez fakat ölçülebilir, bu aşamada ölçülen bireyler in
kanaatleridir. Örneğin X kişisi A partisine oy verir çünkü onun favorisi A partisidir veya A partisinin
olumlu bir özelliğinden dolayı olumlu bir kanaat sahibidir. Bazen A partisine neden oy verdiğini bile
açıklayamaz. Çünkü onun hakkında basma kalıp fikirlere sahiptir (Bektaş, 1996, s. 73-74).
3.2.Kamuoyunun Oluşmasında Etkili Olan Kurumlar
Kamuoyunun oluşmasında sadece tutumlar ve kanaatler etkili değildir. Bunların dışında bireyler in
bir olay ve durum karşısında tutum ve kanaatlerinin oluşmasında etkili olan çevresel faktörler ve
kurumlar vardır.
3.2.1.Baskı Grupları
Baskı grupları kamuoyu oluşumunda ve denetlenmesinde önemli bir araçtır. Kapani baskı gruplar ını;
“ortak menfaatler etrafında birleşen ve bunları gerçekleştirmek amacıyla siyasi otoriteler üzerinde
etki yapmaya çalışan örgütlenmiş gruplar olarak tanımlar” (Kapani, 2011, s. 212). Baskı gruplar ı
yerel yönetimleri doğrudan veya dolaylı olarak baskı altında tutarak alınacak kararları etkileme ye
çalışırlar.
Baskı grupları, kendi üyelerinin yerel yönetimlere seçilmelerine destek oldukları gibi, kendi
menfaatlerini destekleyeceklerini düşündükleri adayların seçilmesine de yardımcı olurlar (Ünal,
2017, s. 27). Baskı grupları, amaçlarını gerçekleştirmek için, ikna, siyasi tehdit, propaganda, maddi
çıkar sağlama, yerel yönetimlerin faaliyetlerini engelleme gibi yöntemler kullanırlar.
Baskı grupları amaçlarını gerçekleştirmek için ne kadar çok sayıda kitleye ulaşırsa o kadar etkili olur.
Baskı grupları zaten gücünü üye sayısı, liderlik, maddi gücünden almaktadır.
Son zamanlarda baskı gruplarının da etkisiyle halk, yerel yönetimlere karşı özelliklede belediyele re
karşı sokağa dökülme, gösteri yürüyüşü yapma, propaganda, oturma eylemi, iş yavaşlatma gibi
yöntemlerle tepki çekmeye çalışmaktadırlar (Karanfiloğlu, 2000, s. 18).
Diğer deyişle gücünü anlayan kamuoyu, yerel yönetimler üzerinde bir takım faaliyetlerle baskı
kurmaya çalışmaktadırlar. Baskı gruplarının bu tür faaliyetleride yerel yönetimlerin harekete
geçmesine ve yerel yönetimleri belirli yönlerde hareket etmeye zorlamaktadır.
3.2.2.Kitle İletişim Araçları
Kamuoyunun oluşumunda kitle iletişim araçlarının önemi çok açıktır. Toplumun tümü veya önemli
bir kısmının alıcı konumda olduğu, kitlelere yönelik iletişime, kitle iletişim denmektedir. Kitle
iletişimi sağlayan araçlara (gazete, kitap, radyo, televizyon, sinema, dergiler, afişler, vb.) ise kitle
iletişim araçları denmektedir (Bektaş, 1996, s. 115).
Kitle iletişim araçları, olayların yorumlanması ve değerlend irmesi yoluyla kamuoyunun oluşumu ve
yön alışı üzerinde etki göstermektedir. Kırlı’nında belirttiği gibi, “eskiden dar gruplar çevresini
aşmayan konular, haberler, fikirler, günümüzde teknolojik gelişmeler sayesinde geniş kitlelere
yayılma imkanı sağlamaktadır” (Kırlı, 2015, s. 335). Kitle ileşim araçları, dördüncü kuvvet olarak
kamuoyunun oluşumunda, siyasal iktidarın karar verme sürecinde etkindir. Günümüzde ise değişen
toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal şartlara bağlı olarakta medya olarak adlandırılma ya
başlanmıştır. Medya olarak adlandırılan bu kitle iletilişim ararçları toplumun gündemini
belirlemektedir. Bazı yazarlarca medyanın kamu ve siyaset gündemine ilişkin etisi ise “günde m
belirleme süreci” olarak ifade edilmektedir (Dearing & Rogers, 1987, s. 557).
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Diğer yönü ile kitle iletişim araçları insanların toplumsal değer yargılarının oluşması için ölçütler ve
standartlar ortaya koyar, fikirlerin gelişmesini sağlayarak bireyi o yönde etkiler. Bunun içinde halkın
doğru, tarafsız, objektif bilgiler, haberler edinmesini sağlamak için demokrasilerde bazı tedbirler in
alınması gerekir (Daver, 1993, s. 272).
Kitle iletişim araçlarının belirli siyasi ve sermaye güçlerinin elinde olması, onu bir kamuoyu denetimi
aracı olmaktan çıkartıp kendi aracı haline getirir. Denetimin etkili olabilmesinin temel şartı, kitle
iletişim araçlarının amaca uygun olarak ne derece kullanılabilir olduğuna, ne derece kamuoyunun
duygularını yansıtabilir olduğuna bağlıdır (Karanfiloğlu, 2000, s. 18).
Kamuoyunun oluşmasında diğer bir etkili unsur ise yerel basındır Yerel basın, kamuoyu ile yerel
yönetimler arasında köprü görevi görmektedir. Önemli işlevlerle yüklü olan yerel basın araçlarının
en temel özelliği hedef kitle olan bölge insanı ile daha yakın ve yüz yüze iletişim kurmalar ını n
mümkün olmasıdır.
Yerel basın, sınırları dar ve tanımlanmış bir bölgede, o bölge halkını haberdar etmeye veya
bilgilendirmeye, eğitmeye eğlendirmeye ve o bölgede kamuoyunun serbest şekilde oluşumunu
sağlamaya yönelik yayıncılık faaliyeti içinde bulunan bölge halkının, iletişim kurumu özelliği taşıyan
kitle iletişim aracı veya araçlarının bütünü olarak ifade edilmektedir (Ünal, 2017, s. 27-28). Yerel
basın, ele aldığı sorunlar, kentte gelişen kültürel ve sosyal etkinliklere ilişkin akatardığı bilgiler le,
yayınladığı haber ya da fotoğraflarla o kentte yaşayan bireye, yaşanan yer duygusunu, yaşadığı yerin
bir parçası olduğu düşüncesini kazandırmaktadır (Vural, 1998, s. 161). Bu nedenle de yerel
yönetimler kamuoyu denetimine karşı daha hassas ve dikkatli davranmaktadır. Diğer denetim
mekanizmalarının olumsuz etkisini düzeltmek mümkün olabilmektedir ancak, kamuoyu tarafında n
yerel yönetimlere verilen kötü notun onların bir sonraki seçimlerde seçilmemesine kadar
gidebilmektedir.
3.2.3.Kanaat Önderleri
Kamuoyunun oluşmasında çevresel ve kurumsal faktörlerden biriside kanaat önderleridir. Kanaat
önderleri, kamuoyunu en çok etkileyen kişi ve gruplardır. Kanaat önderleri bulunduğu çevrelerde
yüksek statüye sahip kişiler değillerdir fakat saygı duyulan, sevilen kişilerdir. Kanaat önderlerini her
toplumda, her meslek ve konuma sahip kişiler olarak görmek mümkündür. Kapa’nin de ifade ettiği
gibi, “kanat önderlerinin (opinion leaders) genellikle kendi yorumlarını da katarak yaydıkları
haberlerle çevrelerinde belirli görüşlerin benimsenmesinde hayli başarı sağlayabildiklerini
belirtmektedir” (Kapani, 2011, s.164).
Bektaş’a göre, “kanaat önderleri, genelde küçük çevrelerde gazetelerden, radyo ve televizyondan
edindikleri bilgileri aynen (bazen de çarpıtılmış olarak) bu konularda fazla bilgisi ve ilgisi olmayan
kimselere aktarır. Böylelikle onların belirli kanaatlere ulaşmalarında rol oynarlar” (Bektaş, 1996, s.
109).
Kanaat önderleri genelde okur yazar seviyesinin düşük olduğu ya da kitle iletişim araçlarının yaygın
kullanılmadığı bölgelerde genelde duydukları bilgiyi halka aktararak kamuoyunun konu karşısında
taraflı ya da tarafsız kanaatlerinin oluşmasını sağlarlar. Sartorinin de belirttği gibi; “ Yerel kanaat
önderleri kitle iletişim iletileri (medya mesajlarını) engellemek veya güçlendirmek, saptırmak ve
genişletmek suretiyle bunların herhalükarda önemini belirler ve güvenirliğini sağlarlar” (Sartori,
1996, s. 103). Bu yolla kanaat önderleri iletişim sürecinde alıcıya gönderilmek istenen mesajın hızlı,
etkili bir şekilde iletilmesinde de önemli bir rol oynar. Kanaat önderleri yüz yüze iletişimi kullana rak
bilginin yayılması ve belirli eğilimlerin oluşmasında etkilidir.
Kanaat önderleri, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve daha çok küçük yerleşim
birimlerinde etkilidir. Fakat okur-yazar oranında artış, ülkenin gelişimi, gelir artışı ve toplumun
bilinçlenmesiyle kanaat önderlerinin etkinliği azalmıştır. Tüm bu bilgilerle birlikte kanaat önderlerin
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kitle iletişimin yaygın olmadığı veya yeteri derecede gelişmediği az gelişmiş ülkelerde yaygın ve
etkili olduğu sonucuna ulaşılabilir.
3.2.4.Yönetimde Açıklık ve Yönetime Katılma
Açıklık kavaramı, gizlilik kavramının zıttı olarak ; “aleniyet, gerçeği olduğu gibi yansıtma, bir söz
ya da yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, anlaşılırlık olarak tanımlanmıştır” ( Türk Dil
Kurumu, 2005, s. 13). Yönetim bilimi açısından açıklık, idari açıklık, açık yönetim,aleniye t,
saydamlık gibi kavramlar ile kullanılmaktadır. Yönetimin açıklığı, hukuk devletinin bir gereği olarak
ve yeni kamu işletmeciliği anlayışında yönetenlerin yönetilenlere karşı kamu hizmetlerin yürütülmes i
aşamasında şeffaf olması ve toplum tarafından görülebilmesini gerektirmektedir.
Yönetimin açıklığı konusu, yerel yönetimlerin denetiminin başarısını sağlayan önemli bir etkendir.
Yerel yönetimler, yaptıları faaliyetleri ne ölçüde kamuoyu ile paylaşırlarsa ve vatandaşlar ı
bilgilendirirlerse o ölçüde halkın desteğini kazanırlar. Bu nedenle yönetimin açıklığı, yerel
yönetimlerinde hedefi olmalıdır (Ünal, 2017, s. 31).
Yönetimde açıklığın temel unsuru “bilgi edinme özgürlüğü” dür. Türkiye’ de 4982 sayılı Bilgi
Edinme Kanunu ile bu açıklık sağlanılmaya çalışılmaktadır. Sürekliye göre Bilgi Edinme Hakkı;
“bireylerin bütün idari belgeleriarşiv ve kayıtları yerinde inceleyebilmesi, belgeler hakkında bilgi ve
açıklama isteyebilme ve bireylere kendi hakkındaki idari belgelerde herhangi bir hata gördüğü
takdirde bu hatanın düzeltilmesini talep etme olanağının verilmesini gerektirmektedir” (Sürekli,
2013, s. 51) .
Açıklık, sadece bilgi ve belgelere erişim hakkıyla sınırlı bir kavram değildir. Yönetimin açıklığının
diğer bir yöntemi, kamu politikası üreten organların toplantılarına karar sürecine dinleyici olarak
katılım hakkı ile önemli proje ve kararların alınmasında halkın görüşüne başvurulmasıdır (Eryılma z,
1993, s. 102).
1980’lerden bu yana gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kamu yönetimi alanında köklü reformlar
yapılmaktadır. Bu reform çalışmalrı ile geleneksel kamu yönetimi anlayışı, “yönetişim yaklaşımına ”
ya da “yeni kamu yönetimi” anlayışına doğru evrilmektedir. Bu süreçle birlikte yönetişim, yeni kamu
yönetimi, çok aktörlü yönetim, topluluk ortaklığı, birkikte yönetim gibi yeni kavramlar ortaya
çıkmaya başlamıştır(Ünal, 2017, s. 32). Katılımcılık yurttaşaların sadece , seçimlerde oy vermeler i
değil, buna ek olarak, siyasi karar mekanizmalarına ve yönetim sürecine temsil yolu ile ya da
doğrudan dahil olmaları anlamına gelmektedir (Sürekli, 2013, s. 9).
4.Kamuoyu Denetiminin Etkinliğini Sağlayan Koşullar
Bir toplumda kamuoyunun oluşabilmesi için birtakım koşulların bulunması gerekmektedir. Bunlar ın
başında bir toplumu doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecek bir anlaşmazlığın var olması gerekir.
Bir başka deyişle, bir toplumda kamuoyunun oluşması için herhangi bir konuda çeşitli yönlerden
çakışan çıkarların ve çatışan isteklerin, sorunların olması gerekir (Öztekin, 2010, s. 128).
İkinci bir koşul ise demokratik rejimin var olması gerekir. Çünkü çoğulcu demokrasilerde toplumun
her kesimine örgütlenme ve siyasal iktidarı etkileme ya da siyasal iktidara yasal yollarla ulaşma
olanağı tanınır (Dinçkol, 2006, s. 60). Fakat, herkesim eşit şekillerde örgütlenmelere katılım imkanı
olmayabilir. Yerel yönetimlerin kamuoyu tarafından etkin bir şekilde denetlenebilmesi için halkın
bir demokratik rejim içerisinde temel hak ve özgürlüklerine sahip olması ve bu hak ve özgürlükler ini
baskı altında kalmadan kullanabilmesi gerekir.
Kamuoyu denetiminin etkinliğini sağlayan üçüncü koşul ise, ülkede bulunan siyasal iktidarın
topluma, özgürleşme, haberleşme, konuşma, görüşme, tartışma ve örgütlenme olanağı sağlamas ıd ır
(Öztekin, 2010, s. 128). Ancak böyle bir ortamda toplum toplumsal sorun veya sorunlarını yönetime
iletebilir.
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Dördüncü ve son koşul ise yönetimin açıklığı sağlanmalı ve yerel yönetimlere ilişkin bilgilere yerel
halkın kolayca ulaşması sağlanmalıdır. Yönetimde şeffaflığın, açıklığın, katılım ve hesap verme
sorumluluğunun oluşması gerekmektedir.
5.Kamuoyu Denetiminin Etkinliği Sorunu
Kamuoyu kavramı, bürokrat, siyasetçi, sosyolog vb. kesimlerin üzerinde durduğu önemli bir
kavramdır. Kamuoyu, devletin üç organının ( yasama, yürütme ve yargı) davranışını belirleyen ya da
kanaat önderleri tarafından belirlenen ve oluşturulan normlar olarak açıklanmaktadır (Gökçe, 1996,
s. 211). Kamuoyu, devletin temel yasalarının dördüncü basamağını oluşturmaktadır.
Türkiyede yerel yönetimlerin denetiminde yaşanan sıkıntılar yapılan yasal düzenleme ve
değişikliklerle giderilmeye çalışılsada belli ölçüde devam etmektedir. Kamuoyu denetiminin etkin bir
şekilde yürütülmesine kamuoyu denetimini sağlayan araçlar engel olmaktadir. Kamuoyu denetiminin
etkin bir şekilde yapılmasının temeli, kamuoyunun denetim sürecine katılımını sağlamak, idari
faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması ve kent konseylerine halkın katılımı gibi yasal
düzenlemeler getirmektir (Karanfiloğlu, 2000, s.19).
Kamuoyu denetiminin etkin şekilde yürütülmesini engelleyen diğer bir araç baskı gruplarıdır. Baskı
grupları bu süreçte kendi üye ve taraflarının menfaati doğrultusunda hareket etmektedir. Böyle
durumda örgütlü yapı içinde bulunmayan veya bazı sebeplerden dolayı bulunamayan halkın hakları
korunmamaktadır. Bu da baskı gruplarının kamuoyu oluşturma, denetleme işlevini etkisiz
kılmaktadır.
Kamuoyu denetimi, toplumun doğru bilgilenmesiyle oluşulabilecek ve yönetimi etkin şekilde
denetleyebilecek bir denetim şeklidir. Toplumun doğru bilgilendirilmesi ise ancak kitle iletiş im
araçlarının siyasal iktidarın kontrol ve denetim altında olmadığı ülkelerde özgür ve gerçek anlamd a
kamuoyunu oluşturacaktır. Ancak, çoğu zaman bu kitle iletişim araçlarını elinde bulunduranlar ın
yönetsel hataları ortaya çıkarmak için yeterli bir bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. Ya da bazı
kitle iletişim araçları belirli bir sermaye grubu veya baskı grubunun elinde bulunduğu için
kamuoyunun doğru bilgi edinmesine engel olmaktadır. Yerel yönetimlerden bazıları yerel basını
elinde bulundurarak veya etki altında bırakarak yerel yayınların kendi belirledikleri gündem
doğrultusunda yapılmasını sağlamaktadır.
Kırlı, kitle iletişim araçlarının, olayların yorumlanması ve değerlendirilmesi yoluyla kamuoyunun
oluşumu ve yön alışı üzerinde etki göstermekte olduğunu, eskiden dar grupların çerçevesini aşamayan
haberler ve fikirlerin, günümüz teknolojik ilerlemeler sayesinde geniş kitlelere yayılma imkanına
kavuştuğunu ifade etmektedir (Kırlı, 2015, s. 335 ).
Günümüzde medyanın gelişimi ile dar çevreleri aşamayan haberler, bilgiler geniş çevrelere yayılma
imkanı bulmuştur. Bu aşamada önemli olan bilginin doğru şekilde kamuoyuna iletilmesidir. Yerel
yönetimlerin kamuoyunca denetlenmesinde, yönetimin açıklığı ve katılımı da önemli bir araçtır.
Yönetimde açıklık tek başına yeterli değildir. Yurttaşlık duygusu, kentlilik kültürü ve bilinc i,
yönetim ile kamuoyu arasında kurulan ilişki de önemlidir. Fakat, yöneten ve yönetilen arasındaki
ilişki çoğu zaman yanlış yönlendirilmektedir.
Belediye yönetimlerinde halkla ilişki kurma yoluyla ulaşılmaya çalışılan amaç; yerel topluluk ve
kamuoyu üzerinde olumlu izlenim bırakmak, yerel hizmetin etkinliğini ve verimliliğini artırmaktır
(Öner, 20015, s. 102). Yönetimin amaçları hakkında yerel halka bilgi verip yerel halk üzerinde olumlu
kanaat oluşturmak tek başına yeterli değildir. Yerel yönetimlerin karar mekanizmalarına katılım,
yerel halka, hak ve ödevleri yanında idareye başvuru şekilleri ve hak arama konusunda doğru geniş
bilgi vermeyi gerektirmektedir. Uygulamada, halkın belediye meclisi toplantılarına katılımlar ının
düşük oranda kaldığı, yöneticilerce alınan kararlarda katılımdan sağlanan görüşlere yer verilmed iği
görülmektedir. Yerel yönetimlere yönelik yapılan düzenlemlerde halka dönük, şeffaf, denetime açık,
çalışmalar konusunda bütünlüğü ve işlerliği açık olan, sağlıklı ve etkin bir sisteme temel
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oluşturabilecek yeterli düzenlemeler yer almamakta yer verilse bile etkin bir şekilde yerine
getirilmemektedir (Karanfiloğlu, 2000, s. 73).
6. Sonuç
Günümüzde demokrasinin en temel unsurlarından birisi olarak kabul edilen denetimin, halka dayalı,
etkin, verimli işleyen, dürüst ve şeffaf bir yönetimin oluşumu açısından üstlendiği işlevler önemlid ir.
Yeni kamu yönetimi ile birlikte yaşanan değişimlere ve dönüşüme rağmen denetimden beklenen bu
işlevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmemekte olduğu görülmektedir. Türkiyede yerel halkın, yeni
kamuyönetimi anlayışı ile ortaya çıkan yönetişim kavramından tam haberdar olmadığı, haberdar olsa
bile karar mekanizmalarına katılabilecek maddi ve manevi güce sahip olmadığı gibi yasal ve yapısal
düzenlemelerin bu katılımı etkin şekilde sağlayacak düzeyde olmadığı görülmektedir..
Yerel yönetimlerin kaynaklarını, görevlerini, hizmetlerin, verimli ve etkili bir şekilde kullanılmas ını
denetlemek salt merkezi yönetimin denetimi ile mümkün değildir. Bu nokta da diğer denetim
mekanizmalrını harekete geçirmesi yönünde kamuoyu denetimi etkili bir güçtür. Kamuoyunun daha
etkin ve doğrudan denetim yapabilmesi için denetimde şeffaflığa ve açıklığa ihtiyaç duyulmaktad ır.
Türkiye’de yerel yönetimlerde yaygın, gelişmiş bir kamuoyu denetim mekanizmasının olmadığı,
halkın katılımının düşük, siyasal kültür geleneğinin zayıf olduğu, halkın yeterli katılımı olsa bile nihai
kararı yönetenlerin verdiği görülmektedir.Yapılan yasal düzenlemelerin eksikliği mevcut sorunlar ın
çözümünü mümkün kılmamıştır.
Bu mevcut sorunların çözümü, yapılacak yasal düzenlemelerle yerel demokrasinin aktif olarak
işletilmesi ve yerel halkın siyasal kültür, eğitim ve bilincinin yasal ve kurumsal düzenlemeler le
artırılması ile mümkün olacaktır. Yerel yönetimlerin daha katılımcı ve saydam bir yapıda ve hesap
verme sorumluluğu içinde olması, halkın bilgi edinme hakkını kullanmasının sağlanması ve kamuoyu
denetiminin bu kuruluşlar üzerinde etkili hale getirilmesi gerekmektedir.
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