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EKONOMETRİ ÇALIŞMALARI

ENFLASYON VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESTİ:
MENA ÜLKELERİ İÇİN PANEL ARDL YAKLAŞIMI*
Serpil TÜRKYILMAZ1 & Nursefa ERGİN2
Giriş
Enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkilerin incelenmesi akademik
araştırmacılar, piyasa katılımcıları ve politika uygulayıcıları açısından
önem arz etmektedir. Ülkelerin ekonomik büyümeleri ve enflasyonları
arasındaki teorik ilişkiler uzun yıllardır tartışılmasına rağmen günümüzde
de etkileri üzerinde kapsamlı çalışmalar devam etmektedir.
Enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler farklı şekilde
değerlendirilebilmektedir: Para sermaye yerini aldığında uzun dönemde
büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olmasına sebep olmaktadır.
Para, sermayeyi tamamlayıcı nitelikte olduğunda ise enflasyonun uzun
vadede büyümeyi olumsuz etkilemesine neden olmaktadır. Eğer
enflasyon oranı belirli eşik seviyesini aşarsa, enflasyonun uzun vadede
büyüme üzerinde negatif bir etkisi söz konusu olmaktadır (Chu ve Sek,
2014: 943).
Ampirik kanıtların yetersizliği sebebiyle ekonomik büyüme ve
enflasyon arasındaki ilişkiler ile ilgili tartışmalar devam etmektedir.
Örneğin; Lupu (2010) çalışmasında Romanya’ da enflasyon ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 2000 yılından itibaren
enflasyonun kontrol edilerek GSYİH’ da pozitif büyümeye neden
olduğunu göstermiştir.
Hasanov (2011), çalışmasında Azerbaycan için 2000-2009 yılları
arasında enflasyonun ekonomik büyüme üzerindeki eşik etkisini
incelemiştir. Sonuçlar; eşik seviyesinin altında enflasyonun GSYİH
üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye sahip olduğunu belirtirken eşik
seviyesi %13 ü aştığında ise negatif bir etkiye sahip olduğunun kanıtını
göstermiştir.
Hussain ve Malik (2011), çalışmalarında 1960-2006 dönemi için
yıllık verileri kullanarak Pakistan’ da ekonomik büyüme ve enflasyon
arasındaki ilişkiyi hata düzeltme modeli ile değerlendirmiştir. Bulguları
enflasyon ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkinin varlığının,
eflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik

Bu çalışma 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde, Bandırma’da düzenlenen Uluslararası Ekonomi,
Finans ve Ekonometri Sempozyumu-ISEFE2018’nda Poster Bildiri olarak sunulmuştur.
1 Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, FEF, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Bölümü, Email: serpil.turkyilmaz@bilecik.edu.tr
2 Doktora Öğrencisi, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri A.B.D,
Email: 711717001@ogr.uludag.edu.tr
*
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ilişkisinin ve enflasyonun eşik değerinden uzak olduğunun kanıtlarını
sunmuştur.
Chudik vd. (2013), çalışmalarında kamu borçları ve enflasyonun
ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 1965-2010 dönemi için seçtikleri
40 ülke için dinamik panel veri yöntemleriyle incelemişlerdir. Bulguları
kamu borcu ve enflasyonun ülkelerin ekonomik büyümeleri üzerinde
uzun dönemde anlamlı negatif bir ilişkinin varlığını göstermektedir.
Vinayagathasan (2013) çalışmasında 1980-2009 döneminde seçilen
32 Asya ülkesi için ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişleri
dinamik panel eşik büyüme regresyonu yaklaşımı ile incelenmiştir ve
doğrusal olmayan bir ilişki ile %1 anlam seviyesinde % 5.43 düzeyinde
bir enflasyon eşiği bulmuştur.
Chu ve Sek (2014), çalışmalarında 1960-2012 dönemi için düşük, orta
ve yüksek gelirli üç ülke grubu için enflasyon ve büyüme arasındaki
ilişkileri gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri ile incelemiş ve
düşük-orta gelir grubundaki ülkeler için uzun dönem ilişkinin varlığını
göstermişler fakat yüksek gelir grubundaki ülkeler için anlamlı bir uzun
dönem ilişkisi bulamamışlardır.
Idris ve Bakar (2017) çalışmalarında ise Nijerya için enflasyon ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri kavramsal bir yaklaşımla
incelemişlerdir.
Bulguları
Nijerya’daki
enflasyon
trendinin
sürdürülebilir büyümeyi negatif etkilediği yönündedir.
Obradovic vd. (2017) çalışmalarında 2007-2014 dönemi için
Sırbistan’ da ekonomik büyüme üzerine enflasyonun etkisini ARDL
yöntemi ile incelemişler Toda-Yamamoto yöntemi ile kısa dönem
nedensellik ilişkisini değerlendirmişlerdir. Çalışma bulguları iki
değişken arasında uzun dönem eşbütünleşme ilişkisi ile enflasyondan
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
göstermektedir.
Švigir ve Miloš (2017)’ in çalışmalarında 1980-2016 için İtalya ve
Avusturya’ da ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki ilişkiler için
bir istatistiksel ve ekonometrik karşılaştırmalı bir yaklaşım söz
konusudur. Düşük enflasyonun ekonomik büyüme üzerinde etkili yeterli
bir faktör olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Özet olarak verilen literatürden de görüleceği üzere ülkelerin
ekonomik büyümeleri ve enflasyonları arasındaki ilişkilerle ilgili farklı
yaklaşım ve yöntemlerle farklı sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma bu
anlamda, seçilen bazı MENA ülkeleri için ekonomik büyüme ve
enflasyon arasındaki ilişkiyi Panel ARDL yaklaşımı ile inceleyerek elde
ettiği bulguları ile literatüre katkı sağlaması beklenen ilave bir çalışma
niteliğindedir.
2

2. Analiz ve Bulgular
Bu çalışmada 1968-2016 dönemi için Panel Gecikmesi Dağıtılmış
Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımı kullanılarak, seçilmiş Orta Doğu
ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde (Cezayir, Mısır, İran, İsrail,
Ürdün, Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan ve Türkiye) enflasyon ve büyüme
arasındaki ampirik ilişkiler incelenmiştir. Yıllık çalışma verileri Dünya
Bankası veri tabanından (https://datacatalog.worldbank.org/) elde
edilmiştir.
Logaritmik dönüşümlü TÜFE verileri Enflasyon, logaritmik GSYİH
verileri ise ülkelerin büyüme göstergeleri olarak kullanılmıştır. Şekil
1’de Ülkelere Göre Yıllık TÜFE ve GSYİH grafikleri verilmiştir.
Şekil 1. Ülkelere Göre Yıllık TÜFE ve GSYİH Grafikleri

Şekil 1’ de Cezayir, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Fas, Suudi
Arabistan ve Türkiye için 1968-2016 dönemi için yıllık TÜFE ve
GSYİH değerlerini göstermektedir.
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Şekil 2. Ülkelere Göre Enflasyon ve Büyüme Grafikleri

Şekil 2 ise 1968-2016 döneminde seçilen MENA ülkelerinin
enflasyon ve büyümeleri için bir gösterge olarak kullanılan logaritmik
dönüşümlü TÜFE ve GSYİH grafiklerini göstermektedir. Tablo 1 ise
verilerin tanımlayıcı istatistiklerini vermektedir.
Tablo 1. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişken

Gözlem

Ortalama

LTÜFE

441

2.5389

3.0987

-9.3039

5.7354

LGSYİH

441

8.0149

1.2804

5.2096

10.9254

Standart
Sapma

Min

Max

*LTÜFE ve LGSYİH sırasıyla Enflasyon ve Ekonomik Büyüme’ nin göstergesi
olarak kullanılmıştır. İzleyen kısımlarda LTÜFE için ENF, LGSYİH için EB kısaltmaları
kullanılacaktır.

Seçilen bazı MENA ülkeleri (Cezayir, Mısır, İran, İsrail, Ürdün,
Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan ve Türkiye) için ilgili değişkenler
açısından yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığını analiz etmek
için değişkenlere Pesaran (2004) Testi uygulanmıştır ve bulguları Tablo
2’ de verilmiştir.
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Tablo 2. Pesaran (2004) Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonuçları
Değişkenler
Test İstatistiği
Prob
ENF
39.24
0.000***
EB
36.63
0.000***
Not:H0 : Yatay kesit bağımlılık yok, Ha : Yatay kesit bağımlılık var,***p<0.01,
**p<0.05, *p<0.10

Tablo 2’ de ENF ve EB değişkenleri için Prob değerleri 0.01’den
küçük olduğu için H0 reddedilir. Değişkenlerde yatay kesit bağımlılık
vardır. ENF ve EB değişkenleri için yatay kesit bağımlılığı söz konusu
olduğundan ikinci nesil panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) testi
kullanılmaktadır.
Tablo 3. Panel Birim Kök Test Sonucu I
Pesaran (2007) Test Sonucu
DEĞİŞKEN CADF SABİT CADF SABİT+TREND
ENF
-1.301
-1.833
EB
-2.187
-2.870
KD (%10)
KD (%5)
KD (%1)
ENF
EB
KD (%10)
KD (%5)
KD (%1)

-2.210
-2.730
-2.330
-2.840
-2.550
-3.060
SABİT
CIPS
CIPS SABİT+TREND
-1.301
-1.833
-2.187
-2.870
-2.07
-2.19
-2.41

-2.71
-2.86
-3.15

Not: (i) CADF ve CIPS test istatistikleri Pesaran (2007) tarafından türetilen yatay
kesit bağımlılığı dikkate alan birim kök test istatistikleridir. CADF ve CIPS test
istatistikleri Pesaran(2007) tablo değerleri ile karşılaştırılmaktadır.
(ii) Pesaran (2007) test hipotezleri: H0 : Birim kök var, Ha : Birim kök yok

ENF serisi CADF değeri %1, %5 ve %10 kritik değerlerinden büyük
olduğu için sabit ve sabit+trend durumlarında durağan değildir. CIPS
değeri %1, %5 ve %10 kritik değerlerinden büyük olduğu için sabit ve
sabit+trend durumlarında durağan değildir. EB serisi CADF değerine
göre sabitte ve sabit+trend de durağan değildir. CIPS değerine göre
sabitte ve sabit+trend de durağan değildir. Her iki serinin birinci farkları
için birim kök test sonuçları Tablo 4’ de gösterilmektedir.
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Tablo 4. Panel Birim Kök Test Sonucu II
Pesaran (2007) Test Sonucu
DEĞİŞKEN CADF SABİT CADF SABİT+TREND CIPS SABİT
ENF
-3.148
-3.368
-3.148
EB
-5.874
-5.916
-5.874
KD (%10)
-2.210
-2.730
-2.05
KD (%5)
-2.330
-2.840
-2.16
KD (%1)
-2.550
-3.060
-2.36

CIPS SABİT+TREND
-3.368
-5.916
-2.63
-2.75
-3.00

Not: (i) CADF ve CIPS test istatistikleri Pesaran (2007) tarafından türetilen yatay kesit
bağımlılığını dikkate alan birim kök test istatistikleridir. CADF, CIPS test istatistikleri
Pesaran(2007) tablo değerleri ile karşılaştırılmaktadır. (ii) Pesaran (2007) test hipotezleri
H0 : Birim kök var, Ha : Birim kök yok

Birinci farkı alınan ENF ve EB değişkenlerinin CADF ve CIPS
istatistikleri %1, %5 ve %10 anlam düzeylerinden küçük olduğu için sıfır
hipotezi reddedilmektedir. Buna göre seriler sabit ve sabit+trend
durumlarında durağandır. Aynı mertebeden durağan olan değişkenler
arasında uzun dönem ilişkisinin varlığı Westerlund (2007) Panel
Eşbütünleşme Testi ile incelenmektedir. Test bulguları Tablo 5’ de
gösterilmektedir.
Tablo 5. Westerlund (2007) Panel Eşbütünleşme Testi Sonucu
EB- ENF

𝐺𝑡
𝐺𝑎
𝑃𝑡
𝑃𝑎

𝐺𝑡
𝐺𝑎
𝑃𝑡
𝑃𝑎

Test İstatistiği
-3.403
-13.985
-6.996
-12.385

-3.287
-26.603
-5.637
-10.812

Z-değeri
-3.909
-0.941
-0.765
-1.723

P-değeri
0.000***
0.173
0.222
0.042**

ENF-EB
-3.478
-6.632
0.816
-0.933

0.000***
0.000***
0.793
0.175

Not:(i)
Westerlund(2007)
eşbütünleşme
testinin
hipotezleri;
H0 : Eşbütünleşme yok, Ha : Eşbütünleşme var (ii)***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

Tablo 5 incelendiğinde eşbütünleşme testine ait dört farklı test
istatistiği elde edilmektedir. 𝐺𝑡 ve 𝑃𝑎 test istatistiklerinin Prob. değeri
sırasıyla kritik değerden (%1,%5) küçük olduğu için sıfır hipotezi
reddedilir. EB ile ENF arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır.
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ENF ile EB arasında 𝐺𝑡 ve 𝐺𝑎 test istatistikleri eşbütünleşme ilişkisi
olduğunu göstermektedir.
Enflasyonun uzun dönem ekonomik büyüme üzerindeki etkisini
veren eğim katsayılarının tahmini için Pesaran vd. (1999) tarafından
geliştirilen ARDL yaklaşımı kullanılmaktadır. ARDL (p, q) modeli (Chu
and Sek, 2014:945);
p

q

j1

j1

y it    ij y i , t  j    ij x i , t  j   i   it ,

(1)

şeklinde yazılabilmektedir. Burada i=1,2, …,N paneldeki ülkeleri,
t=1,2, …,T zaman periyodunu ifade etmektedir. p ve q ise sırasıyla
bağımlı ve bağımsız değişkenin ülkelere göre değişen gecikme
değerleridir. yit; bağımlı değişken vektörünü, xit; bağımsız değişken
vektörünü göstermektedir. Eğer regresyon modelindeki değişkenler I(1)
ve eşbütünleşik ise uzun dönem dengesi için hata terimleri I(0) süreci
göstermelidir. Bir vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile uzun dönem
dengesinden sapmalar ve uzun dönem dengesi tahmin edilebilmektedir.
Söz konusu hata düzeltme modeli (Chu and Sek, 2014:945);
p 1

q 1

j1

j1

yit  i ( yi ,t 1  1' x i ,t 1)    ijyi ,t  j    ij' x i ,t  j  i  it ,

(2)

Burada  i uzun dönem parametreleridir ve  i denge ya da hata
düzeltme parametreleridir. Pesaran vd. (1999) Ortalama Grup
Tahmincisi (Mean Group Estimation-MG) ve Havuzlanmış Ortalama
Grup Tahmincisi (Pooled Mean Group Estimation-PMG) olarak iki farklı
tahminci önermiştir. MGE (Mean Group Estimation) ve PMGE (Pooled
Mean Group Estimation). MG tahmincisi, uzun dönem ARDL
spesifikasyonundaki katsayılar üzerinde hiçbir kısıtlama yapmamakta ve
bireysel ARDL tahminlerinde elde ettiği uzun dönem katsayılarının
ortalamalarıyla uzun dönem katsayılarının elde edilmesini mümkün
kılmaktadır. PMG tahmincisi ise, MG tahmincisi yerine
kullanılabilmektedir. PMG uzun dönem katsayılarını kısıtlamakla
birlikte sabitlerin, hata terimi varyanslarının ve kısa dönem katsayılarının
değişmesine de izin vermektedir. Bu nedenle, panel ARDL modelinde
değişkenlerin uzun dönem homojenlik ve kısa dönem heterojenlik
varsayımlarının gerçekleşmesine izin vermektedir. Bununla birlikte
model, alternatif model spefikasyonları arasında tercih yapma imkanını
da sağlamaktadır (Erataş vd., 2015: 404). Pesaran vd (1999) MG veya
PMG tahmincileri arasında seçimin Hausman testi ile yapılabileceğini
belirtmektedirler. Panel ARDL tahmininde hem PMG hem de MG
tahmini için uygun gecikme sayısının belirlenmesi gerekmektedir.
Gecikme uzunluğunun tespiti Akaike veya Schwarz bilgi kriterlerine
göre yapılabilmektedir.
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ENF ve EB arasındaki ilişki için Panel ARDL modeli tahmininde
Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmini (PMG) (Model II) ile Ortalama
Grup Tahmini (MG) (Model I) arasında uygun model seçimi için
Hausman testi uygulanmaktadır. Hausman Test sonuçları Tablo 6’ da
verilmiştir.
Model

Tablo 6. Hausman Testi Sonuçları
Test İstatistiği

Model I (MG)
Model II (PMG)

Prob.

5.92
2.22

0.0150**
0.136

Not: (i) H0 : Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmini,
Ha : Ortalama Grup Tahmini, (ii) ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10

Tablo 6’ daki test sonuçlarına göre Model I için %5 anlam düzeyinde
sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre Ortalama Grup Tahmini (MG)
yapılmaktadır. Model II için bütün anlam düzeylerinde sıfır hipotezi
reddedilememektedir. Panel ARDL modelinin uzun dönemli tahmin
sonuçları Tablo 7’ de gösterilmektedir.
Tablo 7. Panel ARDL Uzun Dönem Tahmini
Ortalama Grup Tahmini –MG (Model I)
Bağımlı Bağımsız Katsayı Standart Hata
Değişken Değişken
EB

ENF

0.4117

0.11503

Z

P-değeri

3.58 0.000***

Havuzlanmış Ortalama Grup Tahmini-PMG (Model II)
Bağımlı Bağımsız Katsayı Standart Hata
Değişken Değişken
ENF

EB

0.4627

0.0549

Z

P-değeri

8.42 0.000***

Not: (i)Model I’de ENF: enflasyon değişkeninin uzun dönem parametresini, Model
II’de EB: Gayri Safi Yurtiçi Hasıla değişkeninin uzun dönem parametresini ifade
etmektedir. (ii) *,**,*** sırası ile %10, %5 ve %1 anlam düzeyleridir.

Tabloda, EB ile ENF arasında iki farklı panel ARDL modeli tahmin
edilmiştir. Model I’de ENF değişkeni uzun dönem parametresini temsil
etmektedir. Model II’de EB değişkeni uzun dönem parametresini temsil
etmektedir. Uzun dönem parametreleri %1 anlam düzeyinde istatistiksel
olarak anlamlıdır. Uzun dönemde ENF’de meydana gelen %1’lik artış
EB’ yi %0.41 oranında artırmaktadır. Uzun dönemde EB’ de meydana
gelen %1’lik artış ENF’i %0.46 oranında artırmaktadır. EB bağımlı
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değişkeni için Panel ARDL modelinin kısa dönem tahmin sonuçları ise
Tablo 8’ de gösterilmektedir.
Tablo 8. Panel ARDL Kısa Dönem Tahmini
Ortalama Grup Tahmini-MG (Model I)
(EB Bağımlı Değişken)
Bağımsız Katsayı
Değişkenler
EC
-0.1412
 EB(-1)
0.1727
 EB(-2)
0.1008
 ENF
0.0940
 ENF(-1) 0.0017
 ENF (-2) -0.1665
SABİT
0.9717

Standart
Hata
0.0158
0.0462
0.0309
0.2727
0.1424
0.1623
0.1364

Z
-8.91
3.74
3.26
0.34
0.01
-1.03
7.12

P-değeri
0.000***
0.000***
0.001***
0.730
0.990
0.305
0.000***

Not:(i) Tabloda, EB: ilk farkı alınmış logaritmik gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni,
EB(-1): ilk farkı alınmış logaritmik gayri safi yurtiçi hasıla değişkeninin birinci
gecikmesi, EB(-2): ilk farkı alınmış logaritmik gayri safi yurtiçi hasıla değişkeninin
ikinci gecikmesi, ENF: ilk farkı alınmış logaritmik Tüfe değişkeni, ENF(-1): ilk farkı
alınmış logaritmik Tüfe değişkeninin birinci gecikmesi, ENF(-2): ilk farkı alınmış
logaritmik Tüfe değişkeninin ikinci gecikmesi,EC:modelin hata düzeltme parametresi
(ii) *,**,*** sırası ile %10, %5 ve %1 anlam düzeyleridir.

Tablo 8’ deki sonuçlara göre; hata düzeltme parametresi (EC) negatif
ve %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu parametre
serilerin durağan olmamasından kaynaklanan kısa dönem sapmalarının
bir sonraki dönemde dengeye gelme hızını göstermektedir. EB ile ENF
arasında uzun dönemli bir ilişki söz konusudur. Bir dönemde oluşan
dengesizliklerin yaklaşık %14’ünün bir sonraki dönemde düzeleceği ve
uzun dönem dengesine yaklaşması sağlanacağı söylenebilmektedir.
Tablo 8’ de modelde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin gecikmeli
değerleri için katsayılar incelendiğinde EB(-1), EB(-2) ve sabit
parametre %1 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. ENF
değişkeni katsayıları istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. EB(1)’de meydana gelen %1’lik bir artış EB’yİ %0.17 oranında
artırmaktadır. EB(-2)’de meydana gelen %1’lik bir artış EB’yi %0.10
oranında artırmaktadır.
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Tablo 9. Panel ARDL Kısa Dönem Tahmini
Havuzlanmış Ortalama Grup Regresyonu – PMG (Model II)
(ENF Bağımlı Değişken)
Bağımsız
Değişkenler
EC
 ENF(-1)
 EB
 EB(-1)
SABİT

Katsayı
-0.0277
0.6120
-0.1013
0.0416
0.0308

Standart
Hata
0 .0112
0.0538
0.0536
0.0296
0.0086

Z
-2.48
11.36
-1.89
1.41
3.57

P-değeri
0.013**
0.000***
0.059*
0.159
0.000***

Not:(i)Tabloda,ENF: ilk farkı alınmış logaritmik Tüfe değişkeninin birinci gecikmesi,
EB: ilk farkı alınmış logaritmik gayri safi yurtiçi hasıla değişkeni, EB(-1): ilk farkı
alınmış logaritmik gayri safi yurtiçi
hasıla değişkeninin birinci gecikmesi, EC:
modelin hata düzeltme parametresini temsil etmektedir. (ii) *,**,*** sırası ile %10, %5
ve %1 anlam düzeyleridir.

Tablo 9’da hata düzeltme parametresi (EC) negatif ve %5 anlam
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. EB ile ENF arasında uzun
dönemli bir ilişki söz konusudur. Bir dönemde oluşan dengesizliklerin
yaklaşık % 2.77’si bir sonraki dönemde düzelecek ve uzun dönem
dengesine yaklaşması sağlanacaktır.
Tablo 9’a göre modelde bağımlı ve bağımsız değişkenlerin katsayıları
incelendiğinde ENF(-1) ve sabit parametre %1 anlam düzeyinde EB
%10 anlam düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. EB(-1) değişkeni
istatistiksel olarak anlamlı değildir. ENF(-1)’de meydana gelen %1’lik
bir artış ENF’i %0.61 oranında artırmaktadır. EB’de meydana gelen
%1’lik bir artış ENF’i %0.10 oranında düşürmektedir.
ENF ve EB değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi için ise
Granger nedensellik testini temel alan Dumitrescu ve Hurlin (2012)’in
testi ile incelenmektedir. Test sonuçları Tablo 10’ da gösterilmektedir.
Tablo 10. Nedensellik Testi Sonuçları
Dumitrescu ve Hurlin (2012) Test Sonucu
Nedensellik Yönü W-bar Z-bar (p-değeri) Z-bar tilde (p-değeri)
ENF EB
6.0340 10.6787 (0.0000) 9.7591 (0.0000)
EB ENF
1.1201
0.2548 (0.7989) 0.1440 (0.8855)
Not:(i)
Testin
hipotezleri:
H0 : X değişkeni Y değişkenin nedeni değildir
H0 : X değişkeni Y değişkenin nedenidir. (ii) *,**,*** sırası ile %10, %5 ve %1
anlam düzeyleridir.

Tabloda 10’ da ENF ve EB arasındaki nedensellik ilişkisi için
uygulanan Dumitrescu ve Hurlin (2012) testinin W-bar, Z-bar ve Z-bar
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tilde olmak üzere üç farklı test istatistiği elde edilmektedir. Bulgular, EB’
nin %1 anlam düzeyinde ENF’ in granger nedeni olduğunu gösterirken,
ENF ise EB’ nin granger nedeni değildir. Buna göre EB’ den ENF’ e
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi söz konusudur.
3. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, 1968-2016 yılları arasında, Panel Gecikmesi
Dağıtılmış Otoregresif Model (ARDL) yaklaşımı kullanılarak, seçilen
bazı Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde (Cezayir, Mısır,
İran, İsrail, Ürdün, Kuveyt, Fas, Suudi Arabistan ve Türkiye) enflasyon
ve büyüme arasındaki ampirik ilişkileri araştırmaktadır.
Bu amaçla analiz bulgularına göre; seçilen 8 MENA ülkesinde 19682016 dönemi için enflasyon ve ekonomik büyüme arasında uzun dönem
bir denge ilişkisinin varlığına işaret eden negatif ve anlamlı hata
düzeltme katsayısı bir eşbütünleşme ilişkisinin kanıtını sunmaktadır. İki
değişken uzun dönemde birbirini etkilemektedir. Kısa dönemde ise fiyat
istikrarsızlıklarının etkisi tam olarak ortaya çıkamadığından, ülkelerin
enflasyonlarının ekonomik büyüme üzerinde etkisi gözlenememiştir.
Buna rağmen kısa dönemde ülkelerin büyümeleri üzerinde artış yönünde
geçmiş dönem ekonomik büyüme etkisi söz konusudur.
Benzer biçimde ekonomik büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise
negatiftir. Büyümenin artması enflasyonu düşürmektedir. Aynı zamanda
ülkelerin ekonomik büyümelerinden enflasyona doğru tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi elde edilmiştir. Büyüme toplam talebi tetikleyerek
fiyatlar genel düzeyini etkileyebilmektedir.
Çalışmadan elde edilen büyümeden enflasyona doğru olan
nedensellik ilişkisi bu durumu destekler niteliktedir. Durağan bir
enflasyon ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ülkelerin gelişmişlik
düzeylerinin ve fiyat istikrarının önemli göstergelerindendir. Bu nedenle
ülke ekonomilerinde istikrarın sağlanması ve büyümenin gerçekleşmesi
ülkelerin ekonomi politikalarının temelini oluşturmaktadır.
Sonuç olarak, ekonomik büyümenin düzenli olarak gerçekleşmesi ve
sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için fiyat istikranın temel
belirleyicisi olan enflasyonun ülkelerin uygulayacakları makroekonomik
politikalarla kontrol altında tutulması uygundur.
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KİTLE FONLAMASI VE KİTLE FONLAMA UYGULAMALARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Turgay MÜNYAS & Selçuk YILDIZ
1.

Giriş

Kitle fonlaması (Crowdfunding), proje sahipleri ve girişim
şirketlerinin iş fikirlerini ya da şahsi projelerini gerçekleştirmek amacıyla
küçük yatırımcıların internet üzerinden bir araya gelerek proje için
finansman sağlanmasıdır1. Literatürde kitlesel fonlama kavramı,
crowdsourging (Kitlesel kaynaklardan yararlanma) ile mikro finansman
yaklaşımına dayandırılmaktadır2. Kitlesel fonlama platformu ise
finansman ihtiyacına konu olan fikir veya projeleri sunanlar ile bu
projelere yatırım yapacak kişilerin buluştuğu yerlerdir3.
Kitle fonlamasının ilk olarak ortaya çıkışı 2006 yılında video bloğu
projesine finansman arayışında olan MichealSullivan tarafından ilk kez
Kitle Fonlaması ( Crowdfunding ) terimi olarak ortaya çıkmıştır. Bugün
toplam hacmi 5.5 milyar USD erişmesi öngörülen bu kaynağın dünya risk
sermayesi toplam hacminin 1.8 katı büyüklüğünde bir gelişim göstermesi
beklenmektedir. Dünya Bankası araştırmalarına göre 2025 yılına kadar 90
milyar USD ulaşması bekleniyor4. Kitlesel fonlaması son altı yıl
içerisinde hızlı bir şekilde yayılmıştır. Başta ABD olmak üzere Kuzey
Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Orta doğu ve Afrika’ da bulunan 45
ülkede aktif olarak kullanılmaktadır. Kitlesel fonlamasının dünya risk
sermayesi toplam hacminin 1.8 katı büyüklüğünde bir gelişim göstermesi
beklenmektedir5. 2012 yılından itibaren daha da yaygınlaşan kitle
fonlama uygulaması 2012 yılı içerisinde dünya genelinde çeşitli projeler
için kitle fonlaması ile 2.7 milyar USD tutarında fon sağlanmıştır.
Kitle fonlaması’nın işleyişi yapısına bakıldığında, kitlesel fonlama
mekanizmasının temel aktörlerini oluşturan yatırımcı, girişimci ve
platformlar ve bunlar arasındaki etkileşim, kitlesel fonlama sürecinin


(Dr. Öğr. Üyesi); Okan Üniversitesi, İYBF, Uluslararası Finans Bölümü,
turgay.munyas@okan.edu.tr.

Okan Üniversitesi, Muhasebe Denetim Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
1https://www.dunya.com/ekonomi/internetten-kitle-fonlama-mevzuata-giriyor-haberi343300,
www.ekonomist.kim (Çevrimiçi 14/07/2017)
2 Atsan, N.,& Erdoğan, O., E., (2015), Girişimciler İçin Alternatif Bir Finansman
Yöntemi: Kitlesel Fonlama, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), s.
297-320.
3http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/
(Çevrimiçi
14/07/2017)
4https://ekonomist.co/strateji/girisim/kitlesel-fonlama-crowdfunding-nedir8389/(Çevrimiçi 14/07/2017)
5 Özyolcu, Y., (2017), Kitlesel Fonlama-Crowdfundıng-I, Yaklaşım Dergisi, Sayı:295,
s.64-68.
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temel yapısını oluşturmaktadır. Sürecin ilk adımı, girişimcilerin
girişimlerini/projelerini hazırlayacakları bir metin, çizim veya video ile
girişimlerini tanıtan bir sunumu seçecekleri bir kitlesel fonlama
platformuna sunmak suretiyle başvuru yapmalarından ibarettir.
Girişimciler kitlesel fonlama mekanizmasını ticari amaçla girişimlerine
fon yaratmak için kullanacaklarsa, girişimlerini kitleler açısından cazip
kılmak için hedef pazarları, yaratacakları değer, gelir modelleri gibi
stratejik bilgileri potansiyel yatırımcılarla paylaşmaları gerekli olacaktır6.
İkinci adımda kitlesel fonlama platformu başvuruyu inceleyerek,
platformda yayınlanmaya uygun olup olmadığına karar verir. Uygun
bulunursa, sürecin üçüncü adımı girişimin/projenin platformda
yayınlanması ve kampanyanın başlatılmasıdır. Böylece yatırımcılar yani
kamuoyu için yayınlanan girişimlere yatırım imkanı yaratılmış olur. Son
olarak fon oluşumu ve tedariği aşaması gelir.7
2. Kitle Fonlaması’na İlişkin Kavramsal Çerçeveve Kitle
Fonlama Türleri
Dünya genelinde 500’ün üzerinde fonlamaya aracılık eden kitlesel
fonlama platformları çeşitli yöntemlerle günde 2 milyon USD fon
sağlanmasına aracılık etmektedirler. Bu platformların başarılı bir şekilde
işletildiği ilk on ülke ise yine başta ABD olmak üzere İngiltere, Kanada,
Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya, Hollanda, İspanya ve Japonya
gelmektedir8.Dünya genelinde kabul görmüş ve kullanılmakta olan 4
temel kitlesel fonlama sistemi vardır.
2.1 Bağış Karşılığı Kitlesel Fonlama
Bağış temelli kitlesel fonlama uygulaması, herhangi bir getiri
beklentisi olmaksızın başkalarına destek vermek veya sadece projeye
katkıda bulunmak amacıyla sosyal motivasyon; hayırseverlik ve özgecilik
temelinde gerçekleşen fonlama modelidir. Bu modelde fon sağlayıcılar
kar amacı gütmeyen, hayır amaçlı destekçilerdir9. Bağış temelli kitlesel
fonlama da risk söz konusu değildir, ancak proje sahiplerinin bu yöntemle
istenilen miktarda fonu toplamaları zordur10. Bu yöntemde yapılan kimi
kampanyalar, büyük bağışlarda bulanan destekçilerine rozet veya
sertifika gibi sembolik değerle sahip ödüller verilmektedir11.

6Atsan,

N.,& Erdoğan, O., E., (2015), a.g.m., s. 297-320.
Atsan, N.,& Erdoğan, O., E., (2015), a.g.m., s. 297-320.
8http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
14/07/2017)
9 Atsan, N.,& Erdoğan, O., E., (2015), a.g.m., s. 297-320.
10 Onur, N., M., &Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
11http://blog.arikovani.com/kitlesel-fonlama-101/(Çevrimiçi 14/07/2017)
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Yapısı gereği bu kategoride yer alan projelerin gerçekleşmesi için
hedeflenen fon miktarı, finansal getiri sistemlerine göre daha düşük
tutulmaktadır.
Kitle fonlaması türleri arasında en yaygın olarak bilinen ve kullanılanı
bağış karşılığı kitlesel fonlama yöntemidir. Bağış projelerin internet
üzerinden duyurularak diğer kişilerden bağışların kitle fonlaması
organizasyonları ile toplanması ve proje sahibine toplanan bağışların
ulaştırılması şeklinde işlemektedir12.
2.2 Ödül Karşılığı Kitlesel Fonlama
Ödül karşılığı kitlesel fonlama uygulaması, dünya genelinde görsel ve
yazılı sanat eserlerine ilişkin projelerde, yazılım projeleri ve pazar
incelemesi yapan şirketler ile hayır kuruluşlarının faaliyetleri için uygun
olmakla beraber yatırımcıların yaptığı fon desteği oranına göre
yatırımcılara çeşitli ödüller verilmesi üzerine kurulmuş bir fonlama
yöntemidir. ABD’ de hızlı bir şekilde yaygınlaşan ödül karşılığı kitlesel
fonlama yönteminde ilk olarak projenin tanımı yapılır, gerekli finansman
ihtiyacı belirlenir ve buna uygun finansal değeri olmayan verilecek
ödüllerin sınıflandırılması yapılır ve ilgili platform üzerinden fon
aranışına başlanır. Ödül karşılığı kitlesel fonlama uygulaması yönteminde
girişimciler, önceden belirlenen ödüller karşılığında projeleri için
katılımcılardan yani yatırımcılardan kaynak desteği talep ederler.
Herhangi bir kar güdüsü veya ticari amaç olmaksızın katılımcıların
projelere ödül karşılığında kaynak aktarması sağlanır13.
ABD’de bir saat firması ürünlerine ilişkin AR&GE çalışmaları için
ihtiyaç duyduğu 100.000 USD’ yi ödül karşılığında finanse etme
girişimidir. Firma yapılan her 100 USD’ lik bağış karşılığı projenin
tamamlanması halinde bağış sahibine bir saat ücretsiz olarak verme
taahhüdünü ödül olarak belirlemiştir. 100 saat satın alma imkanı da
tanınmış olmuştur. Projenin gerçekleşmesi için öngörülen süre 30-90 gün
içerisinde gerekli finansman kaynağının sağlanamaması halinde ise firma
bağış yapan kişilere yine aynı internet platformu üzerinde yatırdıkları
tutarın iade edileceğini gerçekleşmesi halinde ise internet platformu
hesaplarında biriken tutar üzerinden internet platformuna % 5 komisyon
ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Nihayetinde firma ihtiyacı olan miktarın
100 katı fon elde etmiştir. Ödül karşılığı kitlesel fonlama yönteminde
genellikle komisyon uygulaması % 3 - % 10 arasında olup gerekli

Zengin, S., & Yüksel, S., & Kartal, M., T., (2017), Kitle Fonlaması Sisteminin
Türkiye’ye Faydaları, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:1,
Sayı:2, ss.22-32
13http://www.fizibilite.info/kitlesel-fonlama-crowdfunding-platformu-fizibilite/
(03/08/2017)
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finansmanın karşılanamaması halinde ise yapılan bağışların iade edilip
edilmeyeceği platformlar arasında farklılıklar göstermektedir14.
Ödül karşılığı kitlesel fonlama uygulaması ile bağış karşılığı kitlesel
fonlama uygulaması modelleri herhangi bir finansal getiri vaat
etmediklerinden, bu yöntemlerde yaratılan fon miktarı, finansal fonlama
sisteminden elde edilen kadar yüksek olamamaktadır.
Dünya çapında ödül bazlı sistemin en yaygın ve en iyi şekilde çalıştığı
platformlar biri, ABD kuruluşu olan Kickstarter olarak bilinmektedir. Bu
sistemde en önde gelen kuruluşlardan bir diğeri de 2008 yılında ABD’de
kurulan Indigogo platformudur. Bu kuruluş ayrıca bağış bazlı olarak da
çalışabilmektedir15.
2.3 Hisse Karşılığı Kitlesel Fonlama
Bu fonlama yönteminde projeye fon sağlayacak yatırımcıların
sağladıkları fon miktarı karşılığı borsada işlem görmeyen şirketin belirli
oranında hissesine sahip olmasıdır.
Ülkelerin düzenlemelerine göre değişmekle birlikte, bu modelle
finansman sağlayan firmalar halka açık şirketlerden farklı düzenlemelere
tabi tutulmaktadırlar16. Bu fonlama yöntemi Ödül Karşılığı Fonlama
Yöntemine göre daha çok riskli ve karmaşıktır. Bu sebeptendir ki ilgili
otoriteler nezdinde akredite olmayan yatırımcıların (ABD’ de
accreditedinvestor,
İngiltere’
de
sophisticatedinvestor
olarak
tanımlanmaktadır) hisse karşılığında kitlesel fonlama faaliyetinde
bulunması yasal olarak mümkün değildir.
Finansal getirili kitlesel fonlamada özellikle yeni girişimlerde
başlangıç sermayesi için kullanılan bu sistem dâhilinde ise projeye
parasal katkı yapan yatırımcılar, projeyi üstlenen firmanın ortağı olmakta
ve önceden belirlenen sözleşme şartları dâhilinde her yıl, ya da firma
kârlılığına bağlı olarak, belli bir temettü getirisi sağlamaktadır. Bu
sisteme dâhil proje çeşitleri, kâr paylaşımı sözleşmeleri ile menkul
kıymet yatırımları olarak iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bu alanda
en dikkat çeken platformlar İngiltere’deki SeedUps ve Crowdcube ile
ABD’deki Startupvalley ile Crowdfunder’dır17.
Bu yöntemde göz önüne alınması gereken riskler yatırım kaybı,
şirketin likidite sorunları yaşaması, uzun süreli kar payı dağıtma
14http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi

16/07/2017)
15 İşler, S., T., (2014), Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama –
Crowdfundıng, Gösterge Sonbahar.
16Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
17 İşler, S., T., (2014), Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama –
Crowdfundıng, Gösterge Sonbahar.
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şartlarının oluşmaması, öz sermaye kaybının yaşanması ve şirketin
yatırım alanlarının çeşitlendirilmesi eğilimi olarak özetlenebilir. Bu
şekilde yatırım yapılan projelerinde dikkat edilecek bir başka önemli
konu ise yine karlılığın sağlanmaması halinde çıkış stratejilerinin
önceden planlanmış olmasıdır. Şirketlerin borsada işlem görmemesinden
bahisle çeşitli kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinden muaf tutulması da
küçük yatırımcılar için önemli belirsizlikler doğurabilmektedir18.
2.4 Borçlanma ( Kredi ) Karşılığı Kitlesel Fonlama
Bu modelde, kreditör ve borçlu arasında önceden belirlenen bir faiz
oranının varlığı ve iflas durumunda kreditörlerin öncelikli olarak
alacaklarını tahsil edebilmeleri fon sağlamayı kolaylaştırmaktadır. Bu
model genellikle bankalardan kredi alabilmek için yeterli varlığa/teminata
sahip olmayan kişiler ya da küçük firmalar tarafından kullanılan bir
yöntemdir.19
Yine bu yöntem finansman arayışında olan girişimcilerin banka ve
finansman kurumları dışında kitlelerden internet üzerinden sağladıkları
krediler karşılığında borçlanarak faiz ödeme yükümlülüğü altına
girdikleri bir kitlesel fonlama yöntemidir.
Sistem dahilinde girişimci, hedeflediği fonlama tutarı için önceden
belirlenen faiz ve vade koşulları çerçevesinde ve belirli bir zaman
diliminde potansiyel yatırımcılardan borçlanmayı hedefler. Hedeflenen
fonlama tutarına ulaşılması durumda ise, borçlanan kişi, katılımcılara
verdikleri katkı tutarına ek olarak faiz geri ödemesi yapar20.
2006 ve 2007 yıllarında ABD’de kurulan Prosper ve Lenders Club
(Borç Verenler Klubü) ile ivme kazanan bu fonlama yöntemi kurulduğu
ilk zamanlarda yalnızca Facebook üyelerinin finansman ihtiyaçlarını
karşılamıştır. Kredi notu ve kredi geçmişi önem arz etmektedir. Ortalama
3-5 yıllık vadelerle 2000 USD’den 40.000 USD’ye kadar kredi sunan bu
sistemde platformlar kendi politikalarına göre krediyi özgüledikleri alanı
seçebilmektedirler. 2007 Haziran’ında kurulan Fynanz 2007-2013 yılları
arasında özellikle öğrencilere yönelik 20 yıllık vadelere varan kredi
imkanları sunarken 2013 yılında LendKey yapılanmasına geçtiğinde
bulut teknolojisini de kullanarak otomotiv ve inşaat projelerine varan

18http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/

(03/08/2017)
Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
20 İşler, S., T., (2014), Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama –
Crowdfundıng, Gösterge Sonbahar.
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geniş bir skalada borçlanma karşılığı kitlesel fonlama imkanı sunar hale
gelmiştir21.
2013 yılında risk sermayesi şirketleri tarafından toplamda bir milyar
USD’ye yakın tutarda borçlanma karşılığı kitlesel fonlama platformlarına
yatırım yapıldığı tespit edilmiştir. Son 8-9 yıllık dönemde dahi 120’yi
aşkın borçlanma karşılığı kitlesel fonlama platformunun işlerlik kazandığı
düşünüldüğünde kitlesel fonlama aracı olarak bu yöntemin ilerleyen
süreçlerde daha da ön plana çıkarak dünya bankacılık ve finans çevreleri
tarafından yoğun eleştirilere maruz kalacağı öngörülmektedir.22
Hem hisse bazlı kitlesel fonlama yöntemi hem de borçlanma bazlı
kitlesel fonlama uygulaması finansal fonlama sistemi olarak kabul
edilmektedir. Yukarıda değinildiği gibi borçlanma bazlı kitlesel fonlama
uygulamasında proje sahibi girişimci, önceden belirlenen bir faiz ve vade
koşulları çerçevesinde ve belli bir teminat karşılığında katılımcılardan
borç para talep etmektedir. Bu sistemde taraflar herhangi bir finansal
aracı kuruluşa gerek olmaksızın internet platformu üzerinden
katılımcıların projeye borç aktarması sağlanmış olur.
3. Kitle Fonlmasına İlişkin Uluslararası Uygulamalar ve
Mevzuatı
İlk olarak Kuzey Amerika ve ABD de ortaya çıkan kitlesel fonlama
sistemi yine 2012 yılında ABD’ de çıkarılan Sermaye Piyasası Kurulu ve
Borsa Kurulu SEC tarafından nisan 2013 yılında onaylanan Yeni
Başlayanlar İçin Hızlı Başlangıç Kanunu (JOBS Act) bu sistemin daha da
yaygınlaşmasına ve daha sık kullanılmasına olanak sağlamıştır. Bu
kanundan önce girişimciler akredite olmayan yatırımcılardan fon talep
edemiyorlardı fakat bu kanunla birlikte girişimciler artık akredite olan ya
da olmayan tüm yatırımcılardan fon talep edebilir hale gelmişlerdir.
Yasa kitlesel fonlamaya ilişkin gereklilikler için şu şartları ön
görmüştür23.
 Firmalar 12 ay içerisinde fonlama siteleri aracılığıyla 1 milyon
USD’ ye kadar para toplayabilir. Eğer denetlenmiş mali
bilançolarını sunarlarsa bu miktar 2 milyon USD’ ye kadar
arttırabilirler.

21http://docplayer.biz.tr/38435313-Icerik-kitlesel-fonlama-nedir-diger-ulkelerdeki-

uygulamalari-kitlesel-fonlama-ile-ilgili-cekinceler-gunes-enerjisinde-kitlesel-fonlamasoru-cevap.html(Çevrimiçi 16/07/2017)
22http://docplayer.biz.tr/38435313-Icerik-kitlesel-fonlama-nedir-diger-ulkelerdekiuygulamalari-kitlesel-fonlama-ile-ilgili-cekinceler-gunes-enerjisinde-kitlesel-fonlamasoru-cevap.html(Çevrimiçi 16/07/2017)
23 Özyolcu, Y., (2017), Kitlesel Fonlama-Crowdfundıng-II, Yaklaşım Dergisi, Sayı:296,
s.40-42.
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 Mali bilanço ifşası hissedar sayısı 1000’in altında olan girişimler
için gerekli değildir.
 Yıllık geliri 100,000 doların altında olan yatırımcılar 2.000 USD’
ye kadar veya yıllık gelirlerinin %5’i oranında yatırım
yapabilirler. Yıllık geliri 100,000 USD’ nin üzerinde olanlar ise
toplam maaşlarının %10’una kadar yatırım yapabilirler fakat
100.000 USD’yi aşamazlar.
 Kitlesel fonlama yoluyla fon talebinde bulunacak olan
girişimciler hisse satışını bir aracı kanalıyla yapmalıdırlar.
 Girişimciler finansal ve diğer bilgileri yıllık olarak ve projenin
yayınlanma zamanında hem SEC’e hem de yatırımcılara açık
hale getirmelidirler.
Dolayısıyla, yatırımcılar akredite olmayabilirler ancak yıllık kazanç ya
da varlıklarına göre yıllık yatırım üst limitleri ile kısıtlanmışlardır.
Kitlesel fonlama açısından bakıldığında, yasa yürürlüğe girmeden evvel,
bağış ve ödül bazlı çalışan mekanizma, yasayla birlikte hisse satışına
ilişkin kısıtlamalar kolaylaştırılarak hisse bazlı çalışan yasal bir
mekanizma haline getirilmiştir.24
Özellikle hisse karşılığı kitlesel fonlamanın sermaye piyasalarında
gerektirdiği yasal altyapı bugün ABD ve AB düzenlemelerinde halen
kademeli olarak ele alınmaktadır. AB kendi birliği içerisinde kitlesel
fonlama düzenlemesinin işbirliğini tartışsa da baskın görüş olarak AB
ülkeleri arasında kitlesel fonlamanın her ülkenin kendi mevzuatı ile
düzenlenmesi ve bu düzenlemelerin de birlik müktesebatına uygun halde
revize edilmesidir.25
a)Amerika Birleşik Devletleri : 2012 yılının ocak ayında Amerikan
kongresinden geçen JOBS (jump-startourbusinessstartups) yasasının
kapsamında kitle fonlaması düzenlenmiştir.26 Çıkarılan bu yasa kitle
fonlamasının yasal çerçevesinin birincil aşamasını oluşturmaktadır. 2006
yılından itibaren uygulamaya başlanılan kitle fonlaması uygulaması,
ABD’ de bu düzenlemeden önceki yasaları menkul kıymet ihracı ile kitle
fonlaması yöntemi bir finansman aracı olarak kullanılmasına izin
vermemekteydi. 1993 tarihli yasa menkul kıymetler yasasına istisnalar
getirerek kitle fonlamasının önünü açmıştır.27

24Atsan,

N.,& Erdoğan, O., E., (2015), a.g.m., s. 297-320.

25http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi

16/07/2017)
26 Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
27 Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
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İstisnalar;
 12 ay içerisinde 1 milyon USD aşmamak kaydıyla ABD menkul
kıymetler komisyonun’ dan (SEC) izin almadan kitle fonlaması
yöntemiyle menkul kıymet ihraç edebilme istisnası getirilmiştir.
Denetimden geçmiş finansal tablo sunan firmalar ise 2 milyon
USD’ ye kadar fon toplayabilecektir.
 100’ ün altında hissedara sahip firmalar için finansal tablo
sunumu gerekmemektedir.
 Kitle fonlaması yatırımcılarının yapacağı yatırımların niteli ise
şöyle tanımlanmıştır:
 Yıllık geliri ya da net serveti 100 bin USD’ den daha az olan
yatırımcılar 2 bin USD ya da bu meblağın % 5’ i kadar yatırım
yapabilirler.
 Yıllık geliri ya da net serveti 100 bin USD’ den fazla olanlar ise
sahip oldukları yıllık gelir ya da net servetin en fazla % 10’ u
kadar yıllık yatırım yapabilme hakkına sahiptir. En yüksek
yatırım miktarı ise 100 bin USD olarak belirlenmiştir.28
b) Kanada 2009 yılında tanıştığı kitlesel fonlama kapsamında ödül
karşılığı kitlesel fonlama yöntemini basit bir mevzuatla
düzenlerken, hisse karşılığı fonlama yöntemine ilişkin mevzuatı
katı ve karmaşık kurallar ile düzenlemiştir. Ülke içerisindeki
farklı yöntem yapıları ve mevzuatsal ayrışmalardan dolayı hisse
karşılığı kitlesel fonlama düzenlemelerinin bölgesel olarak
düzenlenmesini tercih eden Kanada’da, bu yöntemle yalnızca
akredite yatırımcıların yatırım yapmasına izin verilmektedir.29
c) Yeni Zelanda: 2013 yılında kitlesel fonlamaya ilişkin bir rapor
yayınlayarak düzenleyici altyapının sağlanması yönünde adım
atmıştır. 2013 yılından itibaren kitlesel fonlama platformlarının
hızla artış gösterdiği Yeni Zelanda’da düzenlemeler menkul
kıymetler kanunu hükümlerine tabi olmakla ülkede 2 milyon
USD’ ye kadar azami 12 ay vadeli kitlesel fon sağlamasına izin
verilmektedir.30
d)İsveç: 2010 yılında kitlesel fonlama ile tanışan İsveç özellikle
2010-2012 yılları arasında kültürel projelere son sağlanmasına
yönelik hibe ve ödül karşılığında kitlesel fonlama uygulamasına izin

Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
29http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
30http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
28
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verilmiş nihayetinde 2012 yılı sonlarında da hisse karşılığı kitlesel
fonlama hayata geçirilmiştir.31
e) Japonya : 2014 Mayıs ayında getirilen düzenleme ile yasal
zemine kavuşturulmuş ve böylelikle 10-50 milyon Japon Yeni
sermayeli şirketlere kitlesel fon sağlanması yasal olarak
mümkünhale getirilmiştir32. Yatırımcıların kitlesel fonlama
yöntemi ile yatırım yapma limitleri de 500 bin Japon Yeni ile
sınırlandırılmıştır.33
f) İtalya: Ödül karşılığı yapılmak suretiyle ilk olarak 2011 yılında
bir finansman aracı olarak ortaya çıkmış olup İtalya Menkul
Kıymetler Piyasasını düzenlemekle yetkili olan kuruluş
tarafından kitlesel fonlama platformları aracılığıyla öz sermaye
yatırımı yapılmasına imkan sağlayan bir düzenleme 2013 yılında
hayata geçirilmiştir. Bu düzenleme ile ilk olarak yenilikçi erken
aşama firmalar bu düzenleme de özel olarak tanımlanmış olup
kitlesel fonlama yöntemi ile finansman sağlayabilmeleri için
aşağıdaki nitelikleri haiz olmalıdırlar.
 yıldan fazla süredir faaliyet gösteriyor olmak,
 Merkezi İtalya’ da bulunuyor olmak,
 Son bilançosuna göre kurulduğu 2. Yıldan itibaren 5 milyon
EURO’ dan daha fazla bilanço büyüklüğüne sahip olmak,
 Temettü dağıtmamış olmak,
 Yenilikçi hizmet ya da ürün geliştiriyor, üretiyor ya da pazarlıyor
olmak,
 Firma birleşmesi, bölünmesi, satın alınması ya da transferi ile
kurulmamış olmak,
Aşağıdaki şartlardan en az birini yerine getirmiş olmak, Yıllık maliyet
tutarının % 15’inden fazlasının RD gideri olması,
 Çalışmalarının en az 3/1’nin doktora dereceli danışmanlar olması
ya da en az 3 yıllık bir araştırma programından master derecesi
sahibi olması,
 Fikri mülkiyet hakkı sahibi olması,
Kitlesel fonlama ile finansman sağlayabilmek için yenilikçi erken
aşama firmanın en az % 5 oranında bir profesyonel yatırımcıdan, bir
bankadan, bir inkubatörden ya da bir finansal kuruluştan sermaye yatırımı
alması gerekmektedir. Toplanabilecek fon miktarı 5 milyon EURO dur.
31http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi

23/07/2017)
32 Özyolcu, Y., (2017), Kitlesel Fonlama-Crowdfundıng-II, Yaklaşım Dergisi, Sayı:296,
s.64-68.
33 Özyolcu, Y., (2017), Kitlesel Fonlama-Crowdfundıng-II, Yaklaşım Dergisi, Sayı:296,
s.64-68.
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Ayrıca kitlesel fonlama platformu kurmak için iki ayrı kategori
belirlenmiştir: Bankalar ya da diğer finanslar kuruluşlar, Belirlenen
profesyonellik ve tecrübe gerekliliklerini yerine getirebilecek kişiler.
Kitlesel fonlama ile finansman sağlayan firma yatırımcılarla yapacağı
sözleşmeye ‘hakim ortağın üçüncü bir kişiye hisselerini satması
durumunda diğer yatırımcıların yatırdıkları miktarı geri alma hakları
mevcuttur’ ibaresini eklemesi gerekmektedir.34 Buna göre İtalya’ da
kitlesel fonlama platformları resmi bir tescile tabi tutulmakla hisse
karşılığı kitlesel fonlama faaliyetinde bulunulması serbesttir. İtalya AB
ülkeleri arasında kitlesel fonlama sistemine ilişkin yeknesak ve kapsamlı
düzenlemeleri getiren ilk ülkedir.35
g)Kenya: Bu ülkeye yatırım yapacak internet platformlarının mobil
ödeme kolaylıklarından istifade ederek finansman plasesini
kolaylaştırması mümkündür. Fakat ülkenin özellikle küresel finansal
uygulamalar ve düzenlemelere tabi olmaması, kara para aklama
karnesinin parlak olmaması, yeterli sermaye birlikteliklerinin ve yatırım
ağlarına sahip olmaması global pazarda faaliyet gösteren birçok ülke için
ihtiyatla yaklaşılması sonucu doğurmaktadır.36
h)İngiltere: Kitlesel fonlamanın gelişmesine yardımcı olan finans
çevreleri özellikle global finansmanın uygulamalarının bundan zarar
görmemesine özenle çaba göstermektedirler. Özellikle ödül karşılığı
kitlesel fonlama uygulaması ülke genelinde etkisini gösterdiği İngiltere’
de borçlanma karşılığı kitlesel fonlama uygulamaları ilk olarak 2011
yılında yenilenebilir enerji projelerinin fonlaması vesilesi ile gündeme
gelmiş ve İngiliz Finansal Davranış Otoritesi’nin (FCA) onayı ile ilk
platform kurulmuştur. 2012 yılında yine FCA’ nın izni ile kurulmuş olan
hisse karşılığı kitlesel fonlama platformları, 2014 yılı içerisinde kitlesel
fonlama uygulamalarına ilişkin yayımlanan bir rehber ile çeşitli
düzenlemeler getirilmesi yoluna gidilmiştir. Buna göre İngiltere’ de
yalnızca akredite yatırımcıların kitlesel fonlama aracılığı ile yatırımda
bulunulmasına izin verilirken yıllık yatırım tutarı da yatırımcının yıllık
net varlığının % 10’ u ile sınırlandırılmıştır.37
Bunun dışında borç almak isteyen girişimcilerin kredibiliteleri
hakkında bir değerlendirme de borç vermeden önce yatırımcılara
iletilmelidir. Kitle-fonlama siteleri ve platformları bu borçların geri
Onur, N., M., & Değirmenci, Ö., (2015), Crowfdfounding – Kitle Fonlaması, T.C.
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Çalışma Raporları, Sayı: 7. S. 1-18.
35http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
36http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
37http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
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ödeme süreçlerini borçlu 9 şirketler iflas etse dahi garanti altına almak
zorunda olmalıdır. 14 günlük bir süre içerisinde borçlu ve alacaklı için
cezai işlem olmadan tarafların anlaşma iptali hakkı vardır. Bunlara ek
olarak, FCA İngiltere’deki Tüketici Kredisi Piyasasının düzenleme
yetkilerini Office of FairTrading’den (OFT) 1 Nisan 2014 itibariyle
alacaktır. Piyasa Düzenleme yetkilerinin el değiştirdiği tarihte ise Uzun
Dönem ve Borca dayalı Kitle-fonlama Platformları için yeni
düzenlemeler getirilecektir.
FCA’nin getirmeyi düşündüğü düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
 Perakende sektöründe, şirketler bu platformları sadece aşağıdaki
profile sunacaklardır:
 Eğitimli yatırımcılar, yüksek öz varlığa sahip yatırımcılar,
denetimli yatırımcılık bilgisine sahip perakende müşterileri ya da
yatırım şirketlerindeki yetkililer,
 Kendi portfolyoları’nın %10’undan fazlasını yatırım olarak
kullanmayacağını belgeleyen perakende müşterileri (ikamet
ettikleri ev, emekli maaşları ya da hayat sigortaları gibi). Bu bilgi
de aslında girişimcilik için alınan yatırımların %100’ünün kayıp
yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder çünkü
kurulan girişimci şirketlerin %50 ile %70’i ilk yıllarında başarısız
olurlar.
 Buna ek olarak, birçok platform yatırımlar için bir bilgilendirme
özeti hazırlasa da, girişimleri için yatırım desteği isteyen
şirketlerin verdikleri bilgileri destekler nitelikte oldukları ya da
geliştirdikleri ürünün tanıtıldığı aşamada olduğu konusunda emin
olmalıdır ve istenen yatırım tutarının buna uygun olup olmadığını
kontrol etmelidir.
Eğer bunun için ilan “Haftanın Yatırımı” ya da ‘Özel Yatırım’ gibi bir
unvan ile sitede sergilenecekse FCA izni alması gerekecektir.38
I)Fransa: 1 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren ve ‘finansal katılım’
unsurlarını düzenleyen yönetmelik ile ilk defa kitlesel fonlamanın yasal
alt yapısını oluşturmuştur. Buna göre mevzuatta yatırım platformları ve
aracı kurumlar üç kategoriye ayrılmış olmakla birlikte borçlanma
karşılığı kitlesel fonlama, faiz getirisi aracı ‘kuruluş finansman katılımı’
(IFP), hisse karşılığı kitlesel fonlama ‘sermaye yatırım danışmanlığı’
(CIP) ve hisselerin arzına ilişkin olarak ise ‘yatırım hizmetleri sağlayıcısı’
(PSI) konumlandırmaları yapılmıştır. Kitlesel fonlama unsuru tüm
yatırım platformu üyelerinin ise Fransız Sigorta Brokerları Düzenleyici
Kurumu (ORIAS)’ a tescil edilmesi zorunlu kılınmıştır. Ayrıca bu
mevuzatla beraber kitlesel fonlamayı yönetecek portal yöneticilerinin
38https://crowdfon.files.wordpress.com/2014/02/dagitikgirisimcisermayesi-mustafa-

ergen1.pdf (Çevrimiçi 23/07/2017)
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bankacılık deneyiminin bulunması şartı da aranmaktadır. Kitlesel
fonlama platformu yatırım yapılacak menkul kıymetlere ilişkin olarak
gerekli bilgilendirmeleri, araştırma raporlarını ve riskleri internet
sitelerinde açıkça belirtmekle yükümlü tutulmuştur.39
4.

Dünya’da Kitle Fonlaması Platformu Örnekleri

Özellikle ABD ve Avrupa’da yaygınlaşan kitlesel fonlama yöntemi
Alternatif finansal kaynak olarak görülmektedir. Başta ABD’de
Kıckstarter, Indiegogo, İngiltere’ de Seeders, Syndicateroom olmak üzere
dünya genelinde 500’ den fazla kitlesel fonlama yöntemi uygulayan
platform bulunmaktadır.
a)Kıckstarter: ABD merkezli, kar amacı gütmeyen bir bireysel fonlama
bir başka ifade ile bir bağış sistemidir. Genellikle bağımsız yapımcıların
kullandığı hizmetten çizgi roman, dans, tasarım, moda, film, yemek,
oyunlar, müzik, fotoğrafçılık, yayıncılık, teknoloji ve tiyatro olmak üzere
toplamda 13 farklı dalda sanatçılar ve mucitler yararlanmaktadır.
b)Indıegogo: Global anlamda faaliyet gösteren kitle fonlama
mekanizmasıdır. 2008 yılında San Francısco’ da kurulmuştur.
Kıckstarter’dan sonra dünyada en çok rağbet gören ikinci site olma
özelliğini taşımaktadır. Tüm kitle fonlama mekanizmaları gibi dans,
sanat, müzik, teknoloji vb alanlarda faaliyet gösteren indiegogo
bünyesinde fonlanan en yüksek girişim 12 milyon USD ile bir teknoloji
şirketine aittir. Kıckstarter ile ayrılan en önemli yönü ise talep edilen
bağış miktarına ulaşılmasa bile toplanan fon girişime aktarılmaktadır.
Indiegogo Çalışma Mantığı;
 Proje önerileri ilgili platformda 60 gün süre ile yayında
kalmaktadır.
 Platformda yer almak için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir.
 Uyuşturucu, alkol, silah vb. gibi konuların bağuış toplamak
amacıyla platformda kayıt yaptırmaları yasaklanmıştır.
 Çalıntı fikirler tespit edilmeleri halinde platformdan
uzaklaştırılmaktadır.
 Proje fikri sunan girişimciler bir ödül önerisi vermemiş olabilir,
böyle durumda indiegogo girişimci adına bir ödül koyabilir ve
girişimci bunu kabul etmekle zorunludur.
 Telif hakkı ve projenin çalınması konusunda hiçbir şekilde
garanti vermemektedir. Bu konudaki tüm sorumluluk proje
sahibine aittir.40

39http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi

23/07/2017)
40http://blog.marmarateknokent.com.tr/index.php/2016/06/24/kitle-fonlama-nedir/
(Çevrimiçi 26/072017)
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c)Seedrs: İngiltere de kurulan Seedrs, hisseye dayalı ilk kitlesel fonlama
platformudur. Daha çok, erken aşamadaki startup’lara yatırım yapılmasını
sağlayan sitenin ilk 20 ayında açılan 66 projeye yaklaşık 7.5 milyon
EURO yatırım yapılmıştır.41
d)Syndicateroom: İngiltere de kurulan bir diğer kitlesel fonlama
platformudur. Hisseye dayalı fonlama olan syndicateroom şimdiye kadar
açılan 8 proje için yaklaşık 4 milyon pound fon sağlamıştır. Yatırımcılar
ortalama 5 bin POUND yatırıyor ancak bu rakam 500 pound’ dan
başlayıp 59 bin pound’ a kadar çıkabilmektedir. Syndicateroom kurucusu
Goncalo De Vasconcelos, kitlesel fonlama platformlarının finans
geleceğini değiştireceğini, çeşitli türleriyle bankacılık sistemini de
derinden etkileyeceğini savunmaktadır.42
e)Crowdrise : Dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen bağış toplama
platformudur ve sadece hayırsever yardımlara adanmıştır. Crowdrise,
milyonlarca birey tarafından en sevdikleri hayır kurumları ve nedenleri
için fon sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. On binlerce hayır işleri ve
etkinlikler ile dünyanın en ünlü sanatçı ve sporcularının çoğu, kalabalığın
gücünü yaratıcı bir şekilde açmak ve olumlu sosyal misyonları
desteklemek için yüz milyonlarca dolar kazanmak için crowdrise’ı
kullanmaktadır. Amerikan Kanser Derneği, New York City Maratonu,
Boston Maratonu, Kızıl Haç, Unicef vs. crowdrise’ ın iş ortaklarından
birkaçıdır.43
f)Invested In: Kurumsal nitelikli anlaşmalara yatırım yapmak için
sofistike akredite edilmiş yatırımcılar için yalnızca bir davet
platformudur. Özel sosyal teknolojiyi kullanan invst, fon yöneticileri
üçüncü taraf pazarlamacılar ve yatırımcılar için ilişki, izleme ve anlaşma
yönetimi araçları sunarken sermaye giriş sürecini hızlandırır ve
güçlendirir.44
g)Quırky: Mucitlerin icat edebilecekleri projelerini sunabileceği quirky
kitle fonlaması platformu, hibe karşılığı bir fonlama yöntemi ile
projelerin tamamlanmasına olanak sağlayan bir platformdur. Bu platform
diğer kitle fonlaması platformlarına göre daha farklı çalışmaktadır. Bu
platformda fonlamaya sağlayacak kişilerin mutlaka bir icadı olması
gerekmektedir. Quriky kitle fonlaması platformunda bugüne kadar 306

41https://baybarsaltuntastips.wordpress.com/2014/05/03/turkiyenin-en-kapsamli-

crowdfunding-raporu/ (Çevrimiçi 26/07/2017)
42https://baybarsaltuntastips.wordpress.com/2014/05/03/turkiyenin-en-kapsamlicrowdfunding-raporu/ (Çevrimiçi 26/07/2017)
43https://www.crowdrise.com/about (Çevrimiçi 26/07/2017)
44http://www.investedin.com/ (Çevrimiçi 26/07/2017)
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bin 918 buluş gönderimi yapılarak 2 milyon 116 bin 941 kişinin
katılımıyla toplamda 10 milyon 984 bin 742 USD fon sağlanmıştır.45
h)Crowdfunder: Erken dönem girişimler için çeşitlendirilmiş bir girişim
sermayesi fonu olan crowdfunder endekste üst düzey VC(VentureCapitalRisk Sermayesi) ’lerin desteklediği yeni şirketlere aynı şartlarda yatırım
yapmaktadır. Fon yatırıldıktan sonra, seçkin fon yatırımlarını çevrimiçi
yatırımıcı ağıyla paylaşılmaktadır. Fonun stratejisi 50’den fazla önde
gelen girişim sermayesi firmalarının seçkin bir grubun yanı sıra niceliksel
olarak birlikte yatırım yapmaktır.
Crowdfunderplatfrormu, girişim şirketleri ve melek yatırımcıları ağı
aracılığıyla anlaşma akışına erişime sahiptir. Ölçeklenebilir anlaşma
tedariki en iyi fırsatları belirlenmesini sağlamaktadır. Endeksli VC’lerin
herhangi birinden fon sağlanan erken dönem girişimler yatırım
komitesinin incelemesine otomatik olarak uygundur. Onaylanmış
modeller çeşitlendirmeyi erken aşamadaki piyasa getirilerini yakalamanın
anahtarı olarak vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, fon, geleneksel VC
şirketlerine göre çok daha çeşitlendirilmiş bir emir niteliğindedir.46
Tablo 1: Ülkelere göre 2013 yılı Kitle Fonlama Platform Adetleri47
ÜLKE

ADET

Amerika Birleşik Devletleri

344

İngiltere

87

Fransa

53

Hollanda

34

Kanada

34

İspanya

27

Almanya

17

Brezilya

15

İtalya

12

Avustralya

10

Hindistan

4

Güney Afrika

4

Rusya

1

Çin

1

(Çevrimiçi 29/07/2017)
(Çevrimiçi 29/07/2017)
47 Zengin, S., & Yüksel, S., & Kartal, M., T., (2017), Kitle Fonlaması Sisteminin
Türkiye’ye Faydaları, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, Cilt:1,
Sayı:2, ss.22-32
45http://www.quirky.com

46https://www.crowdfunder.com/vc-index-fund
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Estonya

1

Hong Kong

1

Birleşik Arap Emirlikleri

1

5. Kitle Fonlaması Uygulamaları
Ülkemizde kitle fonlaması organizasyonu olarak faaliyet gösteren
çeşitli siteler bulunmaktadır. En başta gelen kitlesel fonlama siteleri ise
Fonlabeni, Fongogo, Crowdfon ve Biayda’dır.
a)Fonlabeni: Fonlabeni her türlü proje ile başvurulabilecek, ancak daha
ziyade sosyal sorumluluk kampanyalarının bulunduğuı bir kitle sonlama
platformudur. Projesini hayata geçirmek isteye girişimci, tasarlayacağı
ürünü, dizaynı ya da projeyi anlatıp hayata geçirmesi için ihtiyacı olan
fon rakamını yazarak fonlabeni.com’ yollamaktadır. Site projeyi yeterli
yaratıcılıkta bulursa yayınlıyor ve yayınlanmaya başladıktan sonra süreç
işlemeye başlamaktadır. Girişimci belirlediği rakama ulaşıldığı takdirde
fon, proje sahibine verilmektedir. Belirlenen fon toplanırsa fonlabeni.com
komisyon almaktadır. Yeterli fon toplanamazsa aynı miktar hiç
dokunulmadan bağışçılara geri verilmektedir.48Fonlabeniweb sitesi
üzerinden 2015 yılında Nöbetçi kütüphane adlı projede % 109destek ile
109.300 TL fon sağlanmıştır.Şehrin diğer kütüphaneleri kapalıyken
akşamları açık olan kütüphane gece geç saatlere kadar kitap okumak,
araştırma yapmak isteyenlerin kullanımına açık alternatif bir mekan
olarak planlandı.49
b)Fongogo : Fongogo diğer kitlesel kaynak kullanımı platformlarıyla
benzer mekanizmalar kullanılmaktadır. Projelerin bağışçılar dışında da
yatırım alabilmesi adına sisteme yatırımcılarda entegre edilmiştir.
Girişimcilerin bu çalışmaya istinaden en az 3 farklı kategoride ödül çeşidi
belirlemesi gerekmektedir. Sisteme kayıt olmak için 18 yaş sınırı
aranmaktadır. Projelerde bütçe için alt veya üst sınır bulunmamaktadır.
Gün sayısı ise 15-60 gün arasındadır. Proje sahipleri arzularına göre
IBAN numaralarını veya PayPal hesaplarını girerek destek alabilirler. Bu
ödeme sistemleri % 2,5 ile % 3,5 arasında transfer ücretleri
alabilmektedir. Fongogo’ nun gelir modeli ise hedeflerine ulaşan
projelerin topladıkları destek üzerinden kdv hariç % 7 servis bedeli almak
üzerine kuruludur.50

48http://blog.marmarateknokent.com.tr/index.php/2016/06/24/kitle-fonlama-nedir/

(Çevrimiçi 26/07/2017
49http://www.fonlabeni.com/kesfet/ (Çevrimiçi 26/07/2017)
50http://blog.marmarateknokent.com.tr/index.php/2016/06/24/kitle-fonlama-nedir/
(Çevrimiçi 26/07/2017
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Fongogoweb sitesi üzerinden Tavuk Çiftlikleri adlı proje kitle
fonlaması sayesinde hayata geçirilmiş ve Gambiya’da kırsal bölgede
yaşayan ailelere yardımda bulunulmuştur. Yine bu site aracılığıyla
Türkiye’de her yıl 10 köy okuluna kütüphane kurma projesi % 124 fon
desteği alarak uygulanabilir hale gelmiştir.51
c)Crowdfon : Crowdfonweb sitesi üzerinden Ekümenopolis Sinema Ve
İnternet Dağıtımı adlı proje için 212 kişi ile 19.890 TL, Soaked adlı
müzik albümü için 53 kişi ile 6.625 TL, Kapılar ve Pencereler adlı proje
için ise 17 kişi ile 2.350 TL fon sağlanarak projeler tamamlanmıştır.52
d)Biayda: Biaydaplatformunun en başarılı fon toplama çalışması
Zumbara (Zaman Kumbarası) projesine aittir. Zumbara kullanıcılarının
hizmet verdikleri saat kadar hizmet almalarını sağlamaya yönelik
alternatif bir ekonomik sistem platformudur. 53Zumbara 2013 yılında 85
yatırımcıdan 9485 TL toplayarak başarıya ulaşılmıştır. Biayda
platformunda bugüne kadar 555 yatırımcının katkılarıyla 46.964 TL fon
yaratılmıştır.54
6. Kitle Fonlaması Mevzuatı
26.12.2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ ne sunulan
Sermaye Piyasası Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun
tasarısında kitle fonlamasına ilişkin düzenlemelere yer verilere, kitle
fonlamasının ülkemizde uygulanması ve gelişmesi için ilk adım atılmıştır.
Tasarı’nın Genel Gerekçe’ sinde kitle fonlamasına ilişkin genel bir
tanıma ve önemli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan
birçok hüküm bakımından muafiyet sağlanarak maliyet avantajı
yaratılmaya çalışılmıştır.
Tasarı’nın 1. maddesi ile SPK’nın ‘kısaltmalar ve tanımlar’ başlıklı 3.
maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (h) bentlerinde değişiklik yapılarak, kitle
fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanların ihraççı ve halka
açık ortaklık olarak sayılamayacağı vurgulanmış, aynı maddeye (z) bendi
ile kitle fonlamasının tanımı eklenmiştir. Buna göre kitle fonlaması, bir
projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla
SPK tarafından belirlenecek esaslar dahilinde SPK’nın yatırımcı

51https://www.researchgate.net/publication/281203662_Sosyal_Pazarlamanin_Yeni_Araci

_Kitle_Fonlamasi_The_New_Tool_of_Social_Marketing_Crowdfunding
26/07/2017)
52http://crowdfon.com/ (
Çevrimiçi 26/07/2017)
53http://www.zumbara.com/nasil-calisir (Çevrimiçi 26/07/2017)
54 Atsan, N.,& Erdoğan, O., E., (2015), a.g.m., s. 297-320.
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(Çevrimiçi

tazminine ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları
aracılığıyla halktan para toplanmasını ifade etmektedir.55
Tasarı’nın 2. maddesi ile SPK’nın ‘izahname hazırlama yükümlülüğü’
başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasına eklenen bir cümle ile kitle fonlaması
suretiyle halktan para toplanmasının SPK tarafından faaliyet izni verilen
kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirileceği ve
SPK’nınizahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğüne ilişkin
hükümlerine tabi olmadığı hükme bağlanmıştır.
Tasarı’nın 3.maddesi ile SPK’nın ‘halka açık ortaklık statüsünün
kazanılması’ başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasında yapılan değişiklik ile
kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıkların ortak
sayısının beş yüzü aşması halinde dahi paylarının halka arz olunmuş
sayılmayacağı düzenlenmiştir.
Tasarı’nın 4. maddesi ile SPK’nın ‘kitle fonlama platformları’ başlıklı
35/A maddesi eklenerek, platformlara ilişkin esasların düzenlenmesi
amaçlanmıştır. Buna göre kitle fonlama platformları, kitle fonlamasına
aracılık eden ve elektronik hizmet veren kuruluşlar olarak tanımlanmıştır.
Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için
SPK’ dan faaliyet izni alınması gerekmektedir. Bu düzenlemeler ile diğer
huşuların yanı sıra kitle fonlamasına para yatıran kişileri korumayı
amaçlayan mekanizmaların geliştirilmesi beklenmektedir. Yine aynı
madde de kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile kitle fonlama
platformlarının yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler
kapsamında değerlendirilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Madde de ayrıca
kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile kitle fonlama
platformlarının SPK’nın borsalar, piyasa işleticileri ve teşkilatlanmış
diğer Pazar yerleri ile ilgili hükümlerine de tabi olmayacağı hükme
bağlanmıştır.56Kitle fonlaması, çekirdek (seedcapital ) ve erken aşama
finansmana ( earlystagefinancing) ihtiyaç duyan kişilere yönelik bir
fonlama sistemi olup, bu kişiler açısından finansman maliyetlerinin
önemi dikkate alınarak tasarı ile kitle fonlamasına açıklamalara yer
verilmiştir.
Tasarı’nın 5. maddesi ile SPK’nın 92. Maddesi kapsamında kurul
tarafından açılan dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz
taleplerinde kurul’ un her türlü harç ve teminattan muaf tutulması ön
görülerek kitlesel fonlama faaliyeti kapsamında açılacak dava ve takipler
ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerini de bu muafiyetten
faydalanacak şekilde düzenlenmiştir.
55http://www.lbfpartners.com/tr/yayin/kitle-fonlamasi-crowdfunding-duzenleniyor.html

(Çevrimiçi 23/07/2017)
56http://www.lbfpartners.com/tr/yayin/kitle-fonlamasi-crowdfunding-duzenleniyor.html
(Çevrimiçi 23/07/2017)
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Tasarı’nın 6. maddesi ile de SPK’nın 94. maddesi kapsamında örtülü
kazanç aktarımının tespiti halinde açılacak davalar bakımından da aynı
muafiyetin uygulanması öngörülmektedir.57
Maddede ayrıca, kitle fonlaması ve buna bağlı yapılan işlemler ile
kitle fonlaması ile kitle fonlama platformlarının SPK’nın borsalar, piyasa
işleticileri ve teşkilatlanmış diğer Pazar yerleri ile ilgili hükümlerine de
tabi olmayacağı hükme bağlanmıştır. Son olarak maddede, kitle
fonlaması platformları ve kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan
kişiler ile bunlara fon sağlayanlar arasındaki ilişkilerin genel hükümlere
tabi olacağı hükme bağlanmıştır. Bu ilişkiler Tasarı’ da özel olarak
düzenlenmeyerek, taraflar arasındaki ilişkilerin başta Türk Ticaret
Kanunu ile Borçlar Kanunu olmak üzere diğer genel hükümlere tabi
olması amaçlanmıştır.58
Her ne kadar ülkemizde hibe ve bağış karşılığı kitlesel fonlama
yöntemi hayata geçirilmiş olsa da gerek altyapı eksikliği gerekse de bu
sistemin aktörlerinin, rollerinin ve sorumluluk sınırlarının yasalar ile
belirlenmemiş olması birçok hukuki sorunu da beraberinde getirmektedir.
Şöyle ki; özellikle bağış karşılığı yapılan kitlesel fonlamalarda bağış
toplanması için 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ve Yardım Toplama
Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılarak bu
mevzuat kapsamında yardım toplayacak kişilere kitlesel fonlama
platformlarına proje sunan girişimcilerin de eklenmesi veya mevzuatın bu
tür kişilere uygulanmayacağına ilişkin düzenlemeler getirilmesi yerinde
olacaktır.59
Ülkemizde kitlesel fonlamanın sermaye piyasası aracı olarak işlerlik
kazanması için öncelikle borçlanma ve hisse karşılığı fonlama yapacak
kişilerin mevzuatta tanımlandığı şekli ile nitelikli yatırımcı veya melek
yatırımcı statüsüne sahip olması ön koşuldur. Zira kitlesel fonlamanın üç
bacağı olan yatırımcı, girişimci ve internet platformları arasındaki ilişki
temel olarak yatırımcı niteliklerini haiz kişilerin fon aktarımı ile vücut
bulacağından yatırımcı niteliklerine bir standart getirilmesi yerinde
olacaktır. Kitlesel fonlamanın en önemli aktörlerinden biri de internet
platformlarıdır. Platformların güvenilirliği ve altyapı sağlama becerisi
kitlesel fonlama sisteminin gelişmesinde önemli bir ayağı
oluşturmaktadır. Bu sebeple kitlesel fonlamanın türü ne olursa olsun buna

57http://www.salom.com.tr/haber-101869-

kitlesel_fonlama__kanun_tasarisi__girisimcilere__destek_olacak.html
(Çevrimiçi 23/07/2017)
58http://www.lbfpartners.com/tr/yayin/kitle-fonlamasi-crowdfundingduzenleniyor.html(Çevrimiçi 23/07/2017)
59http://herdem.av.tr/tr/tm-ynleriyle-kitlesel-fonlama-crowdfunding/(Çevrimiçi
23/07/2017)
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aracılık eden tüm internet platformlarının’ da BDDK ve SPK tarafından
belirlenmesi uygun olan tüm akreditasyonları sağlayarak lisanslı şekilde
faaliyet göstermesi gerekmektedir.60 Ekonomiden Sorumlu Başbakan
Yardımcısı Mehmet Şimşek, finansman sorunu yaşayan erken aşama
işletmeler için kitle fonlaması sisteminin iddialı ve hızlı gelişen bir
yöntem olduğunu belirterek ‘kitle fonlaması, tek başına bir şirketi
incelemeyecek ve yatırım süreçlerini yönetemeyecek bir yatırımcının
kendisi gibi binlerce yatırımcıyla birlikte bir hayalin gereceğe dönüşünü
izlemektir. Girişimcinin yatırımcıya, yatırımcının girişimciye erişiminde
fiziki engeller kalkacak, internet erişimi olan herkes girişimlere ortak
olabilecek; girişimcileri desteklemenin manevi hazını yaşarken başarılı
olacak girişimcilerden de yüksek miktarda kar elde etme imkanına
kavuşacaktır.
7. Sonuç
Yeni bir finansman aracı olan kitle fonlaması uygulaması, finansman
ihtiyacı duyan gerçek ve tüzel kişilerin bu uygulama ile ihtiyaç duyduğu
fonu sağlayarak projelerini hayata geçirebilmesini sağlamaktadır. Kitle
fonlaması uygulamalarının en önemli üstünlüğü fon ihtiyacı duyan kişi
yada kurumların projelerini sunduğu andan itibaren fon desteğe sağlayan
kişilerin aynı coğrafyada olmasına gerek duyulmamasıdır ve böylelikle
fon sağlanması daha kolay ve daha hızlı bir şekilde fon sağlanabilme
olasılığı daha da yüksektir. Ancak kitlesel fonlama uygulamalarının riskli
tarafları da vardır. Bu risklerden en öneli iki unsur dolandırıcılık ve kara
para aklama riskidir.
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DİJİTAL BÖLÜNME ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN
DURUMUNUN KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ*
Barış YILDIZ** & Gizem AKBULUT YILDIZ***
Giriş
Geçmişten günümüze gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pek çok
iktisadi sorunu olmakla birlikte küresel ölçekte tartışılan sorunların
başında ülkeler arasındaki eşitsizlikler gelmektedir. Özellikle teknolojik
açıdan yaşanan gelişme farklılıkları dikkat çekmektedir. Bilgi ve İletişim
Teknolojilerine (ICT) erişim noktasında sahip olunan imkân farklılıkları
ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına yol açmaktadır. Bunu
azaltmaya yönelik internet ve mobil telefon gibi teknolojik altyapıya
yönelik çeşitli politikalar uygulanmaktadır. Ancak gelişmiş ülkelerin
gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha yüksek bir inovasyon ve adaptasyon
performansına sahip olması ülkeler arasındaki “Dijital Bölünme (Digital
Divide)” nin derinleşmesine yol açmaktadır.
Dijital Bölünme, yaklaşık 2000 yılında başlayan disiplinlerarası bir
araştırma konusudur. Öncelikli olarak da iletişim bilimi, sosyoloji,
psikoloji, ekonomi ve eğitim bilimlerindeki araştırmalarda incelenmiştir.
İletişim bilimi, dijital medyanın erişimine ve kullanımına
odaklanmaktadır. Sosyoloji, kaynaklar, her türlü sermaye ve topluma
katılım açısından sosyal eşitsizliği vurgulamaktadır. Psikoloji, dijital
medyayı kullanmaya yönelik tutum ve motivasyonlarla ilgilenmekte ve
bilgisayar kaygısı ve teknofobi gibi olayları incelemektedir. Ekonomi,
inovasyonların yayılmasına ışık tutmaktadır. Son olarak, eğitim bilimi
bilgi veya dijital okuryazarlığı vurgulamaktadır (Van Dijk, 2017: 1). Dijital
Bölünme konusu pek çok bilimde araştırılmakla birlikte daha çok ekonomi
alanında yapılan çalışmalar ön plana çıkmaktadır. Ekonomi alanı, eğitim,
sağlık, gelir, beşeri pek çok konuyu ele aldığı için ülkelerin
ekonomilerinde yaşanan Dijital Bölünme görece olarak daha önemli hale
gelmektedir.
“Dijital Ekonomi” veya “Dijitalleşme” kavramı, kesin bir tanımla ifade
edilemeyecek ve iyi tanımlanamayacak kadar geniş olan bir kavramdır.
ICT’ in teknolojik platformlarının ortaya çıkışı, sosyal ve ekonomik
yaşantının birçok bakımdan önemli ve tahmin edilemeyen değişiklikleri
Bu çalışma 25-27 Ocak 2017 tarihinde Roma/İtalya’da ECONWORLD tarafından
düzenlenen “The Fifth International Conference In Economics” adlı kongrede sunulan ve
Working Paper olarak basılan bildirinin revize edilmiş halidir.
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belirlemektedir. Bununla birlikte, bu değişim sürecine doğrudan dahil
olmak ve aynı zamanda teknolojik dinamikler konsolide edilmekten uzak
olduğu için araştırmacıların anlamaları, analiz etmeleri ve ölçmeleri
zorlaşmaktadır (Corrocher & Ordanini, 2002: 9).
OECD (2001)’ ye göre “Dijital Bölünme” kavramı, hem ICT’ ye erişim
imkanları hem de internet’ i kullanma imkânları bakımından farklı sosyoekonomik düzeylerdeki bireyler, haneler, işletmeler ve coğrafi alanlar
arasındaki farkı ifade etmektedir. OECD (2001) tanımına benzer şekilde
Van Dijk, (2006)’ e göre dijital bölünme kavramı genel olarak yeni bir bilgi
teknolojisine erişebilenler ile erişemeyenler arasındaki farklılığı ifade
etmektedir. Bu yeni bilgi teknolojileri çoğunlukla bilgisayar, mobil telefon
ve dijital televizyon gibi diğer dijital ekipmanlardır. Genel olarak Dijital
Bölünme kavramı 2 temel esasa dayanmaktadır: “Boyut” olarak bireyler,
işletmeler, ülkeler ve bölgeler gibi varlıklar arasında meydana gelen
uçurumu ifade etmektedir. “İçerik” olarak da örneğin ICT gelişimi ve
internet kullanımı açısından farkı tanımlayan etkinlikleri işaret etmektedir
(Doong & Ho, 2012: 519).
ICT’ ye erişimin, daha yüksek yaşam standardı ve gelişmiş sosyal refah
düzeyi sağladığı; sonrasında ise öğrenmeye, ticaret yapmaya ve küresel
toplulukların etkileşimine yol açtığı yaygın bir şekilde varsayılmaktadır.
Bununla birlikte 1990’lı yıllardan itibaren araştırmacılar ve politika
uzmanları, kişisel bilgisayarlar ve internet gibi ICT’ ye erişim imkânına
sahip olanlar ve olmayanlar arasında dijital bölünmenin varlığına yönelik
tartışmalara başlamışlardır (Riggins & Dewan, 2005).
Dijital Bölünme sorunu, genel olarak gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkeler arasındaki eşitsizlik durumu ile ilişkilendirilmekte olup temelde her
ülkenin sahip olduğu özelliklerin birbirinden farklı olmasından
kaynaklanmaktadır. Gelişmiş ülkelerin bilgi ve teknolojiye erişimlerinin
daha kolay olması, eğitim düzeyinin yüksek olması ve daha inovatif bir
yapıya sahip olmaları; diğer taraftan gelişmekte olan ve/veya az gelişmiş
ülkelerinde okuma-yazma oranlarının düşük olması, internet ve elektrik
gibi altyapı yetersizliklerinin fazla olması ülkelerin birbirlerinden negatif
ayrışmalarına sebep olmaktadır. Dijital Bölünme, gelişmişlik düzeylerine
göre bir bütün olarak ülkeleri yakından ilgilendirdiği gibi ülke içerisindeki
bölgeler arasında da eşitsizlikler görülmektedir.
Dijital Bölünme konusunu ele alan pek çok araştırmacı ve politikacı,
ICT’ ye sahip olma noktasında özellikle dezavantajlı olarak tanımlanan
belirli grupları tanımlamaktadır. Bunlar arasında düşük gelirli kişiler,
düşük eğitim seviyesine sahip veya düşük okur-yazarlık oranına sahip olan
kişiler, işsizler, yaşlılar, kırsal kesimde yaşayan kişiler yer almaktadır. Bu
gruplar eğitim, gelir ve refah düzeyi açısından dezavantajlı konumda
oldukları ve ayrıca gelişmiş dünyanın baskın batı kültüründen önemli
ölçüde farklılığa sahip oldukları için çok düşük bir ICT’ ye sahiptirler
(Cullen, 2001). Dolayısıyla Dijital Bölünme, gelişmiş ülkelerden ziyade
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esasında az gelişmiş ve/veya gelişmekte olan ülkeleri daha yakından
ilgilendiren bir sorundur.
ICT, gelişmekte olan ülkelerin bütün sorunlarına çözüm olamamaktır.
Ancak Dijital Bölünmenin, önemli etkileri bulunmaktadır. Bunlardan
bazıları aşağıdaki gibidir (Fong, 2009: 471-472):
 Sosyal eşitlik. ICT, kültürel engellerle ilişkili olabilecek
dezavantajları ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir.
 ICT’ deki gelişmeler, sosyal ağ ve yaşam kalitesi yanında
eğitim, iş eğitimi, sağlık bakımı konusunda avantajlar
sağlar.
 Ekonomik eşitlik. Dijital Bölünmenin kaldırılmasının
ekonomik eşitliğini, eğitim potansiyelini ve kazanç
potansiyelini arttırma açısından etkileri vardır.
 E-demokrasi. ICT, şeffaflığı artırmak ve paydaşlar arasında
bilgi ve iletişim süreçlerini kolaylaştırmak için güçlü bir
araç olabilir.
 Ekonomik Büyüme ve İnovasyon. Uzun vadeli ekonomik
büyüme,
çoğu
zaman
teknolojik
ilerlemeyle
ilişkilendirilmiştir.
Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye, özellikle daha yüksek bir
gelir düzeyine sahip olabilme ve bu şekilde orta gelir tuzağından çıkabilme
noktasında pek çok yapısal reformlar uygulamaktadır. Bu yapısal reformlar
iktisadi, sosyal ve demografik gibi çeşitli göstergelerin iyileştirmelerini
kapsamaktadır. Türkiye’de ICT alanına yönelik 2000’li yıllardan itibaren
yapılan uygulamalar dikkat çekmektedir. Ancak Türkiye’de teknolojik
altyapının zayıf, nitelikli işgücünün az, AR-GE yatırımlarının düşük ve
yerli üretimin düşük düzeyde olması gelişmiş ülkelerle arasındaki dijital
bölünme sorunun yaşanmaya devam etmesine neden olmaktadır.
Dijital Bölünme kavramını ve dijital bölünme derecelerini teknolojinin
yanında ekonomik, sosyal ve demografik pek çok faktör de etkilemektedir.
Dijital bölünmenin en önemli göstergelerinin başında teknolojik altyapı,
internet kullanıcı sayısı ve telefon kullanıcı sayısı gelmektedir (Kalaycı,
2013). ICT kullanımına ve yoğunluğuna ilişkin ülkeler arası ortak paydada
bir karşılaştırma yapmak için kuruluşlar tarafından çeşitli endeksler
geliştirilmiştir. Seçilen göstergelere çeşitli ağırlıklar verilerek hesaplanan
endeks değerler ülkelerin ICT düzeylerini göstermektedir. Bu endeks
değerlerden bazıları ITU (International Telecommunication UnionBirleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından
geliştirilen ICT Gelişme Endeksi (IDI), Dünya Ekonomik Formu
tarafından geliştirilen Ağa Hazırlık Endeksi (NRI), Dünya Bankası
tarafından geliştirilen Bilgi Endeksi (KI) ve Bilgi Ekonomisi Endeksi
(KEI)’ dir. Araştırmacılar tarafından yaygın bir şekilde kullanılanı ICT
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Gelişme Endeksi olduğu için çalışmada bu endeksi oluşturan kriterlerden
bazılarına yönelik Türkiye’nin ve karşılaştırma yapmak amacıyla gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelerin ICT kullanım istatistiklerinin anlatılması
amaçlanmıştır.
2.Dijital Bölünme Üzerine Yapılan Uluslararası Çalışmaların Özeti
Literatürde son yıllarda Dijital Bölünmenin çeşitli göstergeleri
kullanılarak yapılan çalışmaların sayısı giderek artmaktadır. Çalışmalarda
çoğunlukla ICT değişkeni kullanılmakla birlikte ICT’ in çeşitli
bileşenlerinin kullanıldığı çalışmalar da yer almaktadır. Konuya ilişkin
çalışmalar özellikle 2000 yılından itibaren yapılmaya başlanmıştır.
Dasgupta, Lall & Wheeler (2001) çalışmalarında dijital bölünmenin
göstergesi olarak iki değişken kullanılmıştır. Bu değişkenler internet
yoğunluğu (telefon hattı başına düşen internet abonelikleri) ve Telekom
servislerine erişim verileridir. Çalışma 44 ülke ve 1990-1997 dönemini
kapsamaktadır. Çalışmanın sonucuna göre, dijital bölünmenin Telekom
servislerine erişim için var olduğu ancak internet yoğunluğu için olmadığı
tespit edilmiştir.
Quibria vd. (2003) çalışmalarında Asya ülkelerinde Dijital Bölünmenin
bileşenleri neler olduğu araştırılmıştır. Çalışmada önemli bir gösterge olan
kişisel bilgisayarın yanında internet kullanıcıları, faks makinesi,
televizyon, mobil telefon kullanıcıları göstergeleri de kullanılmıştır.
Bununla birlikte çalışmada Dijital Bölünmenin eğitim, altyapı yatırımları
ve gelir üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Genel olarak çalışmanın
sonucuna göre Dijital Bölünme ile eğitim, altyapı yatırımları ve gelir
arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Chinn & Fairlie (2007) tarafından yapılan çalışmanın amacı kişisel
bilgisayarda ve internet kullanımında ülkeler arası eşitsizliklerin
belirleyicilerini belirlemeye yöneliktir. 161 ülke ve 1999-2001 dönemini
kapsayan çalışmanın sonucuna göre internet ve bilgisayar kullanımında
kişi başına gelir oldukça önemli bir faktördür. Bununla birlikte, beşeri
sermayeye yapılan kamu yatırımlarının, telekomünikasyon altyapısının ve
düzenleyici altyapının bilgisayar ve İnternet'teki açığı azaltabileceğini
göstermektedir.
Dijital Bölünmeyi bölgesel düzeyde ele alan Vicente & Lopez (2011)
tarafından yapılan çalışmanın amacı Avrupa Birliği-27 ülkeleri arasındaki
164 bölgeye ilişkin Dijital Bölünmeyi ölçmeye yöneliktir. Çalışmanın
sonucuna göre bölgesel dijital bölünme gelir açığını bir ölçüde
yansıtmaktadır. Bununla birlikte, bölgesel politikaların teknolojinin
benimsenmesi açısından bazı olumlu etkileri olduğu ifade edilmektedir.
Özellikle, dijital farkın kırsal-kentsel boyutunun, genellikle iddia
edilenden daha az önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
Mardikyan vd. (2015) tarafından yapılan Dijital Bölünmenin
açıklanmasına yönelik çalışma 2011 yılı ve 145 ülkeyi kapsamaktadır.
Çalışmada Dijital Bölünmenin göstergesi olarak ICT değişkenleri
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kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, kalkınma düzeyleri, gelir
seviyeleri, OECD üyeliği ve kıta farkları ile ilgili değişkenler Dijital
Bölünme ile yakından ilişkili olduğu bulunmuştur.
Fidan (2017) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de yaşayan kişilerin
bilgisayar ve internet kullanım düzeyleri arasındaki farklılıklar Gini
katsayıları ile belirlenmiştir. Bölgesel düzeyde yapılan çalışmanın
sonucuna göre bilgisayar ve internet kullanımlarında, bölgeler arasında
düşük seviyede dijital bölünmenin bulunduğu tespit edilmiştir.
Literatürdeki çeşitli çalışmalar, genel olarak, dünyadaki ülkeler ve
ülkelerdeki bireyler arasındaki Dijital Bölünmenin belirleyicilerini
araştırmaktadır. Çalışmaların sonuçları, ICT erişimindeki bireysel ve
hanehalkı düzeyinde eşitsizliklerle ilişkili temel faktörlerin gelir, yaş,
eğitim durumu, yaşam alanı ve meslek olduğunu göstermektedir
(Nishijima, Ivanauskas ve Sarti, 2017:14)
3.ICT Kullanımına Yönelik İstatistikler
Dijital bölünme kavramı farklı şekillerde tanımlanmasına rağmen daha
çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında gerçekleşen ICT’ ye
dayalı farklılıkları ve/veya eşitsizlikleri ifade etmektedir. Gelişmiş
ülkelerin daha yüksek bir eğitim, sosyo-ekonomi düzeyine sahip olmaları
dijital bölünmenin ortaya çıkmasını tetikleyici faktörlerin başında
gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye açısından
2000’li yıllardan itibaren ICT alanında olumlu gelişmeler yaşanmasına
rağmen gelişmiş ülkelerle arasındaki dijital eşitsizlik devam etmektedir.
Dijital bölünmenin doğrudan bir göstergesi olmamakla birlikte
çalışmalarda genellikle ICT gelişme endeksi kullanılmaktadır. Çalışmada
öncelikle seçilen dönemlere ilişkin endeksi oluşturan göstergelerin
istatistikleri anlatılacaktır. Bu bağlamda Türkiye, gelişmiş ülkelerle,
gelişmekte olan ülkelerle ve Dünya ortalaması ile kıyaslanacaktır.
Ardından aynı dönemlerde Türkiye’nin dünyadaki yerini görmek amacıyla
ICT gelişme endeks skor değerleri anlatılacaktır. Grafik 1’de 2010-2017
döneminde Türkiye, gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve Dünya
ortalamasına ilişkin 100 kişi başına düşen sabit telefon abone sayısı yer
almaktadır.
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Grafik 1. Sabit Telefon Abone Sayısı (100 Kişi Başına)
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Grafik 1’e göre gelişmekte olan ülkelere kıyasla Türkiye’de bu oran
oldukça yüksektir. Buna karşılık Dünya ortalamasının üzerinde olmasına
rağmen gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında oldukça düşük seviyede olduğu
görülmektedir. Türkiye açısından 2010 yılı değeri 22.46 iken 107 yılında
bu değer 14.01’ e düşmüştür. Günümüzde sabit telefon kullanımında
ziyade mobil telefon kullanımının yaygınlığı ICT’ ye ilişkin olarak daha
detaylı bilgileri ortaya koymaktadır. Grafik 2’de 100 kişi başına mobil
telefon abone sayısı yer almaktadır.
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Grafik 2. Mobil Telefon Abone Sayısı (100 Kişi Başına)
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Grafik-2’ de görüldüğü üzere mobil telefon abone sayısında genel
olarak bir artış mevcuttur. Sabit telefon abone sayısına kıyasla mobil
telefon abone sayısı oldukça yüksektir. Yıllar itibariyle genel olarak
gelişmekte olan ülkeler oldukça hızlı bir seyir izlemişlerdir. Nihayetinde
2010 yılında Türkiye hem gelişmekte olan ülkelerin hem de Dünya
ortalamasının üzerinde seyrederken 2017 yılında ortalamanın altında
kalmıştır. Hem gelişmekte olan ülkelerde hem de Dünya ortalamasında
yaşanan bu olumlu gelişmeler karşısında Türkiye’nin zayıf bir performans
sergilemesi mevcut olan Dijital Bölünmenin görece olarak arttığını
göstermektedir. Grafik 3’te 100 kişi başına bireysel internet kullanıcı sayısı
verileri gösterilmektedir.
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Grafik 3. Bireysel İnternet Kullanıcı Sayısı (100 Kişi Başına)
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Küresel piyasalarda e-ticaret kavramının yaygın bir şekilde
kullanılması internetin önemini ortaya koymaktadır. Bu açıdan Türkiye
gelişmekte olan ülkelerden daha yüksek bir orana sahip olmasına rağmen
gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Burada dikkat çeken nokta
Türkiye, ICT istatistiki değerleri açısından pozitif bir görünüm
sergilemesine rağmen gelişmiş ülkelerin daha yüksek oranda bir ICT
performansına sahip olması ülkelerarasında mevcut olan Dijital
Bölünmenin günümüzde halen devam ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla
Türkiye bu Dijital Bölünmeyi azaltmak için gelişmiş ülkelere kıyasla daha
yüksek bir performans sergilemesi gerekmektedir. Diğer taraftan genel
olarak gelişmekte olan ülkelerle de aynı şekilde gelişmiş ülkeler arasındaki
eşitsizlik devam etmektedir. Ülkelerin birbirinden farklı ekonomik
düzeylere sahip olması dijital bölümünün en önemli sebepleri arasında yer
almaktadır.
Ülkeler arası karşılaştırma yapmak amacıyla ICT düzeylerinin
ölçülmesinde
çeşitli
kriterler
kullanılarak
endeks
değerler
hesaplanmaktadır. Ancak bu endekslerin içerisinde en çok ITU tarafından
geliştirilen ICT Gelişme Endeksi-IDI (ICT Development Index)
kullanılmaktadır. 3 alt kriter ve toplam 11 gösterge kullanılarak hesaplanan
bu endeks 2008 yılında geliştirilmiş olup ilk kez 2009 yılında
yayınlanmıştır.
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Tablo 1. ICT Gelişme Endeksi Kriterleri ve Ağırlıkları
ICT Erişim
Referans
% Ağırlıkları
Değeri
Sabit Telefon Abone Sayısı (100 Kişi
60
20
Başına)
Mobil Telefon Abone Sayısı (100 Kişi
120
20
40
Başına)
Uluslararası İnternet Bant Genişliği
2’1582’212 20
(İnternet Kullanıcı Başına)
Bilgisayara Sahip Olan Hanehalkının
100
20
Yüzdesi
İnternete Erişime Sahip Olan
100
20
Hanehalkın Yüzdesi
ICT Kullanımı
Bireysel
İnternet
Kullanımının
100
33
Yüzdesi
40
Sabit Geniş Bantlı İnternet Abone
60
33
Sayısı
(100 Kişi Başına)
Aktif Mobil Geniş Bantlı Abone Sayısı
100
33
(100 Kişi Başına)
ICT Becerileri
Yetişkin Okur-yazar Oranı
15
33
20
Gayri Safi Ortaöğretim Okullaşma
100
33
Oranı
Gayri Safi Yükseköğretim Okullaşma
100
33
Oranı
Kaynak: ITU, 2017b: 27.
Tablo 1’ de ICT gelişme endeksinin kriterleri ve ağırlıkları yer
almaktadır. ICT erişim, ICT kullanımı ve ICT becerileri olmak üzere 3 alt
kriterden oluşmaktadır. Her birini temsil eden gösterge değişkenler farklı
olmakla birlikte ağırlıkları da farklıdır. ICT erişim alt kriteri %40, ICT
kullanımı alt kriteri %40 ve ICT becerileri kriteri de aynı şekilde %20
ağırlık verilerek normalizasyon yöntemiyle ICT gelişme endeks değerleri
hesaplanmaktadır.
Bu endeks değerini hesaplamadaki temel amaçlar aşağıdaki gibidir
(Magpantay, 2016):
 Ülkelerin zaman içerisindeki ICT gelişme düzeylerinin
evrimini ortaya koymak ve diğer ülkelerle kıyaslamak,
 Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde ICT
gelişme düzeylerindeki süreci izlemek,
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ICT gelişme düzeyleri açısından ülkeler arasındaki dijital
bölünme farklılıklarını ortaya koymak,
ICT’ in potansiyel gelişimi ortaya koymak, büyüme ve
kalkınmayı arttırmaya yönelik ülkelerin ICT’ den daha
fazla faydalanmasını sağlamak.



Tablo 2. ICT Gelişme Endeksi (IDI) Değerleri
Ülkeler

2008

Rank

2010

Rank

2015

Rank

2016

Rank

2017

Rank

Güney Kore

7.80
7.46
7.12
7.03
7.06
7.53
7.14
7.30
7.12
7.34
3.81

1
3
7
10
9
2
6
5
8
4
60

8.40
7.97
8.06
7.60
7.67
8.23
7.79
7.61
7.60
7.78
4.42

1
4
3
10
8
2
6
9
11
7
59

8.78
8.77
8.66
8.54
8.50
8.47
8.40
8.36
8.35
8.34
5.45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
69

8.80
8.68
8.78
8.53
8.66
8.41
8.47
8.40
8.45
8.40
5.66

1
3
2
5
4
8
6
10
7
9
72

8.85
8.71
8.98
8.65
8.74
8.41
8.61
8.49
8.47
8.47
6.08

2
4
1
5
3
11
6
7
8
9
67

Danimarka
İzlanda
İngiltere
İsviçre
İsveç
Hong Kong
Hollanda
Norveç
Lüksemburg
Türkiye

Kaynak: ITU, 2011; ITU, 2016; ITU, 2017b
Tablo 2’de yıllar itibariyle ilk sıralarda yer alan ülkelerin ve
Türkiye’nin ICT gelişim endeks değerleri yer almaktadır. 2008 yılında
2016 yılına kadar Güney Kore lider konumundayken 2017 yılında yerini
İzlanda almıştır. Bu açıdan Güney Kore’nin ve ardından İzlanda’nın
uyguladığı politikalar pek çok ülke açısından yol gösterici niteliktedir.
2008 yılından 2015 yılına doğru İngiltere olumlu bir gelişme gösterirken
İsveç ve Lüksemburg için aynı yorum yapılamamaktadır. Genel olarak ilk
onda yer alan ülke listesinin pek değişmediği görülmektedir. Diğer taraftan
ICT performansı açısından yüksek gelirli ülkelerin başında yer alan
ABD’nin ilk 10 içerisinde yer alamamış olması dikkat çekmektedir.
Türkiye açısından bakıldığında ise ICT gelişme endeks değerinin 2008
yılında 3.81 olduğu ve yıllar itibariyle artarak 2017 yılında 6.08 düzeyine
ulaştığı görülmektedir. Ancak küresel düzeyde ülkelerin sıralaması
açısından bakıldığında Türkiye’de aynı artışın gerçekleşmediği
görülmektedir. Türkiye’nin sıralamada 67. sıralamaya gerilemesi diğer
ülkelerin ICT’ ye yönelik daha verimli politikalar uyguladığını
göstermektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin ICT’ ye yönelik yaptığı
faaliyetler yeterli gelmemektedir.
3. Sonuç
ICT alanında yaşanan gelişmeler gelişmiş ülkelerin daha yüksek bir
gelir seviyesine yükselmesini sağlarken gelişmekte olan ülkelerle olan
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dijital bölünme farkının daha da çok artmasına neden olmaktadır. ICT, bir
yandan ülkelere maliyet avantajı, rekabet üstünlüğü sağlarken diğer
taraftan da toplumun refahını arttırmaktadır. Bu bağlamda, ülkelerin
kaynaklarını ICT alanında yoğunlaştırmaları, hem ulusal hem de
uluslararası düzeyde oldukça önemlidir.
Ülkelerin sahip oldukları ICT dinamiklerinin farklı olmasından
kaynaklanan dijital bölünme sorunu hala ciddi bir şekilde yaşanmaktadır.
Dijital Bölünme kavramının pek çok tanımı yapılmakla birlikte ICT’ ye
sahip olanlar ile olmayanlar, ICT’ yi kullanan ve kullanmayanlar
arasındaki farklılık düzeyleri olarak tanımlamak mümkündür. Bilgiye ve
teknolojiye erişimlerin kıyaslanmasında çeşitli endeks değerler
kullanılmakla birlikte Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
tarafından geliştirilen ICT Gelişme Endeksi-IDI (ICT Development Index)
ölçüt olarak çalışmada kullanılmıştır. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer
alan Türkiye açısından bu endeks değere göre 2010 yılından itibaren genel
olarak olumlu bir seyir izlediği görülmüştür. Ancak bu olumlu seyir
Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması noktasında yetersiz
kalmaktadır.
Çünkü Türkiye, pek çok alana yeterince yatırım
yapmamakta, mevcut yatırımlar da nitelikli sonuçlar vermemektedir. Hem
Türkiye içerisinde bölgelerarası eşitsizliğin yüksek oranda olması hem de
gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında endeks sıralamasında oldukça gerilerde
kalması Türkiye’nin dijital bölünme sorununa çözüm bulmasını zorunlu
kılmaktadır. Bu noktada Türkiye açısından önemli olan ICT’ ye yönelik
yapılan faaliyetlerin niteliğinden ziyade niceliğidir.

Kaynakça
Chinn, M. D., & Fairlie, R. W. (2007). The Determinants Of The Global
Digital Divide: A Cross-Country Analysis Of Computer And Internet
Penetration. Oxford Economic Papers, 59(1), 16-44.
Corrocher, N., & Ordanini, A. (2002). Measuring The Digital Divide: A
Framework For The Analysis Of Cross-Country Differences. Journal of
Information technology, 17(1), 9-19.
Cullen, R. (2001). Addressing the Digital Divide. Online Information
Review, 25(5), 311-320.
Dasgupta, S., Lall, S., & Wheeler, D. (2001). Policy Reform, Economic
Growth, And The Digital Divide: An Econometric Analysis (Vol. 2567).
World Bank Publications.
Doong, S. H., & Ho, S. C. (2012). The Impact Of ICT Development On The
Global Digital Divide. Electronic Commerce Research and
Applications, 11(5), 518-533.
49

Fidan, H. (2017). Gini Approach for Determining of Regional Digital
Divide in Turkey. Business and Economics Research Journal, 8(1), 4962.
Fong, M. W. (2009). Digital Divide: The Case Of Developing Countries.
Issues in Informing Science and Information Technology, 6(2), 471478.
ITU (2011). Measuring The Information Society Report. The ICT
Development Index. Geneva Switzerland.
ITU (2016). Measuring The Information Society Report. The ICT
Development Index. Geneva Switzerland.
ITU (2017a). World Telecommunication/ICT Indicators database,
http://www.itu.int/en/ITU-/Statistics/Pages/stat/default.aspx.
ITU (2017b). Measuring The Information Society Report. The ICT
Development Index. Geneva Switzerland.
Kalaycı, C. (2013). Dijital Bölünme, Dijital Yoksulluk ve Uluslararası
Ticaret. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3).
Mardikyan, S., Yildiz, E. A., Ordu, M. D., & Simsek, B. (2015). Examining
The Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis.
Communications of The IBIMA, 2015, 1.
Magpantay, E. (2016), Composite Indicators and Scoreboards: Sharing
Best Practices. Joint Research Centre European Commission Brussels,
3 February
Nishijima, M., Ivanauskas, T. M., & Sarti, F. M. (2017). Evolution And
Determinants Of Digital Divide In Brazil (2005–2013).
Telecommunications Policy, 41(1), 12-24.
OECD (2001). Understanding the Digital Divide, OECD, Paris.
Quibria, M. G., Ahmed, S. N., Tschang, T., & Reyes-Macasaquit, M. L.
(2003). Digital Divide: Determinants And Policies With Special
Reference To Asia. Journal of Asian Economics, 13(6), 811-825.
Riggins, F. J., & Dewan, S. (2005). The Digital Divide: Current and Future
Research Directions. Journal of the Association for Information
Systems, 6(12), 13.
Van Dijk, J. A. (2006). Digital Divide Research, Achievements and
Shortcomings. Poetics, 34(4), 221-235.
Van Dijk, J. A. (2017). Digital Divide: Impact Of Access. The International
Encyclopedia of Media Effects, 1-11.

50

Vicente, M. R. & López, A. J. (2011). Assessing The Regional Digital
Divide Across The European Union-27. Telecommunications Policy,
35(3), 220-237.

51

52

SOSYAL BİR DEĞER OLAN GÜVEN FAKTÖRÜ VE
EKONOMİDEKİ YERİ
Trust Factor, a Social Value, and Its Place in The Economy
Özge ARPACIOĞLU ÖZDEMİR
Giriş
Sosyal bir olgu olan güven faktörü, birey ve kurumlar arasındaki
ilişkilerin sağlıklı ilerleyebilmesi yönünden önem taşır. Tarihin her
döneminde güven faktörü, sosyal, ekonomik ve hatta psikolojik
boyutlarıyla toplumların uzun süreli ayakta kalabilmelerini sağlayan
önemli bir faktör olmuştur. Kavram çok boyutluluğuyla bir çok bilime
konu olmuş, sosyologlar, siyaset bilimciler, ve ekonomistler tarafından
konuyla ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Güven kavramıyla beraber
sıkça dile getirilen kavramlardan biri de sosyal sermayedir. Sosyal
sermaye kavramı 1970li yılların sonuna doğru önem kazanmış ve
özellikle son yıllarda makro ekonomik performansa sağladığı önemli
ölçüde katkıları ekonomistler tarafından gündeme getirilmiştir. Ekonomik
büyüme üzerinde önemli etkiler doğuran makroekonomik değişkenlerin
yanı sıra, kültürel temelli bir dışsal faktör olan sosyal sermayenin
küreselleşme sonucu ortaya çıkan ekonomik krizlerin olası etkilerini
hafiflettiği ve ekonomilerin rekabet gücünü arttırdığı bilinmektedir.
Bir ekonomide makro ekonomik büyüme üzerinde etki eden tüketim
harcamaları önemli ölçüde güven faktöründen etkilenir. Zira, tüketicilerin
beklentilerinin olumlu yönde ilerlemesi, tüketici güven endeksini
arttırarak, tüketim talebinin de artmasını sağlayacaktır. Tüketim
harcamalarının arkasında yatan dinamiklerin açıklanmasına yönelik
olarak çeşitli teoriler geliştirilmiştir. Ancak, geleneksel teorilerin tüketim
talebini etkileyen güven faktörü gibi daha çok psikolojik temelli dış
etkenleri göz ardı ettikleri görülmektedir. Tüketim harcamaları üzerine
yapılan bazı çalışmalar tüketicilerin gelecek dönem tüketim eğilimlerinin
tüketici davranışlarının psikolojik bir unsur barındırmasından dolayı
ölçülemeyeceğini belirtse de geleneksel teorilerin eksiklerini gidermeye
yönelik ortaya atılan modern teorilerde gelecek dönem tüketim talebini
etkileyen ve tüketicilerin tüketim eğilimlerini etkileyen bir takım
endeksler ilave edilmiştir.
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Çalışmada öncelikle güven unsurunun kavramsal çerçevesine yer
verilecek ardından güven faktörüyle yakından ilişkili olan beklentiler
konusunun uyumcu ve rasyonel beklentiler teorisi tarafından nasıl ele
alındığı açıklanacaktır. Ardından güven faktörünün ekonomideki yeri ve
tüketim talebi üzerindeki rolü incelenecektir. Çalışmada ayrıca, tüketim
talebinin belirleyicileri tüketim teorileri ekseninde ele alınacaktır.
Çalışmanın sonunda 2003 yılından bu yana tüketim talebinin öngörülmesi
amacıyla Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu aracılığıyla her
ay düzenli olarak yayımlanan, tüketici güven endeks değerleri çalışmaya
konu olan dönem çerçevesinde yorumlanacaktır.
2. Güven Kavramı
Güven, eski Türkçede “ küven” kelimesinden gelmektedir. Kavram
sözlük anlamıyla korku, çekinme, kuşku duymadan inanma, bağlanma
duygusu ve itimat olarak tanımlanmakta (Türk Dil Kurumu), genel
anlamda ise dürüstlük ve doğruluk kavramlarını içermektedir.
Güvensizlik ise, karşı tarafın niyetinden emin olmama ve buna bağlı
olarak beklentilerin olumlu yönde ilerlememesi durumu olarak
tanımlanmaktadır (Erdem, 2003:160). Kavram, tek başına, insan
psikolojisi ile ilintili olması nedeniyle kişilerin davranışlarını etkileyen
önemli bir değişkendir.
Güven kavramı pek çok farklı alanlardaki bilimlerce araştırılan bir
konu olmuştur. Güven ile ilgili ilk çalışmalar psikologlarca yapılmış,
sosyoloji, sosyal psikoloji, siyaset bilimi, ekonomi gibi diğer alanlarda da
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İnsanın psikolojik yapısına ait bir özellik
olan güven duygusu, bir başkasına güvenmek ya da bir başkası tarafından
güvenilir bulunmak açısından sosyolojik yönü ağır basan bir kavramdır.
Sosyolojide, insanlar arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan, dürüstlüğün
bir karşılığı olan güven kavramı toplum düzeninin korunabilmesi için
gereken ortak bir duygudur. Toplumun bütününü ilgilendiren yararlı
sonuçlar için, bireyleri gönüllü olarak işbirliğine iten ve bu yolla iyi
toplumun oluşturulmasını kolaylaştıran ‘temel değer” dir (Erdem, 2003:
9).
Farklı türlerde ortaya çıkan güven kavramı araştırmacılar tarafından
incelemeye konu olmuştur. Genel güven, herhangi bir kişinin diğerlerine
olan genel güven eğilimini temsil ederken; kişiliğe dayalı güven,
liderlerin veya diğer kişilerin kişisel özellikleri açısından sahip olduğu
güvenilirlik düzeyini temsil etmektedir. Sürece dayalı güven ise,
başkalarıyla tekrarlı olan ve süregelen etkileşimlerden kaynaklanır ve
büyük ölçüde karşılıklı bir yapı taşır (Bolle, 1998).
Literatürde her araştırmacının güven konusuna faklı yaklaşması ve
kavramın farklı boyutlarda ele alınması ortak bir tanımı zorlaştırmaktadır.
Zira, Rotter’a göre güven; diğer insanların vaat ettiklerini yerine
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getirileceğine dair inanca dair oluşturulmuş genel beklentidir (Lewis,
1985: 975). Luhmann’ın işaret ettiğine göre güven talep edilebilir bir şey
değil, yalnızca teklif edilebilir ve kabul edilebilir bir şeydir (Seligman,
1998). Baron, güveni bir yardımseverlik, bir inanç ve bir davranış olarak
tanımlamıştır (Gerardo, 2003). Kumar’a göre ise güven dürüstlük ve
yardımseverliği gerektirir (Gefen, 2002: 2).
Güven olgusu farklı disiplinlerdeki bilim insanlarınca farklı
perspektifler açısından tanımlansa da tüm bilimlerde kabul gören bir
takım ortak özelliklere sahiptir.
 Güven, kişinin karşısındakine karşı açık olma isteğini arttırırken,
savunma yapma isteğini azaltır.
 Güven duyulan kişinin davranışları daha az kontrol edilir ya da
hiç kontrol edilmez.
 Güven zamanla gelişir.
 Güven karşılıklı bağımlılığı zorunlu kılar.
 Güven olumlu yönde bir beklenti, istek ve inanç içerir.
 Güven iki veya daha fazla insanın etkileşimi ile biçimlenir
(Özler, 2012: 23-24).
Güven ancak dürüst ve etik kurallara bağlı hareket eden bireylerin
oluşturduğu toplumlarda var olabilir. Genel bir özellik olarak, güven
duygusu, bir toplum düzenli ve dürüst davranışlara beklenti yaratacak
şekilde bir dizi ahlaki değeri paylaştığı zaman yükselir (Gökalp, 2003:
163). Toplumu ayakta tutan ve onların uzun süreli ayakta kalabilmelerini
sağlayan temel unsur "güven ortamı" olduğuna göre, güven ortamının var
olduğu toplumların pozitif değerler yaratması beklenmektedir.
2.1. Güven - Beklenti İlişkisi
Özünde inanma duygusu içeren kavram, beklentilerle yakından
ilişkilidir. Beklentiler mevcut bilgiler veri iken, geleceğe dair yapılan
tahminleri içerir. Öyle ki, güven kavramının tanımı pek çok araştırmacı
tarafından; beklenti, inanç, risk alma, öngörülebilirlik, kolayca
yaralanabilirlik (savunmasızlık), gibi kavramlarla beraber ele alınmıştır.
(Tokgöz,2013: 62). Güven faktörünün hakim olduğu bir ortamda,
bireylerin başka bireylere karşı olumlu beklentiler taşıması ve bu
beklentilere karşı önemli derecede hassasiyet göstermesi söz konusudur.
Güven faktörünün beklentilerle yakından ilişkisi iktisat teorisinde
iktisadi ekoller tarafından da ele alınmıştır. Beklentiler, teoride farklı iki
yaklaşım çerçevesinde şekillenmektedir. Bunlar; Uyarlayıcı (Adaptif)
Beklentiler ve Rasyonel Beklentiler Teorisi’dir. Uyarlayıcı beklentiler
teorisinde iktisadi karar birimleri tarafından herhangi bir değişkenin
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gelecek değerine yönelik tahmini, ilgili değişkenin geçmiş dönem verileri
göz önünde bulundurularak yapılır. Gelecekle ilgili beklentiler
oluşturulurken, geçmiş dönem verileri kullanılır ve yaklaşık bir sonuç
elde edilir. Bu tür beklentiler tamamen adaptif yönde oluşturulmuştur ve
ancak geçmiş ve cari dönem değerleri arasında farklılıklar oluşması
durumunda değiştirilirler.
Karar birimlerinin geleceğe yönelik kararlarını geçmiş dönem
deneyimlerinden yola çıkarak vermesi oldukça basit ve makul bir tercih
olsa da ekonomik karar birimlerinin değişkenin gelecekte alacağı değerin
tahmininde yanılgıya düşmelerine sebep olabilir. Gelecekle ilgili
tahminlerin belirlenmesinde uyumcu beklentilere sahip olmanın, karar
birilerini yanılgıya düşürebildiği durumuna, iktisat teorisinde beklentiler
konusunun ilk ele alındığı Cobweb (örümcek ağı teorisi) teorisinde
rastlamak mümkündür. Teorem fiyatlarla üretim miktarları arasındaki
gecikmeli ilişkileri esas alan ve piyasada oluşan dalgalanmaları
dönemler itibariyle incelemeye alan bir analizdir. Bu tür dalgalanmalara,
üretime ilişkin verilen kararla elde edilen ürün arasındaki zaman farkının
büyük olduğu dallarda, özellikle de tarımsal ürün piyasalarında rastlamak
mümkündür. İlk kez zirai ürün piyasası için geliştirilen bu teoreme göre,
ileriki dönemde piyasaya arz edilen üretim miktarı bugün piyasada
oluşan fiyatlar tarafından belirlenir. Tarımsal üretimde bu yılın arzı,
geçen yılın fiyatına veya gelecek yılın arzı, bu yılın fiyatına bağlıdır.
Üreticiler mevcut piyasa fiyatına göre üretimlerini arttırdıkları zaman
piyasa fiyatı düşmekte ve yeni bir fiyat oluşmaktadır. Bu yeni düşük
fiyata dayanılarak üreticilerin ertesi yıl üretimlerini azaltmaları halinde
ise fiyatlar yükselmektedir. Teori, tarımsal ürün fiyatlarının genellikle arz
ve talebin kesiştiği noktada değil de bu ürünlerin üretimindeki
dalgalanmalar nedeniyle denge noktası etrafında hareket ettiğini
öngörmektedir.
1970’li yıllara kadar iktisatçılar beklentilerini geçmiş ve bugüne ait
verileri göz önünde tutarak belirlerken, bu dönemden sonra beklentiler
rasyonel beklentiler teorisine göre oluşturulmuştur. Klasik iktisadın temel
prensiplerine bağlı kalan, rasyonel beklentiler teorisi ise, 1961 yılında
John Muth’un “Rasyonel Beklentiler ve Fiyat Hareketleri Teorisi” adıyla
yayınlamış olduğu makalesi ile ortaya çıkmıştır. Keynesyen makro
teoriye karşı teori olarak ortaya çıkan ve monetarist akımın bir alt alanı
olarak değerlendirilen rasyonel beklentiler teorisinin iktisat bilimine
getirdiği yenilik “beklentiler” konusunda olmuştur. Rasyonel beklentiler
teorisi, insanların tam enformasyona sahip olduklarını ve bunu çok iyi
kullandıkları varsayımına dayanır. İnsanı rasyonel bir varlık olarak kabul
eden bu teoriye göre, birey herhangi bir değişkenle ilgili bir beklenti
oluşturmadan önce, sahip olduğu tam bilgisiyle değişkenle ilintisi olan
tüm verileri hesaplamalara dahil edilir.
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Muth’a göre ekonomide bekleyişler rasyoneldir. Bekleyişlerin
rasyonel olması, bir ekonomik değişkenin rasyonel bekleyişleri
oluşturulurken piyasada beklenen değer ile gerçekleşen değer arasındaki
farkın, beklenen değeri sıfır olan tesadüfi bir değişken olması anlamını
taşımaktadır ki ekonomik birimler, değişkeni etkileyebilmektedirler ve bu
alanda elde edebildikleri tüm bilgilerden yararlanabilmektedir (Karaoğlu,
2013: 5).
Rasyonel Beklentiler Teorisi geleceğe yönelik beklentilerin bireyleri
hiçbir zaman yanılgıya düşürmeyeceği iddiasında değildir. Ekonomik
değişkenleri belirleyen süreçlerin büyük çoğunluğu “tesadüfi” süreçlerdir.
Yani süreçler önceden tahmini mümkün olmayan bazı özellikler taşır.
Rasyonel beklentiler teorisinin önemi, bireylerin sadece geçmişle ilgili
verileri değil gelecekle ilgili verileri de dikkate alması gerektiğini
belirtmesidir. Geçmişe dayalı beklentiler ancak değişkenlerin geçmiş ve
gelecek değerleri arasındaki ilişki sabitse anlamlıdır. Bireyler geleceğe ait
tahminlerini belirlerken sadece geçmiş verilerden yararlanıyorlarsa, bu
tür beklentiler gerçekçi olmayacaklardır. Zira, rasyonel beklentiler
Teorisine göre, Keynesyen makro teorinin düzeltilmesi mümkün olmayan
yanlışı da budur (Karaoğlu, 2013: 5).
2.2. Ekonomide Güven Faktörü
Güven kavramının genellikle sosyolojik bir olgu olarak görülmesi
iktisadi analizlerde göz ardı edilmesine sebep olsa da sosyal sermaye
unsuru olan kavram ekonomik yaşamda, belirsizliği azaltarak,
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasında önemli
bir yere sahiptir. Nitekim, sosyal sermayenin kalkınma için önemli bir
anahtar olduğu görüşü ve sosyal sermayenin geliştirilmesinin teşviki
Dünya Bankası’nın gündemine de yerleşmiştir.
Fertten başlayarak topluma kadar herkesin ihtiyaç duyduğu önemli bir
kavram olan güven toplumu bir arada tutan en önemli sermayedir. Bir
toplumda veya onun bazı bölümlerinde güven duygusunun hakim
olmasından dolay ileri gelen yeti, sosyal sermaye olarak tanımlanır
(Gökalp,2003: 163). Toplumdaki insanların birbirlerine duydukları
güveni oluşturan sosyal sermaye unsuru dinamik bir kavram olup, pek
çok disiplini ilgilendirmesi sebebiyle ortak bir tanıma sahip değildir.
Kavram ekonomik açıdan ele alındığında, bireylerin ortak amaçları
doğrultusunda gruplar oluşturarak bir arada çalışabilme yetisi olarak
tanımlanmaktadır.
Sosyal sermaye, geniş kitleler içerisinde var olabildiği gibi, aile veya
diğer küçük gruplar arasında da oluşabilmektedir. Sosyal sermaye,
tarihsel alışkanlıklar, gelenek, görenek ve kültür gibi faktörler aracılığıyla
iletilmesi yönüyle insan sermayesinden farklıdır (Fukuyama, 2000: 42).
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Sosyal sermayenin olduğu toplumlarda yeni kurumlar oluşturabilme
ve işbirliği yapabilme kapasitesi artmakta, kendi kendine organize
olabilme yeteneği, ekonomik ve siyasi yaşamı kolaylaştırabilmektedir.
Sosyal sermayenin yüksek olduğu toplumlarda, birlik, beraberlik
dayanışma, işbirliği ve karşılıklı sözleşmelerin katı kurallar çerçevesinde
ve kısa vadede tercih edilmediği bir durumun oluşmasını sağlamaktadır.
Aile bağlarının sıkı sıkıya bağlı olduğu, aile dışı fertlerle ilişkilerin
kopuk olduğu bir çevre, insani gelişme ve ekonomi üzerinde olumsuz
etkiler oluşturmakta iken çevresi ile ilişkilerinin kuvvetli olduğu ve bu
yolla bilginin paylaşılmasına katkı sağlayan ortamlar ekonomik gelişme
sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Bireylerin yalnız kan bağıyla
bağlı oldukları veya kişisel olarak tanıdıkları, kendilerine benzeyen
kimselere değil, yabancılara da güvendiği bir toplumun, sosyal sermaye
yapısının daha sağlam olduğu söylenebilir (Buğra, 2001).
Güven kavramının hakim olduğu, sosyal sermaye unsurunun önem
taşıdığı ekonomilerde, makroekonomik performansın olumlu yönde
arttığı bilinmektedir. Fukuyama (2005)’nın, Güven-Sosyal Erdemler ve
Refahın Yaratılması adıyla yayınlamış olduğu kitabında bir sosyal
sermaye unsuru olan güven kavramının öneminden bahsedilmiş, güven
faktörünün ekonomideki yerine sıkça atıfta bulunulmuştur. Çalışmada
güven duygusunun hakim olduğu toplumların geleneksel üretim
faktörlerini ve sosyal sermaye unsurunu daha etkin kullandıkları ve
ekonomik rekabet ortamında daha uzun süreli ayakta kalabildikleri
sonucuna ulaşılmıştır.
Sosyal sermayenin yüksek olduğu toplumlarda, belirsizlik faktörü
rastlanılan bir durum değildir. Ekonomide, belirsizlik istenilen bir durum
değildir. Zira, belirsizlik güven ortamının oluşmasını engelleyen önemli
bir faktördür. Belirsizlik bireylerin rasyonel davranmalarını mümkün
kılmaz. Belirsizlik bir nevi risktir. Risk ve belirsizlik beklentilerin
kötümser bir hal almasına neden olarak, yatırımları azaltarak, hacim
kaybına ve sonucunda ekonomik istikrarsızlığa sebebiyet vermektedir.
Keynes’in genel teorisinde de belirsizlik kavramının beklentilerde
gelişen kötümserlik haline neden olarak ekonomik istikrarsızlığa neden
olduğu savına sıkça atıfta bulunulur. Keynes, güncel hayatta bilinen bir
şeyin gelecekte kestirilemeyeceğini savunur. Çünkü piyasalardaki
sakinlik ve hareketsizlik, kesinlik ve güvenlik durumu ansızın
bozulabilmekte, ani ve sert değişiklikler olabilmektedir. (Moggridge,
1985: 90). Belirsizlik faktörünün hâkim olduğu bir durumda beklentilerin
olumlu yönde gerçekleşmesi mümkün değildir.
Geleceği öngörmenin mümkün olmaması, yatırım veya diğer
girişimlerde belirsizlik ortamının hakim olması rasyonel olmayan
beklentilerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Çünkü nispeten uzun
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ömürlü olan bir malın bugünkü değeri önemli belirsizliklere bağlı etkiler
tarafından hesaplanmaktadır. Oluşan belirsizlik ve ulaşılan sonuçların
beklenen değerleri hiçbir nesnel matematik anlamında gerçekten
ölçülebilir (sayılabilir) değildir. Bu şekilde oluşan bekleyişlerin rasyonel
bekleyişlerden farklı olarak hatalı sonuçlar doğurabilmesi bekleyişlerin
gözden geçirilmesine neden olurken, zaman faktörünün analize dahil
edildiğini de göstermektedir (Öztürk ve Turan, 2016: 266).
Ekonomide güven ve maliyet arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Zira,
piyasalarda alıcı ve satıcıların sağlam hukuki temeller çerçevesinde
oluşturulan sözleşmelere bağlı işlem görmeleri belirsizlikleri ve buna
bağlı olarak işlem maliyetlerini de düşürecektir. Benzer şekilde üretim
sürecinde işçi ve işveren arasındaki bağların güçlü hukuksak çerçevede
oluşturulması belirsizliğin ortadan kalkmasını, kaynakların etkin
kullanımını ve maliyet kontrollerini kolaylaştırmaktadır.
Güven duygusunun hakim olmadığı ve bireylerin birbirlerine karşı
samimi olmadığı bir ortamda dürüst alışverişler piyasanın dışına itilir. Bu
durum “kötü para iyi parayı kovar” şeklinde ifade edilen Gresham
Yasasını işletir ve dürüst olmayan alışverişlerin, dürüst alışverişleri
piyasadan kovması şeklinde gerçekleşecektir. Bu ihtimal ticari işlemlerde
güven sorunun en ağır maliyetidir. Dürüst olmamamın maliyeti sadece
satın alanın aldatıldığı miktarı değil, yasal ticaret üzerinde meydana
getirdiği maliyeti de içermektedir (Akerlof: 2000: 240).
Uygulanan iktisat politikasının iç tutarlılığı ve etkinliği de güven
ortamının oluşmasında önemli bir etkendir. Tutarlı ve istikrarlı politikalar
güven ortamı sağlayarak ülkelerin uluslar arası rekabet gücünü arttır,
uluslararası krizlere daha dayanıklı olmalarını sağlar.
2.3. Güven Faktörünün Tüketim Üzerindeki Rolü
Makro ekonomik teoride, iktisadi karar birimlerinden birisi
tüketicilerdir. Tüketici kavram olarak, bir mal ya da hizmeti özel amaçları
için satın alarak nihai olarak kullanan ya da tüketen gerçek ya da tüzel
kişidir. Tüketim talebini belirleyen çok sayıda faktör mevcut olsa da
teoride genel olarak ;
 bir malın veya hizmetin piyasada oluşan fiyatı
 tüketicinin geliri ve talebin gelir elastikiyeti
 rakip malların veya ikame malların fiyatı ve talebin
çapraz esnekliği
 zevk ve tercihler
 nüfus ve nüfus yapısı
 gelir dağılımı
 beklentiler
tüketim talebini belirleyen faktörlerdir.
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Ekonomide milli geliri oluşturan harcama kalemlerinin tüketim,
yatırım, devlet ve dış ticaret harcamalarından oluştuğu göz önünde
bulundurulduğunda, tüm harcama kalemleri milli gelir üzerinde etki
yaratabilmektedir. Tüketim harcamaları ise mili geliri oluşturan toplam
harcamaların en önemli bileşenidir. Zira, toplam harcamalar içerisindeki
en büyük pay tüketim harcamalarından oluşmaktadır. Önemli bir
makroekonomik değişken olan tüketim harcamaları belirli bir dönem
içerisinde tüketicilerin fayda sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları mal
ve hizmetleri satın alabilmeleri için yapmış oldukları toplam
harcamalardan oluşur. Milli gelirin önemli bir kısmını teşkil eden tüketim
harcamaları ise çok sayıda değişkenden etkilenmektedir. Tüketim
harcamalarını belirleyen faktörler;







Harcanabilir Gelir Düzeyi
Servet Düzeyi
Reel Faiz Oranı
Para Politikası
Maliye Politikası
Geleceğe Yönelik Beklentiler

ve diğer nedenlerdir.
Tüketim talebinin makro ekonomide önemli bir değişken olması ve
kayda değer veriler sağlaması ekonomi yazınında tüketim teorisi ile ilgili
çok sayıda teorinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Farklı ekoller tarafından
ortaya atılan bu teoriler kişilerin tüketim harcamalarının belirleyicilerinin
neler olduğu konusu oluşturmaktadır.
Klasiklere göre tasarruf yatırım eşitliği faiz değişkeni tarafından
belirlenir. Faizin varlığı, vazgeçilen cari tüketim karşılığında bireylerin
gelecekte daha fazla tüketime sahip olmak istediklerini veya aynı miktar
ve nitelikteki iki maldan, gelecekte değil cari dönemde ellerine geçecek
olanı tercih ettiklerini gösterir. Bu nedenle faiz, cari mallarla gelecekteki
malların değişiminin ortaya çıkardığı bir fiyat, bir primdir. Eğer bu prim
pozitifse, cari mallar gelecekteki mallarla birebir değişilmemekte,
bireylerin zaman tercihi cari tüketim lehine olduğu için, faiz, cari
tüketimden vazgeçmenin bir fiyatı olmaktadır (Akyüz, 1980: 174-175).
Kısacası tüketim talebini belirleyen faiz değişkeni, bugün ki tüketimden
vazgeçmenin bir bedelidir.
Keynes faiz oranlarının tüketim talebinde önemli belirleyici
olmadığını, paranın kullanımı için bir ödeme anlamında yalnızca parasal
bir olgu olduğunu savunmuştur. John Maynard Keynes’in, 1936 yılında
yayımlanan “İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi”nde tüketim
talebini belirleyen en önemli belirleyicinin o dönemde elde edilen cari
gelir düzeyin olduğunu belirtmiştir. Literatürde Mutlak Gelir Hipotezi
olarak bilinen bu yaklaşıma göre, harcanabilir gelir ve tüketim talebi
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arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Harcanabilir gelirde meydana gelen
artış tüketim talebini arttıracak, ancak tüketim talebindeki bu artış
harcanabilir gelirde meydana gelen artıştan daha az olacaktır. Böylece,
hane halkları artan gelirinin tamamını tüketme eğilimine girmeyecektir.
1949 yılında Dusenberry tarafından geliştirilen nispi gelir hipotezine
bireyin harcanabilir gelirindeki artış tüketim talebini arttırırken, gelirde
meydana gelen azalma bireylerin tüketimlerinde ani bir azalmaya neden
olmamaktadır. Öyle ki teoriye göre bireylerin gelirleri yaşamın her
evresinde değişebildiği için istikrarsız ancak tüketim harcamaları
bireylerin yaşam standartlarını düşürmek istememeli nedeniyle
istikrarlıdır. Geliri düşen birey harcamalarını hemen kısmamak için
geçmiş dönem tasarruflarını kullanır. Bu durum tüketimlerin yavaş yavaş
azalmasına neden olur. Nispi gelir hipotezine göre bireyin tüketim
davranışını belirleyen faktör sadece harcanabilir gelir değil aynı zamanda
çevrenin sahip olduğu gelir düzeyidir. Teoride, her bireyin tüketim
düzeyinin, o bireyin ait olduğu gruptaki (mahalle-meslek-sosyal çevre)
nispi gelir durumuna bağlı olduğu; kişinin ait olduğu gruptaki nispi gelir
durumu değişmedikçe, gelirden tüketime tahsis ettiği kısmın da
değişmeyeceği kabul edilir. Bireyin çevresinde yaşayan bir kişinin
gelirinin 3 kat artması sonucu, bulunduğu çevrenin ortalama geliri de
aynı oranda artıyorsa ve böylece kişinin nispi geliri sabit kalıyorsa,
kişinin gelirden tüketime ayrılan kısmı yani ortalama tüketim eğilimi de
değişmeyecektir.
1930’da Fisher tarafında geliştirilen zamanlararası tüketim tercihi
hipotezine göre, birey tüketim harcamalarında iki farklı yol sergiler. Kişi
ya gelecekteki tüketimini azaltmadan bugün yapacağı tüketimi yarınki
tüketimine tercih eder; ya da bugün ki tüketimini azaltarak ve gelirin
büyük bir bölümünü tasarruf ederek gelecekteki tüketimi bugüne tercih
eder. Kişinin tüketim talebini belirleyen faktör kişinin içinde bulunduğu
ve gelecek dönem elde edeceği gelir düzeyidir.
1950 yılında, Mutlak gelir hipotezinin eksik yanlarını gidermeyi
amaçlayan, ve Fisher’ın zamanlararası tüketim tercihi modelinden yola
çıkan Franco Modigliani tüketici davranışlarını açıklayan çalışmasında
ömür boyu hipotezini geliştirmiştir. Bu hipoteze göre tüketim, Keynes’in
mutlak gelir hipotezinden elde edilen sonuca ek olarak tüketim talebinin
sadece bugünkü gelirin değil ömür boyunca elde edilmesi planlanan
gelirin bir fonksiyonu olduğunu ileri sürmektedir. Bu teoriye göre,
bireyler yaşamları boyunca tüketim planların sorunsuz ve düzenli
olmasını isterler. Kişinin gelirinin en yüksek olduğu orta yaş döneminde
kişi tasarrufta bulunur, emeklilik döneminde geliri düşen birey
tasarruflarını harcar. Böylelikle birey istikrarlı ve sistematik bir tüketim
düzeyine erişir. Bu hipotez cari tüketimi belirleyen faktörün mevcut
servet ve yaşam boyu gelir olduğunu savunur.
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Modigliane’nin ömür boyu gelir hipotezini tanımlayan sürekli gelir
teorisi 1957 yılında Milton Friedman tarafından geliştirilmiştir. Sürekli
gelir teorisi, zamanlararası tüketim tercihi teorisine bağlı kalmakla
beraber hane halklarının gelirlerinde sistematik olmayan durumların da
gerçekleşebileceği varsayımına dayanması yönünden ömür boyu gelir
teorisinden ayrılmaktadır.
Ömür boyu gelir teorisi, hane halklarının tasarruf etme durumlarını
hesaba katması ve servet faktörünü de tüketim fonksiyonunun
belirleyicisi olarak ele alması yönüyle, sürekli gelir teorisi de tüketicilerin
geleceğe ilişkin gelir beklentilerini nasıl şekillendirdiklerine yaptığı
vurgu ile tüketim teorilerine ilişkin yazına önemli katkı sağlamaktadır
(Özdemir, 2013: 7).
Sürekli gelir ve ömür boyu gelir teorilerinde bugünkü tüketim talebi
gelecekte elde edilmesi beklene gelirin bir fonksiyonu olmasıyla
uyarlayıcı bekleyişler yaklaşımı içinde kabul edilirken, R.Hall tarafından
1970’lerde geliştirilen Rassal Yürüyüş Hipotezi rasyonel bekleyişler
yaklaşımı içinde tüketimin rassal yürüyüşe sahip olduğunu ve gelecek
tüketimin en iyi tahmin edici değişkeninin cari tüketim olduğunu
belirtmiştir.
Geleneksel tüketim teorilerinin bireylerin tüketim talebini belirleyen
etkenleri açıklama noktasında tam olarak yeterli olmadığı, zira, tüketim
talebinin sadece miktara bağlı değişkenler tarafından belirlenemeyeceği
bir gerçektir. Katona (1975), tüketicilerin harcamalarını gelecek
dönemdeki finansal durumlarının nasıl olacağı yönündeki beklentileri,
kapasite ve istekleri ve hatta tüketicilerin sosyal çevrelerinde birbirleriyle
paylaştıkları bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.
Katona tarafından geliştirilen tüketici anketleri ve anket sonuçlarına göre
belirlenen tüketici güven endeksi, bireylerin tüketim ve tasarruf etme
eğilimlerini belirleyebilme, ve buna bağlı olarak ekonominin ileri
dönemdeki seyrini gösterebilmesi açısından önemlidir.Tüketici güveninin
ekonominin gelecekteki durumu ile ilgili bilgi sağlayabildiğine ilişkin
elde edilen bulgular pek çok ülkenin tüketici eğilimlerinin belirlenmesine
olan yönelimini de beraberinde getirerek, bir çok ülkede, tüketici güven
endeksinin belirlenmesine yönelik anketler ve endekslerin geliştirmesini
sağlamıştır. Günümüzde birçok ülke düzenli olarak tüketici güven
endeksleri yayımlamaktadır.
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3. Tüketici Güven Endeksi
Tüketicilerin gelecekteki beklentileri, güven ve tüketim endeksleriyle
ölçülmektedir. Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali
durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve
gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf
eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir (Tüik, 2017). Tüketici
güven endeksinde meydana gelen azalma harcamaların kısılmasına neden
olarak, üretimi ve buna bağlı olarak yatırımları daraltarak büyümeye
olumsuz etki yapmaktadır. Zira, ekonomik büyümedeki önemli rolü ve
ülkelerin gayri safi yurt içi hasılalarının büyük bir kısmını oluşturması
nedeniyle harcamalardaki yönelimler ekonomideki yükseliş veya
durgunluk ile ilgili önemli bilgiler içerecektir.
Tüketici güven endeksi, 0 ile 200 arasında değer almaktadır. Tüketici
güven endeksinde 100 birimin üzerindeki değerler tüketicinin ülke
ekonomisindeki gidişatı olumlu yorumladığını, ekonominin büyümesini
beklediğini göstermektedir. 100 birimin altındaki değerler ise tüketicinin
ekonomiye yönelik beklentilerinin olumsuz olduğunu, buna bağlı olarak
tüketim talebini kısacağını ekonomide daralma durumunu beklediklerini
göstermektedir. Dolayısıyla para politikaları tüketici harcamalarını
artırmaya yönelik uygulamaya alınmaktadır.
Tüketici güven endekslerinin hesaplanması önemlidir. Her ay Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası (TCMB) tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, rastgele
seçilen haneleri temsil eden kişiler tarafından yapılan anket sonuçları ele
alınarak hesaplanmaktadır. Tüketicilerin eğilim ve beklentilerinin
ölçümünde 4 ana alan belirleyici olmaktadır.
 Tüketicilerin satın alma güçlerindeki mevcut durumları, geleceğe
yönelik beklentileri, gelecek dönem borçlanma durumları ve
gelecek dönem tasarruf eğilimlerinden oluşan kişisel mali durum
faktörü
 Tüketicilerin geçmiş ve gelecek genel ekonomik durum
değerlendirme ve beklentileri,
gelecek dönem iş bulma
beklentileri ve mevcut dönemin tasarruf etmek ve dayanıklı
tüketim malı satın almak için uygunluğunu değerlendirdiği genel
ekonomi faktörü
 Tüketicilerin tüketim mallarına olan harcama yapma planları olan
harcama faktörü
 Tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde fiyatlardaki değişimin
yönüne ilişkin beklentilerini içeren fiyat beklenti faktöründen
oluşmaktadır.
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Beklentilerin iyi yönde ilerlemesi tüketici güven endeksini arttırırken,
olumsuz seyretmesi endeks değerinin düşmesine sebep olmaktadır.
Tüketicinin kendini güvende hissetmesi beklentilerini olumlu yönde
oluşturacak, tüketici parasını daha rahat kullanacak, ihtiyacı için harcama
yapacak, parası yetmiyorsa kredi kullanacaktır. Tüketicinin ekonomiye
ilişkin güvenini yitirmesi harcamalarını kısmasına, tüketicinin başka bir
ifadeyle, “içine kapanmasına” neden olmakta ve sonuçta “piyasada işler
durmaktadır (Koç, Kaya, Şenel: 2017: 19).
Tablo 1. Tüketim Endeksi ve Tüketici Güven Endeksi Yıllık Değişim
Oranları (2011-2015)
Yıllar

Tüketim
Endeksi Değişim
%

Tüketici Güven
Endeks Değeri

Tüketici Güven
Endeksi Değişim
%

2011

6.7

78.82

1.05

2012

4.9

73.59

-5.23

2013

0.8

74.97

1.38

2014

-1.1

67.75

-7.22

2015

0.4

73.58

5.83

Kaynak: CNBC-e Endeksleri, TÜİK
2011-2015 dönemi kapsayan tüketim endeksi ve tüketici güven
endeksi arasındaki ilişkinin yönünü belirleyen, değişkenlere ait rakamsal
veriler tablo 1’de görülmektedir. Bu iki değişken arasındaki ilişki
incelenirken, tüketim endeksinde meydana gelen değişmeye neden
olabilecek başka bazı faktörlerin de bulunması, doğru yorumlama
yapabilmek açısından gerekli ve önemlidir.
Tüketim endeksi, Türkiye’de yaygın satış yapan firmaların müşteri
başına ortalama harcama rakamlarından hesaplanmaktadır. Hesaplamada
kıllanılan sektörler; gıda, giyim, ev eşyası, sağlık, eğlence, kültür, otellokanta-turizm, konut, ulaştırma, çeşitli mal ve hizmetler şeklindedir.
Tablodan da anlaşıldığı üzere, yıllık bazda tüketici güveni değişimi ile
tüketim endeksi değişimine ilişkin verilerin eğilimlerinin benzerlik
gösterdiği ve tüketici güveninin birçok dönemde tüketim endeksi ile ilgili
öncü bir gösterge olabileceğine yönelik çıkarımlar yapılabilmektedir.
Tüketici güven endeksinin artış gösterdiği yıllarda, tüketim endeksinin
arttığı; azaldığı dönemlerde tüketim endeks değerinin azalma trendine
girdiği görülmektedir.
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2011 yılında 78.82 olan tüketici güven endeksi %5.23 değer
kaybederek 2012 yılında 73.59 olarak gerçekleşmiştir. Tüketici güven
endeksindeki azalma, tüketicilerin beklentilerinde oluşan karamsarlık hali
2012 yılında tüketim endeksini % 4.9 oranında artmasına neden olmuştur.
2013 yılında tüketici güven endeksinde meydana gelen %1. 38lik artış,
beklentilerin iyi yönde ilerlediğini göstermektedir. Öyle ki, 2013 yılında
tüketici güven endeksi yıllık bazda % 74.97 olarak gerçekleşmiş. Bu
iyimser tablo tüketim endeksinde %0.8 oranında bir artış sağlamıştır.
Tablo da dikkat çeken bir nokta, 2014 yılında tüketicilerin
beklentilerinde meydana gelen olumsuz durumdur. İç talep zayıflığının
bir göstergesi olan bu dönem tüketici güveninde kötümser duruma işaret
etmekte, tüketicinin mevcut ve gelecek dönem satın alma gücüne,
genel ekonomik durum ve iş
bulma olanaklarına yönelik
değerlendirmelerindeki bozulduğunu işaret etmektedir. 2014 yılında
tüketici güven endeksi önemli bir düşüşle 67.75 olarak gerçekleşmiş,
tüketici güven endeksi bir önceki yıla göre %7.22 oranında değer
kaybetmiştir. Bu ani düşüş tüketim endeks değerinde yıllık bazda %1.1
oranında gerilemesine neden olmuştur. Yükselen tüketici güven
endeksinin aniden düşüşe geçtiği 2014 yılının düşük dış talep, olumsuz
rekabet koşullarının etkisi ile endeks değerini düşürdüğü görülmektedir.
Bu düşüşün tekrar toparlanma sürecine girdiği 2015 yılında %5.83
oranında artarak, tüketim endeks değerini de %0.4 oranında arttırdığı
görülmektedir.
Tablo 2. Tüketici Güven Endeksi, 2014-2018
Yıllar

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZ.

TEM.

2014

72,4

69,2

72,7

78,5

76,0

73,7

73,9

2015

67,7

68,1

64,4

65,4

64,3

66,4

64,7

2016

71,6

66,6

67,0

68,5

68,8

69,4

67,0

2017

66,9

65,7

67,8

71,3

72,8

70,0

71,3

2018

72,3

72,3

71,3

71,9

69,9

70,3

73,1

Kaynak: TÜİK
2014-2018 dönemine ilişkin veriler tablo 2’de yer almaktadır. 2015
yılının ilk 3 çeyreğine ait tüketici güven endeks değerinin oldukça düşük
değerlerde seyretmesine rağmen, endeks değeri son çeyrekte hızlı bir
toparlanma sürecine girmiştir. Tüketici güven endeksindeki bu belirgin
düşüşün siyasi belirsizlik buna bağlı olarak kurlardaki yukarı yönlü
hareketlilikle birlikte gösterge tahvil ve faizin yüksek olmasının önemli
bir neden olduğu söylenebilir.
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2015 yılında en düşük seviyeye gerileyen endeksin 2018 yılının ocak
ve şubat ayında %72.3 değeriyle oldukça yüksek bir artış gösterdiği
görülmektedir. Tüketici güven endeksindeki bu artışın arkasında yatan
sebepleri alt endeksleri değerlendirerek görmek mümkündür.
Tablo 3. Tüketici Güven Endeksi, Alt Endeksleri ve Değişim Oranları,
Şubat 2018.
Endeks
01/2018

02/2018

Bir Önceki Aya Göre
Değişim %
01/2018 02/2018

Tüketici güven
endeksi

72.3

72.3

11,1

-0,1

Hanenin maddi
durum
beklentisi

91.1

91.3

7,3

0,2

Genel ekonomik
durum
beklentisi

96,1

96,8

9,7

0,7

İşsiz beklentisi
sayısı

76,0

75,3

7,7

-0,9

Tasarruf etme
ihtimali

26,2

25,7

49,7

-1,9

Kaynak: TÜİK
Tablo 3, 2018 yılının ocak ve şubat aylarına ait alt endeks değerlerini
ve bu alt endeks değerlerinin ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan
tüketici
güven
endekini
göstermektedir.
Alt
endeksler
değerlendirildiğinde, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi
durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin artmasından dolayı maddi
durum beklentisi ocak ayına kıyasla %0.2 oranında artarak 91.3 değerine
ulaşmıştır. Tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemin genel ekonomik
durumu beklentileri incelendiğinde, şubat ayında daha iyimser bir tablo
gözlemlenmektedir. Zira, ocak ayında %96,1 olan endeks değeri şubat
ayında %0.7 artarak 96,8 değerine ulaşmıştır. Tüketici güven endeks
değerini belirleyen diğer önemli bir alt endeks tasarruf etme ihtimali
endeksidir. Gelecek 12 aylık dönemde tüketicinin tasarruf etme
ihtimalinin düşük olduğu görüşü bu endekste 0.9 oranında bir azalmaya
sebebiyet vererek endeks değerini %25.7 ye düşürmüştür. Gelecek 12
aylık dönemde önemli bir makroekonomik sorun olarak görülen işsizlik
probleminin tüketiciler tarafından artacağı yönündeki bekleyişler işsiz
sayısı beklentisi endeksinde azalışa neden olmaktadır.
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Maddi durum beklentisi ve genel ekonomik durum beklentisindeki
iyimser tabloya karşın işsiz beklentisi sayısı ve tasarruf etme
ihtimalindeki karamsar tablo 2018 ocak ayında tüketici güven endeksinin
(%72.3), şubat ayı endeks değeri ile (%72.3) aynı değerde kalmasına
neden olmuştur.
4. Sonuç
Sosyal sermaye, bireysel değerlerden ziyade toplumsal değerlerin
hâkim olmasına dayanır . Sosyal sermayenin hakim olduğu toplumlarda
bireylerin daha huzurlu, daha sağlıklı ve kendilerini daha güvende
hissettikleri görülmektedir. Benzer şekilde, sosyal sermaye, sosyal
gelişmişliğin yanında ekonomik gelişmeyi de beraberinde getirmektedir.
Güven, genellikle sosyal sermayenin en önemli unsuru olarak kabul
edilmektedir. Toplumların uzun süreli ayakta kalabilmelerini sağlayan
temel unsur "güven ortamı" olduğuna göre, güven ortamının var olduğu
toplumların pozitif değerler yaratması beklenmektedir. piyasada alışveriş
yapan alıcı ve satıcıların alışverişlerini sağlam hukuki temellere
dayandırması, üretim sürecinin hukuki çerçevede gerçekleştirilmesi
belirsizlik ve risk faktörünü azaltarak kaynakların etkin kullanımını ve
maliyet kontrollerini kolaylaştırır.
Güven faktörünün tüketim harcamaları üzerinde önemli bir etkiye
sahiptir. İktisat teorisinde, tüketim harcamalarını etkileyen pek çok sayıda
değişken geleneksel teorilerde ele alınmıştır. Ancak geleneksel teoriler
tüketim talebinin güven kavramı gibi insanın psikolojik yönüne ağırlık
veren bir faktörü belirleyici olarak ele almaktan uzaktır. Tüketim talebini
belirleyen etkenlerin sadece maddi değişkenlerden ibaret olmadığını,
bunun dışında başka bazı dışsal faktörlerin ele alınmasının gerekli olduğu
görüşü Katona (1975) tarafından ifade edilmiştir. Katona tarafından
geliştirilen tüketici anketleri tüketicilerin tüketim ve tasarruf etme
eğilimlerini ölçme, ve buna bağlı olarak ekonominin gelecek dönemdeki
seyrinin belirlenmesi açısından önemli bir adımdır. Öyle ki, pek çok
ülkede ekonominin gelecekte uygulanması gereken muhtemel
politikaların belirlenebilmesi açısından yapılan bu anketlerin sonuçları
önem kazanmaktadır. Tüketici güven endeksleri ekonomiye ilişkin diğer
verilere göre hesaplanması ve belirlenmesi nispeten daha kolaydır. Ayrıca
milli gelirin en önemli ve en büyük paya sahip olan belirleyicisi olması
toplam tüketim harcamalarının seyri ile ilgili net bilgi sağlayabilmektedir.
Tüketici Eğilimi Anketi ve Tüketici Güven Endeksi Türkiye’de 2003
yılının son ayından itibaren yayımlanmaya başlanan yeni bir veridir.
Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2011-2015 dönemine
ilişkin tüketici endeksi ve tüketici güven endeksine ilişkin veriler
incelendiğinde verilerin eğilimlerinin benzerlik gösterdiği ve tüketici
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güveninin birçok dönemde tüketim endeksi ile ilgili öncü bir gösterge
olabileceğine yönelik çıkarımlar yapılabilmektedir.
Türkiye’de 2011-2015 dönemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde
tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut
durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın
gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin en yüksek olduğu dönem
78.82 endeks değeriyle 2011 yılıdır. 2011 sonrası dönemde tüketici güven
endeksi bir azalış ve ardından bir artış sürecine girmiştir. tüketici güven
endeksinin aniden düşüşe geçtiği 2014 yılının düşük dış talep, olumsuz
rekabet koşullarının etkisi ile endeks değerini düşürdüğü görülmektedir.
İlgili dönem bir bütün olarak değerlendirildiği, tüketici güvenin istikrarlı
bir seyir izlemediği görülmektedir. 2015 yılında tüketici güven
endeksindeki karamsar tablonun, 2018 yılının ikinci çeyreğine kadar olan
dönemde tüketici beklentilerinin olumlu yönde ilerlediği, ancak
2.çeyreğinden itibaren kötümser bir hal aldığı ve endeks değerinde sert
bir düşüş yaşadığı görülmektedir.
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TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ÜLKELERİNDE
EKONOMİK BÜYÜME, AR-GE VE İNOVASYON İLİŞKİSİ:
YENİ NESİL PANEL VERİ ANALİZİ
Relationship between Economic Growth, R&D and Innovation in
Turkey and EU Countries: New Generation Panel Data Analysis
Hüseyin USLU1
Giriş
20. yüzyılın ikinci yarısında başlayan küreselleşme eğilimi, gelişen
teknolojinin sağladığı hızlı ve güvenilir iletişim, ulaşım ve ödeme
olanakları sayesinde 21. yüzyılda artık ekonomik ve sosyal hayatın
yadsınamaz bir gerçeğine dönüşmüştür. Özellikle internet erişiminin
yaygınlaşması ile birlikte hız kazanan elektronik ticaret (e-ticaret),
günümüzde hacmi hızla artan bir sektör haline gelmiştir. Bu sayede
dünyanın herhangi bir noktasında gerçekleştirilen üretime, dünyanın çok
farklı noktalarından erişim kolaylaşmış/olanaklı hale gelmiş olup, bu
durum, kalite ve fiyat rekabetini de beraberinde getirmiştir. Firmalar dış
ticarette artan rekabet ortamında, ürün çeşitliliği, kalite, maliyet, geniş
pazarlama ağı ve satış sonrası hizmetler alanında önemli mesafeler
almışlardır.
Küreselleşme ve ürünlere erişim kolaylığı, aynı zamanda ürün yaşam
sürelerini de kısaltmış, firmaları sürekli yeni ürünler ve bu ürünlere ait yeni
modeller geliştirmeye mecbur bırakmıştır. Bu durum, firmaları sürekli
olarak Araştırma ve Geliştirme (Ar&Ge) ve inovasyon (yenilik)
faaliyetlerinde bulunmaya zorlamaktadır. Schumpeter’in (1939, 1941)
ifadesiyle bu süreç, “Yaratıcı yıkımı” da beraberinde getirmekte, yenilik
faaliyetlerine gerektiği kadar önem vermeyen firmalar zaman içinde
piyasadan silinmekte, yerlerine daha verimli çalışan yeni firmalar
geçmektedir. Böylece ekonomide kaynak dağılım etkinliği de
sağlanmaktadır (Güloğlu ve Tekin, 2012).
Ülkeler bu küresel rekabet ortamında firmalarına dış ticarette ek rekabet
gücü kazandırabilmek için rekabetçi kur politikaları geliştirmekte, eğitim
ve sağlık alanlarında yaptıkları çalışmalarla ülkelerinin beşeri sermayesini
yükseltmeye çalışmakta, kamu ya da özel sektör eliyle yapılacak Ar&Ge
1
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ve inovasyon çalışmalarına daha fazla kaynak aktarabilmektedirler.
Türkiye de bu alanda sürekli kendine hedefler koymakta, ama maalesef
çoğunlukla bunlara ulaşamamaktadır. Örneğin; 2010 yılında yayınlanan
2023 Vizyonu Programında, o dönemde %1’in altında olan Ar&Ge
harcamalarının Gayrı Safi yurtiçi Hâsıla (GSYH) içindeki payının 2015’te
%2’ye, 2023’te %3’ün üzerine çıkartılması planlanmış olsa da 2018 sonu
itibariyle bu oran hala %1’lerdedir.
2004 yılına kadar 15 ülkeden oluşan Avrupa Birliği (AB), 2004’te
Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Letonya,
Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 2007’de
Romanya ve Bulgaristan’ın ve son olarak 2013’te Hırvatistan’ın
katılımıyla 28 üyeye ulaşmıştır. AB için en önemli sorunlardan biri; yeni
katılan bu ülkelerin Birliğe uyumunu sağlayabilmektir. Bunun için ülkeler
arasındaki teknolojik ve gelişmişlik farkları azaltılmaya, ekonomik ve
siyasi işleyişler uyumlaştırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, Arnavutluk,
Karadağ, Makedonya ve Sırbistan ise AB’ye üyelik müzakereleri devam
eden aday ülkelerdir. AB, üyelerinden ve aday ülkelerden, birçok konuda
kendilerini yenilemelerini ve Birliğin gelişmiş ülkelerine yakınsamalarını
istemekte/beklemektedir. Bu konuda pek çok projeler geliştirilmekte,
destekler verilmektedir. Bu noktada ülkelerin gerçekleştirecekleri Ar&Ge
ve inovasyon çalışmaları büyük önem taşımaktadır.
Bu çalışmada ekonomik büyüme, Ar&Ge ve inovasyon arasındaki
ilişkiler, 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Türkiye’nin 1996-2017 dönemi
verileri kullanılarak, yeni nesil panel veri analiziyle incelenmiştir. Ülkeler
arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı; LM, LMS, CD ve LMBC
testleriyle sınanmış ve AB ülkeleri ve Türkiye arasında yatay kesit
bağımlılığının olduğu görülmüştür. Serilerin durağanlığı; CADF panel
birim kök testiyle sınanmış ve serilerin I(1) oldukları tespit edilmiştir.
Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; ECM panel eşbütünleşme
testiyle incelenmiş ve modellerde yer alan serilerin eşbütünleşik oldukları
belirlenmiştir. Regresyon analizleri CCE yöntemiyle gerçekleştirilmiş, reel
milli geliri; reel Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artışın %0.14,
inovasyondaki %1’lik artışın %0.05 oranında artırmış olduğu, reel
GSYH’deki %1’lik artışın reel Ar&Ge harcamalarını %1.75 oranında
artırdığı belirlenmiştir. Seriler arasında nedensellik ilişkilerinin varlığı;
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testiyle sınanmış; Ar&Ge
ve inovasyondan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi tespit
edilemezken, ekonomik büyümeden Ar&Ge ve inovasyona ve Ar&Ge’den
inovasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri bulunmuştur.
Çalışmanın, incelenen konu, kullanılan veri seti ve analiz yöntemleri
itibariyle literatüre ve ülke ekonomisine bir katkı sağlaması
beklenmektedir. Ayrıca bu çalışmadan elde edilen bulgular, diğer
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gelişmekte olan ülke ekonomileri için de önemli politika önerileri
içermektedir.
1. Teorik Çerçeve
Zenginleşmek, daha fazla kazanmak ve bu yolla refahını artırmak,
Alfred Marshall’ın homo economicus (faydasını, çıkarlarını artırmaya
çalışan canlılar) olarak tanımladığı insanoğlunun tarih boyunca en temel
arzularından biri olmuştur (Uslu, 2018a). Bu konudaki başarılar firmaları
ve ülkeleri daha üst sıralara taşırken, siyasetçilere de oy kazandırmaktadır.
Ekonomistler bu süreçte firmalara, politika yapıcılarına ve hanehalkına
yönelik çok sayıda teori geliştirmiş, yol göstermeye çalışmışlardır. David
Hume, 1752’de yayımlanan ve modern makroekonominin başlangıcı
olarak kabul edilen Ticaret Dengesi Üzerine kitabında; dış ticaretin ülke
ekonomileri için önemine vurgu yaparken, Adam Smith (1776)’da
yayımlanan Milletlerin Zenginliği adlı eserinde; iş bölümü ve uzmanlaşma
ile üretimin artırılmasının, serbest dış ticaretle de fazla gelen üretimin
değerlendirilmesinin, hem ülke içinde, hem de ülkelerin bir bütün olarak
daha hızlı zenginleşmesinin en önemli yolu olduğunu açıklamıştır.
1750-1776 döneminde etkili olan Fizyokrat ekonomistler; ekonomik
büyümenin tarımsal üretimle gerçekleşeceğini iddia etmişlerse de 1800’lü
yılların başından itibaren, buhar gücünün üretim ve ulaşımda
kullanılmasıyla başlayan Sanayi Devrimi, ülkelerin ekonomik
büyümelerinde kitlesel (seri) üretimin yerini ve önemini ortaya koymuştur
(Tunalı ve Erbelet, 2017). Jean Baptiste Say (1767-1832), “her arz kendi
talebini yaratır” diyerek ekonomide önemli olanın üretim olduğunu öne
sürse de Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), “Yaratıcı Yıkım”
teorisinde; önemli olanın sadece üretmek değil, kaliteli ve yeni olanı
üretmek olduğunu, bunun için de firmaların kendilerini sürekli
yenilemelerinin gerektiğini, bunu yapmayan firmaların, yenilikçi firmalar
karşısında rekabet edemeyerek sektörden çekilmek zorunda kalacağını dile
getirmiştir.
Ekonomistler aynı zamanda ekonomik büyümenin kaynaklarını da
açıklamaya çalışmışlar, bu konuda teoriler, öneriler geliştirmişlerdir.
Harrod (1937, 1939) ve Domar (1946, 1947) çalışmalarıyla şekillenen
Post-Keynesyen Büyüme Modeline göre; ekonomik büyümenin asıl
kaynağı sanayi üretimidir. Bunun için ülkedeki sabit sermaye stokunun
(Fabrika binaları, makine, teçhizat, alt yapı tesisleri, vb.) artması
gerekmektedir. Harrod-Domar bunun için ülkelerdeki tasarrufların
artırılmasının gerektiğini öne sürmüştür (Kutlu ve Horvath, 2017). Oysa
Tasarruf Paradoksunda da ifade edildiği üzere; insanların gelirleri
artmaksızın gerçekleşecek tasarruf artırma eğilimi, ülkelerin milli gelirini
azaltacaktır. Keynes (1937) bunu; “Bir kişinin daha fazla tasarruf yapması
kişinin zenginleşmesine, tüm bireylerin daha fazla tasarruf yapmaları ise
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toplumun daha az mal üretmesine ve fakirleşmesine yol açar” diyerek dile
getirmiştir.
Rosenstein-Rodan (1943), geliştirdiği Büyük İtiş Teorisinde, geri
kalmış ülkelerin kendi iç dinamikleriyle ekonomik büyümelerini
hızlandıramayacaklarını, ekonomik büyümelerini hızlandırabilmek için
gerekli nitelikli işgücü ve sermaye stokuna sahip olmadıklarını, bu tür
ülkelerde ekonomik büyümenin ancak büyük miktardaki uluslararası
yardımlar veya borçlanmayla mümkün olabileceğini ifade etmiştir (Demir,
2013).
Solow (1956) ve Swan (1956) tarafından geliştirilen Neo-Klasik
Büyüme Modelinde ekonomik büyüme; sermaye stoku (K) ve işgücü
(L)’nün bir fonksiyonu olarak ifade edilmiştir. Neo-Klasik Büyüme
Modelinde reel milli gelir (Y), bir Cobb-Douglass üretim fonksiyonu
yardımıyla açıklanmaktadır (Durusu-Çiftçi, 2015; Uslu, 2018b: 101):
𝑌 = 𝐴𝐾𝛽 𝐿𝛼

(1)

Bu eşitlikte 𝐴: ekonomik büyümeyi etkileyen teknoloji ve diğer dışsal
faktörleri, 𝛽: milli gelirin, sermayeye olan duyarlılığını ve 𝛼: üretimin,
işgücüne olan duyarlılığını ifade etmektedir. Solow-Swan (1956), ölçeğe
göre sabit getiri varsayımı altında (𝛽 + 𝛼 = 1), Denklem (1)’i tekrar
düzenlediklerinde;
𝑌 = 𝐴𝐾𝛽 𝐿1−𝛽

(2)

𝛽 1 −𝛽

𝑌 = 𝐴𝐾 𝐿 𝐿

(3)

haline getirmişlerdir. Denklem (3)’ün her iki tarafı L’ye bölündüğünde;
𝑌
𝐾 𝛽
= 𝐴( )
𝐿
𝐿

(4)

𝑦 = 𝐴𝑘𝛽

(5)

haline gelmektedir. Artık Solow-Swan (1956) Neo-Klasik büyüme
modelinde işgücü başına çıktı (𝑦), işgücü başına düşen sabit sermaye
stokunun (𝑘) bir fonksiyonu haline gelmektedir. Bu modele göre ekonomik
büyümenin artırılabilmesi için işgücü başına düşen sermaye stokunun
artırılması gerekmektedir. Ancak ülkelerin sermaye stokunu sonsuza kadar
artırmak mümkün olmadığı ve artırılabilse bile sermayenin azalan
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verimleri yasası gereği, sınırlı ekonomik büyüme söz konusudur. Bu teori;
ekonomilerin sonsuza kadar büyümeye devam edemeyeceğini, bir
noktadan sonra durağan durum dengesine erişeceğini ve büyümenin
duracağını öne sürmektedir (Yardımcı, 2006).
Solow – Swan (1956), büyüme modelinde teknoloji tamamen dışsal
kabul edildiği için bu modele Dışsal Büyüme Modeli adı da verilmektedir.
Oysa teknoloji göz ardı edilerek ekonomik büyümenin tam olarak
anlaşılması ve açıklanması olanaklı değildir. Romer (1986) ve Lucas
(1988), bu sorunu aşabilmek için teknolojiyi işgücünün niteliği üzerinden
büyüme modeline dâhil ederek, İçsel Büyüme Modelini geliştirmiştir. Bu
modele göre; artan teknolojik ilerleme, işgücünün üretkenliğini artırarak,
beşeri sermayeyi (Human Capital: H), o da ekonomik büyümeyi sonsuza
kadar artıracaktır. Beşeri sermaye; işgücünün niteliklerini geliştirmeye
yönelik eğitim ve sağlık harcamaları, işgücüne sağlanan staj olanakları
(deneyim, know-how; iş yapma bilgisi), Ar&Ge ve inovasyon
çalışmalarına verilen önemin bir toplamını ifade etmektedir. İçsel Büyüme
Modeli de bir Cobb-Douglass üretim fonksiyonunu temel almaktadır
(Güvel, 2011: 106):
𝑌 = 𝐾 𝛼 𝐻𝛽

(3)

Burada 𝑌; reel üretim miktarını (çıktı), 𝐻; sağlık, eğitim, tecrübe ve
yüksek teknolojili cihazlarla donatılmış işgücünü (beşeri sermayeyi) ifade
etmektedir. İçsel büyüme modelinde, artan beşeri sermaye ve teknoloji
düzeyindeki iyileşmelere bağlı olarak, ekonomik büyümenin sonsuza
kadar devam edeceği öngörülmektedir (Gülmez ve Akpolat, 2014).
2. Avrupa Birliği (AB) Ülkelerinde ve Türkiye’de Ekonomik
Büyüme, Ar&Ge ve İnovasyon
1957’Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, İtalya ve Lüksemburg
arasında işgücü, mal ve hizmetlerin üye ülkeler arasında serbest dolaşımı
amacıyla kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu’na 1973’te İngiltere,
Danimarka ve İrlanda, 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve Portekiz
kabul edilmiştir. 9-10 Aralık 1991'de Maastricht'te yapılan toplantı
sonucunda; topluluğun adı Avrupa Birliği olarak değiştirilmiş ve sadece
ekonomik bir birlik olmaktan çıkarılıp, parasal alanda, ortak dış politika,
güvenlik politikaları, adalet ve içişlerinde işbirliğine gidilmesi karar
bağlanmıştır (Karluk ve Tonus, 1998). Maastricht Anlaşması, 1 Kasım
1993’te yürürlüğe girmiş, seçili ülkeler arasında 1999’da ortak para birimi
(Euro)2 kullanımı başlamıştır. 1995 yılına kadar 12 ülke ile gelen AB, bu
2

Günümüzde ortak para birliğine (Eurozone) dahil 19 ülke bulunmaktadır (Ela, 2018).
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tarihte Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in de katılımıyla 15 ülkeye
ulaşmıştır3. 2004 yılında Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya, Estonya, Malta, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi’nin, 2007’de Romanya ve Bulgaristan’ın ve son olarak
2013’te Hırvatistan’ın katılımıyla 28 üyeye ulaşmıştır (AB Bakanlığı,
2013).
Türkiye 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğu’na (AET)
ortaklık için başvuruda bulunmuş, 12 Eylül 1963’te AET ile Ankara
Anlaşmasını imzalamıştır. Aralık 1964’te yürürlüğe giren bu antlaşma, bir
üyelik anlaşması değil, ortaklık antlaşmasıdır. Yani Türkiye ile AET
arasında tam üyelik için gerekli hazırlık çalışmalarının yürütülmesi ve
ileride bir gümrük birliği kurulmasını öngören bir antlaşmadır. Bu
antlaşma ile Türkiye AET’ye “ortak üye” olmuştur. Yine bu antlaşmaya
göre Türkiye’nin AET’ye tam üyeliği; hazırlık aşaması, geçiş aşaması ve
gümrük birliği aşaması şeklinde üç kademeye ayrılmıştır. AET ile Türkiye
arasında kurulması planlanan gümrük birliğine ilişkin katma protokol 23
Kasım 1970’te imzalanmış, 1 Ocak 1973’te yürürlüğe girmiştir. AET’ye
tam üyelik yolunda 1978 yılına kadar belirli mesafeler alınmış olsa da
Türkiye yaşamakta olduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 9 Ekim 1978'de
Katma Protokolden kaynaklanan yükümlülüklerini süresiz olarak askıya
aldığını duyurmuştur. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası ülkede yaşanan
insan hakları ihlalleri nedeniyle AET, 22 Ocak 1982’de Türkiye’ye yapılan
mali yardımları durdurmuştur (Tezcan ve Aras, 2016). 16 Eylül 1986’da
tekrar hızlandırılan AET’ye üyelik işlemleri, Mart 1995’te imzalanıp, 1
Ocak 1996’da yürürlüğe giren Gümrük Birliği Antlaşması ile yeni bir
boyut kazanmıştır.
Aralık 2004’te Brüksel’de düzenlenen AB zirvesinde Türkiye'nin
AB’ye girebilmek için gerekli siyasi kriterleri büyük ölçüde yerine
getirdiği teyit edilmiş ve Birliğe katılım müzakerelerinin 3 Ekim 2005
tarihinde başlanmasına karar verilmiştir. Günümüzde hala Türkiye’nin
AB’ye tam üyelik müzakereleri devam etmektedir (AB Bakanlığı, 2018).
AB ülkeleri ve Türkiye’nin 2017 yılsonu itibariyle temel makroekonomik
verileri Tablo 1’de yer almaktadır.

3

Bu ülkeler aynı zamanda AB’nin en köklü ve büyük ülkeleri de olup, literatürde AB15
şeklinde ifade edilmektedirler (Tezcan ve Aras, 2016; Yıldız, 2018; Çakmak ve Yıldız,
2018).
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Tablo 1: AB Ülkeleri ve Türkiye’nin Temel Makroekonomik Verileri
(2017)
Ülke

Nüfus

GSYH
(Milyar
Dolar)

KBGSYH
(Dolar)

Büyüme Patent
Patent Toplam Ar&Ge /
(%)
(Yerli) (Yabancı) Patent GSYH (%)

Avusturya
8.8
417
47291
3.0
2178
238
Belçika
11.4
493
43324
1.7
1104
129
Bulgaristan
7.1
57
8032
3.6
250
11
Hırvatistan
4.1
55
13295
2.8
181
15
Kıbrıs
1.2
22
25234
3.9
5
1
Çek Cumh.
10.6
216
20368
4.3
892
37
Danimarka
5.8
325
56308
2.2
1642
326
Estonya
1.3
26
19705
4.9
28
1
Finlandiya
5.5
252
45703
2.6
1231
89
Fransa
67.1
2583
38477
1.8
14106
2112
Almanya
82.7
3677
44470
2.2
49576 19329
Yunanistan
10.8
200
18613
1.4
662
57
Macaristan
9.8
139
14225
4.0
663
34
İrlanda
4.8
334
69331
7.8
252
115
İtalya
60.6
1935
31953
1.5
8995
1002
Letonya
1.9
30
15594
4.5
125
22
Litvanya
2.8
47
16681
3.8
115
48
Lüksemburg
0.6
62
104103
2.3
158
311
Malta
0.5
13
26946
6.4
8
1
Hollanda
17.1
826
48223
3.2
2373
341
Polonya
38.0
525
13812
4.6
4361
131
Portekiz
10.3
218
21136
2.7
824
34
Romanya
19.6
212
10814
6.9
1035
38
Slovakya
5.4
96
17605
3.4
212
2
Slovenya
2.1
49
23597
5.0
500
5
İspanya
46.6
1311
28157
3.1
2691
133
İsveç
10.1
538
53442
2.3
2026
314
İngiltere
66.0
2622
39720
1.8
12885
8432
Türkiye
80.7
851
10541
7.4
6330
747
Kaynak: World Bank (2018a, 2018b, 2018d, 2018e, 2018g, 2018h, 2018i).

2416
1233
261
196
6
929
1968
29
1320
16218
68905
719
697
367
9997
147
163
469
9
2714
4492
858
1073
214
505
2824
2340
21317
7077

3.1
2.4
1.0
0.9
0.5
2.0
3.0
1.5
2.9
2.2
2.9
0.9
1.4
1.5
1.4
0.6
1.1
1.3
0.8
2.0
1.0
1.3
0.5
1.3
2.6
1.3
3.5
1.7
1.1

Tablo 1’deki verilere göre AB ülkeleri arasında nüfusu en fazla olan
ülkeler; Almanya, Fransa, İngiltere ve İtalya’dır. Türkiye, AB’ye
girdiğinde, nüfusu en kalabalık ikinci ülke olacaktır. 2017 yılı milli
gelirlerine bakıldığında; Almanya 3.67 trilyon Dolar ile ilk sırada yer
almakta, onu 2.62 tirlyon Dolar ile İngiltere, 2.58 trilyon Dolar ile Fransa
ve 1.93 trilyon Dolar ile İtalya takip etmektedir. Türkiye’nin 2017 yılı
GSYH’si 851 milyar Dolardır. Kişi başına düşen milli gelir noktasında;
Lüksemburg 104 bin Dolar ile ilk sırada yer almakta, onu 69 bin Dolar ile
İrlanda, 56 bin Dolar ile Danimarka ve 53 bin Dolar ile İsveç takip
etmektedir. 2017 yılında ekonomik büyümesi en yüksek olan ülkeler;
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İrlanda (%7.8), Türkiye (%7.4) ve Romanya’dır (%6.9). Bu çalışmada
inovasyon, patent başvuru sayısıyla ölçülmüş olup, Almanya yaklaşık 69
bin ile ilk sırada yer almakta, onu 21 bin ile İngiltere, 16 bin ile Fransa ve
10 bin ile İtalya takip etmektedir. Milli gelirden Ar&Ge harcamalarına
ayrılan paylara bakıldığında; İsveç’in %3.5 ile ilk sırada yer aldığı, onu
%3.1 ile Avusturya, %3 ile Danimarka ve %2.9 ile Finlandiya ve
Almanya’nın takip ettiği görülmektedir. Bu oran Türkiye’de sadece
%1.1’dir.
3. Literatür Özeti
Ar&Ge ve inovasyonun ekonomik büyümeye etkilerinin incelendiği
çalışmalara, tarih sırasına göre bakıldığında; Bilbao-Osorio ve RodriguezPose (2004), Ar&Ge ve inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerini AB ülkelerinin 1990-2000 dönemi verilerini kullanarak Panel
EKK yöntemiyle analiz etmiş ve inovasyondaki artışların ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerinin, beklenilenin aksine negatif veya
istatistiksel olarak anlamsız olduğunu, milli gelirdeki ve özel sektör
Ar&Ge harcamalarındaki artışların AB ülkelerinde inovasyonu pozitif
etkilediğini, ancak kamu tarafından yapılan Ar&Ge harcamalarının
inovasyonu negatif etkilediğini belirlemiştir.
Güloğlu ve Tekin (2012), yüksek gelirli OECD ülkelerinde Ar&Ge
harcamaları, inovasyon ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 19912007 verileriyle GMM ve Panel VAR yöntemleriyle incelediği çalışmada;
Ar&Ge harcamalarının, inovasyonun nedenseli olduğunu, inovasyonun da
ekonomik büyümeyi arttırdığını tespit etmiştir.
Göçer (2013) gelişmekte olan 11 Asya ülkesinin 1996-2012 dönemi
verilerini kullanarak, yeni nesil panel veri analizi yöntemleriyle yaptığı
analizde; Ar&Ge harcamalarındaki artışın, yüksek teknolojili ürün
ihracatını ve ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini belirlemiştir.
Blanco ve Prieger (2013), Ar&Ge harcamalarının ekonomik büyüme ve
verimlilik artışına olan etkilerini, ABD’nin eyaletlerine ait 1963-2007
dönemi verilerini kullanarak Panel ARDL yöntemiyle analiz etmiş ve
Ar&Ge harcamalarındaki artışların ekonomik büyümeyi ve verimlilik
artışını pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı büyüklükte etkilediğini tespit
etmiştir.
Petrariu, Bumbac ve Ciobanu (2013), inovasyonun, ülkelere dış
ticarette rekabet gücü ve ekonomik büyüme sağlayıp sağlayamadığını,
gelişmekte olan Doğu Avrupa Ülkeleri’nin 1996-2010 dönemi verilerini
kullanarak, korelasyon matrisi yöntemiyle araştırmış ve inovasyondaki
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artışların, bu ülkelerin ekonomik büyümelerini azaltıcı yönde etkisinin
olduğunu tespit etmiştir4.
Gülmez ve Akpolat (2014), Ar&Ge harcamaları ve inovasyonun
ekonomik büyümeye etkilerini, AB15 ülkeleri ve Türkiye’nin 2000-2010
dönemi verilerini kullanarak, GMM yöntemiyle analiz etmiş ve kişi başına
düşen milli geliri; Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artışın %0.327,
inovasyondaki %1’lik artışın ise %0.077 artırdığını belirlemiştir.
Bozkurt (2015), Ar&Ge harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkileri, Türkiye'nin 1996-2012 dönemi verilerini kullanarak, Johansen
(1988) eşbütünleşme testi ve VEC yöntemiyle analiz etmiş, Ar&Ge
harcamalarındaki artışların ekonomik büyümeyi, ekonomik büyümedeki
artışların da Ar&Ge harcamalarını olumlu yönde etkilediğini tespit
etmiştir.
Dam ve Yıldız (2016) BRICS-TM ülkelerinde 2000-2012 dönemi için
iki yönlü rassal etkiler modeliyle yaptığı panel veri analizinde, Ar&Ge ve
inovasyonun, ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini belirlemiştir.
Sungur, Aydın ve Eren (2016), Ar&Ge, inovasyon, ihracat ve
ekonomik büyüme arasındaki asimetrik ilişkileri, Türkiye’nin 1990-2013
dönemi verilerini kullanarak, Hatemi-J yöntemiyle analiz etmiş ve
inovasyondan büyümeye, ihracattan Ar&Ge çalışmalarına, inovasyondan
ihracata ve Ar&Ge alanında çalışan sayısından ihracata doğru nedensellik
ilişkileri tespit etmiştir.
Çakmak ve Yıldız (2018), inovasyonun ihracat üzerindeki etkilerini,
Türkiye ve AB15 ülkelerinin 1998-2013 dönemi verilerini kullanarak,
Panel ARDL yöntemiyle araştırmış ve inovasyonun, genel ihracatı değil,
sadece yüksek teknolojili ürün ihracatını anlamlı düzeyde etkilediğini
belirlemiştir.
Yıldız (2018), inovasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini,
Türkiye ve AB15 ülkelerinin 1998-2013 dönemi verilerini kullanarak,
Panel ARDL yöntemiyle araştırmış, inovasyon ve yatırımların ekonomik
büyümeyi pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilediğini tespit
etmiştir.
Polat (2018), gelişmekte olan Asya ülkelerinde Ar&Ge ve inovasyonun
ihracata olan etkilerini, 1996-2016 dönemi için yeni nesil panel veri analizi
ile incelemiş ve Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artışın, ihracatı %0.20
oranında artırdığını ortaya koymuştur.
Sesay, Yulin ve Wang (2018), BRICS ülkelerinde inovasyonun
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 2000:Q1-2013:Q4 dönemi için
4

Aslında bu sonuçlar, inovasyonun sadece patent sayısı ile temsil edilmesinden de kaynaklanmış
olabilir. Bunun yerine daha gerçekçi göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır.
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sabit etkiler model yardımıyla araştırmış ve patent sayısındaki %10’luk
artışın bu ülkelerde ekonomik büyümeyi %0.15 artırdığını tespit etmiştir.
Literatürde yer alan çalışmaların genellikle Ar&Ge ve inovasyondan
ekonomik büyümeye doğru olan etkileri incelemeye odaklandığı görülmüş
olup, bu çalışmada Ar&Ge, inovasyon ve ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiler eşanlı olarak incelenerek, literatürdeki bir boşluk doldurulmaya
çalışılmıştır.
4. Ekonometrik Analiz
4.1. Veri Seti
Bu çalışmada ekonomik büyüme, Ar&Ge ve inovasyon arasındaki
ilişkileri tespit edebilmek üzere; 28 AB ülkesi ve Türkiye’nin 1996-2017
dönemi verileri kullanılmıştır. Ar&Ge verileri (ARGE) World Bank
(2018a)’dan GSYH’ye oran olarak alınmış, World Bank (2018b)’den
alınan cari GSYH verileriyle çarpılarak düzey değerleri haline getirilmiş,
World Bank (2018c)’den alınan Tüketici Fiyat Endeksi (2010=100)
verileri kullanılarak reel hale getirilmiştir. İnovasyon verisi (INV) olarak,
literatürdeki Güloğlu, Tekin ve Sarıdoğan (2012); Güloğlu ve Tekin
(2012); Göçer (2013); Dam ve Yıldız (2016) çalışmaları temel alınarak,
ülkelerde yapılan patent başvuru sayısı verileri kullanılmıştır. Bu veri;
World Bank (2018d)’den alınan yerli patent başvuru sayısı ile World Bank
(2018e)’den alınan yabancı patent başvuru sayısının toplamıyla elde
edilmiştir. Ekonomik büyüme (GSYH); Reel GSYH (2010 yılı sabit
fiyatlarıyla) ile temsil edilmiş olup, bu veriler World Bank (2018f)’den
alınmıştır. Bütün verilerin doğal logaritmaları alınarak analizlerde
kullanılmıştır5. Ayrıca bütün ekonomileri önemli ölçüde etkilemiş olan
2008 küresel ekonomik krizinin etkileri de kukla değişken (K 2008) ile
analizlere dâhil edilmiştir. Kukla değişken oluşturulurken; krizin başladığı
2008 yılına ve etkilerinin en yoğun yaşandığı 2009 yılına 1, diğer yıllara 0
değerleri verilmiştir6.
4.1.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır.

Verilerin logaritmalarının alınması; analiz sonucunda değişen varyans sorunu ile
karşılaşılma riskini azaltır ve bulguları % olarak yorumlama imkânı sağlar (Göçer, 2016:
92; 142). Bu nedenle tercih edilmiştir.
6 Örneğin; 2008 küresel ekonomik krizi nedeniyle Türkiye ekonomisi 2008 yılının son
çeyreğinden başlayarak, 2009 yılının üçüncü çeyreği dâhil küçülmüş, 2009 yılı son
çeyreğinde tekrar büyümeye başlamıştır. Dolayısıyla kriz Türkiye ekonomisini en yoğun
olarak 2008 ve 2009 yıllarında etkilemiştir. Benzer durum AB ülkeleri için de geçerlidir.
AB ülkelerinde 2011 yılında yaşanan sorunlar ise 2008 krizinden çok, bu ülkelerin kendi
borçluluk düzeylerindeki artışla ilgilidir. 2011’de Yunanistan’ın dış borçlarının milli
gelirine oranı %177’yi aşmış, borçlar çevrilemez hale gelmiş, pek çok ekonomik kısıntılar
yapılmış ve Yunan ekonomisi 2011’de %9.1 küçülmüştür (World Bank, 2018h).
5
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Tablo 2: Veri Setine Ait Tanımlayıcı İstatistikler
LnGSYH
26.00
26.15
28.98
22.48
1.61
-0.03
2.16
18.94
0.00
16585.4
1643.98
638

Ortalama
Ortanca
En Çok
En Az
Standart Sapma
Çarpıklık
Basıklık
Jarque-Bera
Olasılık
Toplam
Standart Sapmaların Kareleri Toplamı
Gözlem Sayısı

LnARGE
21.28
21.30
25.45
15.67
2.15
-0.22
2.32
17.40
0.00
13575.41
2947.04
638

LnINV
6.96
6.94
11.14
1.10
1.88
-0.14
3.15
2.62
0.27
4437.913
2253.63
638

Tablo 2’deki verilere göre; paneli oluşturan ülkelere ait veriler arasında
çok büyük farklılıklar bulunmamaktadır7. Bu durum, yapılacak analizler
sonucunda değişen varyans sorunu ile karşılaşılma riskini azaltacaktır.
Analiz için kullanılacak gözlem sayısının (638)’da yeterli olduğu
görülmektedir.
4.1.2. Korelasyon Analizi
Korelasyon, serilerin birlikte hareket etme eğilimlerinin bir göstergesi
olup, korelasyon katsayısı (-1, +1) aralığında değerler almaktadır.
Korelasyon katsayısının -1 veya +1’e yaklaşması, değişkenler arasındaki
ilişkinin güçlü olduğunu gösterir. Korelasyon katsayısının işareti ise
değişkenler arasındaki ilişkinin yönü hakkında bilgiler sunmaktadır. İşaret
pozitif çıktığında; değişkenlerden biri artarken, diğerinin de arttığı, negatif
çıktığında ise değişkenlerden biri artarken, diğerinin azaldığı anlaşılır
(Köse, 2011). Bu çalışmada değişkenler arasındaki korelasyon matrisi
oluşturulmuş ve Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Korelasyon Matrisi
LnGSYH
LnARGE
LnINV

LnGSYH
1
0.95
0.86

LnARGE
0.95
1
0.79

LnINV
0.86
0.79
1

Bunu sağlayan önemli bir faktör de serilere logaritmik dönüşümlerin uygulanmış
olmasıdır.
7
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Tablo 3’teki bulgulara göre; AB ülkeleri ve Türkiye’de Ar&Ge (0.95)
ve inovasyon (0.86) ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ve güçlü
bir ilişki bulunmaktadır. Artan Ar&Ge ve inovasyon, ekonomik büyümeyi
de artırmaktadır.
4.2. Model
Bu çalışmada ekonomik büyüme, Ar&Ge ve inovasyon arasındaki
ilişkileri araştırabilmek için üç farklı ekonometrik model kurulmuştur:
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1: 𝐿𝑛𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐾2008 + 𝑒𝑖𝑡 (4)
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2: 𝐿𝑛𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑛𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 + 𝛼2 𝐾2008 + 𝑢𝑖𝑡

(5)

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 3: 𝐿𝑛𝐼𝑁𝑉𝑖𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐿𝑛𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖𝑡 + 𝛾2 𝐿𝑛𝐴𝑅𝐺𝐸𝑖𝑡 + 𝛾3 𝐾2008 + 𝑣𝑖𝑡 (6)

Burada 𝑖; ülkeleri, 𝑡; zamanı, 𝑒𝑖𝑡 , 𝑢𝑖𝑡 , 𝑣𝑖𝑡 ; hata terimi serilerini
göstermektedir. Model 1’de artan Ar&Ge ve inovasyonun ekonomik
büyümeyi artırması beklendiği için analiz sonucunda 𝛽1 > 0 ve 𝛽2 > 0
çıkacağı öngörülmektedir. Ekonomik krizin ülke ekonomilerini olumsuz
etkilediği bilindiği için analiz sonunda 𝛽3 < 0 çıkması beklenmektedir.
Model 2’de artan GSYH’nin Ar&Ge’ye daha fazla kaynak ayırma imkânı
sunacağı değerlendirildiği için 𝛼1 > 0 çıkması beklenmektedir. Ekonomik
krizin ülke ekonomilerini olumsuz etkilediği bilindiği için analiz sonunda
𝛼2 < 0 çıkması beklenmektedir. Model 3’te artan milli gelir ve Ar&Ge
harcamalarının, inovasyon çalışmalarını olumlu yönde etkilemesi
beklendiği için 𝛾1 > 0 ve 𝛾2 > 0 çıkacağı öngörülmektedir. 2008 küresel
ekonomik krizinin ülkelerdeki inovasyon çalışmalarını da kesintiye
uğratmış olabileceği için analiz sonunda 𝛾3 < 0 çıkması beklenmektedir.
4.3. Yöntem
Çalışmada öncelikle AB ülkeleri ve Türkiye arasında yatay kesit
bağımlılığının olup olmadığını tespit edebilmek için Breusch ve Pagan
(1980) LM, Pesaran (2004) ölçekli (scaled) LM (LMS), Pesaran (2004) CD,
Baltagi, Feng ve Kao (2012) sapması düzeltilmiş (Bias Corrected) LM
(LMBC) testleri uygulanmıştır. Serilerde durağanlık sınaması için Pesaran
(2007) CADF panel birim kök testi uygulanmıştır. Eşbütünleşmenin
varlığını sınamak için Westerlund (2007) ECM panel eşbütünleşme testi
uygulanmıştır. Regresyon analizi; Pesaran (2006) CCE yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Seriler arasında nedensellik ilişkilerinin varlığı;
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testiyle sınanmıştır.
4.4. Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
AB ülkeleri, kendi aralarında birçok konuda ortak politikalar
uyguladıkları için, bu ülkelerden birine gelen bir ekonomik şokun,
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diğerlerini de etkilemesi güçlü olasılıktır. Türkiye ise hem AB adayı olması
nedeniyle bu ülkelerle benzer politikalar izlemeye çalışmakta, hem de dış
ticaretinin ortalama %50’den fazlasını AB ülkeleriyle gerçekleştirmektedir
(İTKİB, 2017). Bu nedenle AB ülkelerine gelen bir ekonomik veya siyasi
şokun Türkiye’yi, Türkiye’ye gelen bir ekonomik veya siyasal şokun da
AB ülkelerini etkilemesi muhtemeldir. Böylece paneli oluşturan ülkeler
arasında yatay kesit bağımlılığı çıkması muhtemeldir. Bu nedenle
çalışmada, paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının
varlığının test edilmesi gerekmektedir. Çünkü paneli oluşturan yatay
kesitler (ülkeler) arasında bir yatay kesit bağımlılığı tespit edildiğinde;
yatay kesit bağımlılığı altında çalışan yeni nesil panel veri analizi
yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir.
Yatay kesit bağımlılığı testleri Breusch ve Pagan (1980) LM testi ile
başlamış, bunu Pesaran (2004) ölçekli (scaled) LM (LMS) testi, Pesaran
(2004) CD testi ve Baltagi, Feng ve Kao (2012) tarafından geliştirilen
sapması düzeltilmiş (Bias Corrected) LM (LMBC) testi takip etmiştir. Bu
testlerin hipotezleri:
𝐻0 : Panelde Yatay Kesit Bağımlılığı Yoktur
𝐻1 : Panelde Yatay Kesit Bağımlılığı Vardır
biçimindedir. Bu çalışmada, ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının
varlığı; LM, LMS, CD ve LMBC testleriyle sınanmıştır. Bu işlemler için
Eviews 9.0 programı kullanılmıştır. Testler sonucunda elde edilen kanıtlar
Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi Sonuçları
Değişkenler

LM
LMS
LMBC
CD
7190.088***
237.05***
236.36***
83.27***
LnGSYH
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
5864.89***
190.55***
189.86***
68.23***
LnARGE
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
2744.21***
81.34***
80.34***
5.81***
LnINV
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
Not: ***; istatistiksel olarak %99 güven düzeyinde yatay kesit bağımlılığının varlığını ifade
etmektedir. Parantez içindekiler olasılık değerleridir.

Tablo 4’teki sonuçlara bakıldığında; bütün seriler için paneli oluşturan
ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının var olduğu görülmektedir. Bu
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nedenle çalışmanın ilerleyen bölümlerinde; yatay kesit bağımlılığının
varlığı altında çalışan yeni nesil panel veri analizi yöntemlerinin
kullanılması gerekmektedir.
4.5. Panel Birim Kök Testi
Yapılan ekonometrik analizlerin güvenilirliği, analizlerde serilerin
durağanlık derecelerinin göz önünde bulundurulmuş olmasıyla yakından
ilişkilidir. Bu nedenle çalışmada regresyon ve nedensellik analizlerine
geçmeden önce serilere panel birim kök testi uygulanmıştır. Bu çalışmada
panel birim kök testleri arasından, Pesaran (2007) tarafından geliştirilmiş
olan cross-sectionally augmented ADF (CADF) testi kullanılmıştır.
CADF; yatay kesit bağımlılığı altında çalışan, paneli oluşturan her ülke
için ayrı ayrı ve panelin geneli için sonuçlar üretebilen güçlü bir yeni nesil
panel birim kök testidir. Bu testte, panelin geneline ait test istatistiği
(CIPS), bireysel test istatistiklerinin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır.
Testin hipotezleri;
𝐻0 : Seri Durağan Değildir
𝐻1 : Seri Durağandır
biçimindedir. Bu hipotezleri sınayabilmek için gerekli olan kritik değerler,
Pesaran (2007) çalışmasında verilmiştir. Bu çalışmada Pesaran (2007)
CADF ve CIPS panel birim kök testleri, Gauss 10 programı ve bu program
için yazılmış kodlar kullanılarak yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo
5’te sunulmuştur
Tablo 5: Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Ülke
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumh.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya

Düzey Değerleri
𝑳𝒏𝑮𝑺𝒀𝑯 LnARGE LnINV
-3.341**
-2.877
-1.156
-2.348
-2.136
-1.569
-10.143**
-0.245
-2.837
0.449
-3.385**
-3.123
-1.283
-1.156
-2.839
-2.075
-1.128
-3.935**
-3.005
-2.727
-2.988
-1.427
-1.864
-4.841**
-0.923
-1.066
-0.057
-5.305**
-1.233
-4.539**
-1.971
-2.848
-1.465
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Birinci Farkları
∆𝑳𝒏𝑮𝑺𝒀𝑯 ∆LnARGE
-3.077
-2.771
-1.972
-1.666
-1.481
-2.253
-3.740**
-3.286
-2.503
-2.025
-3.616**
-3.675
-2.051
-2.957
-3.358
-2.638
-2.135
-2.111
-2.723
-3.180
-1.926
-3.078

∆LnINV
-4.118**
-3.004
-3.556
-3.396
-4.578**
-5.165**
-4.032**
-4.658**
-3.040
-4.422**
-2.044

Yunanistan
-1.530
-3.404
-1.621
-3.683**
-2.825
-2.898
Macaristan
-1.763
-2.536
-3.396
-1.303
-3.236
-5.773**
İrlanda
-0.888
-0.599
-0.425
-1.806
-2.606
-2.735
İtalya
-1.520
-1.739
-1.778
-3.318
-3.959**
-3.689**
Letonya
-2.657
-2.903
-1.961
-3.285
-2.998
-3.951**
**
Litvanya
-3.976
-0.759
-1.415
-2.796
-3.246
-2.970
Lüksemburg
-1.728
-2.066
-1.468
-2.022
-2.329
-3.883**
Malta
0.277
-1.243
-2.858
-1.310
-3.023
-1.644
Hollanda
-4.975**
-2.728
-2.994
-2.191
-3.341
-4.002**
Polonya
-1.957
-2.207
-2.364
-1.691
-1.603
-3.944**
**
Portekiz
-2.506
-3.206
-2.915
-3.567
-2.209
-2.803
Romanya
-4.134**
-2.503
-3.506
-3.228
-2.073
-2.915
Slovakya
-3.085
-1.257
-4.325**
-0.939
-1.730
-5.871**
Slovenya
-0.173
-2.610
-2.023
-2.515
-2.039
-2.890
İspanya
-1.324
-1.172
-0.259
-2.745
-1.940
-1.467
İsveç
-0.992
-3.016
0.070
-3.070
-3.003
-2.396
İngiltere
-0.400
-2.594
-3.373
-0.407
-2.615
-2.966
Türkiye
-1.441
0.157
-2.376
-2.399
-0.805
-1.155
CIPS
-2.275
-1.967
-2.356
-2.440**
-2.594**
-3.447**
Not: Tablodaki değerleri 𝜏-istatistiği değerleridir. **; İlgili serinin, istatistiksel olarak %95
güvenilirlik düzeyinde durağan olduğunu, ∆; ilgili serinin birinci dereceden farkının
alındığını göstermektedir. Parantez içindekiler olasılık değerleridir. Pesaran (2007: 276)’da
CADF testi için verilen %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değer; (𝑇, 𝑁) = (20,30) =
−3.43’tir. Yine Pesaran (2007: 280)’de CIPS testi için verilen %5 anlamlılık düzeyindeki
kritik değer; (𝑇, 𝑁) = (20,30) = −2.15’dir.

Tablo 5’teki sonuçlara göre; panelin geneli için bütün seriler düzeyde
durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedirler.
Böyle serilere literatürde I(1) seri adı verilmektedir (McCauley, Bassler ve
Gunaratne, 2008). Bireysel olarak düzey değerinde durağan olan ya da
birinci farkı alındığı halde durağanlaşmayan serilerin varlığı da dikkati
çekmekle birlikte, çalışmada panelin geneli için olan sonuçlar temel
alınmıştır. Seriler düzey değerlerinde durağan olmadığı için Granger ve
Newbold (1974)’e göre bu serilerle yapılacak regresyon analizlerinde sahte
regresyon sorunuyla karşılaşılması muhtemeldir. Engle ve Granger (1987),
böyle durumlarda modellerde yer alan değişkenler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin varlığının test edilmesini, seriler eşbütünleşik çıkarsa, endişeye
gerek olmadığını ve bu serilerin düzey değerleri kullanılarak yapılacak
regresyon analizlerinde sahte regresyon problemiyle karşılaşılmayacağını
ifade etmiştir. Bu nedenle bu çalışmada da eşbütünleşme testi yapılması
gerektiğine karar verilmiştir.
4.6. Panel Eşbütünleşme Testi
Çalışmada modellerde yer verilen seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin olup olmadığı, yeni nesil panel eşbütünleşme testlerinden
Westerlund (2007) ECM (Error Corrction Model: Hata Düzeltme Modeli)
panel eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Bu testte; dört farklı test
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istatistiği hesaplanmakta olup, paneli oluşturan yatay kesitlerde
eşbütünleşme katsayısının homojenliği varsayımı altında; 𝑃𝜏 ve 𝑃𝛼 ,
heterojenliği varsayımı altında; 𝐺𝜏 ve 𝐺𝛼 istatistikleri üretilmektedir.
Böylece olası bütün durumlar göz önüne alınmaktadır. Testin hipotezleri:
𝐻0 : Seriler Arasında Eşbütünleşme Yoktur
𝐻1 : Seriler Arasında Eşbütünleşme Vardır
şeklindedir. Bu çalışmada Westerlund (2007) ECM panel eşbütünleşme
testi Gauss 10 programı ve bu program için yazılmış kodlar kullanılarak
yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6: Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları
𝑷𝝉
𝑷𝜶
𝑮𝝉
𝑮𝜶
-9.791***
1.421
-119.326***
2.812
Model 1
(0.00)
(0.92)
(0.00)
(0.84)
38.300
5.660*
4.720
6.932*
Model 2
(0.908)
(0.086)
(0.848)
(0.077)
-41.125***
0.810
-63.828***
3.924
Model 3
(0.00)
(0.79)
(0.00)
(1.00)
Not: Test istatistikleri ve olasılık değerleri, bootstrap’ta 1000 tekrar ile üretilmiştir. * ve
***; modellerde yer alan değişkenler arasında sırasıyla %90 ve %99 güvenilirlik düzeyinde
eşbütünleşmenin var olduğunu göstermektedir.

Tablo 6’daki sonuçlara göre; her bir modelde yer alan değişkenler
arasında, en az bir kritere göre eşbütünleşme ilişkisi bulunmaktadır. Bu
durumda, bu değişkenler kullanılarak yapılacak model tahminleri
sonucunda sahte regresyon sorunu ile karşılaşılmayacaktır.
4.7. Panel Regresyon Analizi
Bu çalışmada panel regresyon analizi; Pesaran (2006) tarafından
geliştirilen CCE (Common Correlated Effect: Ortak İlişkili Etkiler)
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem; yatay kesit bağımlılığını göz
önünde bulunduran, ülkeler için ve panelin geneli için sonuçlar üretebilen,
değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarına karşı dirençli bir tahmin
yöntemidir. Pesaran (2006), bu yönteminde bireysel katsayıları CCE
yöntemiyle ürettikten sonra, panele ait katsayıları üretebilmek için bireysel
katsayıların ortalamasını almış ve bu yaptığı işleme de CCMGE (Common
Correlated Mean Group Effect: Ortak İlişkili Grup Ortalaması Etkileri)
adını vermiştir. Çalışmada panel regresyon analizi CCE ve CCMGE
yöntemleriyle, Stata 13 MP programı ve bu program için yazılmış kodlar
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kullanılarak gerçekleştirilmiş ve elde dilen sonucalar Tablo 7’de
sunulmuştur.
Tablo 7: Panel Regresyon Analizi Sonuçları (Model 1; Bağımlı
Değişken: LnGSYH)
Ülke
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Kıbrıs
Çek Cumh.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz

LnARGE
0.06
(0.15)
0.16***
(0.00)
0.01
(0.17)
0.18*
(0.05)
0.23***
(0.00)
-0.11
(0.19)
-0.05
(0.11)
0.06
(0.35)
0.11***
(0.00)
0.07
(0.20)
-0.12
(0.26)
1.12***
(0.00)
0.12***
(0.00)
0.38***
(0.00)
0.34***
(0.00)
0.23***
(0.00)
0.20***
(0.00)
0.04
(0.41)
0.11
(0.18)
-0.02
(0.71)
0.26***
(0.00)
0.13***
(0.00)

LnINV
-0.089*
(0.07)
0.003
(0.69)
0.056
(0.16)
0.02
(0.37)
0.009
(0.41)
0.04*
(0.04)
-0.001
(0.96)
-0.02
(0.34)
0.18***
(0.00)
0.06
(0.55)
0.55***
(0.00)
0.29*
(0.08)
0.01
(0.38)
-0.089***
(0.00)
0.20*
(0.06)
-0.02
(0.49)
0.03
(0.11)
0.02**
(0.04)
-0.04***
(0.00)
0.04
(0.48)
0.05
(0.11)
-0.05***
(0.00)
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K2008
-0.01
(0.10)
-0.009
(0.18)
0.01
(0.50)
0.02
(0.39)
0.02
(0.34)
-0.007
(0.68)
-0.001
(0.87)
0.006
(0.86)
-0.01***
(0.002)
-0.015*
(0.07)
-0.47***
(0.00)
-0.08
(0.32)
0.01
(0.44)
-0.002
(0.94)
0.002
(0.91)
0.07**
(0.01)
0.003
(0.82)
-0.03*
(0.06)
-0.01
(0.70)
0.005
(0.59)
-0.008
(0.76)
-0.009
(0.34)

Sabit Terim
7.73***
(0.00)
7.01***
(0.00)
-1.58
(0.60)
7.43**
(0.01)
5.53
(0.23)
-0.21
(0.96)
11.6***
(0.00)
-7.05
(0.39)
-4.04**
(0.013)
7.60***
(0.00)
12.72***
(0.00)
32.65***
(0.00)
5.60**
(0.03)
-14.73***
(0.00)
17.85***
(0.00)
1.82
(0.72)
0.81
(0.84)
-13.53***
(0.00)
-4.59
(0.59)
4.08**
(0.02)
-11.84***
(0.00)
10.56***
(0.00)

-12.15**
(0.01)
-11.46***
Slovakya
(0.00)
-3.88**
Slovenya
(0.03)
6.19***
İspanya
(0.00)
-3.41
İsveç
(0.26)
6.95***
İngiltere
(0.00)
-31.38
Türkiye
(0.12)
0.90
CCMGE
(0.68)
13.06***
Wald Ki-Kare(3)
(0.00)
Köklerin Ortalama Hatalarının Karesi8
0.02
Not: *, ** ve ***; Elde edilen bulguların, istatistiksel olarak sırasıyla %90, %95 ve %99
oranında düzeyinde güvenilir olduğunu göstermektedir.
Romanya

0.05***
(0.00)
0.11***
(0.00)
-0.01
(0.65)
0.20***
(0.00)
-0.14*
(0.05)
-0.10***
(0.00)
0.14*
(0.05)
0.13***
(0.00)

0.05
(0.24)
0.01
(0.50)
-0.01***
(0.00)
0.02
(0.63)
0.06
(0.23)
0.23***
(0.00)
0.06*
(0.09)
0.05**
(0.02)

0.01
(0.55)
0.01
(0.43)
0.008
(0.55)
0.006
(0.46)
-0.06***
(0.00)
-0.005
(0.47)
-0.14***
(0.00)
-0.009
(0.19)

Model 1 için yapılan tahmin sonuçlarına göre, AB ülkeleri ve
Türkiye’de 1996-2017 döneminde reel milli geliri; reel Ar&Ge
harcamalarındaki %1’lik artış ortalama %0.14, inovasyondaki %1’lik artış
ortalama %0.05 oranında artırmıştır. 2008 küresel ekonomik krizi bu
ülkelerin reel milli gelirini negatif ancak istatistiksel olarak anlamsız
ölçüde etkilemiştir. Bu tabloda Avusturya, İrlanda, Malta, Portekiz ve
Slovenya için elde edilen sonuçlar literatürde yer alan Petrariu, Bumbac ve
Ciobanu (2013) çalışmasıyla uyumludur. Ülkeler bazında bakıldığında
Ar&Ge’nin milli gelir üzerindeki etkisinin en yüksek olduğu ülkelerin;
Yunanistan, İrlanda ve Polonya gibi görece küçük ülkeler olduğu
görülmekte olup, bu durum; gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümenin
imalat sanayinden çıkıp, hizmetler sektörüne kaydığını düşündürmektedir.
Ayrıca gelişmiş ülkelerin Ar&Ge ve üretim tesislerini, Çin ve Hindistan
gibi ülkelere taşımış olmalarının da bu sonuçlar üzerinde etkili olmuş
olması muhtemeldir. Model 2’ye ait tahmin sonuçları Tablo 8’de yer
almaktadır.

Bu kavramın İngilizcesi: Root Mean Squared Error şeklinde olup, yazar tarafından
yaklaşık olarak bu şekilde çevrilebilmiştir.
8
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Tablo 8: Panel Regresyon Analizi Sonuçları (Model 2; Bağımlı
Değişken: LnARGE)
Ülke
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Rep.
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia

LnGSYH
1.18
(0.21)
3.37***
(0.00)
7.21*
(0.06)
2.60***
(0.00)
2.63***
(0.00)
-0.28
(0.71)
-3.19*
(0.06)
0.35
(0.70)
4.32***
(0.00)
1.84**
(0.03)
0.22
(0.52)
0.54***
(0.00)
2.79***
(0.00)
0.92***
(0.00)
1.09***
(0.00)
2.07***
(0.00)
2.51***
(0.00)
-1.55
(0.26)
0.18
(0.67)
0.18
(0.79)
2.59***
(0.00)
3.48***
(0.00)
7.42***
(0.00)
5.65***

K2008
0.03
(0.45)
-0.003
(0.91)
-0.46
(0.16)
0.09
(0.15)
-0.04
(0.52)
-0.11
(0.34)
0.09*
(0.05)
-0.07
(0.61)
0.08*
(0.06)
0.06**
(0.04)
0.007
(0.80)
0.13***
(0.00)
0.01
(0.81)
0.07
(0.10)
0.04
(0.18
-0.12
(0.18)
0.04
(0.48)
0.18
(0.14)
-0.25**
(0.01)
-0.021
(0.56)
-0.03
(0.70)
0.18*
(0.05)
-0.08
(0.72)
-0.28**
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Sabit Terim
-23.13***
(0.00)
-26.03***
(0.00)
77.19***
(0.00)
-11.19**
(0.01)
-47.04***
(0.00)
-30.67***
(0.00)
31.52
(0.12)
-56.90***
(0.00)
-17.85***
(0.00)
-2.44
(0.81)
9.61*
(0.08)
-14.92***
(0.00)
-12.85***
(0.00)
-21.45
(0.97)
-12.008
(0.10)
-6.34
(0.58)
-32.60***
(0.00)
-49.74***
(0.00)
-79.81***
(0.00)
12.68**
(0.02)
20.006***
(0.00)
-64.28***
(0.00)
158.65***
(0.00)
60.98***

(0.00)
-3.03***
(0.00)
4.33***
(0.00)
-0.89
(0.21)
-0.03
(0.98)
2.42***
(0.00)
1.75***
(0.00)

(0.03)
0.05
(0.61)
-0.01
(0.68)
-0.06
(0.19)
0.06
(0.48)
0.18
(0.37)
-0.006
(0.80)

(0.00)
-1.98
Slovenia
(0.74)
-29.44***
Spain
(0.00)
5.03*
Sweden
(0.06)
5.61
UK
(0.74)
180.45***
Turkey
(0.00)
1.45
CCMGE
(0.89)
15.48***
Wald Ki-Kare(2)
(0.00)
0.11
Köklerin Ortalama Hatalarının Karesi
Not: *, ** ve ***; Elde edilen bulguların, istatistiksel olarak sırasıyla %90,
%95 ve %99 oranında düzeyinde güvenilir olduğunu göstermektedir.

Model 2 için yapılan tahmin sonuçlarına göre AB ülkeleri ve
Türkiye’de 1996-2017 döneminde reel GSYH’deki %1’lik artışlar, reel
Ar&Ge harcamalarını %1.75 oranında artırmıştır. Bu sonuç, önsel
beklentilerimizle uyumludur. Demek ki ülkeler, gelirleri arttıkça, Ar&Ge
çalışmalarına daha fazla kaynak ayırmaktadırlar. Elde edilen bu sonuç,
literatürde yer alan Bozkurt (2015) çalışmasıyla uyumludur. Milli gelirin,
Ar&Ge harcamaları üzerindeki etkisinin en fazla olduğu ülkeler;
Romanya, Bulgaristan, Slovakya, İspanya, Finlandiya, Portekiz, Belçika,
Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Litvanya, Letonya, Türkiye, Kıbrıs,
İtalya, İrlanda ve Yunanistan’dır. Model 3’e ait tahmin sonuçları Tablo
9’da yer almaktadır.
Tablo 9: Panel Regresyon Analizi Sonuçları (Model 3; Bağımlı
Değişken: LnINV)
Ülke
Austria
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Rep.
Denmark

LnGSYH
-1.96*
(0.07)
2.85
(0.69)
2.005
(0.16)
1.95
(0.37)
4.32
(0.41)
4.67**
(0.04)
-0.09
(0.96)

LnARGE
0.28
(0.19)
1.03
(0.51)
0.03
(0.62)
2.41***
(0.00)
0.64
(0.69)
2.21***
(0.00)
-0.01
(0.95)
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K2008
0.01
(0.81)
-0.009
(0.96)
-0.08
(0.48)
-0.58***
(0.00)
0.10
(0.83)
0.07
(0.70)
0.009
(0.86)

Sabit Terim
28.47***
(0.00)
1.19
(0.98)
-5.29
(0.77)
-3.98
(0.89)
149.26
(0.11)
72.69*
(0.06)
-17.02
(0.45)

0.34
-56.51
(0.39)
(0.50)
-0.08***
28.08***
Finland
(0.00)
(0.00)
-0.03*
2.66
France
(0.07)
(0.62)
0.05***
-15.77***
Germany
(0.00)
(0.00)
0.13
-56.61***
Greece
(0.25)
(0.00)
-0.09
-83.36**
Hungary
(0.65)
(0.01)
0.46**
-40.32
Ireland
(0.03)
(0.30)
-0.004
-21.64**
Italy
(0.92)
(0.03)
0.26
47.80
Latvia
(0.25)
(0.13)
-0.17
-17.12
Lithuania
(0.31)
(0.66)
0.42
-39.07
Luxembourg
(0.29)
(0.68)
0.14
-32.73
Malta
(0.85)
(0.83)
0.008
6.07 (0.43)
Netherlands
(0.84)
-0.24
9.18
Poland
(0.19)
(0.79)
-0.16
137.70***
Portugal
(0.28)
(0.00)
-0.24*
3.79
Romania
(0.06)
(0.91)
-0.03
56.47
Slovakia
(0.89)
(0.20)
-0.09
-6.49
Slovenia
(0.27)
(0.58)
0.006
-3.68
Spain
(0.88)
(0.70)
0.17**
48.12***
Sweden
(0.04)
(0.00)
-0.01
-11.19**
UK
(0.51)
(0.04)
0.22
-260.52**
Turkey
(0.56)
(0.02)
0.02
2.75
CCMGE
(0.51)
(0.83)
6.13
Wald Ki-Kare(3)
(0.10)
0.22
Köklerin Ortalama Hatalarının Karesi
Not: *, ** ve ***; Elde edilen bulguların, istatistiksel olarak sırasıyla %90, %95 ve
%99 oranında düzeyinde güvenilir olduğunu göstermektedir.
Estonia

-2.38
(0.34)
3.61***
(0.00)
0.34
(0.55)
1.20***
(0.00)
-0.56*
(0.08)
2.92
(0.38)
-3.82***
(0.00)
0.90*
(0.06)
-1.11
(0.49)
3.61
(0.11)
8.45**
(0.04)
-14.39***
(0.00)
0.66
(0.48)
2.70
(0.11)
-14.33***
(0.00)
1.62
(0.24)
1.77
(0.50)
-3.51***
(0.00)
0.59
(0.63)
1.35
(0.23)
1.96***
(0.00)
2.37*
(0.09)
0.30
(0.72)

0.25
(0.70)
-0.26*
(0.06)
0.21*
(0.08)
0.24
(0.14)
-0.85*
(0.05)
0.32
(0.65)
0.75
(0.46)
-0.27
(0.31)
0.29
(0.56)
-1.35**
(0.02)
-3.48***
(0.00)
2.13
(0.17)
0.27
(0.34)
-0.51
(0.34)
1.89***
(0.00)
0.11
(0.42)
0.11
(0.77)
0.51**
(0.01)
0.36
(0.18)
0.45
(0.23)
0.43
(0.00)
0.88*
(0.05)
0.31
(0.13)
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Model 3 için yapılan tahmin sonuçlarına göre AB ülkeleri ve Türkiye’de
1996-2017 döneminde inovasyon çalışmalarını; reel GSYH’deki ve reel
Ar&Ge harcamalarındaki artışlar pozitif, ancak istatistiksel olarak anlamsız
düzeyde etkilemişlerdir. Elde edilen bu sonuç literatürdeki Bilbao-Osorio ve
Rodriguez-Pose (2004) çalışmasıyla uyumludur. Ülkeler için elde edilen
sonuçlara bakıldığında; Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, İtalya,
Lüksemburg, İngiltere ve Türkiye’de artan reel milli gelir, inovasyon
çalışmalarını pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etkilemiştir.
Benzer şekilde Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Portekiz, Slovenya ve
Türkiye’de artan Ar&Ge harcamalarının, inovasyonu artırdığı tespit
edilmiştir.

4.8. Panel Nedensellik Testi
Bu çalışmada değişkenler arasında nedensellik ilişkilerinin varlığı ve
yönü Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi yardımıyla
incelenmiştir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi; yatay
kesit bağımlılığı altında çalışabilmekte olup, X ve Y şeklindeki iki değişken
arasındaki etkileşimi, aşağıdaki denklem sistemi yardımıyla
incelemektedir:
𝑝

𝑝

𝑌𝑖,𝑡 = 𝛼0𝑖 + ∑ 𝛼1𝑖 𝑌𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝛼2𝑖 𝑋𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜀𝑖,𝑡
𝑘=1

𝑘=1

𝑝

𝑝

𝑋𝑖,𝑡 = 𝜃0𝑖 + ∑ 𝜃1𝑖 𝑋𝑖,𝑡−𝑘 + ∑ 𝜃2𝑖 𝑌𝑖,𝑡−𝑘 + 𝜖𝑖,𝑡
𝑘=1

(7)

(8)

𝑘=1

Burada p; optimum gecikme uzunluğudur. Denklem (7), X’ten Y’ye;
Denklem (8) ise Y’den X’e doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını test
edilmektedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testinin hipotezleri;
𝐻0 : 𝛼2𝑖 = 0 𝐵ü𝑡ü𝑛 𝑖 ′ 𝑙𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛. Hiçbir ülkede X’ten Y’ye doğru bir
nedensellik ilişkisi yoktur.
𝐻1 : 𝛼2𝑖 ≠ 0 𝐵𝑎𝑧𝚤 𝑖 ′ 𝑙𝑒𝑟 𝑖ç𝑖𝑛.

Bazı ülkede X’ten Y’ye doğru bir
nedensellik ilişkisi vardır.

Bu çalışmada Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testleri
yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 10’da sunulmuştur. Bu testlere ait
optimum gecikme uzunluğu belirleme tabloları Ek 1’de, ters karakteristik
kök grafiği Ek 2’de, optimum gecikme uzunluğuna sahip VAR modeline
ait otokorelasyon testi sonuçları Ek 3’te, değişen varyans testi sonuçları Ek
4’te sunulmuştur.
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Tablo 10: Panel Nedensellik Testi
H0 Hipotezi
LnARGE ↛ LnGSYH
LnGSYH ↛ LnARGE
LnINV ↛ LnGSYH
LnGSYH ↛ LnINV
LnINV ↛ LnARGE
LnARGE ↛ LnINV

𝑾 İstatistiği
4.59
9.52
5.29
7.02
5.27
12.94

𝒁 İstatistiği
-0.54
4.37
0.15
1.87
0.12
7.79

Olasılık
0.58
Değeri
0.00***
0.87
0.06*
0.89
0.00***

Not: * ve *** sırasıyla %10 ve %1 anlamlılık düzeyinde birinci değişkenden ikinci
değişkene doğru nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir.

Tablo 10’daki sonuçlar Şekil 1 yardımıyla daha kolay takip edilebilecektir.
Şekil 1. Nedensellik İlişkileri

GSYH

Ar&Ge

İnovasyon
Tablo 10 ve Şekil 1’deki sonuçlara göre; AB ülkeleri ve Türkiye’de
Ar&Ge ve inovasyondan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik
ilişkisi tespit edilemezken, ekonomik büyümeden (reel GSYH’den)
Ar&Ge ve inovasyona ve Ar&Ge’den inovasyona doğru tek yönlü
nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada ekonomik büyüme, Ar&Ge ve inovasyon arasındaki
ilişkiler, 28 AB ülkesi ve Türkiye için 1996-2017 dönemi verileri
kullanılarak, yatay kesit bağımlılığı altında çalışabilen yeni nesil panel veri
analizi yöntemleriyle incelenmiştir. Korelasyon analizinde Ar&Ge ile
GSYH arasındaki ilişkinin %95, inovasyon ile GSYH arasındaki ilişkinin
%86, AR&Ge ile inovasyon arasındaki ilişkinin ise %79 düzeyinde olduğu
görülmüştür.
Çalışma kapsamında bir tanesi kukla değişken olmak üzere 4 değişken
ve 3 ekonometrik modelden yararlanılmıştır. Çalışmada paneli oluşturan
ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının varlığı; Breusch ve Pagan
(1980) LM, Pesaran (2004) ölçekli (scaled) LM (LMS), Pesaran (2004) CD,
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Baltagi, Feng ve Kao (2012) sapması düzeltilmiş (Bias Corrected) LM
(LMBC) testleriyle sınanmıştır. Test sonucunda; AB ülkeleri ve Türkiye
arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu, yani bu ülkelerden biri üzerine
gelen bir siyasi veya ekonomik şokun, diğer ülkeleri de etkilediği tespit
edilmiştir. Bu etkileşimden dolayı, çalışmanın ilerleyen aşamalarında yeni
nesil panel veri analizi yöntemlerinin kullanılması gerekmiştir.
Analizlerde kullanılacak serilerin durağanlığı; Pesaran (2007) CADF
ve CIPS panel birim kök testiyle sınanmış ve serilerin düzey değerlerinde
durağan olmayıp, birinci dereceden farkları alındığında durağan hale gelen
seriler oldukları görülmüştür. Bu durumda doğrudan regresyon analizine
geçilmesi sorunlu hale gelmiş, öncelikle eşbütünleşme testi yapılması
gereği doğmuştur.
Kurulan ekonometrik modellerde yer alan seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Westerlund
(2007) ECM panel
eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve her üç modelde de yer alan seriler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu, yani bu serilerin uzun
dönemde birlikte hareket ettikleri ve bu seriler kullanılarak yapılacak
regresyon analizlerinde sahte regresyon problemiyle karşılaşılmayacağı
tespit edilmiştir.
Kurulan ekonometrik modellerde yer alan katsayıları belirleyebilmek
için gerekli olan regresyon analizi; Pesaran (2006) CCE ve CCMGE
yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Model 1 için yapılan panel regresyon
analizi sonucunda; AB ülkeleri ve Türkiye’de 1996-2017 döneminde reel
milli geliri; reel Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artış ortalama %0.14,
inovasyondaki %1’lik artış ortalama %0.05 oranında artırmış olduğu, 2008
küresel ekonomik krizi bu ülkelerin reel milli gelirini negatif ancak
istatistiksel olarak anlamsız ölçüde etkilediği tespit edilmiştir.
Ülkeler bazında bakıldığında Ar&Ge’nin milli gelir üzerindeki
etkisinin en yüksek olduğu ülkelerin; Yunanistan, İrlanda ve Polonya gibi
görece küçük ülkeler olduğu görülmüştür. Bu durumun nedeninin; gelişmiş
ülkelerde ekonomik büyümenin, imalat sanayinden çıkıp, hizmetler
sektörüne kayması olabileceği değerlendirilmiştir. Ayrıca gelişmiş
ülkelerin Ar&Ge ve üretim tesislerini, Çin ve Hindistan gibi ülkelere
taşımış olmaları da bu sonuçlar üzerinde etkili olabilir. Model 2 için
yapılan tahmin sonuçlarına göre AB ülkeleri ve Türkiye’de 1996-2017
döneminde reel GSYH’deki %1’lik artışlar, reel Ar&Ge harcamalarını
%1.75 oranında artırmıştır. Bu sonuç, önsel beklentilerimizle uyumludur.
Demek ki ülkeler, gelirleri arttıkça, Ar&Ge çalışmalarına daha fazla
kaynak ayırmaktadırlar. Milli gelirin, Ar&Ge harcamaları üzerindeki
etkisinin en fazla olduğu ülkeler; Romanya, Bulgaristan, Slovakya,
İspanya, Finlandiya, Portekiz, Belçika, Hırvatistan, Macaristan, Polonya,
Litvanya, Letonya, Türkiye, Kıbrıs, İtalya, İrlanda ve Yunanistan’dır.
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Model 3 için yapılan tahmin sonuçlarına göre AB ülkeleri ve Türkiye’de
1996-2017 döneminde inovasyon çalışmalarını; reel GSYH’deki ve reel
Ar&Ge harcamalarındaki artışlar pozitif, ancak istatistiksel olarak
anlamsız düzeyde etkilemişlerdir.
Ülkeler için elde edilen sonuçlara bakıldığında; Çek Cumhuriyeti,
Finlandiya, Almanya, İtalya, Lüksemburg, İngiltere ve Türkiye’de artan
reel milli gelir, inovasyon çalışmalarını pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde etkilemiştir. Benzer şekilde Hırvatistan, Çek
Cumhuriyeti, Fransa, Portekiz, Slovenya ve Türkiye’de artan Ar&Ge
harcamalarının, inovasyonu artırdığı belirlenmiştir.
Seriler arasında nedensellik ilişkilerinin varlığı; Dumitrescu ve Hurlin
(2012) panel nedensellik testiyle sınanmış, AB ülkeleri ve Türkiye’de
Ar&Ge ve inovasyondan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik
ilişkisi tespit edilemezken, ekonomik büyümeden Ar&Ge ve inovasyona
ve Ar&Ge’den inovasyona doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit
edilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak; Ar&Ge ve
inovasyonun hala ülkeler için en önemli ekonomik büyüme kaynağı
olmaya devam ettiği söylenebilir. Ancak çalışmada inovasyon
değişkeninin, ekonomik büyüme ile olan etkileşimini daha net ortaya
çıkartabilmek için, inovasyonu ölçmeye yönelik olarak, patent sayısı
yerinde daha başka değişkenlerin kullanılmasının gerektiği ifade edilebilir.
Çünkü her alınan patent, üretime dönüşememekte, çoğunlukla raflarda
kalmaktadır. Bu noktada TÜBİTAK’ın yapmakta olduğu; üretime yönelik
projelerin teşvik edilmesi uygulamasının yerinde bir uygulama olduğu
düşünülmektedir. TUİK ve EUROSTAT gibi istatistik ofislerinin,
ülkelerin inovasyon düzeylerini daha net biçimde ölçebilecek yeni
değişkenler oluşturup yayınlamaları, bu alanda daha nitelikli yayınlar
üretilebilmesine olanak sağlayacaktır. Benzer biçimde; Ar&Ge
çalışmalarının da sadece bu alanda harcanan para miktarıyla ölçülmesi
yeterli değildir. Bunun yerine; yapılan Ar&Ge çalışmaları ile üretimde
meydana gelen teknolojik artışı ölçmeye yönelik yeni ölçeklerin
geliştirilmesi ve bu ölçeklere göre oluşturulmuş veri setlerinin
araştırmacıların hizmetine sunulması da yerli ve uluslararası istatistiksek
ofislerinin hedefi olmalıdır.
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Ekler
Ek 1: Optimum Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5

-1997.110
1272.821
1345.276
1352.371
1375.265
1383.339

NA
6486.800
142.8535
13.90179
44.57947*
15.62441

0.670592
1.21e-06
9.32e-07
9.39e-07
8.88e-07*
8.91e-07

8.114036
-5.114892
-5.372318
-5.364589
-5.420952*
-5.417196

8.139597
-5.012648
-5.193392*
-5.108980
-5.088660
-5.008222

8.124073
-5.074747
-5.302065*
-5.264228
-5.290483
-5.256619

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

Bu tabloya göre en fazla * bulunan 4, optimum gecikme uzunluğu olarak
alınmıştır.
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Ek 2: Ters Karakteristik Kökler Grafiği
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Ters karakteristik köklerin birim çember içinde kalması, ilgili
gecikme uzunluğuna sahip modelin istikrarlı olduğunun ve yapılan
nedensellik testi sonuçlarının güvenilir olduğunun bir kanıtıdır.
Ek 3: Otokorelasyon Testi Sonuçları
Gecikme
Uzunluğu

LM-İstatistiği

Olasılık Değeri

4

9.138654

0.4246

LM testine ait olasılık değerinin 0.05’ten büyük olması, nedensellik
testinde kullanılan 4 gecikmeli VAR modelinde otokorelasyon sorununun
olmadığını göstermektedir.
Ek 4: Değişen Varyans Testi Sonuçları
Joint test:
Ki-Kare Test
İstatistiği

Serbestlik Derecesi

Olasılık Değeri

1247.513

516

0.1270

Ki-kare testine ait olasılık değerinin 0.05’ten büyük olması, nedensellik
testinde kullanılan ‘‘4’’ gecikmeli VAR modelinde değişen varyans
sorununun olmadığını göstermektedir.
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OECD ÜLKELERİNDE BEŞERİ SERMAYE VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ
ANALİZİ
Relationship between Human Capital and Economic Growth in OECD
Countrıes: Dynamic Panel Data Analysis
Hüseyin USLU1
Giriş
Bir ülke sınırları içinde üretilen bütün mal ve hizmetlerin, sabit bir yılın
fiyatlarıyla hesaplanmasından oluşan reel Gayrı Safi Yurtiçi Hasılanın
(GSYH) artmasını ifade eden (Çepni, 2014: 53) ekonomik büyüme;
ülkedeki mal ve hizmet üretiminin ve dolayısıyla tüketimin ve refahın
arttığını göstermekte olup, ülkelerin ekonomik performanslarının en
önemli göstergelerinden biri kabul edilmektedir (Parasız, 2008: 3).
Ekonomik büyüme ile elde edilen refah artışının geniş halk kitlelerine
yayılması, ülkedeki altyapı, eğitim, sağlık, ulaşım, hukuk ve güvenlik
sistemlerinin gelişmesine ise ekonomik kalkınma adı verilmektedir (Taban
ve Kar, 2016: 47-48). Ekonomik kalkınmayı ölçmek, ekonomik büyümeyi
ölçmek kadar kolay olmamakla birlikte, ekonomik kalkınmanın eğitim,
sağlık ve teknolojik altyapı gibi alanlara olan yansımalarını ölçmek ve
ülkeleri bu kriterlere göre değerlendirmek, sıralamak mümkün
olabilmektedir. Ekonomik kalkınmayı oluşturan faktörler, aynı zamanda
ülkelerin beşeri sermayelerini ve insani gelişmişlik düzeylerini de
göstermektedir. Günümüzde ülkelerin refah düzeylerinin ölçülmesinde en
az ekonomik büyüme kadar önemli bir yere sahip olan beşeri sermaye ve
insani gelişmişlik düzeyi (Ali, Egbetokun ve Memon, 2018, 2-3), ülkelerde
elde edilen milli gelirin adil bölüşümü ve toplum yararına etkin
kullanımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin de en önemli göstergeleridir
(Larionova ve Varlamova, 2015: 252-253).
Beşeri sermaye ve insani gelişmişlik düzeyi, bir yönüyle ülkelerin
ekonomik büyümelerinin hem nedenini (kaynağını), hem de sonucunu
oluşturmaktadır. Bu nedenle ülkelerin ekonomik büyümeleriyle ilgili
çalışmalar yapılırken, beşeri sermaye ve insani gelişmişlik düzeyi
verilerinin de mutlaka göz önünde bulundurulmasında yarar vardır. Ulusal
ve uluslararası politika yapıcıların da uygulayacakları politikaları
belirlerken, sadece sermaye stoku ve işgücü sayısı gibi mekanik
büyüklüklere odaklanmakla yetinmeyip, mutlaka beşeri sermaye ve insani
1
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gelişmişlik düzeyi verilerini de göz önünde bulundurmalarında yarar
vardır.
Bu kapsamda çalışmada; 36 OECD ülkesinde beşeri sermaye ve
ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, 1995-2017 dönemi verileri
kullanılarak, dinamik panel veri analizi yöntemiyle incelenmiştir.
Çalışmanın birinci bölümünde; ekonomik büyüme ve beşeri sermayenin
ekonomik büyüme içindeki yerine ilişkin teorik çerçeve sunulmuş, ikinci
bölümünde; OECD ülkelerinde beşeri sermaye ve ekonomik büyüme
verileri tablolar yardımıyla incelenmiştir. Konuyla ilgili daha önceden
yapılmış çalışmaların özeti üçüncü bölümde sunulmuş, dördüncü bölümde;
ekonometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede dinamik panel veri
analizi yönteminden yararlanılmıştır. Yapılan bu çalışmanın; seçilen ülke
sepeti, analiz dönemi, kullanılan veriler ve verilere uygulanan dönüşümler,
yararlanılan analiz yöntemleri ve ulaşılan bulgular itibariyle literatüre bir
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca çalışmadan elde edilen
bulguların, gelişmekte olan ülke politika yapıcıları için yol gösterici olması
umulmaktadır.
1. Teorik Çerçeve
Tarih boyunca ülkelerinin ekonomik büyümelerini hızlandırmak, bütün
yöneticilerin, bilim insanlarının ve yurttaşların en önemli ödevi olmuştur.
Bunun için ekonomistler kitaplar/makaleler yazmış, teoriler ortaya
koymuşlardır. David Hume tarafından 1752’de yazılan Ticaret Dengesi
Üzerine kitabı, modern makroekonominin başlangıcı kabul edilmektedir.
Bu döneme kadar özellikle Avrupa’da yaygın olan Merkantalist (tüccar)
görüş; ekonomik büyümenin kaynağının bulyonizm (değerli maden
biriktirme) olduğunu, bunun için devletlerin devreye girerek, ithalatı
kısıtlayıcı, ihracatı artırıcı önlemler almalarının gerektiğini savunmuştur
(Aydemir ve Güneş, 2006: 144-146). 1752-1776 döneminde etkili olan
Fizyokrasi düşüncesinin savunucuları ise ekonomide asıl olanın üretim
olduğunu, bunun kaynağının da tarım olduğunu savunmuşlar, politikacıları
ve zanaatkârları, çiftçilerin emeğinde beslenen asalaklar olarak
nitelemişlerdir (Demircan, 2016: 9).
1776’da Adam Smith’in Ulusların Zenginliğinin Kaynakları adlı eserini
yayınlamasıyla başlayan Klasik İktisat akımı ise ekonomik büyüme ve
zenginleşmenin yolunun; işbölümü ve uzmanlaşmadan geçtiğini öne
sürmüştür. Klasik İktisat teorisyenleri, devletlerin ekonomiye müdahale
etmemelerinin gerektiğini, devletlerin güvenlik, adalet ve piyasaların etkin
çalışabilmesi için gerekli koşulları sağlamasının (tekelciliği ve
kartelleşmeyi önlemesinin) yeterli olduğunu öne sürmüşlerdir (Güvel,
2011: 23-25). Klasik İktisatçılardan Jean Baptiste Say (1767-1832),
ekonomide önemli olanın arz olduğunu, her arzın kendi talebini
yaratacağını ifade ederek, bir anlamda Fizyokratları tasdik etmiştir (Dinler,
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2012: 489). Klasik İktisatçılar genel olarak arz ve serbest ticarete
odaklanmışlar, ekonomide meydana gelebilecek şoklar sonrasında
piyasaların, devlet müdahalesine gerek kalmadan, kendi kendine dengeye
gelebileceğini savunmuşlardır. Klasik İktisatçılar, devletlerin denk bütçeyi
esas almalarının gerektiğini de salık vermişlerdir (Dileyici ve Özkıvrak,
2010: 42). Ancak sadece arza odaklanmanın yeterli olmadığı 1929-1933
döneminde etkili olan Büyük Bunalım ile ortaya çıkmış, piyasalar bir türlü
kendiliğinden dengeye gelememiştir.
Bu dönemde ABD’de işsizlik %25’e yükselmiş, endüstriyel üretim
ABD’de %50, Almanya’da %40, Fransa’da %30 azalmıştır (Yıldırım,
Karaman ve Taşdemir, 2009: 13). Bunun üzerine John Mynard Keynes
(1883-1946) tarafından 1936’da yayınlanan İstihdam, Faiz ve Paranın
Genel Teorisi kitabıyla Keynesyen Ekonomi Teorisi’nin etkileri
yaşanmaya başlanmıştır. Bu teoriye göre ekonomilerde önemli olan arz
değil, talep ve iş insanlarını yatırımlara teşvik edici/cesaretlendirici olumlu
ekonomik koşullardır. Keynes, yaşanan şoklar sonrasında ekonomilerin
kendiliğinden dengeye gelemediğinin Büyük Buhran vesilesiyle net
biçimde görüldüğünü, bu nedenle ekonomik dengeden önemli ölçüde
sapmaların olduğu dönemlerde hükümetlerin, gerekirse bütçe açığı verme
pahasına uygulayacakları genişletici para ve maliye politikalarıyla
ekonomiye müdahale etmelerinin yararlı olacağını öne sürmüştür
(Mankiw, 2010: 84-85). Keynesyen Ekonomi Teorisinde milli gelir
(GSYH), harcama yöntemine göre şöyle hesaplanabilmektedir (Yıldırım,
Karaman ve Taşdemir, 2009: 35):
𝑌 =𝐶 +𝐼+𝐺+𝑋−
𝑀

(1)

Burada; 𝑌: Gayrı Safi Yurtiçi Hâsılayı, 𝐶: Özel (hanehalkı ve
firmaların) tüketim harcamalarını, 𝐼: Özel yatırım harcamalarını
(firmaların yaptıkları yatırımlar ve hanehalkının konut alımı), 𝐺: Kamunun
yatırım ve tüketim harcamaları toplamını, 𝑋: İhracatı ve 𝑀: İthalatı ifade
etmektedir. Burada 𝐶, 𝐼, 𝐺 ve 𝑋 ekonomiye olumlu katkı sağlarken
(enjeksiyon), 𝑀 ekonomik akımlardan bir sızıntı oluşturarak, milli geliri
olumsuz etkilemektedir (Mankiw, 2010: 29).
Ekonomik Büyümenin belirleyicilerini denklem ve formüllerle ifade
etme; Solow (1956) ve Swan (1956) çalışmalarıyla başlamıştır. Neoklasik
Büyüme Modeli adını alan ve literatürde kısaca Solow-Swan (1956)
modeli şeklinde gösterilen bu modelde ekonomik büyüme; işgücü ve
sermayenin (üretimde kullanılan makine ve teçhizatların) bir fonksiyonu
olarak ifade edilmektedir.
Solow-Swan (1956) ekonomik büyümeyi
etkileyen faktörleri inceleyebilmek için Cobb-Douglass türü bir üretim
fonksiyonunu temel almışlardır (Jones, 2007: 23 - 50):
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𝑌=
𝐴𝐾 𝛼 𝐿𝛽

(2)

Burada; 𝑌: Reel GSYH’yi (üretim), 𝐴: Büyümeyi etkileyen teknoloji
dâhil, dışsal faktörleri, 𝐾: Sermaye stokunu (makine-teçhizat miktarını, alt
yapı, üst yapı, vb.), 𝐿: İşgücünü, 𝛼: Üretimin, sermaye stokuna olan
esnekliğini (duyarlılığını) ve 𝛽: Üretimin, işgücüne olan esnekliğini
(duyarlılığını) ifade etmektedir.
Solow (1956), bu modelde teknolojiyi tamamen dışsal kabul etmiş ve
gökten düşen elmaya benzetmiştir (Erdoğan ve Canbay, 2016: 32). Bu
modele göre işgücündeki ve sermaye stokundaki artışlar, üretimi ve
ekonomik büyümeyi artıracaktır. Ancak bu faktörlerden biri sabit
tutulurken, sadece diğeri (örneğin işgücü) sürekli artırılırsa, ekonomi
belirli bir seviyeye kadar büyüyecek, sonra durağan durum dengesine
gelecek2 ve büyüme duracaktır.
Romer (1986) ve Lucas (1988), Solow-Swan (1956) modelindeki
teknolojiyi dışsal kabul etme ve sınırlı ekonomik büyüme sorunlarının
üstesinden gelebilmek için geliştirdikleri İçsel Büyüme Modelinde
teknolojik ilerleme, beşeri sermaye yoluyla üretim fonksiyonuna dâhil
edilmiş ve beşeri sermaye geliştikçe, ekonomik büyümenin sonsuza kadar
süreceği ifade edilmiştir. Beşeri sermaye (Human Capital: H) ise işgücüne
yönelik eğitim ve sağlık harcamaları, işgücünün sahip olduğu deneyim,
ülke içindeki güvenlik ve hukuk seviyesi ile firmalar ve kamu tarafından
gerçekleştirile Araştırma - Geliştirme (Ar&Ge) çalışmalarına verilen
önemin bir toplamı / ürünü / sonucu olarak kabul edilmiştir (Attanasio,
2015: 1-2). İçsel Büyüme Modeli de bir Cobb-Douglass üretim
fonksiyonunu temel almaktadır (Güvel, 2011: 106):
𝑌=
𝐾 𝐻𝛽
𝛼

(3)

Burada H; bilgi (eğitim, tecrübe), sağlık ve teknoloji ile donatılmış
beşeri sermayeyi ifade etmektedir. İçsel büyüme modelinde, artan beşeri
sermaye ve teknoloji düzeyindeki iyileşmelere bağlı olarak sınırsız
büyüme mümkündür (Dornbusch ve Fischer, 1998: 269-270).
2. OECD Ülkelerinde Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic
Co-operation and Development: OECD), 14 Aralık 1960 tarihinde
imzalanan Paris Anlaşmasına dayanarak, 20 kurucu üye ülke tarafından
1961’de kurulmuştur. OECD temel olarak, ekonomik konularda
uzmanlaşmış, hükümetlerarası bir istişare kuruluşu görünümündedir. Üye
ülkeler tarafından gündeme getirilen veya dünya ekonomisindeki
2

Emeğin azalan marjinal verimleri yasası gereği.
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gelişmeler nedeniyle güncel hale gelen konularda, ekonomik hayatın çeşitli
boyutlarında, yaptığı analitik incelemelerin sonuçları doğrultusunda üye
ülkelere tavsiyelerde bulunan OECD’nin Paris’teki merkezinde, bir
sekretarya ve üye ülkelerin resmi temsilcileri görev yapmaktadır (MFA,
2018). Günümüzde 36 üyesi bulunan OECD’nin kurucu üyeleri ve diğer
üyelerinin birliğe katılım tarihleri Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: OECD Üyesi Ülkeler ve Birliğe Katılım Tarihleri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7

Avusturya
Belçika
Kanada
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan

Üyelik
Tarihi
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu

Sıra
No
19
20
21
22
23
24
25

8

İzlanda

Kurucu

26

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye

Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu
Kurucu

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Ülke

Ülke
İngiltere
ABD
Japonya
Finlandiya
Avustralya
Yeni Zelanda
Meksika
Çek
Cumhuriyeti
Macaristan
Polonya
Güney Kore
Slovakya
Şili
Estonya
İsrail
Slovenya
Letonya
Litvanya

Üyelik
Tarihi
Kurucu
Kurucu
1964
1969
1971
1973
1994
1995
1996
1996
1996
2000
2010
2010
2010
2010
2016
2018

Kaynak: MFA (2018).

OECD, dünyanın en büyük 20 ekonomisinden 13’ünü (World Bank,
2018e), 28 Avrupa Birliği üyesi ülkeden 23’ünü üçünde barındırmaktadır
(Avrupa Birliği Bakanlığı, 2011). Beşeri sermayeyi en iyi temsil eden
değişkenlerden biri İnsani Gelişmişlik Endeksi (İGE: Human
Development Indicators: HDI) olup, literatürde yaygın biçimde
kullanılmaktadır. İGE, başlıca okur-yazarlık oranı, yaşam uzunluğu, kişi
başına düşen gelir, çocuk hakları, bireysel özgürlükler ve fikri mülkiyet
haklarının korunma derecesi gibi endekslerinden yararlanılarak
hesaplanmaktadır (Gallardo, 2009: 3-4).
2017 yılı sonu itibariyle OECD ülkelerindeki GSYH (Cari, Milyar
Dolar3), kişi başına düşen GSYH (KBDGSYH, Cari, Dolar) ekonomik
büyüme (EB, %), Eğitim Harcamaları/GSYH (EH, %), Sağlık
3

Bu çalışma boyunca Dolar ifadesi ile ABD Doları kastedilecektir.
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Harcamaları/GSYH (SH, %), Doğumda Beklenen Ortalama Yaşam Süresi
(YS, Yıl), Ar&Ge harcamaları/GSYH (Ar&Ge, %) ve İnsani Gelişmişlik
Endeksi (İGE) verileri Tablo 2’de yer almaktadır. Tablo 2’de ülkeler 2017
yılı İGE verilerine göre, büyükten küçüğe doğru olacak şekilde
sıralanmıştır.
Tablo 2: OECD Ülkelerinin Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme Verileri
(2017)
Sıra
Ülke
İGE
GSYH EB KBDGSYH EH SH YS Ar&Ge
No
1 Norveç
0.953
399
1.9
75505
7.4 10
83
1.9
2 İsviçre
0.944
679
1.1
80190
5.1 12.1 83
3.1
3 Avustralya
0.939
1323
2
53800
5.2 9.4 83
2.2
4 İrlanda
0.938
334
7.8
69331
5.3 7.8 82
1.5
5 Almanya
0.936
3677
2.2
44470
4.9 11.2 81
2.8
6 İzlanda
0.935
24
3.6
70057
7.3 8.6 82
2.2
7 İsveç
0.933
538
2.3
53442
7.6 11
82
3.3
8 Hollanda
0.931
826
3.2
48223
5.7 10.7 82
2
9 Danimarka
0.929
307
2.2
56308
7.7 10.3 81
3
10 Kanada
0.926
1653
3
45032
5.4 10.4 82
1.6
11 ABD
0.924
19391 2.3
59532
5.1 16.8 79
2.9
12 İngiltere
0.922
2622
1.8
39720
5.5 9.9 81
1.7
13 Finlandiya
0.92
252
2.6
45703
7.1 9.4 82
3.2
14 Yeni Zelanda 0.917
206
3
42941
6.3 9.3 82
1.2
15 Belçika
0.916
493
1.7
43324
6.5 10.5 81
2.4
16 Japonya
0.909
4872
1.7
38428
3.6 10.9 84
3.3
17 Avusturya
0.908
417
3
47291
5.6 10.3 81
3.1
18 Lüksemburg
0.904
62
2.3
104103
4
6
82
1.3
19 İsrail
0.903
351
3.3
40270
5.4 7.4 83
4.2
20 Güney Kore
0.903
1531
3.1
29743
5.1 7.4 82
4.1
21 Fransa
0.901
2583
1.8
38477
5.6 11.1 82
2.2
22 Slovenya
0.896
49
5
23597
5.6 8.5 81
2.4
23 İspanya
0.891
1311
3.1
28157
4.3 9.2 83
1.2
24 Çek Cum.
0.888
216
4.3
20368
3.7 7.3 78
2
25 İtalya
0.88
1935
1.5
31953
4.4
9
83
1.4
26 Estonya
0.871
26
4.9
19705
4.9 6.5 78
1.5
27 Yunanistan
0.87
200
1.4
18613
3.7 8.4 81
1
28 Polonya
0.865
525
4.6
13812
5.1 6.3 77
1.1
29 Litvanya
0.858
47
3.8
16681
4.1 6.5 74
1.1
30 Slovakya
0.855
96
3.4
17605
4.8 6.9 77
1.1
31 Portekiz
0.847
218
2.7
21136
5.2
9
81
1.3
32 Letonya
0.847
30
4.5
15594
5.9 5.8 75
0.7
33 Şili
0.843
277
1.5
15346
5
8.1 80
0.4
34 Macaristan
0.838
139
4
14225
4.6 7.2 76
1.4
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35 Türkiye
36 Meksika

0.791
0.774

851
1150

7.4
2

10541
8903

4.4
4.8

4.1
5.9

76
77

1.2
0.6

Kaynak: World Bank(2018) ve UNDP (2018).

Tablo 2’deki verilere göre İnsani Gelişmişlik Endeksine göre en iyi
durumda olan ülkeler Norveç, İsveç ve Avusturalya’dır. Bu sıralamada en
sonda yer alan ülkeler ise Macaristan, Türkiye ve Meksika’dır. Ülkeler
2017 yılı GSYH verilerine göre sıralandığında ABD 19 trilyon 391 Milyar
Dolarlık GSYH’si ile ilk sırada yer almakta, onu 4 Trilyon 872 Milyar
Dolarlık GSYH ile Japonya ve 3 Trilyon 677 Milyar Dolarlık GSYH ile
Almanya takip etmektedir. GSYH yönünden en küçük ülkeler; Letonya,
Estonya ve İzlanda’dır. OECD ülkeleri kişi başına düşen milli gelir
yönünden kıyaslandığında Lüksemburg 104 Bin Dolar ile ilk sırada,
İsviçre 80 Bin Dolar ile ikinci sırada, Norveç ise 75 Bin Dolar ile üçüncü
sırada yer almaktadır. Bu sıralamada son üç ülke ise Polonya (13812
Dolar), Türkiye (10541 Dolar) ve Meksika’dır (8903 Dolar). Burada İGE
ye göre son sırada olan Türkiye ve Meksika’nın, kişi başına düşen milli
gelirde de en son sıralarda yer almaları, beşeri sermaye ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin en net göstergelerindendir. Kamu tarafından
gerçekleştirilen eğitim harcamalarının milli gelir içindeki payı en yüksek
olan ülkeler; Danimarka (%7.7), İsveç (%7.6) ve Norveç (%7.4) olurken,
en az pay ayıran ülkeler; Çek Cumhuriyeti (%3.7), Yunanistan (%3.7) ve
Japonya (%3.6) olmuştur. Burada Japonya’nın en son sırada yer almasının
nedeni, bu ülkede eğitim faaliyetlerinin büyük oranda özel sektör eliyle
yürütülüyor olmasıdır. Milli gelirden sağlık harcamalarına ayrılan paylar
noktasında ABD %16.8 ile ilk sırada, İsviçre %12.1 ile ikinci sırada ve
Almanya %11.2 ile üçüncü sırada yer alırken, Meksika %5.9, Letonya
%5.8 ve Türkiye %4.1 ile en son sıralarda yer almaktadırlar. Doğumda
beklenen ortalama yaşam süresi noktasında ilk üç ülke; Japonya (84),
İsviçre (83) ve Norveç (83) olurken, son üç ülke; Türkiye (76), Letonya
(75) ve Litvanya (74) olmuştur. Milli gelirden Ar&Ge çalışmalarına
ayrılan paylara bakıldığında ilk üç ülkenin; İsrail (%4.2), Kore (%4.1) ve
Japonya (3.3) olduğu, son üç ülkenin ise Letonya (%0.7), Meksika (0.6) ve
Şili (0.4) olduğu görülmektedir. Bu tablodan çıkan genel sonuç; Ar&Ge,
eğitim ve sağlık harcamaları ve insani gelişmişliğe önem veren ülkelerin,
ekonomik büyümelerinin de kişi başına düşen milli gelirlerinin de daha
yüksek olduğudur.
3. Literatür Özeti
Literatürde yer alan beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkilerin araştırıldığı çalışmaların seçilmiş bir özeti buraya, tarih sırasına
göre alınmıştır.
Asterio ve Agiomirgianakis (2001), Yunanistan’da beşeri sermaye ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1960-1994 dönemi için zaman
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serisi analizi yöntemlerinden Johansen eşbütünleşme testi, Granger
nedensellik testi ve ECM yöntemleriyle araştırmıştır. Çalışmada ekonomik
büyüme; kişi başına düşen reel GSYH ile beşeri sermaye; ilkokul ve
ortaokul düzeyinde okullaşma oranı, 15-64 yaş arası (çalışma çağındaki)
nüfus ve toplam kamu harcamaları içinde eğitim harcamalarının payı
verileri kullanılmıştır. Serilerin eşbütünleşik olduklarının görüldüğü
çalışmada, okullaşma düzeyinden ve kamu eğitim harcamalarından
ekonomik büyümeye doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.
Chow ve Lin (2002), Çin ve Tayvan’da beşeri sermayenin ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerini, 1952-1998 dönemi için araştırmıştır.
Çalışmada her bir ülke için ayrı ayrı zaman serisi ve faktör analizleri
yapılmış ve söz konusu dönemde Çin’de ekonomik büyümenin ortalama
%9, toplam faktör verimliliğinin %28, sabit sermaye stokunun %62 ve
beşeri sermayenin %10 oranında arttığı tespit edilmiştir. Tayvan
ekonomisinin ise 1952-1998 döneminde ortalama %8 büyüdüğü, aynı
dönemde bu ülkedeki fiziki sermayenin %40, beşeri sermayenin %20 ve
toplam faktör verimliliğinin de %40 artmış olduğu belirlenmiştir.
Çalışmada ayrıca beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerinin Çin’de daha düşük olduğu görülmüş ve araştırmacılar bu
durumun nedeninin, Çin’deki işgücünün yeterince nitelikli olamamaları
olduğunu belirtmişlerdir.
Çakmak ve Gümüş (2005), Türkiye’de beşeri sermaye ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişkileri, 1960-2002 dönemi reel GSYH, fiziki
sermaye stoku, beşeri sermaye ve işgücü verilerini kullanarak, EngleGranger eşbütünleşme testi, Johansen eşbütünleşme testi ve VEC
yöntemleriyle analiz etmiştir. Analiz sonucunda ekonomik büyümeyi;
fiziki sermaye stokundaki %1’lik artışların %1.61, beşeri sermayedeki
%1’lik artışların %0.145 artırdığı, işgücündeki %1’lik artışların ise %1.43
azalttığı tespit edilmiştir.
Middendorf (2005), 29 OECD ülkesinde beşeri sermayenin ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerini, 1965-2000 dönemi verilerini kullanarak,
panel veri analizi yöntemiyle araştırmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme;
kişi başına düşen GSYH’deki yıllık yüzde değişim ile beşeri sermaye;
ortalama eğitim yılı ve doğurganlık oranı ile temsil edilmiş, çalışma ayrıca
yatırım oranı, kamu harcamaları ve enflasyon makroekonomik
değişkenleriyle de desteklenmiştir. Çalışma sonucunda ekonomik
büyümeyi; okullaşma oranındaki 1 birimlik artışın 0.005 birim,
yatırımlardaki 1 birimlik artışın 0.203 birim, dış ticaretteki 1 birimlik
artışın 0.075 birim artırdığı, doğurganlık oranındaki 1 birimlik artışın
0.006, enflasyondaki 1 birimlik artışın 0.001 birim azalttığı tespit
edilmiştir.
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Leeuwen (2006), beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerini Endonezya, Hindistan ve Japonya’nın 1890-2000 dönemi
verilerini kullanarak, zaman serisi yöntemleriyle analiz etmiştir. Çalışma
sonucunda beşeri sermayedeki %1’lik artışların ekonomik büyümeyi
Japonya’da %2, Endonezya’da %1.1 ve Hindistan’da %1 artırdığını tespit
etmiştir. Yazar bu etkinin Endonezya ve Hindistan’da az olmasının
nedeninin, söz konusu ülkelerde eğitim düzeyi ve işgücü niteliğinin
düşüklüğü olarak açıklamıştır.
Taban ve Kar (2006), beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki
nedensellik ilişkilerini, 1969-2001 dönemi verilerini kullanarak, Johansen
eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi ile analiz etmiştir.
Ekonomik büyümenin reel GSYH ile ölçüldüğü çalışmada, beşeri sermaye;
UNDP’den alınan İnsani Gelişme Endeksi ile temsil edilmiştir. Ayrıca
beşeri sermayenin göstergelerinden okullaşma oranı, eğitim endeksi ve
yaşam süresi beklentisi endeksi verileri de çalışmaya dâhil edilmiştir.
Çalışma sonucunda; ekonomik büyüme ile İnsani Gelişme Endeksi ve
ekonomik büyüme ile eğitim endeksi arasında iki yönlü, okullaşma
oranından ekonomik büyümeye ve ekonomik büyümeden ortalama yaşam
süresi beklentisine doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri tespit edilmiştir.
Daşdemir (2008), 27 Avrupa Birliği üyesi ülkede beşeri sermaye ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1990-2005 dönemi için panel veri
analiz yöntemiyle incelemiştir. Oldukça geniş bir veri seti kullanılan
çalışmada ekonomik büyüme; kişi başına düşen reel GSYH ile temsil
edilirken, beşeri sermaye; İnsani Gelişmişlik Endeksi, kişi başına düşen
bilgisayar sayısı, nüfus artış oranı, kamunun eğitime yaptığı harcamaların
GSYH’ye oranı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve ortalama eğitim
yılı verileri kullanılmıştır. Çalışma ayrıca enflasyon oranı, ihracat, ithalat,
yatırım ve ticari dışa açıklık gibi makroekonomik verilerle de
genişletilmiştir. Yapılan analizler sonucunda ekonomik büyümeyi; beşeri
sermayedeki (insani gelişmişlik endeksindeki) %1’lik artışın %0.24, ticari
dışa açıklıktaki %1’lik artışın %0.05, yatırımlardaki %1’lik artışın %0.02
oranında artırdığı, enflasyondaki %1’lik artışın ise %0.004 oranında
azalttığı tespit edilmiştir.
Varsak ve Bakırtaş (2009), Türkiye’de beşeri sermaye ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkileri, 1970-2008 dönemi için Johansen
eşbütünleşme testi, VEC yöntemi ve varyans ayrıştırma tekniğiyle
araştırmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme; kişi başına düşen reel gayri
safi yurtiçi hâsıla ile temsil edilirken, beşeri sermaye; okullaşma oranı ve
öğrenci başına düşen eğitim harcamaları ile temsil edilmiştir. Analizler
sonucunda; eğitim göstergelerinde meydana gelen değişimlerin, kişi başına
düşen reel gayrisafi yurtiçi hasılayı önemli ölçüde etkilediği, ancak kişi
başına düşen reel gayri safi yurtiçi hasılada meydana gelen değişimlerin,
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eğitim göstergelerinde önemli bir değişime neden olmadığı tespit
edilmiştir.
Yardımcıoğlu (2012), 25 OECD ülkesinde beşeri sermayenin ekonomik
büyüme üzerindeki etkilerini, 1975-2008 dönemi verilerini kullanarak,
Pedroni eşbütünleşme testi, FMOLS yöntemi ve Canning-Pedroni panel
nedensellik testiyle analiz etmiştir. Çalışmada beşeri sermaye göstergesi
olarak; doğumda beklenen ortalama yaşam süresi verisi kullanılmıştır.
Analiz sonucunda; beşeri sermayedeki %1’lik artışın ekonomik büyümeyi
%0.18, ekonomik büyümedeki %1’lik artışın ise beşeri sermayeyi %0.17
oranında artırdığı ve beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında
karşılıklı nedensellik ilişkilerinin var olduğu tespit edilmiştir.
Bal, Algan, Manga ve Kandır (2014), BRICS4 ülkeleri ve Türkiye’de
beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri, 1995-2011
dönemi için panel veri analizi yöntemleriyle araştırmıştır. Çalışmada
ekonomik büyüme; 2005 yılı sabit fiyatıyla reel GSYH ile ölçülürken,
beşeri sermaye; beşeri sermaye endeksi5 ile temsil edilmiştir. Çalışmada
serilerin durağanlıkları LLC ve IPS panel birim kök testleriyle, seriler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Pedroni ve Kao testleriyle
sınanmış, regresyon analizi FMOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Analiz sonucunda; beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasında pozitif
ve yüksek bir korelasyon belirlenmiş, GSYH’yi beşeri sermayedeki %1’lik
artışın %2.81, sabit sermaye stokundaki % 1’lik artışın ise %0.62 artırdığı
tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara ülkeler bazında bakıldığında; beşeri
sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin en yüksek olduğu
ülkelerin sırasıyla Rusya, Hindistan, Çin ve Türkiye olduğu görülmüş olup,
bu durumun söz konusu ülkelerin emek yoğun üretim stratejileri izliyor
olmalarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Sabit sermaye stokunun
ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin en yüksek olduğu ülke ise Brezilya
çıkmıştır.
Ener, Karanfil ve Yıldırım (2015), Türkiye’de ekonomik büyüme,
beşeri sermaye ve ihracat arasındaki ilişkileri, 1980-2013 dönemi verilerini
kullanarak, Engle-Granger eşbütünleşme testi ve Granger nedensellik testi
yardımıyla araştırmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme; kişi başına düşen
milli gelir ile beşeri sermaye ise yükseköğretim okullaşma oranı ile temsil
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda beşeri sermaye ile ekonomik büyüme ve
beşeri sermaye ile ihracat arasında iki yönlü nedensellik ilişkileri tespit
edilirken, ihracat ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir nedensellik
ilişkisi tespit edilememiştir.
BRICS; Brasail, Russia, India, China, South Africa kelimelerinin baş harflerinden
oluşmaktadır.
5 Yazarlar bu endeksin; okullaşma yılı, eğitimin geri dönüşünü (eğitimin getirisi, eğitimin
özel- sosyal faydalarını ve işgücünün verimliliğini) ifade ettiğini belirtmişlerdir.
4
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Topallı (2017), Türkiye’de beşeri sermaye ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkileri, 1960-2012 dönemi için VECM ve Toda-Yamamoto
yöntemleriyle araştırmıştır. Çalışmada ekonomik büyüme; kişi başına
düşen reel milli gelir ile temsil edilirken, beşeri sermaye göstergeleri
olarak; yükseköğretim kurumlarından mezun olanların sayısı ile mesleki
ve teknik okullardan mezun olanların sayısı değişkenleri kullanılmıştır.
Analiz sonucunda ile mesleki ve teknik okullardan mezun olanların
sayısından, kişi başına düşen reel milli gelire ve kişi başına düşen reel milli
gelirden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların sayısına doğru tek
yönlü nedensellik ilişkileri belirlenmiştir.
Kılıç ve Özbek (2018), OECD ülkelerinde eğitim ve sağlık
harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini, 1995-2013
dönemi için LLC, IPS panel birim kök testleri, Pedroni ve Kao panel
eşbütünleşme testlerini, DOLS ve FMOLS panel regresyon tahmincilerini
ve Dumitrescu-Hurlin panel nedensellik testini kullanarak analiz etmiştir.
Analiz sonucunda; eğitim harcamaları, sağlık harcamaları ve ekonomik
büyüme arasında karşılıklı nedensellik ilişkileri tespit edilirken, sağlık
harcamalarındaki %1’lik değişimlerin bu ülkelerde ekonomik büyümeyi
ortalama %0.45, eğitim harcamalarındaki %1’lik değişimin ise bu
ülkelerde ekonomik büyümeyi ortalama %0.37 oranında etkilediği tespit
edilmiştir.
Bu çalışmalarda genel olarak; eğitim, sağlık ve Ar&Ge harcamalarının,
toplam olarak kullanıldığı görülmekte olup, bu çalışmada, söz konusu bu
değişkenler kişi başına haline getirilerek kullanılmıştır. Bu yönüyle
çalışmanın literatüre bir katkı sağlanması beklenmektedir.
4. Ekonometrik Analiz
4.1. Veri Seti
Bu çalışmada 36 OECD ülkesinde6 1995-20177 döneminde beşeri
sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini tespit edebilmek için
bağımlı değişken olarak; World Development Indicators (2018)’dan
alınan, 2011 yılı sabit fiyatlarıyla hesaplanmış, satın alma gücü paritesine
göre, kişi başına düşen milli gelir (GDPPC, Dolar) kullanılmıştır. Bağımsız
değişkenler olarak ise; World Bank (2018a)’dan alınan, 2010 yılı sabit
fiyatlarıyla hesaplanmış sabit sermaye oluşumu verilerinin, World Bank
(2018b)’den alınan nüfusa bölünmesiyle elde edilen kişi başına düşen sabit
sermaye stoku (KPC, Dolar), World Bank (2018c)’den alınan ve
OECD ülkeleri yakın zamana kadar 34 tane idi. 2016 yılında Letonya, Mayıs 2018’de
Litvanya OECD’ye girmiştir. Bu ülkelerin de eklenmesiyle oluşan 36 ülkeli yeni OECD’nin
tamamı analize dâhil edilmiştir. Çalışma bu yönüyle de literatürdeki benzerlerinden
farklılaşmaktadır.
7 Dönem seçilirken, ülkelerin ortak verilerine ulaşılabilen en geniş dönemin alınmasına öze
gösterilmiştir.
6
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Uluslararası İşgücü Örgütü (International Labour Organisation: ILO)
sistematiğine göre hesaplanmış işgücü (L), UNDP (2018)’den alınan
İnsani Gelişmişlik Göstergesi (Human Development Indicators: HDI8),
World Bank (2018d)’den alınan milli gelir içinde Ar&Ge harcamalarının
payı verilerinin, World Bank (2018e)’den alınan cari GSYH değerleriyle
çarpılıp, World Bank (2018h)’den alınan tüketici fiyat endeksine
(Consumer Price Index, 2010=100) bölünerek reel hale getirilmesi ve bu
değerlerin World Bank (2018b)’den alınan nüfusa bölünmesiyle elde
edilen kişi başına düşen Ar&Ge harcaması (Research and Development
Per Capita: RDPC, Dolar), World Bank (2018g)’den alınan, kamu
tarafından gerçekleştirilen eğitim harcamalarının milli gelir içindeki payı
verisinin, World Bank (2018e)’den alınan cari GSYH değerleriyle
çarpılıp, World Bank (2018h)’den alınan Tüketici Fiyat Endeksi
(Consumer Price Index, 2010=100) kullanılarak reel hale getirilmesi ve bu
değerlerin World Bank (2018b)’den alınan nüfusa bölünmesiyle elde
edilen kişi başına düşen kamu eğitim harcaması (Education Expenditure
Per Capita: EEPC, Dolar), World Development Indicators (2018)’den
alınan, satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına düşen
sağlık harcaması (Health Expenditure Per Capita: HEPC, Dolar) ve World
Bank (2018f)’den alınan doğumda beklenen ortalama yaşam süresi (Life
Expectancy: LE) kullanılmıştır9.
Çalışmada, kullanılan bütün verilerin doğal logaritmaları alınarak,
analiz sonucunda değişen varyans sorunu ortaya çıkması önlenmeye
çalışılmıştır. Veri seçiminde; Çakmak ve Gümüş (2005); Middendorf
(2005); Taban ve Kar (2006); Daşdemir (2008); Varsak ve Bakırtaş (2009);
Bal, Algan, Manga ve Kandır (2014), Topallı (2017) ve Kılıç ve Özbek
(2018) çalışmaları temel alınmıştır. Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler
Ek 1’de yer almaktadır.
4.2. Model
Bu çalışmada beşeri sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki
etkilerini tespit edebilmek için Solow-Swan (1956) izlenip, Romer (1986)
ve Lucas (1988)’in beşeri sermayeyle ilgili katkıları da göz önünde
bulundurularak, ayrıca Çakmak ve Gümüş (2005), Middendorf (2005) ve

Bu endeks verileri 0-1 aralığında değerler almakta olup, tarafımızdan 100 ile çarpılmış,
sonra doğal logaritmaları alınmıştır.
9 Literatürde bu tür analizlerde genellikle Ar&Ge, eğitim ve sağlık harcamalarının milli
gelire oranı verileri kullanılırken, bu çalışmada bu seriler GSYH verileriyle çarpılıp, nüfusa
bölünerek, kişi başına haline getirilmiştir. Benzer işlem K serisi içinde yapılmış olup,
böylece çalışmadaki bütün veriler kişi başına düşen veriler haline getirilmeye çalışılmıştır.
Bu işleme literatürde yer alan diğer çalışmalarda rastlanmamış olup, çalışmanın bu yönüyle
de literatüre bir katkı sağlaması ve sonraki araştırmacılar için ufuk açıcı olması
beklenmektedir.
8
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Kılıç ve Özbek (2018) çalışmaları izlenerek oluşturulan ekonometrik
modeller:
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 1: 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡
(4)
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 2: 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛𝑅𝐷𝑃𝐶𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡
(5)
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 3: 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛𝐿𝐸𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡
(6)
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 4: 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛𝐸𝐸𝑃𝐶𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡
(7)
𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 5: 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡
= 𝛽0 + 𝛽1 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐿𝑛𝐿𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼𝑖𝑡 + 𝛽4 𝐿𝑛𝐻𝐸𝑃𝐶𝑖𝑡
+ 𝑒𝑖𝑡
(8)

Burada 𝑖 = 1, … ,36 çalışmanın yatay kesit boyutunu (ülke sayısını),
𝑡 = 1, … ,23 çalışmanın zaman boyutunu (yıl sayısını), 𝑒𝑖𝑡 ; ekonometrik
olarak sorunsuz hata terimleri serisini göstermektedir.
4.3. Yöntem
Çalışmada serilerin durağanlıkları; Levin, Lin, Chu (2002) (LLC) ve
Im, Pesaran ve Shin (2003) (IPS) panel birim kök testleriyle, seriler
arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Pedroni (2004) panel
eşbütünleşme testiyle, panel regresyon analizi; PDOLS (Panel Dynamic
Ordinary Least Squares: Panel Dinamik En Küçük Kareler) yöntemiyle
gerçekleştirilmiş, seriler arasındaki nedensellik ilişkileri; Dumitrescu ve
Hurlin (2012) panel nedensellik testiyle incelenmiştir.
4.4. Panel Birim Kök Testi
Ekonometrik analizler, serilerin durağanlık derecelerine duyarlı olup,
sonraki aşamalarda kullanılacak analiz yöntemlerine de serilerin
durağanlık derecelerine göre karar verilmesi gerekmektedir (Metin ve
Akcan, 2017: 262). Bu nedenle çalışmada serilerin durağanlığı LLC ve IPS
panel birim kök testleriyle sınanmıştır. Bir Y serisine yapılacak panel birim
testi genel olarak aşağıdaki denklemi baz almaktadır:
𝑚𝑖

∆𝑌𝑖𝑡 = 𝜌𝑖 𝑌𝑖𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖𝑗 ∆ 𝑌𝑖𝑡−𝑗 + 𝛿𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡
𝑗=1
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(9)

Burada 𝜌𝑖 ; birim kök parametresi olup, serinin cari dönemdeki
değerinin (𝑌𝑖𝑡 ), bir önceki dönemdeki değerinden (𝑌𝑖𝑡−1 ) ne derecede
etkilendiğini ölçmektedir. 𝑚𝑖 ; optimum gecikme uzunluklarını ifade
etmektedir. 𝑋𝑖𝑡; Serinin durağanlığını etkileyen trend ve sabit terim gibi
diğer faktörleri temsil etmektedir. LLC testi, paneli oluşturan yatay kesitler
(ülkeler) arasında birim kök parametresinin (𝜌𝑖 ) homojen olduğunu (𝜌𝑖 =
𝜌) kabul etmekte olup, hipotezleri:
𝐻0 : |𝜌| = 1 Seride birim kök vardır (Seri durağan değildir)
𝐻1 : |𝜌| < 1 Seride birim kök yoktur (Seri durağandır)
şeklindedir. IPS testi ise birim kök parametresinin (𝜌𝑖 ) yatay kesitler
(ülkeler) arasında farklılaşabileceğini göz önünde bulundurmaktadır. Bu
yönüyle LLC testinden daha güçlü kabul edilmektedir (Nell ve
Zimmermann, 2011: 5). IPS testinin hipotezleri:
𝐻0 : |𝜌𝑖 | = 1 Seride birim kök vardır (Seri durağan değildir)
𝐻1 : |𝜌𝑖 | < 1 Seride birim kök yoktur (Seri durağandır)
şeklindedir. Düzey değerlerinde durağan olan serilere I(0), düzey
değerlerinde durağan olmayıp birinci farkı alındığında durağan hale gelen
serilere I(1) seri adı verilmektedir (McCauley, Bassler ve Gunaratne,
2010). Çalışmada LLC ve IPS panel birim kök testleri yapılmış ve elde
edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Düzey Değerleri
Birinci Farkları
LLC Testi IPS Testi LLC Testi IPS Testi
Değişken
Olasılık
Olasılık
Olasılık
Olasılık
Değeri
Değeri
Değeri
Değeri
0.37
0.78
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
0.16
0.14
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑲𝑷𝑪
0.40
0.99
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑳
0.14
0.93
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑯𝑫𝑰
0.13
0.98
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑹𝑫𝑷𝑪
0.26
0.93
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑳𝑬
0.73
0.06*
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑬𝑬𝑷𝑪
0.78
0.21
0.00***
0.00***
𝑳𝒏𝑯𝑬𝑷𝑪
Not: *** ve * serinin sırasıyla %1 ve %10 anlamlılık düzeyinde durağan olduğunu
göstermektedir. Optimum gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriterine göre
belirlenmiştir.

Tablo 3’teki sonuçlara göre; bütün seriler düzey değerlerinde durağan
olmayıp, birinci farkları alınınca durağan hale gelmektedir. Yani seriler
I(1)’dir. Bu durumda, Engle ve Granger (1987)’ye göre; serilerin düzey
değerleri kullanılarak gerçekleştirilecek analizlerde sahte regresyon
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problemiyle karşılaşılabilecektir. Bu yüzden öncelikle seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığının araştırılması gereklidir.
4.5. Panel Eşbütünleşme Testi
Bu çalışmada seriler arasında eşbütünleşmenin varlığı, Perdroni (2004)
panel eşbütünleşme testiyle incelenmiştir. Pedroni (2004) panel
eşbütünleşme testinin hipotezleri:
H0: Seriler arasında eşbütünleşme yoktur
H1: Seriler arasında eşbütünleşme vardır
biçimindedir. Pedroni (2004), panelde yer alan seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığının test edilebilmesi için, yedi farklı test
istatistiği geliştirmiştir. Bu test istatistiklerinde yatay kesitlerin homojen
olma durumu da heterojen olma durumu da ayrı ayrı göz önünde
bulundurulmaktadır ve bu yönüyle Pedroni testi, diğer panel eşbütünleşme
testlerinden daha güçlüdür (Barbieri, 2006). Çalışmada her bir model için
Pedroni (2004) panel eşbütünleşme testi ayrı ayrı yapılmış ve ulaşılan
sonuçlar Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4: Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Model 1
Model 2 Model 3 Model 4 Model 5
Panel 𝝑 İstatistiği

0.11

0.02**

0.33

0.14

0.12

Panel 𝝆 İstatistiği

0.40

0.68

0.87

0.92

0.81

Panel PP İstatistiği

0.00***

0.00***

0.00***

0.02**

0.00***

Panel
İstatistiği

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

Grup 𝝆 İstatistiği

0.95

0.99

0.99

0.99

0.99

Grup PP İstatistiği

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

Grup
İstatistiği

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

0.00***

ADF

ADF

Not: Tabloda yer alan değerler, Pedroni (2004) testi olasılık değerleridir. ** ve ***;
sırasıyla %5 ve %1 anlamlılık düzeyinde eşbütünleşme ilişkisinin varlığını ifade
etmektedir. Tabloda yer alan değerler, Pedroni (2004) testi olasılık değerleridir. Optimum
gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir.

Tablo 4’te yer alan 7 test istatistiğinden en az 4 tanesinde eşbütünleşme
ilişkisi tespit edildiğinde, ilgili modelde eşbütünleşmenin var olduğuna
karar verilmiştir. Buna göre bütün modellerde yer alan seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisi vardır. Yani bu seriler uzun dönemde birlikte hareket
etmektedirler ve bu serilerle yapılacak regresyon analizlerinde sahte
regresyon sorunuyla karşılaşılmayacaktır.
117

4.6. Panel Regresyon Analizi
Çalışmada kullanılan seriler eşbütünleşik çıktığı için seriler arasındaki
regresyona analizlerinin PDOLS yöntemiyle yapılması uygun olacaktır.
PDOLS, parametre tahminlerinde bağımsız değişkenlerin gecikme (lag) ve
öncül (lead) değerlerini bir arada kullanarak, değişen varyans ve
otokorelasyon sorunlarına karşı dirençli (robust) tahminler üretmektedir
(Bartlett, 2014). Bu çalışmada her bir model için ayrı ayrı PDOLS
tahminleri yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
Değişken
𝑳𝒏𝑲𝑷𝑪
𝑳𝒏𝑳
𝑳𝒏𝑯𝑫𝑰
𝑳𝒏𝑹𝑫𝑷𝑪
𝑳𝒏𝑳𝑬
𝑳𝒏𝑬𝑬𝑷𝑪
𝑳𝒏𝑯𝑬𝑷𝑪
R2
̅𝟐
𝑹
Serbestlik
Derecesi
SSR

Tablo 5: Panel Regresyon Analizi Sonuçları
Model 1
Model 2
Model 3 Model 4
0.28***
0.32***
0.29*** 0.21***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
-0.02
-0.06***
-0.02
0.05
(0.67)
(0.00)
(0.40)
(0.27)
2.23***
1.94***
2.10*** 1.94***
(0.00)
(0.00)
(0.00)
(0.00)
0.009*
(0.07)
0.44**
(0.03)
0.06***
(0.00)

Model 5
0.26***
(0.00)
-0.05
(0.22)
1.13***
(0.00)
-

-

-

-

-

0.99
0.99

0.99
0.99

0.99
0.99

0.99
0.99

0.13***
(0.00)
0.99
0.99

898

904

897

892

890

1.20

1.12

0.76

0.77

0.62

Not: Parantez içindekiler olasılık değerleridir. *, ** ve ***; ilgili katsayının sırasıyla %10,
%5 ve %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ifade etmektedir.
Optimum gecikme uzunlukları Akaike Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir. SSR: Hata
Terimlerinin Kareleri Toplamı (Sum Squares of Residuals) olup, bu değerin düşük olması,
model tahminin başarılı olduğunu göstermektedir.

Tablo 5’te bütün modellerin açıklama güçlerinin (R2) ve serbestlik
derecelerinin oldukça yüksek olduğu, hata terimlerinin kareleri toplamının
ise oldukça düşük olduğu görülmekte olup, bütün bunlar, yapılan
analizlerin güvenilir olduğunu göstermektedir. Tahmin sonuçlarında genel
olarak; kişi başına düşen sermaye stokundaki artışların, Solow-Swan
(1956) modeline uygun olarak, işgücünün marjinal verimliliğini artırarak,
ekonomik büyümeyi (bu çalışmada kişi başına düşen milli geliri) artırdığı
tespit edilmiştir.
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Kişi başına düşen sermaye stokundaki %1’lik artışın kişi başına düşen
milli geliri ortalama %0.27 oranında10 artırdığı görülmüştür. İşgücündeki
artışların kişi başına düşen milli gelir üzerindeki etkilerinin genel olarak
istatistiksel açıdan anlamsız olduğu görülmekte olup, sadece Model 2’de
yorumlanabilir bir bulguya erişilmiştir. Buna göre işgücündeki %1’lik
artışlar OECD ülkelerinde 1995-2017 döneminde kişi başına düşen milli
geliri %0.06 oranında azaltmıştır. Bu durumun nedeninin; elde edilen milli
gelirin daha fazla kişiye bölüştürülmek zorunda kalınması ve OECD
ülkelerinde genel olarak emek yoğun olmayan üretim teknolojilerinin
kullanılması olduğu değerlendirilmektedir.
İnsani Gelişmişlik Endeksindeki ilerlemelerin ülkelerin ekonomik
büyümelerini oldukça yüksek düzeylerde ve güvenilirlikte etkilemekte
olduğu tespit edilmiştir. İnsani Gelişmişlik Endeksindeki %1’lik artışın
OECD ülkelerinde 1995-2017 döneminde kişi başına düşen milli geliri
ortalama %1.86 oranında11 artırdığı görülmüştür. Kişi başına düşen Ar&Ge
harcamalarındaki %1’lik artışın OECD ülkelerindeki kişi başına düşen
milli geliri ortalama %0.09 oranında artırdığı belirlenmiştir. Bu sonuç,
Ar&Ge çalışmalarına verilmesi gereken önemi bir kez daha ortaya
koyması yönüyle önemlidir. Doğumda beklenen ortalama yaşam süresi,
beşeri sermayenin ve insani gelişmişlik düzeyinin önemli bir göstergesi
olup, bu süredeki %1’lik artışın OECD ülkelerinde kişi başına düşen milli
geliri ortalama %0.44 oranında artırdığı tespit edilmiştir.
Yine beşeri sermayenin ve insani gelişmişlik düzeyinin önemli bir
göstergesi olan kişi başına düşen kamu sektörü eğitim harcamalarındaki
%1’lik artışın OECD ülkelerinde kişi başına düşen milli geliri ortalama
%0.06 oranında artırdığı belirlenmiştir12. Beşeri sermayenin ve insani
gelişmişlik düzeyinin bir diğer önemli göstergesi olan kişi başına düşen
sağlık harcamalarındaki %1’lik artışın, 1995-2017 döneminde OECD
ülkelerinde kişi başına düşen milli geliri ortalama %0.13 oranında artırdığı
tespit edilmiştir. Sağlık harcamalarının katsayısının eğitim
harcamalarından büyük olmasının iki önemli nedeni olduğu
Bu değer, 5 modelde elde edilen katsayıların aritmetik ortalamasının alınmasıyla elde
edilmiştir.
11 Bu değer de 5 modelde elde edilen katsayıların aritmetik ortalamasının alınmasıyla elde
edilmiştir.
12 Bu çalışmada kullanmak üzere toplam eğitim harcamaları verilerine ulaşılmaya
çalışılmış, ancak bütün ülkeleri kapsayıcı şeklide bu veriye ulaşılamamıştır. Burada yapılan
analizde kullanılan eğitim harcamaları, sadece kamu sektörü tarafından gerçekleştirilen
eğitim harcamalarıdır. Oysa Japonya gibi çoğu gelişmiş ülkede özel sektörün de eğitim
alanında önemli yatırımları / harcamaları bulunmaktadır. Özel sektöre ait veriler de analizde
kullanılabildiğinde, bu değişkenin katsayısının daha da büyüdüğü görülecektir. Sonraki
çalışmalarda araştırmacıların bu veriyi bulmaya tekrar gayret etmelerinde yarar vardır.
Dünya Bankası ve benzeri uluslararası kuruluşların da bu veriyi hazırlayıp, web sitelerinde
paylaşmaları faydalı olacaktır.
10
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düşünülmektedir. Birincisi; bu sağlık harcamalarının, kamu ve özel sektör
sağlık harcamalarının toplamını içeriyor olması, ikincisi de; OECD
ülkelerinde genel olarak artan yaşlı nüfus nedeniyle yükselen sağlık
harcamalarıdır.
4.7. Panel Nedensellik Testi
Çalışmada seriler arasında etkileşimin varlığı ve varsa yönü,
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testiyle araştırılmıştır. X ve
Y şeklindeki iki değişken arasında Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel
nedensellik
testi,
aşağıdaki
denklem
sistemi
yardımıyla
gerçekleştirilmektedir:
𝑚

𝑚

𝑌𝑖,𝑡 = 𝜎𝑖 + ∑ 𝜃𝑗 𝑌𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽𝑗 𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝑢𝑖𝑡
𝑗=1

𝑗=1

𝑚

𝑚

(10)

𝑋𝑖,𝑡 = 𝜇𝑖 + ∑ 𝛿𝑗 𝑋𝑖𝑡−𝑗 + ∑ 𝛼𝑗 𝑌𝑖𝑡−𝑗 + 𝑣𝑖𝑡
𝑗=1

(11)

𝑗=1

Burada 𝑚; optimum gecikme uzunluğudur. Denklem (10), X’ten Y’ye;
Denklem (11) ise Y’den X’e doğru bir nedensellik ilişkisinin varlığını
sınamaktadır. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik testinin
hipotezleri;
𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 Bütün yatay kesitlerde X’ten Y’ye doğru nedensellik
ilişkisi yoktur.

𝐻1 : {

𝛽𝑖 = 0,
𝛽𝑖 ≠ 0,

Bazı yatay kesitlerde X’ten Y’ye
𝑖 = 1, 2, …doğru
, 𝑁1 nedensellik ilişkisi vardır.
𝑖 = 𝑁1 + 1, 𝑁1 + 2, … , 𝑁

Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testleri yapılabilmesi
için öncelikle optimum gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Optimum gecikme uzunluğu belirleme kriterleri sonuçları Ek 2’de, bu
gecikme uzunluğuna sahip VAR modelinin istikrarlı olduğuna dair ters
karakteristik kökler grafiği Ek 3’te yer almaktadır. Dumitrescu ve Hurlin
panel nedensellik testi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır.
Tablo 6: Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Testi
Sonuçları
Boş Hipotez
𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐾𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐿 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶

𝑾 istatistiği
3.72
8.73
2.97
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̅ istatistiği
𝒁
3.62
15.72
1.82

Olasılık Değeri
0.00***
0.00***
0.06*

𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐿
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼
𝐿𝑛𝑅𝐷𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝑅𝐷𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐿𝐸 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐿𝐸
𝐿𝑛𝐸𝐸𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐸𝐸𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐻𝐸𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐸𝑃𝐶
𝐿𝑛𝑅𝐷𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼 ⇏ 𝐿𝑛𝑅𝐷𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐿𝐸 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼 ⇏ 𝐿𝑛𝐿𝐸
𝐿𝑛𝐸𝐸𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼 ⇏ 𝐿𝑛𝐸𝐸𝑃𝐶
𝐿𝑛𝐻𝐸𝑃𝐶 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼
𝐿𝑛𝐻𝐷𝐼 ⇏ 𝐿𝑛𝐻𝐸𝑃𝐶

9.44
5.32
3.74
1.97
5.92
3.37
6.56
2.32
6.26
4.74
6.75
7.64
4.20
4.80
9.55
2.93
5.35
4.96
5.07

17.46
7.49
3.68
-0.60
8.94
2.77
10.49
0.25
9.77
6.09
10.95
13.14
480
6.25
17.75
1.73
7.59
6.65
6.91

0.00***
0.00***
0.00***
0.54
0.00***
0.00***
0.00***
0.79
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.08*
0.00***
0.00***
0.00***

Not: * ve ***; sırasıyla %10 ve %1 önem düzeyinde birinci değişkenden ikinci değişkene
doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu göstermektedir.

Tablo 6’daki bulguların daha kolay takip edilebilmesi için Şekil 1
oluşturulmuştur.
Sabit Sermaye
Stoku

Ar&Ge
Harcamaları

İşgücü

Ekonomik
Büyüme

Ortalama
Yaşam
Beklentisi
Şekil 1: Değişkenler Arasındaki Nedensellik İlişkileri

İnsani
Gelişmişlik
Endeksi

Eğitim
Harcamaları
Sağlık
Harcamaları

Tablo 6 ve Şekil 1’deki bulgulara göre OECD ülkelerinde ekonomik
büyüme ile sabit sermaye stoku, işgücü, insani gelişmişlik düzeyi, ortalama
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yaşam süresi beklentisi ve sağlık harcamaları arasında iki yönlü, ekonomik
büyümeden Ar&Ge harcamalarına ve eğitim harcamalarına doğru tek
yönlü nedensellik ilişkileri vardır. Bu sonuçlar; artan beşeri sermayenin
ekonomik büyümeyi, artan ekonomik büyümenin de beşeri sermayeyi
etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle ekonomik büyümelerini istikrarlı
ve yüksek düzeyde artırmak isteyen ülkelerin, öncelikle ülkelerindeki
beşeri sermayeyi iyileştirici önlemleri almalarının gerekli olduğu
söylenebilir.
İnsani gelişmişlik düzeyi endeksi ile diğer değişkenler arasındaki
nedensellik ilişkilerine bakıldığında; insani gelişmişlik düzeyi endeksi ile
Ar&Ge harcamaları, ortalama yaşam süresi beklentisi, eğitim harcamaları
ve sağlık harcamaları arasında karşılıklı nedensellik ilişkilerinin olduğu
görülmektedir. Bu da ülkelerindeki insani gelişmişlik düzeyini artırmak
isteyen yöneticilerin, Ar&Ge çalışmaları, eğitim ve sağlık harcamalarına
özel bir önem vermelerinin gerektiğini ortaya koymaktadır.
5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada, 36 OECD ülkesinde, 1995-2017 döneminde beşeri
sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler, 8 değişken ve 5
ekonometrik model kullanılarak, dinamik panel veri analizi ile
incelenmiştir. Serilerin durağanlığı LLC ve IPS panel birim kök testleriyle
sınanmış ve bütün serilerin I(1) oldukları görülmüştür. Seriler arasında
eşbütünleşme ilişkisinin varlığı Pedroni (2004) panel eşbütünleşme testiyle
incelenmiş ve modellerde yer alan serilerin, kendi aralarında eşbütünleşik
oldukları, yani uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ve bu serilerle
yapılacak analizlerde sahte regresyon sorunuyla karşılaşılmayacağı tespit
edilmiştir.
Modellerde yer alan katsayıları bulabilmek için gerekli olan panel
regresyon analizleri, PDOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve kişi başına
düşen sermaye stokundaki artışların, işgücünün marjinal verimliliğini
artırarak, ekonomik büyümeyi artırdığı tespit edilmiştir. Kişi başına düşen
sermaye stokundaki %1’lik artışın, kişi başına düşen milli geliri ortalama
%0.27 oranında artırdığı görülmüştür. İşgücündeki artışların kişi başına
düşen milli gelir üzerindeki etkilerinin genel olarak istatistiksel açıdan
anlamsız olduğu görülmüş olup, sadece bir modelde yorumlanabilir
bulgulara rastlanmıştır. Buna göre; işgücündeki %1’lik artışlar OECD
ülkelerinde 1995-2017 döneminde kişi başına düşen milli geliri %0.06
oranında azaltmıştır. Bu durumun nedeninin; elde edilen milli gelirin daha
fazla kişiye bölüştürülmek zorunda kalınması ve OECD ülkelerinde genel
olarak emek yoğun olmayan üretim teknolojilerinin kullanılması olduğu
değerlendirilmektedir. İnsani Gelişmişlik Endeksindeki ilerlemelerin
ülkelerin ekonomik büyümelerini oldukça yüksek düzeylerde ve
güvenilirlikte etkilemekte olduğu tespit edilmiştir. İnsani Gelişmişlik
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Endeksindeki %1’lik artışın OECD ülkelerinde 1995-2017 döneminde kişi
başına düşen milli geliri ortalama %1.86 oranında artırdığı görülmüştür.
Kişi başına düşen Ar&Ge harcamalarındaki %1’lik artışın OECD
ülkelerindeki kişi başına düşen milli geliri ortalama %0.09 oranında
artırdığı görülmüştür. Bu sonuç, Ar&Ge çalışmalarına verilmesi gereken
önemi bir kez daha ortaya koyması yönüyle önemlidir. Doğumda beklenen
ortalama yaşam süresi, beşeri sermayenin ve insani gelişmişlik düzeyinin
önemli bir göstergesi olup, bu süredeki %1’lik artışın OECD ülkelerinde
kişi başına düşen milli geliri ortalama %0.44 oranında artırdığı tespit
edilmiştir. Yine beşeri sermayenin ve insani gelişmişlik düzeyinin önemli
bir göstergesi olan, kişi başına düşen kamu sektörü eğitim
harcamalarındaki %1’lik artışın, OECD ülkelerinde kişi başına düşen milli
geliri ortalama %0.06 oranında artırdığı belirlenmiştir. Beşeri sermayenin
ve insani gelişmişlik düzeyinin bir diğer önemli göstergesi olan kişi başına
düşen sağlık harcamalarındaki %1’lik artışın, 1995-2017 döneminde
OECD ülkelerinde kişi başına düşen milli geliri ortalama %0.13 oranında
artırdığı tespit edilmiştir. Sağlık harcamalarının katsayısının eğitim
harcamalarından daha büyük olmasının nedenlerinin; sağlık
harcamalarının, kamu ve özel sektör sağlık harcamalarının toplamını
içeriyor olması ve OECD ülkelerinde genel olarak artan yaşlı nüfus
nedeniyle yükselen sağlık harcamaları olduğu değerlendirilmiştir.
Çalışmanın bu bölümünde elde edilen bulgular literatürde yer alan Çakmak
ve Gümüş (2005); Middendorf (2005); Daşdemir (2008); Varsak ve
Bakırtaş (2009); Bal, Algan, Manga ve Kandır (2014) ve Kılıç ve Özbek
(2018) çalışmalarıyla uyumludur.
Çalışmada seriler arasında etkileşimin varlığı ve yönü, Dumitrescu ve
Hurlin (2012) panel nedensellik testiyle incelenmiş ve OECD ülkelerinde
ekonomik büyüme ile sabit sermaye stoku, işgücü, insani gelişmişlik
düzeyi, ortalama yaşam süresi beklentisi ve sağlık harcamaları arasında iki
yönlü, ekonomik büyümeden Ar&Ge harcamalarına ve eğitim
harcamalarına doğru tek yönlü nedensellik ilişkileri belirlenmiştir. Bu
sonuçlar; artan beşeri sermayenin ekonomik büyümeyi, artan ekonomik
büyümenin de beşeri sermayeyi etkilediğini göstermektedir. Bu nedenle
ekonomik büyümelerini istikrarlı ve yüksek düzeyde artırmak isteyen
ülkelerin, öncelikle ülkelerindeki beşeri sermayeyi iyileştirici önlemler
almalarının gerekli olduğu söylenebilir. Çalışmanın bu bölümünde elde
edilen bulgular literatürde yer alan Asterio ve Agiomirgianakis (2001);
Taban ve Kar (2006) ve Kılıç ve Özbek (2018) çalışmalarıyla uyumludur.
İnsani gelişmişlik endeksi ile diğer değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkilerine bakıldığında; insani gelişmişlik endeksi ile Ar&Ge
harcamaları, ortalama yaşam süresi beklentisi, eğitim harcamaları ve sağlık
harcamaları arasında iki yönlü nedensellik ilişkilerinin var olduğu
görülmüştür. Bu da ülkelerindeki insani gelişmişlik düzeyini artırmak
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isteyen yöneticilerin, Ar&Ge çalışmaları, eğitim ve sağlık harcamalarına
özel bir önem vermelerinin gerektiğini ortaya koymaktadır.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanılarak; gerek gelişmiş,
gerekse gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin en önemli
belirleyicilerinin, beşeri sermaye ve beşeri sermayeyi artıran Ar&Ge,
eğitim ve sağlık harcamaları gibi faktörler olduğu, bu nedenle ekonomik
büyümelerini sürekli ve yüksek düzeyde artırmak isteyen ülkelerin, beşeri
sermayeyi artırıcı çalışmalara özel bir önem vermelerinin gerektiği
söylenebilir.
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Ekler

Ek 1: Veri Setine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Ortalama
Ortanca
En Büyük
En Küçük
Standart Sapma
Çarpıklık
Basıklık
Jarque-Bera Testi
Olasılık Değeri
Toplam
Standart Sapmaların Kareleri
Toplamı
Gözlem Sayısı

LnGDPP LnKP
LnHD LnRDP LnL LnEEP LnHEP
C
C
LnL
I
C
E
C
C
10.30
8.68 15.58 4.43
5.71
4.35
6.94
7.53
10.36
8.83 15.40 4.45
6.13
4.36
7.09
7.61
11.49
10.02 18.91 4.56
7.86
4.43
8.95
9.27
9.02
6.28 11.86 4.06
1.94
4.16
4.03
5.17
0.44
0.72 1.49 0.08
1.37
0.05
0.96
0.74
-0.30
-0.67 -0.23 -1.22 -0.72 -0.90 -0.67
-0.43
3.08
2.94 2.96 4.93
2.53
3.76
3.01
2.71
154.9
14.50
74.55 8.39 395.45 94.76
72.61
33.65
4
0.001
0
0.02
0
0
0
0
0
15281.
4269.
10105.6 8516.4
4345.3 5602.2
6810.8 7389.5
8
1
2180.9
193.31 513.16
6.59 1852.65 2.01 904.81 541.02
2
981
981
981
981
981
981
981
981

Ek 2: Optimum Gecikme Uzunluğu Belirleme Kriterleri
Lag
0
1
2
3
4
5

LogL
1242.964
14881.66
15151.47
15269.86
15357.18
15410.74

LR
NA
26970.90
528.1605
229.3988
167.4433
101.6359*

FPE
6.32e-12
1.20e-26
7.21e-27
6.29e-27
5.94e-27*
6.10e-27

AIC
-3.083557
-36.97793
-37.49180
-37.62762
-37.68584*
-37.65977

SC
-3.036756
-36.55672
-36.69620*
-36.45761
-36.14144
-35.74097

HQ
-3.065579
-36.81613
-37.18618*
-37.17818
-37.09259
-36.92270

* indicates lag order selected by the criterion, LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level), FPE:
Final prediction error, AIC: Akaike information criterion, SC: Schwarz information criterion, HQ: Hannan-Quinn
information criterion

Not: SC ve HQ kriterleri baz alınarak optimum gecikme uzunluğu 2 olarak belirlenmiştir.

129

Ek 3: Ters Karakteristik Kök Kökler Grafiği
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

NOT: Ters karakteristik kök kökler birim çember içinde kaldığı için nedensellik testinde
kullanılan yardımcı VAR modelinin istikrarlı olduğu ve dolayısıyla yapılan nedensellik
testi sonuçlarının güvenilir olduğu görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN
GEÇERLİLİĞİNİN TEST EDİLMESİ: YAPISAL KIRILMALI
BİR ANALİZ
Testıng The Validity of Environmental Kuznets Curve Hypothesis in
Turkey: An Analysis With Structural Break
Hüseyin USLU
1. Giriş
Atmosferdeki ortalama sıcaklık tarihte ortalama 500 yılda 1oC artarken,
bu süre günümüzde 50 yıla kadar düşmüş, 1900-1950 döneminde 1oC ve
1950-2000 döneminde 1oC artmıştır (IPCC, 2007: 117). Çünkü
karbondioksit (CO2) ve diğer zararlı gazların1 salınımı son yüz yılda
inanılmaz ölçülerde artmıştır. Bu durum Şekil 1’den de görülebilmektedir.
Şekil 1: Atmosfere Zararlı Gaz Salınımı

Kaynak: IPCC (2007: 100).

Şekil 1’den de görüldüğü üzere 19. yüzyıla kadar oldukça düşüş
seviyelerde olan zararlı gaz salınımı Sanayi Devrimi ile artmaya başlamış,
20. yüzyılda ise %100 artmıştır. Bu durumun başlıca nedenleri arasında;
sanayi üretimi, ulaşım ve ısınmada kullanılan fosil yakıt (özellikle kömür
ve petrol) miktarının artması ve yaşanan savaşlar, orman yangınları,


Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü. E-mail:
h.uslu80@hotmail.com. ORCİD ID: 0000-0002-2642-1175
1 Artan küresel zararlı gazlar, atmosferin üst tabakalarında birikerek, dünya yüzeyinden
yansıyan güneş ışınlarının atmosferin dışına çıkmasını engellemekte, böylece atmosferin
ve dünyanın daha fazla ısınmasına neden olarak adeta sera görevi görmektedir. Bu nedenle
bu gazlara sera gazı adı da verilmektedir (Özmen, 2009: 1).
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yanardağ patlamaları yer almaktadır (Mercan, 2013: 1). Ayrıca artan nüfus
da enerji kullanımında ve küresel ısınmada önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya ve Türkiye nüfusu ve nüfus artış oranları Tablo 1’den izlenebilir.
Tablo 1: Nüfus Verileri
Nüfus
Artış (%)
1960
2017
3 Milyar
7.5 Milyar
148.3
Dünya
27.4 Milyon
80 Milyon
193.9
Türkiye
Kaynak: Veriler World Bank (2018a)’dan alınıp, artış oranları yazar tarafından
hesaplanmıştır.
Dünya/Türkiye

Tablo 1’den de görüldüğü üzere son 57 yılda dünya nüfusu
%148.3, Türkiye’nin nüfusu %193.9 oranında artmıştır. Bütün bu artışlar,
enerji tüketimini ve küresel ısınmayı da beraberinde getirmektedir. Enerji
tüketimindeki artışın, çevre kirlenmesinin ve küresel ısınmanın önemli bir
nedeni de kırsal kesimlerden kent merkezlerine doğru yaşanan göçlerdir.
Kentli nüfusun toplam nüfusa oranında, dünyada ve Türkiye’deki yaşanan
değişimler Şekil 2 aracılığıyla izlenebilir.
Şekil 2: Kentli Nüfusun Toplam Nüfusa Oranında Yaşanan Değişimler (%)
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Kaynak: World Bank (2018b)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir.

Şekil 2’den de görüldüğü gibi 1960-2017 döneminde dünyada kentli
nüfus oranı %34’ten %55’e yükselirken, Türkiye’de %32’den %75’e
çıkmıştır. Bu da otomatik olarak ulaşım, ısınma, aydınlatma ve üretim için
daha fazla enerji kullanılmasına ve çevrenin daha fazla kirlenmesine neden
olmaktadır.
Dünya genelinde ve Türkiye’de 1990’ların başından itibaren dünyada
sera gazı salınımını azaltıcı tedbirler alınmaya başlanmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda, her 1000 Dolarlık Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH) üretimi
için kullanılan petrol eşdeğeri (Kg) enerji miktarındaki değişimler Şekil 3
yardımıyla incelenebilir.
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Şekli 3: 1000 Dolarlık GSYH Üretimi İçin Kullanılan Enerji Miktarı (Petrol
Eşdeğeri, Kg)
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Kaynak: World Bank (2018c)’den alınan veriler kullanılarak yazar tarafından çizilmiştir.

Şekil 3’ten de görüldüğü üzere; dünyada ve Türkiye’de her 1000
Dolarlık GSYH üretimi için kullanılan enerji miktarında önemli azalmalar
olmuştur. Bu azalma Türkiye’de, dünya ortalamasının altındadır. Bu veri,
dünya genelinde ve Türkiye’de çevre bilincinin arttığı, çevreyi koruyucu
yasaların daha etkin uygulanmaya başlandığı, çevreyi dostu teknolojilerin
geliştiği ve yinelenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgâr, dalga, vb.
enerjisi) kullanımının arttığı konusunda ümit vermektedir. Türkiye’nin
tükettiği enerji türlerinin, toplam enerji tüketimi içindeki payları Şekil
4’ten incelenebilir.
Şekil 4: Türkiye’nin Enerji Tüketiminin kaynak Bazında Dağılımı (%)

Kaynak: ETKB YEGM (2018: 6).

Şekil 4’e bakıldığında 2000-2016 yılları arasında Türkiye’nin petrol
tüketiminin payının azaldığı, buna karşılık doğal gaz ve yenilenebilir enerji
çeşitlerinin kullanımının arttığı görülmektedir. Bu durum, çevrenin daha
az kirlenmesi anlamında büyük önem taşımaktadır.
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Bu noktada dünyada ve Türkiye’de çevreye duyarlı üretim
stratejilerinin geliştirilmesine, artan üretim ve milli gelirle birlikte, çevre
kirlenme derecesindeki değişimlerin yakından izlenmesi ve gerekli politika
önerilerinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Bu kapsamda çalışmada; Türkiye’de kişi başına düşen mili gelir artışı
ile atmosfere salınan karbondioksit miktarı arasındaki ilişkiler, 1960-2017
dönemi verileri kullanılarak2, Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi
çerçevesinde, yapısal kırılmalı zaman serisi analizi yöntemleriyle
incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde; Çevresel Kuznets Eğrisi
Hipotezi ’ne ait teorik çerçeve sunulacak, üçüncü bölümde konuyla ilgili
literatür özeti sunulacak, dördüncü bölümde; ekonometrik analiz
gerçekleştirilecek, beşinci bölümdeki sonuç ve önerilerle çalışma
tamamlanacaktır. Bu çalışmanın, incelenen konu, kullanılan değişkenler ve
analiz yöntemleriyle ülke ekonomisine ve literatüre bir katkı sağlaması
beklenmektedir.
2. Teorik Çerçeve
Kuznets (1955) tarafından yapılan çalışmada; gelir dağılımı ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiş ve bu değişkenler arasında
ters U şeklinde bir ilişkinin var olduğu ortaya konulmuştur. Literatüre
Kuznets Eğrisi olarak giren bu yaklaşım, küresel ısınma ve hava kirliliğinin
arttığı 1990’lı yıllarda çevre kirliliği ve ekonomik büyüme (milli gelir)
arasındaki ilişkiye uyarlanmış ve böylece Çevresel Kuznets Eğrisi
literatüre girmiştir (Koçak, 2014: 62). Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezine
(ÇKEH) göre ülkeler, kişi başına düşen milli gelirleri belirli bir seviyeye
gelinceye kadar çevre kirlenmesini göz ardı etmekte, ancak zamanla artan
sağlık sorunları ve temiz su ve havanın yetersiz gelmeye başlaması
üzerine3, çevreyi koruyucu önlemler almaya başlamaktadırlar.

Veri seti olarak, 2018 yılsonu itibariyle erişilebilen en geniş veri dönemi kullanılmıştır.
Bu durum günümüzde en net şekliyle Çin’de yaşanmaktadır. Çin, ekonomik ve siyasal
olarak dünyaya açılmaya başladığı 1978’den sonra ülkesine yabancı yatırımcıları davet
etmiş, onlara geniş özgürlükler/ayrıcalıklar tanımıştır. Üstüne 1997’de imzalanan ve
2005’te yürürlüğe giren Kyoto Protokolünün de etkisiyle ABD ve Avrupa’da çevreyi
kirleterek ceza almak istemeyen firmalar üretimlerini Çin’e kaydırmışlardır. Ancak
günümüzde Çin korkunç bir şekilde su ve hava kirliliğine maruz kalmıştır. Bu konuda daha
fazla bilgi için bakınız:[https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/cinde-su-kirliligi-midebulandiriyor/2] [https://www.trthaber.com/haber/dunya/cinde-su-kirliligi-kritik-seviyede244377.html;][https://onedio.com/haber/cin-deki-cevre-kirliligi-sorununu-butun
gercekligiyle-ortaya-koyan-20-fotograf-441792][https://www.aa.com.tr/tr/dunya/cin-dehava-kirliligi-tehlikeli-boyuta-ulasti-uyarisi/1101339] [https://popsci.com.tr/cindeki-havakirliligi-kadar-kotu/] Şu anda Çinli yetkililer çevreyi koruyucu tedbirleri hızla hayata
geçirmeye çalışmaktadırlar Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız:
[https://www.haberturk.com/dunya/haber/1345727-cinden-hava-kirliligine-361-milyardolarlik-onlem#] [http://turkish.china.com/home/comment/1441/20160219/576743.html]
2
3
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Artan karbon salınımı ve buna bağlı olarak meydana gelen küresel
ısınmayı azaltma alanında atılan en önemli adım; 1997 yılında Japonya’nın
Kyoto kentinde imzalanan ve 2005’te yürürlüğe giren Kyoto
Protokolü’dür. Bu Protokole göre; sanayileşmiş ülkeler, 1990'daki karbon
salınım miktarlarını 2008-2012 yılları arasında %5 oranında azaltmayı
taahhüt etmişlerdir. Protokole imza atan ülkeler, kendilerine özgü hedefler
de belirleyebilmişler ve bu kapsamda Avrupa Birliği ülkeleri, mevcut
karbondioksit salınımlarını %8, Japonya ise %5 oranında azaltmayı
taahhüt etmiştir (Korkut, 2018). Türkiye de 2009 yılında bu Protokolü
imzalamış bulunmaktadır. Günümüzde 191 ülke tarafından imzalanmış
durumdadır. 2012 yılında Katar’ın başkenti Doha’da varılan uzlaşıya göre
Kyoto Protokolünün 2020 yılına kadar yürürlükte kalması ve bu protokolü
imzalayan ülkelerin, 1990 yılındaki karbon emisyonlarını, 2013-2020
döneminde %18 azaltması karara bağlanmıştır. Ancak ABD, Japonya,
Rusya ve Yeni Zelanda ikinci taahhüdü imzalamamışlardır (MFA, 2018).
Çevresel Kuznets Eğrisi Şekil 1 yardımıyla görselleştirilebilir.
Şekil 5: Milli Gelir ile Çevre Kirlenmesi Arasında Ters U Şeklinde İlişki
Çevre Kirliliği (CO2)

Eşik Değer

Reel Milli Gelir (Y)

Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezine göre; ülkeler belirli bir gelir
seviyesine (eşik değere) ulaşıncaya kadar çevreyi bilinçsizce tahrip
edecekler, sonrasında gelişen teknoloji, verilen çevre bilinci eğitimleri ve
çıkarılan çevreyi koruma yasaları, bu yasalara uymayan kişi, firma ya da
ülkelere uygulanan ağır cezalar sayesinde çevre kirliliğini azaltacaklardır.
ÇKEH denklem formunda ifade edilecek olursa;
𝐶𝑂2 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑌 + 𝛼2 𝑌 2

(1)

şeklinde parabolik bir fonksiyon ortaya çıkmaktadır. Bu denklemden
eşik değeri bulabilmek için birinci mertebeden türevi alınıp, sıfıra eşitlenir:
𝛼1 + 2𝛼2 𝑌 = 0

(2)

Buradan Y yalnız bırakıldığında;
𝛼

𝑌 = − 2𝛼1

(3)

2
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şekline gelir. Elde edilen bu Y değeri, çevre bilincinin uyandığı milli
gelir seviyesini göstermekte olup, buna eşik değer ya da dönüm noktası
(turn point) adı verilmektedir.
Literatürde Çevresel Kuznets Eğrisinin bu şekilden farklı olarak; U
(Özkoç, Yıldırım ve Kudubeş, 2017; Sinha ve Bhatt, 2017), N (Şahinöz ve
Fotourehchi, 2013; Allard, Takman, Uddin ve Ahmed, 2018) veya ters N
(Mert ve Bozdağ, 2013) şeklinde çıkabileceğini gösteren çalışmalar da
mevcuttur.
3. Literatür Özeti
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin geçerliliğinin test edilmesine
yönelik yapılan çalışmalar, tarih sırasına göre incelendiğinde; Song, Zheng
ve Tong (2008), ÇKEH’nin geçerliliğini Çin’in farklı bölgelerinde milli
gelir ile hava, su ve toprak kirliliğine ait 1985-2005 dönemi verilerini
kullanarak panel veri analizi yöntemiyle analiz etmiş ve her üç faktör için
de ters U şeklinde bir Çevresel Kuznets Eğrisinin var olduğunu, sudaki
kirlenmenin, diğer faktörlerden daha önce gerçekleştiğini tespit etmiştir.
Tevie, Grimsrud ve Berrens (2011), ÇKEH’nin geçerliliğini ABD’nin
48 eyaletine ait 2007 yılı verileri kullanarak, mekânsal panel veri
ekonometrisi ile araştırmış ve bu hipotezin geçerli olmadığını tespit
etmiştir.
Sayed ve Sek (2013), gelişmiş ve gelişmekte olan 40 ülkede ters U
şeklindeki ÇKEH’nin geçerliliğini 1961-2009 dönemi verilerini
kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle araştırdığı çalışmada; bu
durumun her iki ülke gurubunda da geçerli olmadığını belirlemiştir.
Araştırmacılar U şeklinde bir Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin
geçerliliğini sınadıklarında ise; bu yaklaşımın her iki ülke gurubu için de
geçerli olduğunu, dönüm noktasının gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş
ülkelerden daha yüksek olduğunu belirlemişlerdir.
Şahinöz ve Fotourehci (2013), 26 OECD ülkesinin 1994-2010 dönemi
verilerini kullanarak panel veri analizi ile yaptığı çalışmada bu ülkelerde
milli gelir ile çevre kirliliği arasında N tipi bir ilişkinin var olduğunu tespit
etmiştir.
Mert ve Bozdağ (2013), Bosna-Hersek’in 1992-2009 dönemi
verileriyle, OLS (Ordinary Least Squares: En Küçük Kareler: EKK)
yöntemiyle yaptığı analizde, bu ülkede kişi başına düşen milli gelir ile CO2
emisyonu (salınımı, doğaya bırakılması) arasında ters N tipi bir ilişkinin
var olduğunu ortaya koymuştur.
Erataş ve Uysal (2014), BRICT ülkelerinin 1992-2010 dönemi
verilerini kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle yaptığı çalışmada, bu
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ülkelerde milli gelir ile çevre kirliliği arasında N şeklinde bir ilişkinin var
olduğunu belirlemiştir.
Koçak (2014) ise Türkiye’nin 1960-2010 dönemi verilerini kullanarak
Sınır Testi ve ARDL yöntemleriyle yaptığı analizde, katsayıların
istatistiksel olarak anlamsız çıkması nedeniyle, ÇKEH’nin geçerliliğine
ilişkin herhangi bir kanıta ulaşamamıştır.
Erdoğan, Türköz ve Görüş (2015), Türkiye’nin 1975-2010 dönemi
verilerini kullanarak, ARDL yöntemi ve Toda-Yamamoto nedensellik testi
ile yaptığı analizde; Türkiye’de ÇKEH’nin geçerli olmadığını, gelir
seviyesinden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkinin var
olduğunu tespit etmiştir.
Jula vd. (2015), Romanya’da ÇKEH’nin geçerliliğini 1960-2012
dönemi verilerini kullanarak Zivot Andrevs yapısal kırılmalı birim kök
testi ve OLS yöntemleriyle analiz etmiş ve bu ülkede ters N şeklinde bir
Çevresel Kuznets Eğrisinin var olduğunu belirlemiştir.
Josic, Josic ve Janecic (2016), Hırvatistan’da doğrusal, parabolik ve
kübik ÇKEH’nin geçerliğini, 1990-2013 dönemi verilerini kullanarak,
ADF birim kök testi, Engle - Granger (1987) ve Johansen (1988)
eşbütünleşme testleri yardımıyla analiz etmiş ve milli gelir artışı ile çevre
kirliliği arasında zayıf formda doğrusal bir ilişkinin var olduğunu tespit
etmiştir.
Özkoç, Yıldırım ve Kudubeş (2017), farklı gelir düzeylerindeki 91
ülkeye ait 1964-2009 dönemi verileriyle yaptığı panel veri analizi
sonucunda; düşük gelirli ülkelerde milli gelir ile çevre kirliliği arasında U
şeklinde bir ilişkinin var olduğunu belirlemiştir.
Allard vd. (2018). 74 ülkenin 1994-2012 dönemi kişi başına düşen milli
gelir ve CO2 emisyonu verilerini kullanarak, panel veri analizi yöntemiyle
yaptıkları çalışmada; bu ülkelerde N tipi bir Çevresel Kuznets Eğrisinin
geçerli olduğunu tespit etmiştir.
Literatürde yer alan çalışmaların genellikle yapısal kırılmaları dikkate
almayan yöntemlerle yapıldığı görülmüş olup, bu çalışmanın, bu noktada
da literatüre bir katkı sağlaması beklenmektedir.
4. Ekonometrik Analiz
4.1. Veri Seti
Bu çalışmada Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin
geçerliliğini test edilmek için 1960-2017 dönemi kişi başına düşen
karbondioksit salınımı (CO2, Metrik Ton), kişi başına düşen reel gayrı safi
yurtiçi hâsıla (Gross Domestic Product Per Capita; GDPPC; 2010 yılı sabit
fiyatlarıyla, Bin ABD Doları) ve kişi başına düşen enerji kullanımı (ENR,
Kg, petrol eşdeğeri) verileri kullanılmıştır. Veriler sırasıyla World Bank
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(2018d, 2018e ve 2018f)’den elde edilmiştir. Bütün verilerin doğal
logaritmaları alınarak analizlerde kullanılmıştır.
4.1.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Veri setine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2: Veri Setine Ait Tanımlayıcı İstatistikler
LnCO2 LnGDPPC
1.199
1.872
Ortalama
1.277
1.855
Ortanca
1.703
2.704
En Çok
0.478
1.143
En Az
0.360
0.422
Standart Sapma
-0.359
0.168
Çarpıklık
2.042
2.134
Basıklık
3.465
2.085
Jarque-Bera
0.177
0.352
Olasılık
69.568
108.553
Toplam
7.387
10.144
Standart Sapmaların Kareleri Toplamı
58
58
Gözlem Sayısı

LnENR
6.767
6.828
7.413
5.954
0.427
-0.284
2.008
3.159
0.206
392.511
10.374
58

Tablo 2’deki bilgilere göre; veriler arasında çok büyük farklar
bulunmamaktadır. Bunu sağlayan; serilerin doğal logaritmalarının alınmış
olmasıdır. Bu sayede yapılacak analizler sonucunda değişen varyans
sorunu ile karşılaşılma riski de azalmış olacaktır. Analiz için kullanılacak
gözlem sayısı 58 olup, güvenilir bir zaman serisi analizi için yeterli
boyuttadır.
4.1.2. Korelasyon Analizi
Korelasyon, serilerin birlikte hareket etme derecelerini göstermekte
olup, korelasyon katsayısı [-1, +1] aralığında yer almaktadır (Helwig,
2017). Korelasyon katsayısının -1 veya +1’e yaklaşması, değişkenler
arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu gösterirken, korelasyon katsayısının
işareti, değişkenler arasındaki ilişkinin yönü hakkında fikir vermektedir.
Korelasyon katsayısının işareti pozitif çıktığında; değişkenlerden biri
artarken, diğerinin de arttığı, negatif çıktığında ise değişkenlerden biri
artarken, diğerinin azaldığı anlaşılmaktadır (Asuero, Sayago ve Gonz´alez,
2006). Bu çalışmada değişkenler arasındaki korelasyon matrisi
oluşturulmuş ve Tablo 3’te sunulmuştur.

LnCO2
LnGDPPC
LnENR

Tablo 3: Korelasyon Matrisi
LnCO2
LnGDPPC
1
0.979745
0.980
1
0.998
0.985
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LnENR
0.998
0.985
1

Tablo 3’teki bulgulara göre; Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir ile
kişi başına düşen karbondioksit emisyonu arasında %98, kişi başına düşen
enerji kullanımı ile kişi başına düşen karbondioksit emisyonu arasında
%0.99 pozitif yönlü ve güçlü ilişkiler bulunmaktadır. Yani Türkiye’de
artan kişi başına milli gelir ve enerji kullanımı, çevre kirliliğini de güçlü
biçimde artırmıştır.
4.2. Model
Bu çalışmada Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin
geçerliliğini test edilmek için Akbostancı vd. (2009); Fodha ve Zaghdoud
(2010); Koçak (2014) izlenerek aşağıdaki kübik model kurulmuştur:
𝐿𝑛𝐶𝑂2𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑡 + 𝛼2 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑡2 + 𝛼3 𝐿𝑛𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑡3 +
𝛼4 𝐿𝑛𝐸𝑁𝑅𝑡 + 𝜀𝑡

(4)

Burada 𝑡; çalışmanın zaman boyutunu göstermekte olup, burada 𝑡 =
1960, 1961, … … … , 2017 şeklindedir. Yapılacak analizler sonucunda
ortaya çıkması muhtemel durumlar:
1. 𝛼1 > 0 ve istatistiksel olarak anlamlı olmak şartıyla 𝛼2 = 0 𝑣𝑒 𝛼3 =
0 ya da bu katsayılar istatistiksel olarak anlamsız çıktığında; Türkiye’de
milli gelir artışı ile çevre kirlenmesi arasında, Şekil 5(a)’da görüldüğü gibi
pozitif yönlü doğrusal bir ilişkinin var olduğuna karar verilecektir.
Şekil 5: Milli Gelir ile Çevre Kirlenmesi Arasında Doğrusal İlişki
CO2
CO2

GDPPC

GDPP
C
(b)

(a)

Böyle bir ilişki, daha çok ilkel / geri kalmış / gelişmemiş toplumlarda
beklenir. Özellikle doğal kaynak yönünden zengin ve çevre bilinci
yeterince gelişmemiş toplumlar bu duruma daha yatkındır4.
1990’da Sovyetler Birliği dağıldığı dönemde gerek Rusya Federasyonu, gerekse Orta
Asya Türk Cumhuriyetleri kısmen bu koşula uygun bir görünüme sahipti. O ülkelerde bolca
bulunan doğal gaz halka bedava dağıtıldığı için kontrolsüz bir tüketim söz konusu idi. Bir
de buna eskimiş dağıtım sistemlerinden (borulardan) doğaya salınan (kaçan) bol miktardaki
4
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2. 𝛼1 < 0 ve istatistiksel olarak anlamlı olmak şartıyla 𝛼2 = 0 𝑣𝑒 𝛼3 =
0 ya da bu katsayılar istatistiksel olarak anlamsız çıktığında; Türkiye’de
milli gelir artışı ile çevre kirlenmesi arasında, Şekil 5(b)’de görüldüğü gibi
negatif yönlü doğrusal bir ilişkinin var olduğuna karar verilecektir. Bu
şekilde bir ilişki; ekonomik gelişmesini büyük oranda tamamlamış, çevre
bilinci gelişmiş ve çevreyi korumaya yönelik katı yasaları olan ülkelerde
gözlemlenebilir.
3. 𝛼2 < 0 ve istatistiksel olarak anlamlı olmak şartıyla, 𝛼3 = 0 ya da
istatistiksel olarak anlamsız çıktığında; Türkiye’de milli gelir artışı ile
çevre kirlenmesi arasında, Şekil 6(a)’da görüldüğü gibi ∩ şeklinde
parabolik bir ilişkinin var olduğuna karar verilecektir.
Şekil 6: Milli Gelir ile Çevre Kirlenmesi Arasında Parabolik İlişki
CO2

CO2

GDPPC

(a)

GDPPC

(b)

Orijinal Kuznets Eğrisinin şekli olan bu durum, dünya genelinde en sık
karşılaşılması beklenen durumdur. Ülkeler belirli bir gelir seviyesine
ulaşıncaya kadar çevreyi bilinçsizce tahrip edecekler, sonrasında gelişen
teknoloji5, verilen çevre bilinci eğitimleri ve çıkarılan çevreyi koruma
yasaları, bu yasalara uymayan kişi, firma ya da ülkelere uygulanan ağır
cezalar sayesinde çevre kirliliği azaltılacaktır.
4. 𝛼1 > 0, 𝛼2 > 0 ve istatistiksel olarak anlamlı olmak şartıyla 𝛼3 =
0 ya da istatistiksel olarak anlamsız çıktığında; Türkiye’de milli gelir artışı
ile çevre kirlenmesi arasında, Şekil 6(b)’de görüldüğü gibi ∪ şeklinde bir
ilişkinin var olduğuna karar verilecektir. Bu tür bir ilişki, yönetim
sisteminde veya dâhil olduğu uluslararası işbirliği örgütlerinde önemli
değişimler olan6, önemli anlaşmalardan çekilen7 ülkelerde beklenebilir.
Böyle bir grafiğin oldukça nadir karşımıza çıkması beklenir.

doğal gaz eklenince, şehirler doğal gaz kokusundan geçilmez hale gelmişti. Zaman içinde
bu ülkeler kendilerini büyük oranda toparladılar, altyapı tesislerini yenilediler ve bu sorunu
büyük oranda aştılar (Altıkat, Yapar Torun ve Turan Bayram, 2011).
5 Günümüzde kamyon ve tırlarda kullanılan Selective Catalytic Reduction sistemine sahip
motorlar, AdBlue eklenmiş yakıt sistemi sayesinde araçlarda zararlı gaz salınımı en aza
indirilmekte ve çevre neredeyse hiç kirletilmemektedir (Otoshops, 2018).
6 Örneğin; İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması gibi.
7 Kyoto protokolü gibi önemli bir çevre koruma anlaşmasından çıkılması gibi.

140

5. 𝛼1 > 0 , 𝛼2 < 0 𝑣𝑒 𝛼3 > 0 ve istatistiksel olarak anlamlı
olduğunda; Türkiye’de milli gelir artışı ile çevre kirlenmesi arasında, Şekil
7(a)’da görüldüğü gibi N şeklinde bir ilişkinin var olduğuna karar
verilecektir.
Şekil 7: Milli Gelir ile Çevre Kirlenmesi Arasında Kübik İlişki
CO2

CO2

(a)

GDP
PC

(b)

GDP
PC

Kişi başına düşen milli gelir ile çevre kirliliği arasında böyle bir ilişki;
önce çevreyi kirletme pahasına ekonomik büyümesini hızlandıran, sonra
gelişen çevre bilinci ile çevre kirliliğini azaltan, ancak daha fazla milli gelir
elde edebilmek adına tekrar çevreye zarar vermekten çekinmeyen
ülkelerde beklenir8.
6. 𝛼1 < 0, 𝛼2 > 0 , 𝛼3 < 0 ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunda;
Türkiye’de milli gelir artışı ile çevre kirlenmesi arasında, Şekil 7(b)’de
görüldüğü gibi ters N şeklinde ilişkinin var olduğuna karar verilecektir.
Böyle bir ilişki, görece çok daha az karşımıza çıkacaktır. Çünkü burada
ülkenin önce çevreyi daha az kirletmeye çabalaması söz konusu iken belirli
bir noktadan sonra daha fazla kazanabilmek adına çevreyi kirletmeye
başlaması, sonrasında artan teknoloji, yasal zorunluluklar ve çevre
bilincinin etkisiyle çevreyi daha az kirletmeye başlaması söz konusudur.
Böyle bir ilişkiye belki; başlangıçta odun ve kömürden elde edilen enerji
kaynaklarını kullanan bir ülkede, doğal gaz bulunmasıyla çevrenin daha az
kirletilmesi, sonrasında doğal gaz kaynaklarının tükenmesiyle tekrar odunkömür ve petrol türü enerji kaynaklarına dönülmesi ve sonrasında

Böyle bir ilişki kısmen Avrupa ülkeleri için geçerlidir. 1800’lerin başında yaşanan Sanayi
Devrimiyle birlikte doğasını hızla kirleten Avrupa, 1950’lerden sonra çevreye daha duyarlı
teknolojiler geliştirmeye başlamıştır. Ancak günümüzde artan küresel rekabet nedeniyle,
ülkeler başka ülkelerden karbon emisyonu hakkı satın almak pahasına çevreyi daha fazla
kirletmeye başlamışlardır. Avrupa ülkeleri Kyoto protokolünü imzaladıkları için yıllık belli
miktarda karbondioksit gazı salınımı hakları bulunmaktadır. Ancak sanayileşmiş ülkeler,
üretimlerini daha fazla artırabilmek ve bu arada oluşan fazla zararlı gaz salınımı nedeniyle
ceza ödememek için, karbon emisyonu kotasını dolduramayan ülkelerden bu haklarının bir
kısmını satın almaktadırlar. Bu amaçla günümüzde Avrupa’da bir Karbon Emisyon Borsası
da oluşmuştur (Karakaya, 2008).
8
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yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesiyle çevrenin daha az
kirletilmeye başlanması durumunda tanık olunabilir.
4.3. Yöntem
Bu çalışmada serilerin durağanlığı; ADF (Augmented Dickey Fuller:
Genişletilmiş Dickey Fuller), PP (Phillips ve Perron) ve Vogelsang ve
Perron (1998) yapısal kırılmalı ADF birim kök testleriyle sınanmıştır.
Seriler arasında eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı Maki (2012) çoklu
yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Seriler arasındaki
uzun ve kısa dönem analizleri DOLS (Dynamic Ordinary Least Squares:
Dinamik En Küçük Kareler) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
4.4. Birim Kök Testi
Ekonometrik analizlerde öncelikle serilerin durağanlık derecelerinin
belirlenmesi ve kullanılacak yöntemlerin buna göre belirlenmesi, yapılan
analizlerin güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Serilerin
durağanlık dereceleri, birim kök testleriyle belirlenmekte olup, bu testlerde
serinin belirli bir 𝑡 dönemindeki değerinin, bir önceki (𝑡 − 1 dönemindeki)
değerinden ne kadar etkilendiği saptanmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla
kullanılan genel bir model:
𝑚

∆𝑌𝑡 = 𝜌𝑌𝑡−1 + ∑ 𝛽𝑖 ∆𝑌𝑡−𝑖 + 𝛼𝑋𝑡 + 𝜀𝑡

(2)

𝑖=1

şeklindedir. Burada 𝜌; birim kök parametresi, 𝑚; optimum gecikme
uzunluğu, 𝑋; Y serisinin durağanlığını etkileyen sabit terim ve zaman
tirendi gibi faktörleri temsil eden vektördür.
Birim kök testleri; Dickey ve Fuller (1979) çalışmasıyla başlanmış,
1981’de aynı yazarlar tarafından ADF birim kök testi geliştirilmiştir. Bu
testin H0 hipotezi; “Seri durağan değildir” şeklindedir. ADF testinin, trend
içeren serilerde zayıf kaldığını öne süren Phillips ve Perron (1988)
tarafından geliştirilen PP birim kök testi de aynı hipotezi, parametrik
olmayan bir süreçle test etmektedir. ADF ve PP testleri, serideki yapısal
kırılmaları göz önünde bulundurmayan testlerdir. Vogelsang ve Perron
(1998) bu eksiği giderebilmek için yapısal kırılmalı ADF birim kök testini
geliştirmiştir. Bu testin de hipotezleri ADF testi ile aynıdır. Bu çalışmada
ADF, PP ve yapısal kırılmalı ADF birim kök testleri yapılmış ve elde
edilen sonuçlar Tablo 4’te, yapısal kırılma grafikleri Ek 1’de sunulmuştur.
Tablo 4: Birim Kök Testi Sonuçları

𝑳𝒏𝑪𝑶𝟐
𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪

ADF

PP

0.47
0.60

0.52
0.50
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Yapısal
Kırılmalı ADF
0.88
0.22

Yapısal Kırılma
Tarihi
2000
2010

𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟐
𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟑
𝑳𝒏𝑬𝑵𝑹
∆𝑳𝒏𝑪𝑶𝟐
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟐
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟑
∆𝑳𝒏𝑬𝑵𝑹

0.97
0.99
0.44
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***

0.97
0.99
0.44
0.00***
0.00***
0.00***
0.00
0.00***

0.90
0.98
0.17
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***
0.00***

2010
2010
1971
1977
2009
2009
2009
1979

Not: Maksimum gecikme uzunluğu 3 alınıp, optimum gecikme uzunluğu Akaike Bilgi
Kriterine göre belirlenmiştir. Serilerin düzey değerleri için yapılan testlerde sabitli ve
trendli, birinci farkları için yapılan testlerde sabitli modeller kullanılmıştır. Tabloda yer
alanlar olasılık değerleridir. Δ; Serinin birinci dereceden farkının alınmış olduğunu
göstermektedir. ***; serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu ifade etmektedir.

Tablo 4’teki sonuçlara göre bütün seriler düzey değerlerinde durağan
değilken, birinci farkları alındığında durağan hale gelmektedir. Yani seriler
birinci mertebeden entegredirler (I(1)). Böyle durumlarda doğrudan
regresyon analizine geçilmeyip, önce seriler arasında eşbütünleşme
ilişkisinin varlığının incelenmesi gerekmektedir (Zivot, 2002: 430-434).
4.5. Eşbütünleşme Testi

Serilerin tamamı birinci dereceden entegre olduğunda seriler
arasındaki eşbütünleşme ilişkileri; Engle ve Granger (1987) veya
Johansen (1988) eşbütünleşme testleriyle sınanabilmektedir. Ancak
bu testler eşbütünleşme vektöründeki yapısal kırılmaları göz önünde
bulundurmamaktadır. Oysa bu çalışmada uzun bir analiz dönemi söz
konusudur ve bu dönemde ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyen
krizler9, askeri darbeler10, anlaşmalar11 yer almaktadır. Bu nedenle
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı, Maki (2012) çoklu
yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile sınanmıştır. Bu testte 5 taneye
kadar yapısal kırılmaya izin verilmekte ve yapısal kırılma tarihleri
içsel olarak belirlenebilmektedir. Maki (2012) çoklu yapısal
kırılmalı eşbütünleşme testinin H0 hipotezi; “Seriler arasında
eşbütünleşme yoktur” şeklindedir. Maki (2012) çoklu yapısal
kırılmalı eşbütünleşme testinde 4 farklı test istatistiği hesaplanmakta
olup, bunlardan; Model 0; sabit terimde kırılmaya izin veren trendsiz
modeli, Model 1; sabit terimde ve eğimde kırılmaya izin veren
trendsiz modeli, Model 2; sabit terimde ve eğimde kırılmaya izin
1970’lerde petrol krizi, 1994, 2001 ve 2008 ekonomik krizleri gibi.
27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 askeri darbeleri, 28 Şubat postmodern askeri
darbesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişim gibi.
11 1 Ocak 1996’dan itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği anlaşması, 2005 yılında
yürürlüğe giren Kyoto Protokolü gibi.
9

10
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veren trendli modeli ve Model 3; sabit terimde, eğimde ve trendde
yapısal kırılmaya izin veren modeli ifade etmektedir. Çalışmada
Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi yapılmış ve
elde dilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.
Tablo 5: Maki (2012) Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Test
Kritik Değer
Yapısal
istatistiği
Kırılma
Tarihi
%1
%5
%10
-6.91***
-6.856
-6.306
-6.039
1981
Model 0
6.78**
-7.053
-6.494
-6.220
1981
Model 1
-9.441
-8.869
-8.541
1970; 1981;
Model 2 -10.18***
1997
-7.71
-10.08
-9.482
-9.151
1980
Model 3
Not: Kritik Değerler, Maki (2012: 3) Tablo 1’den alınmıştır. ** ve *** sırasıyla %5 ve %1
anlamlılık düzeyinde eşbütünleşmenin varlığını ifade etmektedir.

Tablo 5’teki sonuçlara göre seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi
vardır. Model 2’de belirlenen yapısal kırılma tarihleri, yapay değişkenler
(K1970, K1981, K1997) üzerinden analize dâhil edilecektir. Bu yapay
değişkenler oluşturulurken, yapısal kırılmanın olduğu yıla 1, diğer yıllara
0 değerleri verilmiştir.
4.6. Uzun Dönem Analizi
Çalışmada seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edildiği için uzun
dönem analizinin, bu eşbütünleşme vektörünü göz önünde bulunduran bir
yöntemle yapılması gerekmektedir. Bu alandaki en etkin yöntem ise DOLS
yöntemidir. DOLS yöntemi, bağımsız değişkenlerin gecikme ve öncül
değerlerini de kullanarak, değişen varyans ve otokorelasyon sorunların
karşı dirençli tahminler yapabilmektedir. Çalışmada uzun dönem analizi
DOLS yöntemiyle yapılmış ve bulgular Tablo 6’da sunulmuştur.

𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟐
𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟑
𝑳𝒏𝑬𝑵𝑹
𝑲𝟏𝟗𝟕𝟎
𝑲𝟏𝟗𝟖𝟏
𝑲𝟏𝟗𝟗𝟕
Sabit Terim
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟗

Tablo 6: Uzun Dönem Analizi Sonuçları
Katsayı
t - istatistiği
Olasılık Değeri
5.97***
4.15
0.00
-1.90***
-3.39
0.00
0.22**
2.40
0.02
-0.32
-1.03
0.31
-0.02
-1.21
0.24
-0.01
-0.69
0.49
0.04**
2.53
0.02
-2.53**
-2.69
0.01
𝟐
̅
𝑺𝑺𝑹
=
𝟎.
𝟎𝟐
𝑱𝑩
=
𝟎. 𝟗𝟒
𝑹 = 𝟎. 𝟗𝟗

Not: ** ve *** katsayılarn sırasıyla %5 ve %1 önem düzeyinde güvenilir olduğunu
göstermektedir.
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Tablo 6’daki 𝑅 2 ; belirlilik katsayısı, 𝑅̅ 2 ; düzetilmiş belirlilik katsayısı
olup, bu değerlerin yüksek olması, yapılan tahminin başarılı olduğunu
göstermektedir. Buradaki değerler; kurulan modelin, CO2 salınımındaki
değişimlerin %99’unu açıklamakta olduğunu ve bu yönüyle modelin
oldukça güçlü olduğunu ortaya koymaktadır12. SSR; Sum Squares of
Residual: Hata terimlerinin kareleri toplamı olup, bu değerin küçük olması,
yapılan tahminin başarılı olduğunu göstermektedir. Burada elde edilen
SSR değeri, 0.02 gibi oldukça düşük çıkmış olup, bu da modelin neredeyse
sıfır hataya sahip bir model olduğunu ortaya koymaktadır. JB; Jarque-Bera
normallik sınaması olasılık değeri olup, bu değerin 0.05’ten büyük olması,
tahminin hata terimleri serisinin normal dağılıma sahip olduğunu, bu
nedenle yapılan 𝑡 testlerinin güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
tahminde de JB=0.94 çıkmış olup, yapılan 𝑡 testleri güvenilirdir. Bu
tahmine ait korelagram grafikleri Ek 2’de yer almaktadır.
Bu tablodaki sonuçlara Türkiye’de kişi başına düşen reel milli gelir ile
kişi başına düşen karbondioksit salınımı arasında N tipi bir Kuznets Eğrisi
söz konusudur. Yani, ilk önce kişi başına düşen milli gelir artarken, çevre
kirliliği de artmış, bir noktadan sonra kişi başına düşen milli gelir artmaya
devam ederken, çevre kirliliği azalmaya başlamış, ancak belirli bir gelir
seviyesinin üzerine çıkılabilmesi için tekrar çevre kirletilmeye
başlanmıştır. O halde yetkililerin hemen gerekli önlemleri alarak, çevre
kirlenmesinin önüne geçmelerinde yarar vardır. Elde edilen bu sonuç,
literatürde yer alan Şahinöz ve Fotourehci (2013); Erataş ve Uysal (2014);
Allard vd. (2018) çalışmalarıyla uyumludur. Tablo 6’da dikkat çeken bir
nokta da kişi başına düşen enerji tüketiminin artmasının, çevre kirliliği
üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamsız olmasıdır.
4.7. Kısa Dönem Analizi
Çalışmada
kısa
dönem analizi
de
DOLS
yöntemiyle
gerçekleştirilmiştir. Kısa dönem analizinde serilerin birinci farkı alınarak
durağanlaştırılmış hallerinin yanında, uzun dönem analizinden elde edilen
hata düzeltme terimi (ECTt-1) de kullanılmaktadır. Bu terimin katsayısı
istatistiksel olarak anlamlı olduğunda; eşbütünleşme ilişkisine sahip seriler
arasında meydana gelen kısa dönemli sapmaların da ortadan kalktığı, yani
modelin hata düzeltme mekanizmasının çalıştığı ve böylece yapılan
analizlerin tamamen güvenilir olduğu anlaşılmaktadır (Müller, 2004).
Ayrıca bu değişkenin katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunduğunda;
bağımsız değişkenlerden, bağımlı değişkene doğru uzun dönemli bir
OLS yöntemiyle yapılan tahminlerde R2 değerinin çok yüksek olması, çoklu doğrusal
bağlantı sorununu akla getirse de burada kullanılan DOLS yönteminin yapısı gereği
(bağımsız değişkenlerin gecikmeli ve öncül değerlerini de modele açıklayıcı değişken
olarak ekliyor olması nedeniyle) R2 değerleri yüksek çıkmaktadır ve bu bir sorun teşkil
etmemektedir.
12
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nedensellik ilişkisinin var olduğuna karar verilmektedir (Cottrell, 2004).
Son olarak; 1/ECT’nin katsayısı kadar dönem sonra sapmaların ortadan
kalktığı ifade edilebilmektedir. Bu çalışmada kısa dönem analizi DOLS
yöntemiyle yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Kısa Dönem Analizi Sonuçları
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟐
∆𝑳𝒏𝑮𝑫𝑷𝑷𝑪𝟑
∆𝑳𝒏𝑬𝑵𝑹
Sabit Terim
𝑬𝑪𝑻𝒕−𝟏
𝑹𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟓

Katsayı
1.59
0.32
-0.15
0.006
-0.005
-1.23***
̅ 𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟔
𝑹

t - istatistiği
0.67
0.28
-0.70
0.01
-1.17
-5.06
𝑺𝑺𝑹 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐

Olasılık Değeri
0.50
0.77
0.49
0.99
0.25
0.00
𝑱𝑩 = 𝟎. 𝟐𝟎

Not: *** katsayının %1 önem düzeyinde güvenilir olduğunu göstermektedir.

Tablodaki 𝑅 2 , 𝑅̅ 2 , SSR ve JB değerleri, yapılan kısa dönem analizinin
güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu tahmine ait korelagram grafikleri
′
Ek 3’te yer almaktadır. Kısa dönem analizinde 𝐸𝐶𝑇𝑡−1
in katsayısı
istatistiksel olarak anlamlı bulunduğu için, modelin hata düzeltme
mekanizması çalışmaktadır. Yani yapılan uzun dönem analizi sonuçları
′
güvenilirdir. Yine 𝐸𝐶𝑇𝑡−1
in katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olmasına
dayanarak, kişi başına düşen milli gelirden ve kişi başına düşen enerji
kullanımından karbondioksit salınımına doğru uzun dönemli bir
nedensellik ilişkisinin var olduğu söylenebilir. Son olarak; seriler arasında
kısa dönemde meydana gelen sapmaların 1/1.23 ≅ 0.83 dönem, yani bir
yıldan daha kısa sürede ortadan kalktığı ifade edilebilir.
5. Sonuç ve Öneriler
Bu çalışmada Türkiye’de Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezinin
geçerliliği, 1960-2017 dönemi kişi başına düşen karbondioksit salınımı,
kişi başına düşen reel gayrı safi yurtiçi hâsıla ve kişi başına düşen enerji
kullanımı verileri kullanılarak, yapısal kırılmalı zaman serisi analizi
yöntemleriyle araştırılmıştır. Bu amaçla kübik bir ekonometrik model
kurulmuştur. Yapılan korelasyon analizinde; Türkiye’de kişi başına düşen
milli gelir ile karbondioksit emisyonu arasında %0.98, Türkiye’de kişi
başına düşen enerji kullanımı ile karbondioksit emisyonu arasında %0.99
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon katsayılarının pozitif işaretli
olması; artan kişi başına milli gelir ve enerji kullanımının, çevre kirliliğini
de artırdığını göstermektedir.
Serilerin durağanlığı; ADF, PP ve yapısal kırılmalı ADF birim kök
testleriyle sınanmış ve bütün serilerin düzeyde durağan olmayıp, birinci
farkta durağan, yani I(1) oldukları tespit edilmiştir. Seriler arasında
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eşbütünleşme ilişkilerinin varlığı Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı
eşbütünleşme testi ile incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları
görülmüştür. Bu işlemde tespit edilen yapısal kırılma tarihleri kukla
değişkenlerle uzun dönem analizine dâhil edilmiştir.
Uzun dönem analizi DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve Türkiye’de
kişi başına düşen reel milli gelir ile karbondioksit salınımı arasında N tipi
bir Kuznets Eğrisinin söz konusu olduğu belirlenmiştir. Yani, önce kişi
başına düşen milli gelir artarken, çevre kirliliği de artmış, sonra kişi başına
düşen milli gelir artmaya devam ederken, çevre kirliliği azalmaya
başlamış, ancak belirli bir gelir seviyesinin üzerine çıkılabilmesi için tekrar
çevre kirletilmeye başlanmıştır. O halde yetkililerin hemen gerekli
önlemleri alarak, çevre kirlenmesinin önüne geçmelerinde yarar vardır.
Uzun dönem analizinde ayrıca kişi başına düşen enerji tüketiminin
artmasının, çevre kirliliği üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamsız
olduğu da görülmüştür.
Kısa dönem analizi de DOLS yöntemiyle gerçekleştirilmiş ve modelin
hata düzeltme mekanizmasının çalışmakta olduğu, yani yapılan uzun
dönem analizi sonuçlarının güvenilir olduğu bulunmuştur. Kısa dönem
analizinde ayrıca; kişi başına düşen milli gelir ve kişi başına düşen enerji
kullanımından, kişi başına düşen karbondioksit salınımına doğru uzun
dönemli bir nedensellik ilişkisinin var olduğu da belirlenmiştir. Bu
analizde son olarak; uzun dönemde birlikte hareket eden seriler arasında
kısa dönemde meydana gelen sapmaların 0.83 dönem, yani bir yıldan daha
kısa bir sürede ortadan kalktığı da ortaya konulmuştur.
Bu çalışmadan elde edilen bulgulara dayanarak; Türkiye’de milli geliri
artırmaya yönelik çabaların, çevre kirliliğine de neden olduğu, buna bir an
önce çözüm bulunmazsa ileride telafisi imkânsız kayıplara neden
olabileceği söylenebilir. Bu nedenle bilim insanlarının çevreye duyarlı
(zarar vermeyen) arabalar, üretim tesisleri, yakıt türleri geliştirmeye
çabalamalarında, bu alanda dünyadaki iyi uygulamalarla işbirliğine
gidilmesinde fayda olduğu, devlet yetkililerinin de gerekli önlemleri bir an
önce almalarında, çevireyi kirleten kişi ve kurumlara caydırıcı cezalar
getirmelerinde, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla teşvik
sunmalarında yarar olduğu ifade edilebilir. Bu alanda özellikle büyük
şehirlerdeki hava kirliliğini ve bunlara bağlı oluşan solunum sistemi
hastalıklarını ve bunların devlete olan maliyetlerini azaltabilmek için
elektrikli otomobil kullanımının kolaylaştırılması (ucuzlatılması,
vergilerinin azaltılması, şarj istasyonu sayısının çoğaltılması), doğalgaz
fiyatlarının düşürülerek konutlarda ve işyerlerinde doğalgaz kullanımının
artırılması faydalı olabilecektir.
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Ekler
Ek 1: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Grafikleri
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Ek 2: Uzun Dönem Analizine Ait Korelagram Grafiği

Not: Bu diyagramda otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayılarının güven aralıkları içinde
kalması, yapılan tahmin sonuçlarında otokorelasyon sorunun olmadığını göstermektedir.
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Ek 3: Kısa Dönem Analizine Ait Korelagram Grafiği

Not: Bu diyagramda otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon katsayılarının güven aralıkları
içinde kalması, yapılan tahmin sonuçlarında otokorelasyon sorunun olmadığını
göstermektedir.
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FİNANSAL KRİZ VE KRİZ TEORİLERİ
Y. Koray DUMAN
1.GİRİŞ
Para krizleri, bankacılık krizleri ve ödemeler bilançosu krizleridir.Bu
tür krizlerin ortaya çıkma biçiminin ise birbiriyle yakın bir ilişki içinde
olduğu da bilinmektedir. Nitekim teoride birinci nesil ve ikinci nesil
krizler olarak ifade edilen kriz modelleri, krizlerin ortaya çıkma
nedenlerini farklı açılardan incelemektedir.Birinci nesil kriz modelleri
olarak ifade edilen kriz modellerinde krizlerin ortaya çıkmasına neden
olan en önemli faktör olarak sürdürülemez kamu açıkları görülürken,
ikinci nesil kriz modellerin de ise halkın izlenen politikalara olan
güvensizliği ve kötümser bekleyişlerin krizlere neden olduğu ifade
edilmektedir. İkinci nesil kriz modellerini birinci nesil kriz modelinden
ayıran en temel özellik, krizlerin kendi kendini besleyen bir yapıya sahip
olmalardır
2.

FİNANSAL KÜRESELLEŞMENİN DİNAMİKLERİ

1980’lerde ivme kazanan finansal globalleşmenin dinamiklerini
kavrayabilmek için, globalleşme sürecinin temelindeki etkenleri anlamak
gereklidir. Söz konusu etkenler reel sektördeki ve dünya ticaretindeki
gelişmeler, teknolojik devrim, finansal liberalizasyon menkul
kıymetleştirme, ve dışsal konjonktürel nedenlerden oluşmaktadır.
Yukarıda özetlenmeye çalışılan etkenler birbiriyle karşılıklı etkileşim
içinde olmuştur. Farklı ülkelerde, ufak tefek farklılıklarla gündeme gelen
bu etkenler, globalleşmenin dinamiklerini oluşturmaktadır.
Reel sektördeki ve dünya ticaretindeki gelişmeler; üretimin uluslar
arasılaşması, çok uluslu şirketlerin doğrudan yatırımlarının önem
kazanması ve dünya ticaretinin hızlı bir genişleme sürecine girmesiyle
ilintili olduğu kabul edilmektedir.
Bilindiği gibi çok uluslu şirketler, II. Dünya Savaşı ertesinde bir
olgudur. Başlangıçta Amerikan özel dolaysız yatırımların daha çok Batı
Avrupa’da öncülüğünü yapan çok uluslu şirketler zamanla diğer
sanayileşmiş ülkelerde ve nihayet Yeni Sanayileşen Ülkelerde ortaya
çıkmıştır. 1970’lerin sonuna kadar çok uluslu şirketlerin global
yatırımları içinde ABD’ nin payı %50 dolayındayken, 1990’da %19’a
düşmüştür. Hemen tamamı çok uluslu şirketlere ait olan özel doğrudan
yatırımların, 1980’lerden başlayarak kayda değer bir artış gösterdiği
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görülmektedir. 1980-84 döneminde yılda ortalama 40 milyar dolar
düzeyinde olan bu yatırımlar, 1985-89 ‘da yılda 126,1990’da da ise 214
milyar dolar düzeyine yükselmiştir.
Üretimin uluslar arsızlaşmasının bir yüzünde çok uluslu şirketlerin
yatırımları,diğer yüzünde isse firma içi ticaret yatmaktadır. Öyle ki, daha
çok hammadde ve ara malı ticaretini kapsayan ve çok uluslu şirketler ile
ona bağlı şirketler arasında gerçekleşen firma içi ticaretin, ABD dış
ticareti içindeki payı %40’dır.
Çok uluslu şirket yatırımları 1960’lardan beri Europiyasaların
gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çok uluslu şirketler gerek işletme
sermayesi, gerek dış ticaret ve gerekse sabit sermaye yatırımlarının
finansmanında, Europiyasalara artan ölçüde başvurmuşlardır. Bunun ana
nedeni, rekabetçi özelliği ağır basan Europiyasalarda faiz oranlarının
baştan beri resmi otoriteler tarafından değil piyasada belirlenmesi, daha
düşük olması bu piyasaların ulusal ekonomik politikaların denetim alanı
dışında kalması- örneğin Eurocurrency mevduatı için kanuni karşılık
bulundurma zorunluluğu olmaması ve bu piyasalarda işlem gören menkul
değerlerin fiyatlarının vergiye ve diğer kısıtlamalara tabi olmamasıdır.
Europiyasaların sunduğu olanaklar, bu piyasaları çok uluslu şirketler
açısından çekici kılmıştır.
1970’lerde yaklaşık %40’ı uluslar arası bankalara yatan ve özellikle
Eurocurrency piyasasına büyük bir canlılık getiren OPEC ülkelerinin dış
fazlalarının 1980’lerede azalmaya başlaması, bankaların uzun vadeli borç
ihracına yöneltmiş, tahvil gibi uzun vadeli araçların getirilerinin
yüksekliği menkul kıymetleştirmeyi özendirmiştir. 1980’li yıllarda,
ABD’nin dünyanın en büyük borçlusu durumuna gelmesi ve bütçe
açıklarını hazine bonosu ve devlet tahvili ihracı yoluyla kapatmaya
çalışması, Japonya ve Almanya gibi ülkelerin ise, dış fazlaları sayesinde
büyük kreditörler olarak bu açıkları finanse edebilmeleri, menkul kıymet
işlemlerinin önemini artırmıştır. Nihayet 1980’lerin uluslararası borç
krizi, birçok ülkenin kredi riskini yükselterek, kredi maliyetlerini artırmış,
kaynak talep eden özel ve resmi kurumları, uluslar arası piyasalara
menkul kıymet ihracına yöneltmiştir.
Finansal yenilikler ve dış piyasalardan kredi bulma olanağı, birçok
ülkede parasal otoriteleri miktar kısıtlamalarından uzaklaşmaya
yöneltirken, kredi itibarına sahip ülkelerin, bütçe ve cari açıklarını, daha
uzun süreler, dış kaynaklardan finanse etmelerini de mümkün kılmıştır.
Bu olgu finansal globalleşmenin temelindeki dışsal etkeni
oluşturmaktadır.
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3.

FİNANSAL KRİZ VE KRİZ TEORİLERİ

Finansal kriz, yükselen konjonktür ortamında, ekonomik ajanlar
tarafından genellikle öngörülemeyen ve çoğu zaman şiddetli ve ani olarak
meydana gelen bir olay olarak ifade edilmektedir (Çakman, 2006).
Bunun yanında finansal krizlerin temel de üç şekilde ortaya çıktığı
ifade edilmektedir. Para krizleri, bankacılık krizleri ve ödemeler
bilançosu krizleridir.Bu tür krizlerin ortaya çıkma biçiminin ise birbiriyle
yakın bir ilişki içinde olduğu da bilinmektedir. Nitekim teoride birinci
nesil ve ikinci nesil krizler olarak ifade edilen kriz modelleri, krizlerin
ortaya çıkma nedenlerini farklı açılardan incelemektedir. Birinci nesil
kriz modelleri olarak ifade edilen kriz modellerinde krizlerin ortaya
çıkmasına neden olan en önemli faktör olarak sürdürülemez kamu
açıkları görülürken, ikinci nesil kriz modellerin de ise halkın izlenen
politikalara olan güvensizliği ve kötümser bekleyişlerin krizlere neden
olduğu ifade edilmektedir. İkinci nesil kriz modellerini birinci nesil kriz
modelinden ayıran en temel özellik, krizlerin kendi kendini besleyen bir
yapıya sahip olmalardır (Kawai vd. 2001).
3.1. Birinci Nesil Teoriler
Kanonik kriz modeli, ABD Federal Rezerv'in Uluslar arası Finans
Bölümü'nde bulunan Stephan Salant tarafından 1970'li yılların ortalarında
geliştirilmiştir. Salant'ın ilgi alanı para krizleri değil mal piyasalarında
uygulanan istikrar programlarının doğuracağı tehlikeler olmuştur.
Uluslararası ajanlar tarafından alım ve satım şeklinde yürütülecek olan bu
tür fiyat istikrar programları, Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen'i
savunanların en önemli talepleri arasındadır. Fakat Salant, teorik
çerçevede bu tür programların yıkıcı spekülasyonlara maruz kalacağı
düşüncesindedir.
Salant'ın
başlangıç
noktasındaki
varsayımı
spekülatörlerin bir malı ancak bu mal diğer mallara kıyasla yüksek bir
getiri sağlayacak düzeyde fiyatının artacağına inanmaları durumunda
ellerinde tutacaklardır. Bu varsayım Hotelling Tükenen Kaynak
Fiyatlandırması'nın temelini oluşturmaktadır. Şöyle ki, böyle bir
kaynağın fiyatı faiz ile orantılı olarak artmalıdır. Fiyatın alabileceği
değerler, talebin daha fazla artmadığı boğulma noktasına yükseldiğinde
ilgili kaynağında tükenmiş olması koşulu ile belirlenir. Fakat Salant resmi
bir istikrar kurulunun ilgili malı sabit bir fiyattan alıp satacağını ilan ettiği
durumda ne olacağını sorgulamaktadır. Fiyat kurulunun varolmadığı
durumdaki düzeyde yani Hotelling düzeyinde bulunduğu müddetçe
spekülatörler sermaye kazançları elde edemeyeceklerini düşünerek
ellerindeki varlıkları satacaklardır. Dolayısıyla Kurul sonuç olarak elinde
büyük miktarda stok biriktirmiş olacaktır. Eninde sonunda istikrar
programı olmadığı durumda varolacak olan yani gölge fiyat Kurulun
hedeflerinin üzerinde olacaktır. İşte bu noktada spekülatörler anılan malı
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karlı görüp toplamaya başlayacaklardır. Şayet Kurul hala fiyatı kontrol
altında tutmak istiyorsa, bu defa toplamış olduğu stokların tükendiğini
görecektir. Salant 1969'daki altın açık piyasa işlemlerinin sona
erdirilmesini, yaşanan büyük spekülatif alımlara bağlı olduğuna dikkat
çekmektedirler Ve Yeni Uluslararası Ekonomik Düzen' ide benzer bir
tehlikenin beklediğini savunmaktadır.
Teorinin temel mantığı 1978'de Salant ve arkadaşı Dale Hendersen
tarafından kısaca açıklanmıştır. İlk önce Paul Krugman tarafından ortaya
konan(1979) ve daha sonra Flood ve Garber(1984) tarafından yeniden ele
alınan Kanonik Para Krizi Modeli mal kurulunun davranışlarına benzer
şekilde hareket etmektedir. Döviz kurulunun gölge fiyatındaki yukarı
yönde eğilim (spekülatif atağı takiben oluşan fiyat), incelenen hükümetin
bütçe açıklarını devamlı ve kontrolsüz bir biçimde para basarak finanse
ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu eğilime rağmen merkez bankası
döviz kurumu hedeflenen düzeyde tutabilmek maksadıyla döviz
rezervlerini kullanarak sürekli alım satım yaptığı varsayılmaktadır .
Yukarıda Tanımlanan durum çerçevesinde para krizlerindeki mantık,
herhangi bir mala yönelik spekülatif ataklara benzemektedir.
Spekülatörlerin rezervlerin doğal yolla tükenmesine kadar beklediklerini
varsayılmaktadır. Bu noktada spekülatörler, o zamana kadar fiyatı sabit
kalan döviz kurunun yükselmeye başlayacağını bilmektedirler. Bu da
yerli para birimini elde tutmaktansa, fiyatı yükselecek olan dövizi elde
tutmayı daha cazip hale getirmektedir. Fakat böyle bir durumda ileriyi
görebilen spekülatörler döviz rezervleri tamamen tükenmeden, hemen
önce yerli para birimini satıp dövize geçeceklerdir, bu hareket ise
rezervlerin tükenmesini daha da hızlandıracaktır. Sonuç şöyle olabilir:
rezervler kritik bir düzeye gerilediğinde, (bu düzey belki birkaç yılın
ödemeler dengesi açıklarını kapatmaya yetecek bir miktar olarak kabul
edilebilir) bu miktardaki rezervi çok kısa sürede tüketecek ve sabit kurun
kaldırılmasına yol açabilecek bir spekülatif atak gelecektir (Flood vd,
1996).
Kanonik Kriz Modeli daha sonra bu tür krizlerin ekonomi
politikalarındaki temel dengesizlikler(para basarak finanse edilen bütçe
açıkları) ve döviz kurunu sabit tutma arasındaki tutarsızlıktan
kaynaklandığını iddia etmektedir. Bu tutarsızlık geçici olarak -şayet
merkez bankası yeterli rezerve sahipse giderebilir fakat bu rezervler
yetersiz olmaya başladıkça spekülatörler atağa geçip merkez bankasını
zor duruma sokabilirler.
Bu modelin önemli iyi yanları bulunmaktadır. İlk önce, pek çok para
krizi yurtiçi ekonomi politikaları ve döviz kuru arasındaki tutarsızlıktan
kaynaklanmaktadır. Özel olarak Kanonik Model'deki bu farklılığın
oldukça basite indirgenmiş şekli, pek çok döviz rejimlerdeki daha karışık
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fakat aynı derecede basit olan politik tutarsızlıklara örnek olarak
değerlendirilebilir. İkinci olarak, model bir günde milyarlarca dolarlık
kayıpları doğuran ani para krizlerinin sadece yatırımcıların veya piyasayı
yönlendirenlerin
mantıksızlığına
bağlı
olamayacağını
ortaya
koymaktadır. Kriz, sadece fiyat istikrarsız hale geldiğinde artık o parayı
elde tutmanın cazip olmayacağı şeklindeki mantıktan kaynaklanmaktadır
ve fiyat istikrar programının sona ermesi sermayenin spekülatif kaçışı ile
kendiliğinden gerçekleşmektedir.
Bu tür görüşler oldukça yararlıdır, özellikle dışarıdan bakarak para
krizlerini ekonomik olayların doğal bir sonucu olarak görmeyen ve sanal
paranın reel ekonominin önüne geçtiği şeklinde düşünen bazı
gözlemcilerin olayın mantığını anlamaları açısından faydalı
bulunmaktadır.
Diğer taraftan, sahip olduğu iyi yanlar rağmen Kanonik Model pek
çok iktisatçı tarafından reel krizlerde yaşanan olayları gerçekçi bir
biçimde yansıtmadığı konusunda da eleştirilmektedir.
Kurumsal düzeyde çok sayıda olmamasına rağmen finansal krizleri
açıklamaya yönelik çeşitli modeller geliştirilmiştir. Bu modellerden ilk
olanı birinci nesil modeller, 1973-1982 yılları arasında Meksika ve diğer
Latin Amerika ülkelerinde ortaya çıkan para krizlerine tepki olarak
geliştirilmiştir. Krugman’ın 1979 yılındaki çalışmasıyla başlayan birinci
nesil modeller, krizleri; bütçe açıklarının bir ürünü olarak
değerlendirmektedir. Bu modellere göre, hükümetin bütçe açıklarını
kapatmak amacıyla senyoraja olan gereksinimi, sabit döviz kuru
sisteminin nihai çöküşüdür . İkinci nesil modeller 1990’lı yılların başında
Avrupa ve Meksika’da ortaya çıkan çeşitli ülke paralarını hedef alan
spekülatif saldırıları açıklamaya yönelik olarak geliştirilmişlerdir.
Obstfeld’in 1994 yılındaki çalışmasıyla başlayan ikinci nesil modeller
krizleri, sabit döviz kurunu sürdürme isteği ile daha genişleyici bir para
politikası uygulama zorunluluğu konusundaki bir çatışmanın sonucu
olarak görür. Bu modele göre yatırımcıların, hükümetin pariteyi serbest
bırakacağı yönünde kuşkular duymaya başlamasıyla birlikte, faiz oranları
üzerinde oluşan baskı hükümetin pariteyi terk etmesiyle
sonuçlanmaktadır(Obstfeld 1994 vd).
Hem birinci nesil hem de ikinci nesil modellerin Güneydoğu Asya
krizini açıklamakta yetersiz kalmaları, araştırmacıları yeni modeller
geliştirmeye itmiştir. Bu modellerin başında krizleri bir eşgüdüm
başarısızlığı olarak gören modeller ile krizi bulaşıcı hastalık gibi yayılan
krizler olarak gören modeller de vardır.
Bu bağlamda birinci nesil modeller para krizlerini sabit döviz kurunu
devam ettirme olanağı tanımayan makroekonomik politikaların bir
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sonucu olarak gören modeller olarak kabul edilmektedir., Krugman’ın
1979 yılında, Salant ve Henderson’un 1978 yılındaki çalışmasına
dayanan ve ödemeler dengesi krizlerini açıklamaya yönelik geliştirdiği
çalışmasıyla başlamış ve Flood ve Garber’ın 1984 yılında yaptıkları
çalışmasıyla geliştirilmiştir.
Kanonikal kriz modeli de Krugman’ın geliştirdiği modele göre, sabit
döviz kuru sistemi geçerli iken, iç kredi hacminin para talebinden daha
fazla artması, yavaş ancak sürekli olarak ülkenin uluslar arası
rezervlerinin azalmasına ve ülke parasına yönelik spekülatif saldırılara
neden olur . Krugman’a göre, ekonominin temel göstergelerinin sürekli
kötüleşmesinin sabit döviz kurunun sürdürme amacıyla çatışması krize
neden olmaktadır. Krugman modeline göre sorunların kökeninde, ya
mali ya da zayıf bankacılık sistemine kaynak sağlamak amacıyla
genişleyen iç kredi hacmi vardır. Bir başka deyişle, model, hükümetin
sermaye piyasalarında borçlanma olanağının olmaması durumunda,
harcamalarını ve açıklarını parasallaştırmak zorunda kalacağını varsayar.
Bu çerçevede, faiz oranı parite koşulu ülkeden sermaye çıkışına ve
ülkenin rezervlerinin sürekli olarak azalmasına neden olur. Bu sürecin
sonunda da rezervler spekülatif saldırıların başlayacağı bir düzeye iner ve
sonunda yetkililerin döviz kurunu sürdürmeleri olanaksız hale
gelmektedir..
Krugman modelinde spekülatif saldırıların başlama zamanı,
rezervlerin düzeyine bağlıdır. Rezervler belirli bir kritik düzeye indiği
zaman, spekülatörler sermaye kayıplarını önlemek amacıyla kısa sürede
kalan rezervlerin de bitmesini sağlarlar.
Krugman modeli kriz öncesi dönemi, uluslaarası rezervlerin yavaş,
ancak sürekli olarak azaldığı ve iç kredi hacminin para talebine oranla
hızla artığı bir dönem olarak betimler. Burada ortaya çıkan para fazlasının
miktarını, kamu kesimini finanse etmek ve mali dengesizlikleri azaltmak
amacıyla kamu kesimine açılan kredilerin miktarı belirler. Bu modelin
ana önermesi, krizlerin parasallaşmış aşırı miktarlara ulaşan kamu kesimi
borcu ile döviz kuru sistemi arsındaki uyumsuzluklardan kaynaklandığını
iddia etmesidir. Bu anlamda krizler hem kaçınılmaz hem de önceden
tahmin edilebilirler.
Krugman bu modelin, merkez bankalarının döviz kurunu sabit
tutmaya çalıştığı zamanda geçerli olacağını düşünmüştür. İlk kuşak
modellere temel teşkil etmesi açısından Krugman’ın modeli ayrıntılarıyla
anlatılmaktadır (Krugman , 1979 s 321).
Modelde temelde tek bir mal üreten küçük bir ülke düşünülmektedir.
Bu üretilen malın fiyatı dünya piyasalarında oluşmaktadır. Dolayısıyla
satın alma gücü paritesine göre;
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P  sP *

(1)

Yukarıdaki modelde P, yurt içi fiyat seviyesini, s döviz kurunu ifade
etmektedir. P* ise yurt dışı fiyat seviyesini göstermektedir. P*’ın sabit
olduğu varsayılmıştır. Buna göre, P*=1 değerini almaktadır.
Başka bir varsayım da ekonomide fiyat ve ücretlerin esnek olduğu,
üretimin tam istihdam düzeyinde olduğu varsayılmaktadır. Ödemeler
dengesi yerine cari denge kullanılmıştır. Bu durumda cari denge üretim
ve harcamalar arsındaki farktan hesaplanmaktadır.
B=Y-G-C(Y-T,W)

C1, C2>0

(2)

Modelde B reel cari denge, G reel kamu harcamaları, T ise, reel
vergiler ve W, özel refah düzeyidir.
Varlık piyasalarında, yatırımcılar sadece iki varlık arasında tercih
yapmak zorunda oldukları varsayımı geçerlidir. Bu varlıklar yerli ve
yabancı paradır. Bu iki paranın da sıfır nominal faiz getirisine sahiptir.
Yerleşiklerin toplam refahı ise, ellerinde tuttuğu paranın reel değerine
bağlı olmaktadır. Yerleşiklerin elinde tuttuğu döviz miktarını F ile ifade
edilirse refah düzeyi şu şekilde gerçekleşmektedir.
W=M/P+F

(3)

Diğer bir basitleştirici varsayıma göre ise, yabancıların yerli para
bulundurmadıklarıdır. Bu durumda M yurt içi para stoğu olmaktadır. Elde
tutulan yerli para miktarının, servetin belli bir oranı olduğu varsayıldığına
göre portföy denge koşulu şu şekilde oluşmaktadır
M/P=L(П).W

L1<0

(4)

П beklenen enflasyon oranı ve aynı zamanda paranın reel anlamdaki
değer kaybını da ifade etmektedir. П’nin belirlenmesi tam dinamik
analizde en önemli olgudur. Ama bu modelde egzojen olarak
belirlenmektedir.
Oluşturulan bu modelde iki döviz kuru rejimi ele alınmıştır. Birincisi
tamamıyla devlet kontrolünde olan sabit döviz kuru sistemi, ikincisi
tamamen piyasa koşulları tarafından belirlenen dalgalı döviz kuru
rejimidir. Bu iki sistem altında ekonominin kısa dönme dengesi şekil 1’de
analiz edilmektedir. Şekle göre pozitif eğimli LL eğrisi portföy denge
koşulunu belirlemektedir. Dövizin miktarındaki bir artış (П veri iken),
yurt içi para miktarının da artmasına neden olmaktadır. Negatif eğimli
WW eğrisi de servet yani refah kısıtını ifade etmektedir. Herhangi bir
anda döviz almak isteyen yerleşikler ellerinde bulundurduğu para
miktarlarını ise azaltmak zorundadırlar.
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Şekil 1 Döviz Kuru Rejimi ve Portföy Yapısı

Esnek döviz kuru sistemi altında hem devlet hem de yabancılar yerli
parayla ticaret yapmak istemeyeceklerdir. Dolayısıyla yerleşiklerin
portföylerini değiştirme durumu ortadan kalkmaktadır. Eğer yerleşikler
portföy bileşimlerini değiştirmek isterlerse fiyat seviyesi değişmektedir.
Örneğin П’nın artması durumunda yut içi paranın cazibesi kaybolacak ve
LL LL’’ ne kayacaktır. F değişmediği için P artar ve denge A
noktasından B’ye kayar.
Eğer devlet yeterli miktarda döviz rezervin sahipse (R), sorun çok
daha farklı olmaktadır. Yerleşikler bu durumda serbestçe değiş tokuş
(döviz- yerli para) yapabileceklerdir ve servet kısıtı aşağıya doğru
kayacaktır. П ‘deki bir değişiklik bu durumda LL’yi LL’’ ne kaydırır ve
denge A’dan C’ye kayar. Devletin rezerv miktarı böyle bir durumda
azalacak ve elde tutulan portföy miktarında ki değişmeler aşağıdaki gibi
olacaktır.
ΔR=-ΔF=ΔM/P

(5)

Esnek döviz kuru rejimlerinde beklentilerdeki değişme kısa vadeli
döviz kurunda değişiklik yaparken, sabit döviz kuru rejiminde ise,
rezervler değişmektedir.
Dinamik analiz yapılırken para yaratmanın hükümetin finasman
ihtiyaçlarına bağlı olarak yapıldığı varsayılmaktadır. Bu durumda, para
kamu açıklarına bağlı olarak yaratılmaktadır. Dolayısıyla yeni para
stoğunun büyümesi,
M/P=G-T

(6)

Modeliyle formüle edilmektedir. Hükümetin kamu açıklarını sabit
sabit tutmak amacıyla para arzını harcamalarla paralele olarak arttırdığı
varsayımına göre, M/P=m olacaktır. Bu G’nin G-T=g:m ile
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uyumlaştırıldığı anlamına gelmektedir(g sabit). Bu durumda reel
balanslardaki değişiklik, sadece enflasyon oranına bağlıdır.
m=M/P-(M/P)/(P/P)

(7)

=g- (P/P).m
Esnek kur durumunda, dövizin tutumunu diğer ülkeler ile mal
değişimi belirlemektedir. Dolaysıyla döviz birikimi cari dengeye bağlıdır.
F=B=Y-G-C(Y-T,W)

(8)

Modelde enflasyonist bekleyişlerin nasıl belirlendiği, mükemmel
öngörü varsayımına dayanmaktadır. Spekülatörlerin ise sofistike bir
şekilde geleceği tahmin edebilmektedir.
П=P*/P

(9)

Sistemi bir bütün olarak analiz etmek için 4 nolu denklemdeki portföy
denge koşuluna bağlı olarak, P*/P ifadesini matematiksel olarak başka bir
ifadeyle formüle etmek gerekmektedir. Böyle bir durumda mükemmel
öngörü varsayımı altında reel balanslar, döviz ve enflasyon arasında bir
ilişki oluşturulmaktadır.
P*/P= П(MF)
П1<0

(9)
(10)

m=[g- П(M/F)]
F=Y-G-C(Y-T,M+F)

(11)

Bu durum ise Şekil 2’de gösterilmektedir. Şekle bıçak sırtı bir
dengesizlik vardır. Sadece bir noktada istikrarlı dengeye
yaklaşılmaktadır. Eğer başlangıçtaki döviz kuru oklarla ifade edilen
doğru üzerinde oluşursa sistem dengeye yanı durağan denge durumuna
ulaşmaktadır. Bu da bıçak sırtı denge olarak adlandırılmaktadır.
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Şekil 2 Bıçak Sırtı Denge Patikası

Bu modele göre fiyat seviyesi para arzıyla doğru F’ile ters ilişkilidir.
P=M.G(F)
(12)
zamanda 12 nolu eşitlik istikrarlı bir dengeyi de ifade etmektedir.

aynı

Dolayısıyla esnek kur sisteminde bıçak sırtı denge durumu olsa da
istikrarlı bir denge durumu gösterilmektedir. Aksine, sabit döviz kuru
sisteminde merkez bankasının belirli miktarda (R) döviz rezervine sahip
olduğu ve bu rezervi, döviz kurunu sabitlemek için kullandığı
varsayılmaktadır. Bu durumda özel sektör, portföy yapısını ancak daha az
harcayarak değiştirebilir. Özel tasarruflar da harcama sonrası arta kalan
gelir olacaktır.
S=Y-T-C(Y-T,W)

C1C2<0

(13)

Bütçe kısıtı ve fiyatların sabitlendiği varsayımına göre aşağıdaki
eşitlik yazılmaktadır.
W=M/P+F=S

(13)

Servetteki değişiklik tasarruf fazlası veya açığı ile olmaktadır.
4 nolu portföy dengesi denklemine geri dönülürse varlıklar şu şekilde
dağıtılmaktadır.
M*/P= LS

(14)

Yatırımcılar hükümetin askı politikasını bildikleri için Π=0 dır.
Bu durumda hükümetler, bütçe açığını (G-T), ya para basarak ya da
rezervleri eksilterek (R) finanse edilecektir. Hükümetin bütçe kısıtı ise
şöyle olmaktadır.
M\/P+R=G-T=g(M/P)

(15)

Hükümet bir taraftan döviz kurunu askılamaktadır. Fakat bütçe
açığının ne yolla finanse edileceği üzerinde herhangi bir kontrol
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bulunmamaktadır. Eğer hükümet, özel sektörün elinde tutmayı arzuladığı
miktardan daha fazla parayı piyasaya sürmesi durumunda yatırımcılar bu
parayı dolaşımdan çekerek dövizle değiştirebilmektedir. Yani bıçak sırtı
denge durumunda rezervler özel sektörün ek yerli para tutma arzusuna
bağlı olmasıdır.
R\=-(G-T)+LS

(16)

Denklem 16 ve yapılan varsayımlara göre, eğer bütçe açığı varsa,
döviz kurunu hükümetlerin rezerv miktarları ne kadar büyük olursa olsun
sabitleme politikasının uzun süre sürdürülemeyeceği açıkça
görülmektedir Eğer bütçe açığı yok ve bütçe denkliği sağlanıra, R=0ve
W=0 olacaktır. Hükümetin rezervleri yeteri kadar büyük olursa, belirli bir
döviz kurunda ekonomi dengeye ulaşacaktır.
Ancak hükümetin izlediği askı politikasının sona ereceği zaman
bilinmemekle beraber, spekülatif atakların olması durumunda kriz
başlayacak ve hükümetler askılı döviz kuru sistemini terk etmek zorunda
kalacaktır. Saldırılar sonucunda tükenen rezervler yurt içi para arzı
yerleşiklerin portföy tercihleri tarafından belirlenecektir.(M/P=L(П)W ve
П=0 olur).İşte rezervlerin tükenmeye başlandığı bu dönemde portföy
dengesi para arzı yerine fiyat seviyesini belirlemeye başlayacaktır.
Sonuçta fiyatlar artmaya başlamaktadır. Fiyat artışları mükemmel öngörü
altında П’yi artırır. П’deki artışlar ise yurt içi para talebini düşürerek fiyat
seviyesinin kesikli bir şekilde başka bir dengeye ulaşmasına neden
olmaktadır. Bu durum şekil 3’de gösterilmektedir.
Şekil : 3 Dalgalı Kura Geçiş sonucunda Beklenmedik Sermaye
Kazançları

Şekle göre, OX doğrusu sabit döviz kuru altında özel servet değiştikçe
portföylerdeki genişlemenin yönünü ifade etmektedir. M’=0’dan daha
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diktir. Çünkü portföylerde çok yüksek miktarlarda yerli
tutulmaktadır. Aynı zamanda Π=0 ve Π=g varsayımı geçerlidir.

para

Rezervlerin sabit döviz kuru sisteminde tükendiği durumu ifade eden
denge noktası A noktasıdır. Sabit döviz kuru uygulaması sona erince,
esnek kur sistemine geçilmektedir. Reel balanslarda sisteme istikrar
kazandırmak amacıyla SS’ye sıçrar ve yeni denge noktası A’dan B’ye
kayar. Çünkü nominal para arzı belirli bir oranda sabitlenmektedir.
(Fiyatlarda ki artışa bağlı olarak reel para arzı düşmektedir). Ancak
ekonomide geçerli olan denge noktası B olamaz. Ekonomide ki gerçek
denge noktası F ve SS ‘nin kesiştiği noktadır. Şayet denge burada
oluşmamış olsaydı, rezervlerin tükenmesi durumunda döviz kurunun
artması yerine değeri azalabilirdi. Eğer spekülatif saldırılar gerçekleşirse,
rezervlerin tükenmesi fiyat seviyesinde de ani sıçramalara neden olarak
beklenmedik sermaye kayıplarına yol açmaktadır
Fakat yatırımcılar bu tür bir sermaye kaybını beklememektedirler.
Çünkü yatırımcılar böyle bir sonuçtan kendilerini daima
sakınmaktadırlar. Aslında, rezervler tükenmeden önce yerli parayla
dövizi değiştirerek önlemlerini almaktadırlar. Bir spekülatör belirli
oranlarda getiriler elde edebilmektedirler. Eğer herkesin böyle yapacağı
düşünülürse, hükümetin rezervleri tükenecektir. Bu süreç ise
spekülatörlerin yurt içi parayı daha çabuk terk etmelerine neden
olabilecektir.
Yani sabit döviz kuru politikası mutlaka rezervlerin tükenmesiyle
sonuçlanmakta ve kriz süreci başlamaktadır.
Krugman’ın
çıkarılabilir.

kanonikal

kriz

modelinden

şu

önemli

sonuçlar

Her şeyden önce bu model krizle ilgili olarak, döviz kuru ve ödemeler
dengesi gibi temel ekonomik etkenleri esas almaktadır. İkinci olarak,
ülkenin resmi rezervleri bittiği zaman, krizlerin nasıl ortaya çıktığını
gösterir. Üçüncü olarak, modele göre merkez bankası, eğer sadece uygun
uluslararası rezerve sahip olursa sabit döviz kurunu devam ettirebilir.
Çünkü ülkenin döviz rezervleri bittiği zaman, yetkililerin sabit döviz kuru
sistemini terk edip dalgalı döviz kuru sistemine geçmekten başka çareleri
yoktur. Bu nedenle de, modele göre döviz kurunu yeniden sabitlemeden
önce, ülkenin uluslar arası rezervlerinin yeniden sabitlenen kuru devam
ettirecek düzeyde olması gerekmektedir.
Son olarak modele göre, yetkililerin spekülatif saldırıları bertaraf
edebilmesi için şansları yok denecek kadar azdır. Ülke parasının
spekülatif amaçlı satılan miktarı, parasal tabandan az olsa bile, parasal
taban merkez bankasının sahip olduğu net dış rezerv stoğundan fazla olur.
Yetkililer dışarıdan borçlanarak rezervlerini artırabilirler. Ancak bu
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rezervlerin, döviz kurunu sürdürmek amacıyla müdahale de bulunulması
parasal tabanı artırır ve bu durumda da ülkenin elinde ülke parasına
yönelik herhangi bir spekülatif saldırıyı önleyecek düzeyde rezerv
kalmaz. Eğer yetkililer döviz kuruna müdahale etmezlerse, spekülatif
saldırıları ancak, faiz oranlarının artması ve parasal tabanın azalması
pahasına önleyebilirler. Eğer parasal tabandaki azalma önemli boyutlara
ulaşırsa, faiz oranındaki artış yeni bir bankacılık krizine yol açabilecek
düzeylere ulaşabilir.
Krugman modeli bir çok araştırmacı tarafından geliştirilmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi, Flood ve Garber’in
1984 yılında yaptıkları çalışmasıdır. Flood ve Garber, stokastik bileşeni
olan basitleştirilmiş bir doğrusal model geliştirmişlerdir, Conolly ve
Taylor 1984 yılında ayarlanabilir askı sistemini analiz ederek, döviz kuru
sisteminin çökmesinden önce, ticarete konu olan malların nisbi
fiyatlarının nasıl değiştiğini incelemişlerdir. Analizlerinde, kriz öncesinde
döviz kurunun değer kazandığını, cari hesabında önemli açıklar vermeye
başladığını bulmuşlardır. Benzer bir içerikte, Edwards’da 1989 yılında
yaptığı bir çalışmada, ülke parasının aşırı değerlenmesi ile cari hesap
açıklarının devalüasyona neden olma eğilimlerini açıklamaya çalışmıştır.
Bunların dışında Krugman modeli, ve Rotenber (1991) tarafından,
hedef bölgelere yönelik spekülatif saldırıları analiz edecek biçimde
geliştirilmiştir. Ayrıca aynı model, 1994 yılındaki Meksika krizinden
sonra, krizlerde aktif olarak uygulanan sterilizasyon politikalarının rolünü
ortaya koyacak biçimde Flood, Garber ve Kramer(1996) tarafından
geliştirilmiştir.
Bu şekilde birinci nesil modellerin temel özelliklerini açıkladıktan
sonra şimdi Flood ve Garber tarafından geliştirilen modeli ve onun
uzantılarını inceleyelim.
3.2.Birinci Nesil Modeli
Modelde küçük bir ülkenin parasını büyük bir ticaret ortağı
ülkenin parasına sabitlendiği varsayılmaktadır. Döviz kurunu sabitleme
yetki ve sorumluluğu ülke içinde para otoritelerinindir. Yerli ve yabancı
tahviller birbirleriyle ikame edilmektedirler. Buna göre oluşturulan model
şu şekilde ifade edilmektedir(Flood, 1984, 12).
M(t)/P(t)=a0-a1i(t)
(1)
M(t)=R(t)+D(t)
(2)
167

D(t)=μ

μ>0

(3)

P(t)= P*(t)S(t)

(4)

İ(t)=i*(t)+[S*(t)/S(t)]

(5)

Yukarıdaki ifadelerde sırasıyla, M(t), P(t) ve i(t) yurt içi para stoğunu,
fiyat seviyesi ve faiz oranları ifade edilmektedir. R(t) ve D(t) ise, rezerv
miktarı ve yurt içi kredi miktarını ifade etmektedir. S(t) ekonomide
izlenen sabit döviz kurunu ifade etmektedir. Değişkenlerin üzerindeki
yıldızlar ise, ilgili değişkenin zamana göre türevini göstermektedir.
Eşitlik 1 bize bildiğimiz para piyasası dengesini göstermektedir. Sağ
taraf ise reel para balanslarını göstermektedir. İki nolu eşitlik ise, para
arzının uluslararası rezervler ile yurt içi kredilerin toplamından
oluştuğunu, üç nolu eşitlikte de yut içi kredilerin μ gibi pozitif sabit bir
oranda arttığını belirtmektedir. Dört ve beş nolu eşitlikler ise, satın alma
gücü paritesi ve örtülü faiz oranları paritesini ifade etmektedir.
Dört ve beş nolu denklemler bir nolu denklemde yerine konulduğunda
aşağıdaki eşitliğe ulaşılmaktadır.
M(t)=βS(t)- αS*(t)

(6)

Yukarıdaki denklemde β (a0P*-a1P*i*) dir. Β mutlaka pozitif olmak
zorundadır ve α= α1P*’ a eşittir. Hem β hem de α P* ve i* sabit olduğu
için her iki katsayıda sabittir.
Döviz kuru ( ) sabitlendiği zaman rezervler para piyasasındaki
dengeyi sağlamak için kullanılmaktadır. Herhangi bir (t) anındaki rezerv
miktarı ise şu şekilde ifade edilmektedir
R(t)= β( )-D(t)

(7)

Rezervlerin değişme oranı yani ödemeler bilançosu açığı ise,
R*(t)=-D(t)=-μ

(8)

Sabit döviz kurunu sonsuza kadar sürdürmek olanaksızdır. Sabit döviz
kuru sistemini devam edebilmek içiş ise yeterli miktarda döviz rezervi
gerekmektedir. Yerli parayı spekülatif saldırılara karşı korumak için de
var olan döviz rezervleri er ya da geç tükenmektedir. Nitekim sekiz nolu
eşitliğin gerçekleşmesi durumunda sabit döviz kurunun çökeceği
görülmektedir. Böyle bir durumda bir ülke için en çıkar yol dalgalı döviz
kuruna geçmektir.
Sabit döviz kurunun (z) gibi bir anda çöktüğünü ve devletin z(t)
anındaki rezerv stoğunun eridiği düşünülmektedir. Aslında ajanlar nihai
bir spekülatif saldırı durumunda rezerv stoğunun erimesine neden
olmaktadır.
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İşte böyle bir spekülatif saldırı sonunda para piyasası denge koşulu
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir.
Mz(t)= βSz(t)- α S*(zt)

(9)

Yukarıdaki modelde z(t) spekülatif bir saldırıdan sonra Mz(t)=D(zt)
olduğu durumu göstermektedir. Çünkü rezervler tükenmektedir(R(zt=0)).
Hükümetin ise yapacağı tek şeyin dalgalı döviz kuruna geçmek olduğu
görülmektedir .Sürecin bu şekilde işleyeceğini bilen spekülatörler,
rezervlerin tükenmesine yakın, spekülatif atağı başlatırlar. Merkez
bankası açısından bakıldığı zaman Şekil 4’de görüldüğü gibi, para stoğu
kriz öncesi sabit olmaktadır. Şekilde R rezervleri, D ise para miktarını
simgelemektedir.
Şekil 4 Merkez Bankası ve Kriz

Kriz öncesi (tc) para stoğu sabittir. Kriz anında ise rezervler hızla
tükenmekte ve yerli para stoğu para miktarına eşitlenmektedir.
Böyle bir spekülatif saldırı, hükümet açısından rezervlerin
likiditasyonu, hane halkı açısından ise portföylerin kompozisyonunun,
yerli paradan yabancı paraya kaçış şeklinde değişmesini simgeler. Eğer
spekülatif saldırı öncesi varlıklar, M, ; saldırı sonrası varlıklar ise M’ ve
ile gösterilirse;
M’/P= M/P-R

(10)

F’=F+R

(11)

P’/P= (M’/ )αF

(12)
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=(M/ )α) α+R)

(13)

Spekülatif saldırının başlayacağı, an denklem 14’de gösterilmiştir.
Şöyle ki ,saldırı, fiyatlarda henüz bir değişiklik olmadığına göre, P’=P
veya P’/ =1, M/ ve F’nin özel servetin bir fonksiyon olması dolayısıyla
/P, R ve W’nin zımmi bir fonksiyonu olarak gösterilebilir.
1=[L(0)W-Rα[W-L(0)W+R]

(14)

Bu modelde W ve R açısından bir eşik değerini simgeler. Sabit döviz
kurunda W ve R bu eşiğe doğru ilerlemektedir.
Buradan çıkan bir diğer önemli sonuçta, ödemeler dengesi krizlerinin
yatırımcıların maksimizasyon davranışının doğal sonucu olduğudur.
Ayrıca 14’ nolu denklem sadece sabit döviz kurunun sabitlendiği
durumlar için değil, baskı altına alındığı durumlar içinde geçerli
olabileceği söylenebilir. Spekülatörler, herhangi bir saldırı anında merkez
bankasının rezervlerini tüketebileceklerini anladıkları an harekete
geçmektedirler.
Merkez bankaları için diğer bir seçenek ise, ikincil rezervlere
ulaşmaktır.(borçlanma yoluyla) Ancak uygulanan bu politika sabit döviz
kurunun bir süre daha sürdürülmesine olanak sağlar. Çünkü yeni bulunan
rezervlerinde bir sınırı olacaktır.
Spekülatörler burada rasyonel bir davranış şekli göstermektedirler.
Çünkü spekülasyon sonucu herhangi bir risk almamaktadırlar.
Spekülasyonun risk-kazanç dengesi tek yönlüdür. Sabit bir kurdan döviz
alırken kaybetme riskleri yoktur. Hükümetin kamu finansmanı
politikasıyla, basit döviz kuru politikası çelişmektedir ve birden
vazgeçilmesi zorunludur(Flood vd 1978, 11).
Sonuç olarak kurumsal birinci nesil kriz modelleri, finansal krizlerin
yurt içi ekonomi politikaları ile döviz kuru arasındaki tutarsızlıklardan
kaynaklandığını açıklamaktadır. Model, bazen bir günde milyarlarca
dolarlık kayıp doğuran finansal krizlerin sadece yatırımcıların veya
piyasayı yönlendirenlerin isabetsiz kararlarına bağlı olamayacağını ortaya
koymaktadır. Bu teoriye göre finansal krizler, fiyatların istikrarsız hale
gelmesi ile artık o parayı elde tutmanın cazibesini kaybetmesi, bu
gelişmenin de istikrar programlarını sona erdirici spekülatif atakların
oluşmasına yol açmasından kaynaklanmaktadır.
3.3. İkinci Nesil Modeller
Krugman’ın modeli ve bu çerçevede geliştirilen kanonik modeller
birçok yönden eleştirilmişlerdir. Bu ilk modeller 1994 Meksika krizini
açıklamakta başarılı iken Güneydoğu Asya krizini açıklamada başarısız
olarak kabul edilmektedirler. Fakat bu modellerin, sabit kur rejiminin
çöküşü, döviz rezervine ve bütçe açığına dayandırmaları, 1992 ERM
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(Exchange Rate Mechanism) krizi gibi krizleri açıklamakta yetersiz
kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, bu tip krizleri de açıklayabilen
yeni modeller geliştirilmiştir. Bu modellere, ikinci kuşak modeller de
denilmektedir. İkinci kuşak modeller, piyasa beklentileri ile hükümetin
çelişen amaçlarının yarattığı dinamik etkileşim mekanizmalarının,
rezervlerin yeterli olsa bile, krize yol açabileceği ihtimali üzerine
odaklanmaktadırlar(Dornbusch, 1987 s. 73). İkinci nesil kriz modelleri
birinci nesil kriz modellerinin aksine daha fazla yapısalcıdır.
İkinci nesil kriz modellerinin en belirgin örneği literatürde Obstfeld’in
kurduğu modeldir. Modelin en önemli yönü çoklu denge kavramının
krizlerde oynadığı roldür.
Banka paniklerinin banka iflaslarını
hızlandırması gibi, döviz spekülasyonları da devalüasyona uygun
ekonomik koşulların oluşumunu sağlamaktadır. Sürdürülebilir askı
rejimleri bile bu tür ataklarla karşılaşabilir ve çözülebilir (Jeanne, vd,
1997, s,265)
Obstfeld’in modelinde temelde üç ajan vardır. Merkez bankası, belirli
bir sabit fiyattan döviz alıp satmaya hazırdır ve elinde belirli miktar döviz
rezervi bulundurmaktadır. Bunun yanı sıra, ellerinde belirli miktarda yerli
para bulunduran ve bunu isteği anda merkez bankasına satabilecek iki
spekülatör bulunmaktadır.
Modelde hükümetin sabit döviz kurunu savunabilecek kadar döviz
rezervi olduğu ifade edilmektedir ve R ile gösterilmektedir. İlk oyun
Şekil 5’de gösterilen yüksek rezerv oyunudur. Bu oyunda Merkez
Bankasının sahip olduğu rezervlerin 20 birim olduğu varsayılmaktadır.
Modelde ki iki spekülatörün elinde 6 birimlik dövize karşılık gelen yerli
para bulunmaktadır. Spekülatörlerin ise iki seçeneği bulunmaktadır. Yerli
parayı satmak ya da ellerinde bulundurmaktır. Yüksek rezerv oyununda,
eğer sadece bir spekülatör elindeki yerli parayı satarsa geriye 14 birimlik
rezerv kalmaktadır. Bu durumda ise –1 birimlik bir değişme maliyeti söz
konusudur. Her iki spekülatör, ellerindeki yerli parayı satsa bile Merkez
Bankası’nın 8 birimlik rezervi kalacak ve her iki spekülatör de –1
birimlik zararla karşılaşacaktır. Dolayısıyla bu oyunda, tek Nash dengesi
bulunmaktadır. Kuzeybatı köşesi ve bu durumda sabit döviz kuru
politikası devam etmektedir (Obstfeld, 1996, s 1039).
Şekil 5: Rezerv Oyunu
Spekülatör 1
Tutmak
0,0
-1, 0

Satmak
0, -1
-1, -1
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Spekülatör 2
Tutmak
0, 0
2, 0

Satmak
0,2
1/2, 1/2

a-Yüksek Rezerv Oyunu(R=20)

b-Düşük Rezerv Oyunu(R=6)

Spekülatör 1
Tutmak

Satmak

0, 0

0, -1

-1, 0

3/2, 3/2

c-Orta Rezerv Oyunu(R=10)
Şekil 5c’de gösterilen düşük rezerv oyununda ise, Merkez Bankası’nın
elinde 6 birimlik rezerv bulunmaktadır. Herhangi bir spekülatif atak
sırasında döviz kurunun %50 artacağı varsayıldığında, spekülatörlerden
birinin elindeki yerli parayı çıkarması 3 birim kar elde etmesine neden
olmaktadır. 1 birimlik değişim maliyeti düşüldüğünde net kar 2 birim
olmaktadır. Eğer iki spekülatör de elindeki yerli parayı satarsa, her birinin
karı 3/2-1=1/2 olmaktadır. Dolayısıyla, düşük rezerv oyununda da tek
Nash dengesi vardır. Bu oyunda sabit döviz kuru sürdürülemez.
Orta rezerv oyununda ise durum diğerlerinden farklıdır. Burada
Merkez Bankası’nın rezervi 10 birimdir. Hiçbir spekülatör tek başına
Merkez Bankası rezervlerini tüketememektedir. Tek bir spekülatör,
elindeki yerli parayı satarsa 1 birim zarar etmektedir. Her ikisinin de
satması durumunda 5/2-1=3/2 kar elde etmektedir. Bu oyunda 2 Nash
dengesi bulunmaktadır. Birincisi; her iki spekülatörün de yerli parayı
sattığı durum, güneydoğu köşesi, ikincisi; iki spekülatörde diğerinin
satmayacağına inandığı ve yerli parayı elinde tuttuğu kuzeybatı köşesidir.
Bu durumda spekülatörler, yerel parayı satarsa sabit döviz kuru politikası
sona erdirilmektedir. Ama bu, ekonomik bir gereklilik değildir.
Şekil 5c’de spekülatörler stratejik rakiptirler. İlk önce satan
diğerlerinden daha fazla kar elde etmektedirler. 5c’de ise stratejik
ortaklıktırlar. Beraber hareket etmezlerse, ikisi de ne kadar zarar
edecektir. Şekil 5c’de çoklu denge söz konusudur. İkinci kuşak
modellerin ortak noktalarından biri de 5a’da yüksek rezerv oyunlarında
dahi, spekülatif atağın söz konusu olabileceği ve sabit kur rejiminin
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çökebileceğidir. Böyle bir durumda en önemli soru muhtemel riskleri
bilen spekülatörlerin, atağın zamanlamasını nasıl yaptıklarıdır. İkinci
kuşak modellerin sonuçlarına göre, spekülatörler bazı ekonomik
göstergelerinin kötüleşmesinin, hükümet tarafından kabul edilemez
boyutlara ulaştığına inandığında, harekete geçmektedirler.
Görüldüğü gibi İkinci Nesil Modeller diye tanımlanan modellerin üç
ana bileşeni bulunmaktadır. Birincisi, hükümetlerin sabit döviz kurunu
iptal etmek istemelerinin bir nedeni olmalıdır. İkincisi, hükümetlerin sabit
kur rejimini korumak istemelerinin sebepleridir. Sonuncusu ise, krize yol
açan kısır döngünün meydana gelmesi için sabit kuru korumanın maliyeti
öyle artmalıdır ki, insanlar sabit kurun iptal edileceğine
inansınlar(Obstfeld ,1996, s. 1038).
Yukarıda da açıklanan "İkinci Nesil Modeller” de yapılan detaylı
çalışmaların sonuçları her ne kadar orijinal modellerden farklı olsa da
genel sonuçlar hep aynı kalmaktadır: para krizlerine yol açan temel etken
uygulanan ekonomi politikaları ile döviz kuru arasında kabul edilen uzun
dönemli politikaların birbiri ile tutarlı olmamasıdır. Finansal piyasalar
sadece bu tutarsızlığı görüp üzerine gitmektedir.
Sonuç olarak finansal kriz, uzun dönemde sabit kurun sürdürülmesini
imkansız hale getiren hükümet politikalarındaki tutarsızlıklarından
kaynaklanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiği zaman ekonomik
tercihlerdeki temel yanlışlıklar kriz ortamının doğuşunun temel sebebi
olarak görülmektedir. İkinci nesil modellerde ulaşılan sonuçlar, her ne
kadar farklılıklar taşısa da, genel sonuçlar hep aynı kalmaktadır. Finansal
krizler, uygulanan ekonomi politikaları ile döviz kuru politikalarının
birbiri ile uyumlu olmamasıdır. Finansal piyasalar sadece bu
uyumsuzluğun üzerine gitmektedirler (Flood ve Garber , 1995, 163).
Bu şekilde ikinci nesil modeller hakkında bilgi verdikten sonra şimdi
kendi kendini besleyen saldırıların gerisindeki mantığı anlamaya
çalışalım.
3.4. Bulaşıcı Kriz Modelleri
Yukarıda açıkladığımız modellerle ilişkili fakat ayrı bir açıklama da
yayılma yani bulaşma etilleri üzerine kurulmuş olan yayılma etkisi
modelleridir. Farklı ülkelerde eş anlı olarak ortaya çıkan finansal krizlerin
bir nedeni olarak gösterilen bulaşma etkisi, bir ülkeden diğerine çeşitli
kanallarla yayılmaktadır. Bu kanallar temel de iki kategoriye
ayrılmaktadır. Bu kanallardan biri, ticari kanallar iken diğeri finansal
kanallardır. Ticari kanal yoluyla bulaşma etkisi, ülkelerden birinin
devalüasyon yapması, diğer ülkenin de rekabet avantajı yakalamak için
devalüasyon yapmasıyla ortaya çıkarken, Finansal kanal yoluyla oluşan
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bulaşma etkisi de, finansal piyasaların karşılıklı bağlılığı sonucu
oluşmaktadır (Kawai ve Diğerleri, 2001, s. 18) .
Nitekim 1990’lı yıllarda ortaya çıkan finansal krizler üç bölgesel
dalgalanmaya neden olmuştur. Bunlar 1992-1993 yıllarında Avrupa’yı
etkileyen döviz krizi, Latin Amerika’yı etkileyen Tekila krizi ve
Güneydoğu Asya krizidir. Bu krizlerin ortak özelliklerinden birisi,
bulaşıcı nitelikte olmasıdır.
Bu krizlerin bulaşıcı niteliklerinden dolayı, bu krizleri analiz etmeye
yönelik olarak geliştirilen modeller, birinci ve ikinci nesil modellerden
bazı açılardan farklılıklar göstermektedir.
Literatürde bulaşma etkisi, herhangi bir negatif şok durumunda o ülke
hakkında çok iyi bilgi sahibi olan yatırımcıların, ülkenin herhangi bir risk
ile karşı karşıya kaldıkları zaman o ülkeye ait yatırım araçlarını elden
çıkararak daha uygun koşullara sahip diğer ülke varlıklarını satın aldıkları
zaman ortaya çıkan etki bulaşma etkisi olarak tanımlanmaktadır.
Bu konuda yapılan ilk sistematik çalışma Gerlach ve Smerts (1994)
tarafından yapılmıştır. Gerlach ve Smerts, 1992 yılında Finlandiya
parasının (Marka) değerinin düşmesiyle, İsveç Kronuna yönelik
spekülatif saldırılar arasındaki bağlantılardan yola çıkarak, bir ülke
tarafından yapılan devalüasyonun, ticaret ortaklarının rekabet güçlerini
kaybetmemek için nasıl bu ülkeleri devalüasyona zorladığını açıklayan
bir model geliştirmiştir.
Bu modele göre, herhangi bir döviz kuruna yönelik spekülatif
saldırılar, o paranın reel olarak değer kaybetmesine ve bu da ülkenin dış
rekabet gücünün artmasına neden olmaktadır. Bu ise diğer bir ülkede
ticaret açığının oluşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da o
ülkenin merkez bankasının uluslararası döviz rezervleri azalmaktadır. Bu
nedenle bir ülke parasına yönelik eninde sonunda bir spekülatif saldırı
başlamaktadır.
Krizlerin bulaşmasının bir diğer kanalıda, ithal mal fiyatlarıdır. Bir
ülkede paranın değer kaybı ithal mal fiyatlarını ve dolayısıyla yurt içi
fiyatları artırmaktadır. Buna göre krizlerin bulaştığı ilk ülkede paranın
değer kaybı, ikinci ülkede ithal malların fiyatlarını ve ikinci ülke
vatandaşlarının da para taleplerini düşürmektedir.
Bulaşıcı para
krizlerinin analizine yönelik bir başka çalışma Goldfajin ve Valdes
(1985) tarafından yapılmıştır. Çalışmada finansal piyasalardaki likidite
sıkışıklığının rolü üzerinde durulmuştur. Çalışmaya göre finansal
aracıların varolması, küçük olumsuzlukların büyük ölçekli krizlere
dönüşmesine neden olmaktadır (Baig,Taimur ve Ilan Goldfajin, 1998, s.
12). Örneğin bu anlamda, bir bankanın iflas etmesi, kendi kendini
besleyen bir bankacılık krizine dönüşebilmektedir.
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Finansal krizlerin bulaşıcını etkilerini en iyi açıklayan modellerden
birisi de Sach ve Tornell (1996)’in yapmış oldukları çalışma önemli
görülmektedir.
Oluşturulan bu model oldukça statik bir modeldir. Modelde devlet ve
yatırımlar oldukça basit davranış kalıpları içinde incelenmektedir. Model
hem bireysel (tüketim- tasarruf tercihi) hem de devletin
davranışlarını(kamu borç yönetimi) ihmal etmektedir. Fakat modele kredi
tayınlaması dahil edilmekte ve tüketici tercihleri sınırlanmaktadır (Sachs
vd, 1996, s. 42) .
Sabit döviz kuru politikasının uygulandığı bir ekonomi de nominal
döviz kurları E0, reel döviz kurları ise E0/P ile ifade edilmektedir. P yurt
içi fiyatlar genel düzeyini göstermektedir. Devletin spekülatif bir saldırı
sonucunda yurt dışına kaçan sermaye miktarını (K) elindeki döviz
rezervleriyle (R) karşılayabildiği sürece sabit döviz kuru uygulamasını
sürdürmektedir. Yani K R olduğu sürece devalüasyon yapılmamaktadır.
K>R olduğu durumda ise devalüasyon yapılmaktadır. Eğer devalüasyon
yapılırsa hükümet hedef döviz kuruna ulaşmak için yeni bir nominal
döviz kuru (ET) belirlemektedir. Gelecekte oluşan yeni döviz kuru (E1)
E0’a eşitlenecek (K R), K>R olduğu durumda ise E1 ET’ye eşit
olmaktadır. Devalüasyonun büyüklüğü ise,
D=E1/E0-1

(1)

olmaktadır. Burada D K R olursa sıfır, aksi durumda ise, (K>R)
D=ET-E0/E0

(2)

Olmaktadır. Hedef döviz kuru ET uzun dönemli reel döviz kuru ise (e)
harfiyle simgelenmektedir. Hedef döviz kuru aynı zamanda ekonomideki
bankacılık sisteminin durumunu da ifade etmektedir. Bankacılık sektörü
bir kriz içindeyse, Hükümetler daha düşük bir reel döviz kuru belirlemek
durumundadırlar(Döviz kurunu savunmak için çok yüksek faiz oranlarını
sürdürmek tercih edilmemektedir). Yüksek faiz oranlarının neden olduğu
resesyonist etki zayıf bir bankacılık sisteminin daha da zayıflamasına
neden olmaktadır. Bu durumda hedef döviz kuru aşağıdaki gibi
yapılandırılmaktadır.
ET=eƒ(LB), F’(LB) >0 ve ƒ(0)=1

(3)

Yukarıdaki modelde LB ödünç miktarındaki artışı ifade etmektedir.
Sonuç olarak yeni döviz kuru ,
D=e/E0 ƒ(LB)-1

KR

(4)

D=0

K>R

(5)

Sermaye ve döviz stoğunun karşılıklı ilişkisine bağlı olarak
belirlenmektedir.
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Yukarıda ki modelde 4 ve 5 nolu eşitlikler bize, sermaye kaçışının
eldeki rezerv düzeyini aştığında bir devalüasyon yapılma zorunluluğu
ortaya koymaktadır. Ekonomide yapılan devalüasyonun büyüklüğü
(e/E0)’nın uzun dönemde ne kadar artacağına ve bankaların verdiği
ödünç miktarı (LB)’nin büyüklüğüne bağlı olmaktadır. Bankaların sabit
döviz kuru altında verdikleri borç miktarı ne kadar yüksek olursa, yapılan
devalüasyonun da büyüklüğü o kadar fazla olmaktadır.
Sermaye hareketlerinin döviz kurlarında oluşacak olan beklenmedik
dalgalanmalara bağlı olmasından dolayı ekonomide çoklu denge olasılığı
artmaktadır. Ortaya çıkan çoklu denge durumunda, yapılacak olan
devalüasyonlar sermaye çıkışlarına bağlı olmaktadır. Fakat sermaye
kaçışları da devalüasyon beklentilerine bağlı olmaktadır. Bu bağlam da
model biraz daha genişletilirse N sayıda küçük yatırımcının ülkenin
bankacılık sisteminde (k) kadarlık bir varlığının olduğu varsayılmaktadır.
Yatırımcıların tamamının ellerindeki fonları bu ülkeye sokmak istemeleri
varsayımına göre, sermaye kaçışlarının büyüklüğü;
K=kN

(6)

şeklinde olmaktadır. Yatırımcıların kuralı basittir. Devalüasyon
oranının (θ) gibi bir yüzde oranını aşacağını beklemeleri durumunda, tüm
fonlarını geri çekmeyi tercih etmektedirler. Yapılacak devalüasyonun (D)
(θ)’ye eşit ya da bu orandan daha düşük olması beklenildiği sürece, fonlar
bu ülke içinde kalmaya devam etmektedir. Yatırımcıların ellerindeki fon
bileşiminin değeri yerli parayla ifade edilmektedir. Beklenen devalüasyon
yurt içi ve yurt dışı faiz oranları arasındaki farktan daha düşük bir
düzeyde gerçekleştiği sürece bu fonları elde tutmak karlı kabul
edilmektedir. Bütün bu varsayımlar ışığı altına oluşturulacak model şu
şekilde ifade edilmektedir.
Herhangi bir j yatırımcısı için,
kj =0

Eğer D θ

(7)

kj =k

Eğer D> θ

(8)

Eğer D 0

(9)

Toplam sermaye kaçışı ise;
K=0

Eğer D>0

K=Nk

(10)

Olmaktadır.
Her

e/ E

iki

0

durum

dikkatle

incelendiği

. ( LB )  1  
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zaman,

ekonominin

koşulunu sağlaması durumunda sağlıklı bir yapıya sahip olduğu ifade
edilmektedir. Ayrıca devalüasyon olasılığı da oldukça zayıf
görünmektedir. Çünkü K=O ‘dır. K=0<R olduğu için devalüasyon
yapılmayacaktır.
İkinci olarak ekonomik yapının sağlıksız ve kırılgan olduğunu yani;
e / E . ƒ(LB)-1>  olduğu varsayımına bağlı olarak bir devalüasyon
0

durumunda yatırımcıların fonlarını ülke dışına çıkarmaktadırlar. Yani fon
çıkışlarının büyüklüğü(K) devalüasyonla birlikte K=N.k olmaktadır. Eğer
K=N.k <R ise, devalüasyon olasılığı zayıf görülmektedir. Devlet sermaye
kaçışları sonucunda döviz kurunu savunabilmektedir. Şayet K=N.k >R
ise, devalüasyon yapılmaktadır. Her bir yatırımcı döviz kurunda bir
istikrar (D=0) beklentisini taşıyorlarsa, sermaye kaçışı olmamaktadır.
Eğer yatırımcılar bir devalüasyon beklentisine girdiklerinde (D> 0)
olmaktadır. Yani çoklu denge ortaya çıkmaktadır. Devalüasyon beklentisi
kendi kendini besleyen bir özelliğe ve bulaşıcı bir karaktere
dönüşmektedir.
Sonuç olarak ;
e/E0. ƒ (LB) -1  
e/E0. ƒ(LB)-1> 
e/E0. ƒ (LB) -1  
e/E0. (13)

ve

Bu durumda D=0 olmaktadır.

(11)

R  N.k D=0 olmaktadır.

(12)

ve

R<N:k

D=0 ya da D=

Kısaca özetlersek, model ekonomik yapının güçlü ve kırılgan
olmaması durumunda bulaşma etkisinin ortaya çıkmayacağını, tersi bir
durumda ise, bulaşma etkisinin ortaya çıkacağı görülmektedir.
Krizleri analize yönelik olarak yapılan ampirik çalışmalar bir bütün
olarak değerlendirildiğinde, krizlerin nedenleri ve sonuçları konusunda
ortak bir uzlaşma oluştuğunu söylemek oldukça zor gözükmektedir.
Ayrıca tek ülkeyi içeren çalışmalar, birden fazla ülkeyi kapsayan
çalışmalara oranla daha güvenilir sonuçlar verdiği bulunmuştur.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇOCUK HAKLARI
FARKINDALIĞI: KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR
ÖNERİ
Awareness of The Child Rights At Accommodation Businesses: A
Proposal on Accommodation Business
Güntekin ŞİMŞEK & Zeynel CİN

Giriş
Geçmişten günümüze çocuk ya da çocukluk kavramlarının tanımları
toplumdan topluma kültür ve çeşitli görüşlerin var olmasından dolayı
değişiklik göstermiştir. Genel bir ifade ile çocuk kavramı tanımlanacak
olursa; kendi kararlarını kendi alabilecek erişkinliğe ulaşmamış olan, söz
hakkının olduğu ve bu hakkını kullanabileceği alanlar olsa dahi yetişkin
bir birey olarak görülmediği için söz hakkını kullanmasına izin
verilmeyen, özgür bir varoluşa sahip olduğu kabul edilmeyen yiyeceği
yemekten, giyeceği ayakkabıdan ve kuracağı arkadaşlık ilişkilerine,
seçeceği meslekten, hayatını paylaşacağı kişiye kadar, seçimlerine
müdahale edilen bir varlık olarak tanımlanmaktadır. Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesinin 1.Maddesine göre çocuk kavramı şu şekilde
ifade edilmektedir; “daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz
yaşına kadar her insan çocuk sayılır”. Diğer bir ifade ile çocuk kavramı;
“bir çocuğun yetişkin sayılabilmesi için büyümesi, olgunlaşması ve
biyolojik geçiş dönemini tamamlaması gerekmektedir” şeklinde
tanımlanmaktadır.
Çocuk ya da çocukluk kavramlarının tanımlarına bakıldığında çocuğun
henüz kendi kararlarını verebilecek yetişkinliğe ulaşmadığı bu nedenle
insanların çocukları üzerinde bir otorite kurmaya çalıştıkları
görülmektedir. Fakat çocukların üzerinde otorite kurmaya çalışırken ve
onları her alanda eksik görürken onlarında bir birey oldukları ve haklarının
kullanabilecekleri fikri unutulmaması gerekmektedir. Çocukları birer
cansız varlıkmış gibi görmek ve haklarını yok saymak yerine çocuklarında
tıpkı yetişkinler gibi haklarının olduğu ve bu hakları kullanabilecekleri,
özgürlüklerinin ve platformların var olduğu gerçeği toplumlar tarafından
hatırlanmalı ve hatırlatılması gereken önemli bir husustur. Çocuklara
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toplum ve aileleri tarafından birey oldukları, düşüncelerine saygı
duydukları, değerli oldukları ve önemsendikleri hissi verilmesi
gerekmektedir.
Eski dönemlerde yaşayan insanlar çocuğu ekonomik anlamda gelir
sağlayan birer varlık olarak görmüşlerdir. O dönemlerde çocuğa karşı bu
yaklaşım tarzı, insanların ihtiyaçlarının çocuğunkinden daha gerekli
olduğu ve çocukların ihtiyaçlarının göz ardı edildiği anlayışını
doğurmuştur. Fakat günümüzde çocuğa ve çocuk haklarına verilen önem
geçmiş tarihten bugüne kadar birçok değişimle karşımıza çıkmaktadır.
Çocuğa verilen önem sadece ailelerin ve toplumun verdiği değer olarak
sınırlandırılmayıp sektörlerinde çocuklara ne ölçüde değer verdikleri ve
önemsedikleri irdelenmesi gereken önemli konulardan biri haline
gelmiştir. Çocuk ve çocuk hakları, sektörlerin üzerinde durması ve
önemsemesi gereken bir konudur. Bu konu üzerinde yoğun bir şekilde
çalışması gereken sektörlerden biri ise turizm endüstrisidir. Çünkü insanlar
günlük hayatın monotonluğundan, iş hayatının yoğunluğundan, zihinsel ve
fiziksel yorgunluklardan kurtulmak için aileleriyle birlikte tatile çıkma
ihtiyacı duymaktadırlar.
Ailelerin tatil için nereye gideceklerinde belirleyici olan çocuklar için
ise otel tercihi oldukça önemli bir husustur. Bu sebeple çocuklu ailelerin
tatile çıkarken göz önünde bulundurdukları en önemli noktalar
çocuklarının rahat edebileceği, haklarının bilindiği ve korunduğu, hijyene,
sağlığa, güvenliğe, eğlenceye vb. niteliklere sahip konaklama
işletmelerinin var olup olmamasıdır. Geçmişten günümüze turizm kavramı
yetişkinlerle ilişkilendirilmiş bir kavram olup çocuklar bu kategoriye
girememiştir. Fakat turizm endüstrisinde çocukların katılım payının
azımsanmayacak kadar büyük olduğu bir gerçektir. Dolayısıyla konaklama
işletmelerinin yetişkinleri temel aldıkları memnuniyet temelli çalışmaları,
çocuk tüketicileri de dikkate alarak yeniden düzenlemeleri gerekmektedir.
Hal hazırda yapılan çalışmalar animasyon gösterileri veya çocuk eğlence
havuzlarıyla sınırlı olmayıp, çocuk ve çocuk haklarının neler olduğunun
bilinciyle yeniden kurgulanması gerekmektedir. Konaklama işletmeleri
çocukların sağlığını ve güvenliğini de dikkate alan, bir birey olduğunu
hissettiren ve hizmet tüketiminde işgörenlerce şiddete maruz
kalmayacakları güvenilir ortamlar tesis etmek durumundadırlar.
Konaklama işletmelerinin bu kriterleri yerine getirmeleri ve gereken özeni
göstermeleri durumunda Çocuk Dostu Otel anlayışı önem kazanacak ve
konaklama işletmelerinin çocuk haklarına yönelik farkındalığı artacaktır.
Çocuk dostu otel kavramı çocukların her türlü şiddetten uzak, sağlıklı
olabildikleri, oynayıp öğrenebildikleri ve güven içinde olabildikleri turistik
ortamları ifade etmektedir. Çocuk dostu turizm kavramı sadece çocuklara
özel menüler, çocuk havuzları veya çocuklara yönelik animasyonlar değil
aynı zamanda çocuk haklarının korunması, çocukların birey olarak
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görüldüğü, onlara değer verilip saygı duyulan ve çocukların şiddetten
korundukları seyahat ve turizm ortamlarını ifade etmektedir. Turizm
endüstrisi ve konaklama işletmeleri yapısı gereği yetişkin temelli
olmasından dolayı çocukların ve çocuk haklarının korunmasına yönelik
gerekli çalışmaların yapılmadığı ve çocuk hakları ve turizm arasındaki
ilişkinin yeterli düzeyde bilinmediği öngörülmektedir. Dolayısıyla bu
çalışma çocuk hakları ve turizm arasındaki ilişkiyi, çocuk haklarının
tanınmasının önemini, farkındalığı ve bu alanda yapılan çalışmaların olup
olmadığını konaklama işletmeleri aracılığıyla ortaya koymaya çalışacaktır.
Bunun yanı sıra çocuk dostu turizm, çocuk dostu otel, çocuk hakları ve
turizm kavramları turizm endüstrisinde yeni işlenen konular olması ve
literatürde çok fazla karşılaşılan bir konu olmaması dolayısı ile literatüre
destek olması açısından katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
Çocuk Hakları ve Turizm
Kimi toplumlara göre çocuk, aileye ekonomik anlamda katkı sağlayan
bir iş gücü ve herhangi bir olumsuz durum karşısında destek alabileceği bir
araç olarak görülürken tarım ile uğraşan toplumlarda ise çocuğu, normal
bir çalışandan daha az maliyeti olan ve her anlamda fayda sağlayacağını
düşündükleri bir obje olarak görülmektedir (Kulaksız, 2014, s.97). Eski
devirlerde çocuk kavramına olan bu bakış açısı ilerleyen dönemlerde
değişiklik göstermiş ve modern ülkelerde şu şekilde ifade edilmiştir;
“çocuk aile bireylerine aile olma, birlik olma duygularını tattıran ve belirli
bir yaşa gelene kadar iş hayatından uzak tutulan varlıklardır.” Günümüzde
çocuklar her ne kadar insanlara aile olma duygusunu aşılıyor olsa da
insanlar çocukları kendi kararlarını kendi veremeyen, söz hakkı olmayan,
henüz yetişkin olmamış varlıklar olarak görmektedirler (Sağlam ve Aral,
2016, s.46,47).
İnsan hakları, kişinin doğuşundan itibaren sahip olduğu ve hiç kimsenin
ondan alıp veremeyeceği, eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı sunan,
hayatını devam ettirebilmesi adına gerekli, toplumsal açıdan kabul görmüş
olan yasal haklar ifade ettiği gibi çocuklarında doğuştan sahip olduğu ve
kimsenin müdahale etmeye hakkı olmadığı insan hakları mevcuttur.
İnsanların ve çocukların sahip oldukları bu haklar hiçbir ayrımcılık
gözetmeksizin tüm insanlar için geçerli yasal haklardır. Çocuk hakları
kavramı ise “dünya üzerindeki bütün çocukların doğuştan sahip olduğu ve
aslında insanların oto kontrolünde olmadığı ve sonradan geri
alamayacakları yasal hakları” ifade etmektedir (Meb, 2011, s.1). Birleşmiş
Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde ve Avrupa Konseyinde yer alan
çocuk hakları dört kriter olarak şu şekilde sıralanmıştır. Bu haklar;
çocukları fiziksel, duygusal, cinsel istismar, ihmal ve sömürüden koruma,
ayrımcılığa uğramama ile eğitim, sağlık, barınma (yaşama) gibi temel
haklarının tümünü içeren evrensel nitelikli yasal hakları ifade etmektedir
(Çevik, 2016, s.890).
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Çocuklar yetişkinlere nazaran hassas ve kırılgan bir yapıya sahip
oldukları için sevgiye, şefkate ve korunmaya herkesten daha çok ihtiyacı
olduğu yadsınamaz bir gerçeği ortaya koymaktadır. Çocuklar bir ülkenin,
tolumun geleceğini ifade etmektedir. Toplumun geleceği adına önemli bir
yere sahip olan çocukların haklarının korunması hem çocuğun hem de
toplumun yararına olacaktır. Çocuk haklarını koruma bilincini topluma
aşılamak, bu farkındalığı sağlamak bir toplumun geleceği açısından
yapılabilecek önemli adımlardandır. Bir toplumda çocukların menfaatleri
göz ardı ediliyorsa, sahip oldukları haklarını kullanma özgürlüğü
tanınmıyorsa o toplumun gelişim göstermesi pek olası bir durum değildir
(Kurt, 2015, s.110-124). Bu kapsamda çocukların ve çocuk haklarının
korunması, bilinmesi çocukların ve toplumların geleceği için büyük önem
arz etmektedir. Bu durum toplumun geleceği için önemli olduğu kadar özel
sektörlerinde kendilerini bir adım ileriye taşımaları adına eğilim
göstermeleri gereken önemli bir konulardan biridir. Çocuk haklarına
yönelik çalışmalar yapmaları, insanlar ve kurumlar tarafından
beklenmektedir. Çocukların haklarını özgürce kullanabildikleri ve
korunmasını sağlayıcı programlar oluşturmaları işletmelerin yararına
olacaktır.
Turizm endüstrisi faaliyetleri ile çocuk hakları (oyun, dinlenme, boş
zamanını değerlendirme ve özgürlük hakkı vb.) birbiriyle ilişkili ve önemli
bir konulardır. Turizme katılım, yer değiştirme olayı, lüks tüketim, serbest
zaman ve hür irade ile seyahat seçimi kavramı ve tatmin unsurudur.
Günümüzde turizme katılım bir lüks tüketim olmasının yansıra temel bir
insan hakkı olarak değerlendirilmektedir (Bıçkı ve diğerleri, 2013, s.51).
İnsanların yaptıkları tüm turizm deneyimleri günlük hayatın
monotonluğundan, dünyevi işlerden uzaklaşma ve dinlence, eğlence
faaliyetleri olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla turizm endüstrisi, sadece
yetişkinlerin boş zamanlarını değerlendirdiği eğlence faaliyetleri değil
çocuklarında dahil olduğu ve deneyimlediği bir eğlence türüdür
(Carr,2018, s.18). Çocukların oyun ve eğlence hakları Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. maddesinde şu şekilde aktarılmıştır:
“Taraf Devletler, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve
yaşına uygun eğlencelerde (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve
sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını tanırlar”.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 31. Maddesine göre
çocuğun oyun oynama ve eğlencede bulunma hakkı çocuğun fiziksel ve
psikolojik gelişimi açısından oldukça önem arz etmektedir (Küçükali,
2015, s.3). Bu sebeple aile bireyleri kendi boş zaman ve eğlence vakitlerini
değerlendirirken çocuklarından bağımsız hareket etmemektedirler. Aile
bireyleri tatile çıkma eyleminde bulunacakları zaman çocuklarının rahat
edebileceği, güvenliğinin sağlanacağı, herhangi bir sorun yaşamayacağı
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otel arayışına girmektedirler. Konaklama işletmelerinin tüm bunları göz
önünde bulundurarak hareket etmesi gerekmektedir.
Geçmişten günümüze turizm endüstrisine bakıldığında çocuk ve çocuk
hakları kavramları günümüzdeki kadar çok sık işlenmemekteydi. Fakat son
dönemlerde turizm endüstrisinde çocuk ve çocuk hakları kavramı ailelerin
ilgilendiği konular olmakla birlikte konaklama işletmelerinin de yeni yeni
önemsediği ve ele aldığı konular arasında yerini almaktadır. Turizm
endüstrisi emek-yoğun temelli bir iş alanı olması sebebiyle rekabetin,
gücün fazlasıyla var olduğu bir platformdur (Güven ve diğerleri, 2017,
s.633). Dolayısıyla rekabetin var olduğu bu ortamlarda rakiplerden bir
adım önde olmak için hâlihazırda bulunan niteliklerle yetinmek yerine
turizm endüstrisi alanında yenilikler ve gelişimler göstermek
gerekmektedir.
Turizm Endüstrisinde Çocuk Dostu Otel Kavramı
Çocuk dostu otel kavramı turizm endüstrisinde yeni işlenmeye
başlanmış bir kavramdır. Çocuk dostu otel kavramının literatürde çok fazla
yer almaması ve işletmeler tarafından farklı algılanmasından dolayı tek bir
tip tanımı bulunmamaktadır. Genel bir ifade ile açıklanacak olursa; “Çocuk
dostu otel çocuklara özel menüler, çocuk havuzları, animasyonlar, mini
kulüp veya çocuk parkı vb. unsurları bünyesinde barındırmasının yansıra
ebeveynlerin çocukları ile huzur içinde tatil yapabilecekleri, güvenliğin
sağlandığı, çocuk haklarının korunduğu, çocukların bir birey olarak
görüldüğü, onlara değer verip saygı duyulduğu ve çocukların şiddette
maruz kalmayacakları ortamları ifade etmektedir (Güven ve
diğerleri,2017, s.634).
Aile bireyleri seyahat planı yaparken çocuklarını veya bebeklerini de
tatil planlarına dâhil ettikleri için Çocuk Dostu Otelleri araştırarak
buralarda konaklamayı tercih etmektedirler. Ebeveynlerin tercih
edecekleri konaklama işletmelerinin çocukların güvenliğini ve rahatını
düşünerek dizayn edilmesi anne ve babanın tatilini huzur içinde
tamamlamasına olanak sağlarken, işletmenin tekrar tercih edilme sebebi ve
prestiji açısından önemli kriterler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla
ebeveynlerin seyahat için tercih edecekleri destinasyon veya konaklama
işletmelerinin türünden çok ilgilendikleri husus konaklayacakları yerin
“Çocuk Dostu Otel” olup olmadıklarıdır.
Günümüzde çoğu konaklama işletmesi çocuk haklarının korunmasına
yönelik uygulamaları olduklarını belirterek müşteri çekebilmek adına
çocuk dostu otel olmadığı halde bu sıfatı kendilerine verebilmektedirler.
Türkiye’de konaklama işletmelerinin kendilerini rahatlıkla bu sıfatla
nitelendirmelerine sebep olarak belli kriterlere sahip olma, belgelendirme
ve denetim zorunluluğunun olmaması gösterilebilir. Konaklama
işletmelerinde belgelendirme ve kriter zorunluluğunun olmaması
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işletmeler arasındaki farkı ortaya koymada zorlukların yaşanmasına ve
çocuklu ailelerin çocuk dostu otel tercihlerinde net bir fikir
edinememelerine neden olmaktadır. Türkiye’de asli konaklama tesislerinin
genel nitelikleri ilişkin resmi gazetede yayınlanan mevzuatın 19. ve 21.
maddelerine bakıldığında çocuklara yönelik uygulamalardan çok yıldızlı
otellerin sahip olması gereken fiziksel niteliklerden bahsedildiği
görülmektedir (Güven ve diğerleri, 2017, s.635). Mevzuatın 19.
maddesinde uzman personel eşliğinde, çocuklara yönelik oynama,
dinlenme alanları ve tuvaletleri bulunan çocuk bakım ve oyun odası ile
bahçesi gibi niteliklere yer verilirken 21.maddesinde oyun parkları ve
tuvaletlerden bahsedilmiştir.
Çocuk dostu otel kriterleri özel sektörün inisiyatifine kalmış bir durum
olduğu için Türkiye’deki benzer durum yurtdışındaki birçok ülkede de
görülmektedir. Fakat bazı ülkelerde çocuk dostu otel kriterlerini belirleyen
bazı sivil kuruluşlar olduğu bilinmekte ve oteller kendi istekleri
doğrultusunda çocuk dostu otel olduklarına dair belge alabilmektedirler.
Bu duruma örnek verilecek olursak; Almanya'da, konaklama işletmeleri
tanıtımlarında "çocuk ve aile dostu" sıfatını kullanarak işletmelerini
ailelere çocuk dostu olarak aktarmışlardır. Bu tarz girişimlerin önüne
geçilmesi adına Alman Çocuk Koruma Derneği ve TÜV NORD CERT
(Teknik Denetim Kurulu) işbirliği yaparak çocuk dostu olan hizmetler ve
ürünler için ölçütler belirleyerek kalite belgesi düzenlenmeye
başlamışlardır. Bu düzenlemeyle birlikte çocuk dostu otel kriterlerine sahip
olan işletmelere kalite belgesi olarak nitelendirilen “Ok Für Kids
(Çocuklara Uygun)” belgesi verilmektedir (Güven ve diğerleri, 2017,
s.638).
Yurtdışında Çocuk Dostu Otel uygulamasına başka bir örnek ise
Kinderhotels verilebilir. Kinderhotels Europa “aile tatili” konusunda üst
düzey kalite standartlarına ulaşarak çocuk dostu olma yolunda çalışmalar
yürütmektedirler. İşletme içerisindeki tüm işgörenler çocuk bakım
kalitesini artırmak ve geliştirmek için devamlılığı olan bir eğitim
sürecinden geçmektedirler. İşletme işgörenlerden çocuklarla iletişime
geçmeleri için çeşitli dil yeteneklerini de kullanmalarını istemektedirler.
İşletmede bebek, çocuk ve gençler için ayrı ayrı programlar uygulanmakta
ve işgörenler bebek bakımı konusunda eğitilmektedirler. Bu hizmetlerin
yanı sıra Kinderhotels grubu için gülen yüzaskotu (Smiley) tasarlanmıştır.
Gülenyüz (Smiley) maskotu ile eğlenceli, kalite, rahatlık, mükemmel bir
aile tatili garanti fikri verilmektedir. Kinderhotels grubu kendisine üye olan
konaklama işletmelerinde “gülen yüz” sembolü ile derecelendirme sistemi
oluşturarak çocuk dostu olmanın kalite derecesini ifade etmekte ve 3,4 ve
5 gülen yüz arasında bir derecelendirme sistemi uygulamaktadır. Ayrıca
Kinderhotels’e üye olan konaklama işletmeleri TÜV tarafından düzenli
olarak denetlenmektedir (Kinderhotels.com, 2018).
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Bir konaklama işletmesinin çocuk dostu otel sıfatını almasında
belgelendirme ve denetlemenin etkin bir rol oynamasının yansıra ailelerin
konaklama işletmeleri hakkındaki fikirleri, memnuniyetleri belirleyici
diğer unsurlardandır. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin her ne kadar
belgelendirme ve kriterleri bünyesinde barındırma zorunluluğu olmasa da
çocuk dostu otel olarak nitelendirilebilmesi için belli başlı kriterlere sahip
olmaları gerekmektedir. Bu kriterleri çeşitlendirilmekle birlikte şu şekilde
sıralanabilir (Akt: Yılmaz, 2007, s.35);
















Ebeveyn odasından bir kapıyla çocuk odasına çabuk geçiş
imkânı veren aile odaları
Bebek ve çocuk büfeleri, her yaş grubu için özel menüler,
mama iskemleleri
Odalarda bebek için alt değiştirme ünitelerinin bulunması
Çocuklara göre tasarlanmış özel havuzlar, kaydıraklı ve aqua
parklı geniş alanlar, rekreasyon alanları
Lunaparklar, animasyon gösterileri, yüz boyama, el işleri,
tişört boyama, mini voleybol gibi tüm gün süren eğlence
aktiviteleri
Her yaş grubuna ayrı ayrı hizmet veren mini kulüpler
Bebek bakıcılığı hizmeti
Uyku odaları
Her mevsim için ve yaşa uygun oyuncak seçenekleri
Odalarda çocuk yatakları, bebek arabası, bebek küveti, biberon
ısıtıcısı
Prizlerde çocuk kilidinin bulunması
24 saat açık eczane, sağlık hizmeti ve güvenlik
Muslukların kolay açılır-kapanır olması
Asansör düğmelerinin çocukların erişebileceği boyda olması
Balkon ve teras kapılarının kilitlenebilir olması, merdiven
korkuluklarının küçük çocukların boyuna uygun olması

Çocuk dostu otel kriterleri arasında yer alan “sağlık ve güvenlik”
hizmetleri ailelerin seyahatleri süresince en çok önemsedikleri konular
arasında yer almaktadır. Ailelerin seyahat planları boyunca tercih ettikleri
rekreasyonel işletmelerin başında gelen konaklama işletmelerinin
“güvenlik” konusuna çok daha fazla hassasiyet göstermeleri
gerekmektedir. (Aydoğdu, 2012, s.139). Çünkü ailelerin konaklama
hizmetleri arasında ilgilendikleri en önemli nokta sağlık ve güvenlik
gereksinimlerinin karşılanıp karşılanmadığıdır. Çocuklu ailelerin
konaklayacakları odaların ve oyun alanlarının çocuğun ve ailenin
güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanması ve önlem alınması
gerekmektedir (Emir, 2007, s.44). Odalarda çocuk yataklarının olması,
prizlerin çocukların ulaşamayacakları bir alanda ve üzerlerinde aparat
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olması, merdivenlerde korkulukların olması dikkat edilmesi gereken
konulardan bazılarıdır. Oda dışındaki alanlarda çocukların yüzdükleri
havuzun temiz olup olmadığı, çocuk oyun alanlarının güvenliği, asansörün
sağlıklı çalışıp çalışmadığı konaklama işletmelerinin dikkat etmeleri
gereken sağlık ve güvenlik hizmetleri kapsamına girmektedir (Aydoğdu,
2012, s.139). Tüm bu kriterle birlikte otellerde meydana gelecek herhangi
bir kaza durumunda veya gıda zehirlenmesi vb. durumlarda sağlık hizmeti
veren bölümlerin veya acil servislerin olması gerekmektedir.
Konaklama işletmelerinin bütün bu hizmetleri eksiksiz bir şekilde
ailelere sunmaları dahilinde kendilerini ailelerin zihninde iyi bir şekilde
konumlandırmalarına ve rakiplerinden de farklılaşma yolunda gitmelerine
yardımcı olacaktır. Konaklama işletmeleri ailelerin zihninde oluşturdukları
bu konumu korumak ve işletmeyi daha iyi bir pozisyona taşımak adına
bütün bu hizmetlerin dışında yeni hizmet anlayışı oluşturarak bu hizmeti
sunulabilirler. Konaklama işletmelerinde çocuk dostu turizm ve çocuk
haklarının korunmasına yönelik orta ve üst düzey yöneticilere ve tüm iş
görenlere eğitimler verilerek farkındalık yaratmaları gerekmektedir.
Nitekim günümüzde turizm endüstrisinde ilgiyle işlenmeye başlayan
çocuk hakları ve turizm ilişkisi uzman kişiler tarafından eğitimler verilerek
aktarılmaya çalışılmaktadır.
Türkiye’de ve Yurt Dışındaki Çocuk Dostu Otel Kriterleri
Türkiye’de ve yurtdışında “çocuk dostu otel” sıfatının alınması için
belirli kriter ve belgelendirme şartını sunan bir yasal düzenleme
olmamasına rağmen bazı konaklama işletmeleri turizm endüstrisinde
rakiplerden farklılaşma ve markalaşma adına kendilerine çocuk dostu otel
konseptine uygun belli kriterler oluşturmaktadırlar. Ets Tur ve Jolly Tur
gibi tur operatörlerinin Türkiye’de çocuk dostu otel kategorisinde
değerlendirdikleri konaklama işletmelerinin kriterleri şu şekilde verilmiştir
(www.etstur.com);






Çocuk Karyolası, Genel Alanlarda Ücretsiz Wi-Fi, Hamburger,
Sandviç ve Patates Kızartması İkramı, Dondurma Servisi, Ara
Öğünlerde Pizza, Yaş Pasta ve Diğer Pastane Ürünleri,
Çocuk Havuzu, Çocuk Mini Kulübü, Çocuk Bakımı Konusunda
Eğitimli Mini Kulüp Personeli, Çocuk Oyun Alanları, Çocuklara
Yönelik Eğlence ve Aktiviteler (hobi sanat atölyesi, rixy sinema,
futbol, basketbol, okçuluk, su sporları),
Dans ve DJ’lik dersleri, el becerileri gelişimi için; pizza, kurabiye,
kek, meyve salatası kursları, çocukların bedensel gelişimi için
çocuk olimpiyatları,
Bebekler için çeşitli mamalar ve bebek arabaları, çocuklara özel
havuz ve sahil parkları,
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Çocuk menüleri, animasyonlar, çocuk restoranları ve lavaboları,
çocuk festivalleri vb. hizmetler verilmektedir.

Türkiye’deki çocuk dostu otellerin kriterlerine bakıldığında hemen
hemen hepsi aynı hizmetleri sunmaktadır. Fakat işletmelerin bu kriterleri
ne derece uyguladıkları ve aileleri ne derece tatmin ettikleri tartışılması
gereken konulardandır. Bu kriterler arasında çocuk oyun alanları, ailelerin
konaklama işletmelerini tercih etme aşamasında belirleyici bir
unsurlardandır. Aileler boş zamanlarını değerlendirmek maksadıyla
çıktıkları tatillerde çocuklarının güvenli ortamlarda vakit geçirmelerinin
onların yararına olacağını düşündükleri için işletmelerin çocuklara güvenli
oyun alanları oluşturarak ailelere ve çocuklara verimli bir tatil imkânı
sunmaları işletmeye olumlu bir marka imajı bırakacaktır. Fakat çocuk oyun
alanları konaklama işletmelerinin en fazla ihmal ettiği hizmetler arasında
yer almaktadır. Çocuk oyun alanlarında sıkça meydana gelen kazaların
başında düşme olayları gelmektedir. Bu tür kazaların meydana gelmesi ve
olumsuz bir şekilde sonuçlanmasına, işletmelerin gerekli emniyet ve
güvenlik önlemlerini almaması ve çocukların oyun oynarken ilgili
çalışanlar tarafından yeterli derecede gözlenmemeleri neden olarak
gösterilmektedir (Aydoğdu, 2012, s.151).
Avrupa ülkelerinde çocukların oyun alanlarında güvenli bir şekilde boş
zamanlarını değerlendirmeleri için kullanılan oyun ekipmanlarının
tasarımları, oyun alanlarının düzeni ve bakımları vb. unsurlar Avrupa
Standartlar Komitesi tarafından hazırlanan belirli standartlara göre
yapılmaktadır. Dünyadaki örnekleri bu şekildeyken ülkemizde bu
standartlar konaklama işletmeleri tarafından genellikle ihmal edilmektedir
(Aydoğdu, 2012, s.152). Dünyadaki çocuk dostu otellerin diğer kriterlerine
bakıldığında kriterler şu şekilde sıralanabilir (www.traveler.com);










Çocuk odaları yaşa uygun oyuncaklar, oyunlar ve filmler ile
dekore edilmiştir.
Odalarda çocuklar için kurabilecekleri çadırlar bulunmakta
Ebeveynlerin ve çocukların odaları birbiri ile bağlantılı
Çocuk Suit’inde, ayrı renklendirilmiş bir bölmede, yatak, düz
ekran TV, DVD oynatıcı ve oyun konsolları
Ebeveynlere çocukları ile birlikte yemek kursları
Çocuk bakıcısı
Çocuklar için müzikal yatak başları
Çocuklar ve ebeveynler için yardımcı ve kapıcı robotlar
Ebeveynlerin çocukları ile birlikte oynayabilecekleri sanal oyun
imkanları
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Dünyada ve ülkemizdeki çocuk dostu otel kriterlerine bakıldığında
kriterler arasında benzerlik olduğu görülmektedir. Fakat batıdaki bazı
konaklama işletmeleri rakiplerinden farklılaşmak adına teknolojiyi de işin
içine katarak çeşitli hizmetler sunmaktadırlar. Ebeveynler için teknolojik
hizmetler, internet radyosu, manikür aleti, kadınlar için oje kurutucuları ve
odalarda Mood Pad denilen o günkü ruh halinizi yansıtabileceğiniz özel
ışık sistemleri vb. hizmetler çeşitlilik göstermektedir.
Konaklama işletmelerinde çocuklar için geliştirilen teknolojik
hizmetlere ise zenginleştirilmiş gerçek (Augmented Reality) desteği sunan
Pokemon go, hazine avı gibi teknolojik oyunlar örnek verilebilir.
Çocuklara bu özellikte oyun oynama imkanı sunan konaklama işletmeleri
onları etkileşimli bir maceraya içerisine dahil etmektedir. Bu tarz
teknolojik etkinlikler sadece çocukların oynayabildiği oyunlar olarak
kalmayıp yetişkinlerinde ilgiyle oynadığı görülmektedir. İnsanlar bu tür
oyunları oynamak için farklı destinasyonlara ve uzak mesafelere seyahat
etme, tatile çıkma ihtiyacı duymaktadırlar.
Teknolojik oyunların yanı sıra bazı konaklama işletmelerinde bir
resepsiyonistin veya bellboyun yapabileceği faaliyetleri yerine getirebilen
çeşitli robotlar bulunmaktadır. Bu robotlar iş tanımları gereğince kimi
valizlerinizi taşımakla görevliyken kimi de çocuklarınıza ve size
konaklama içinde veya dışında yapabileceğiniz etkinliklerde tavsiyelerde
bulunmakta ve gitmek istediğiniz restoranları bulmanız konusunda
yardımcı olmaktadır. Dünyada teknolojik anlamda bu tür uygulamalar
hayata geçirilirken ülkemizde de teknolojik gelişmeler takip edilerek bu
gelişmelerin konaklama işletmelerinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Geleneksel yöntemlerle çocuk ve çocuk haklarının gözetilmesi,
hizmetlerin sunulması işletmeyi bir yere kadar taşıyabilmektedir.
Dolayısıyla konaklama işletmelerinin geleneksel yöntemlerin dışında
teknolojiye adapte olmaları gerektiği görülmektedir.
Ailelerin Tercih ve Satın Alma Sürecinde Çocukların Etkin Rolü
Aile, çocuğun sosyal gelişimine ve davranışlarına yön veren önemli
faktörlerin başında gelmekte (Can, 2016, s.186) ve toplumun en önemli
karar ve tüketim parçasını oluşturmaktadır (Gülerarslan, 2011, s.133).
Günümüzde teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlardaki
değişimlerin ve bilginin artmasıyla çocukların ailelerin satın alma ve tercih
kararları üzerindeki etkilerinin arttığı ve çocuklarında birer tüketici
oldukları görülmektedir (Gülerarslan, 2011, s.127). Aile yapısında
meydana gelen değişiklikler (çekirdek aile yapısı) de ebeveynlerin satın
alma ve tercih sürecinde çocukların etkisini artırmaktadır. (Ersoy ve
diğerleri, t.y, s.36). Yapılan bazı çalışmalarda ailelerin satın alma ve tercih
sürecini çocukların, her zaman olmamakla birlikte dolaylı veya doğrudan
olmak üzere iki şekilde etkilediği sonucuna varılmıştır.
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Çocukların doğrudan etkili oldukları satın alma ve tercih üzerindeki
etkilerine bir markanın tercih edilmesi ısrarı ya da belli bir marketten
alışveriş yapma ısrarı örnek verilebilir. Ailelerin satın alma konusunda
çocuklarının fikirlerine önem vermesi, çocuğun ilgi ve ihtiyaçlarına karşı
duyarlı olması ve satın alma sürecine çocuğu dahil etmesi dolaylı etkiler
arasında değerlendirilmektedir (Akt. Emir ve Pekyaman, 2010, s.162).
Ailelerin satın alama ve tercih sürecinde çocukların genellikle tatil planları,
yiyecek, genç ve çocuk giyimi, oyuncak ekipmanları tercihlerinde çok
daha fazla etkili oldukları ifade edilmektedir. Burada çocukların ailelerin
araştırma, satın alma ve tercihleri aşamasında büyük oranda etkilerinin
olduğu görülmektedir. Çocukların satın alma ve tercih sürecindeki etkileri,
daha çok ailenin ürüne karşı duyarsız olduğu, ilgilenmediği ve çocuğun
ısrarcı olduğu durumlarda ortaya çıktığı ifade edilmektedir (Kaur ve Singh,
2006, s.8).
Çocukların aile tüketim kararlarında etkili oldukları bir diğer faktör ise
görsellik ifadesidir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda marka
bağlılığının çok fazla görülmemesi ve heyecan uyandırmaması dolayısıyla
çocuklara yönelik ürünlerde görsel anlamda ambalajlar, resimler
koyulması ve bu ürünlerin ya da hizmetlerin reklam yoluyla sunulması
çocukların ilgisini çekmekte ve bir tüketim ihtiyacı doğurmaktadır
(Odabaşı ve Gülfidan 2002, s.264). Bu nokta da çocuk, aile tüketim
kararında ve satın alma konusunda büyük bir öneme sahip olmaktadır.
Seyahat planları genel anlamda ailelerin birlikte yaptığı etkinler olması
dolayısıyla turizm endüstrisinde ailelerin tatil satın alma ve tercihleri
günümüzde çok daha fazla önemli hale gelmiştir (Aymankuy ve Ceylan,
2013, s.106). Rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı turizm endüstrisinde
konaklama işletmelerinin, insanların istek ve ihtiyaçlarını belirlemeleri ve
bu istek ve ihtiyaçları en iyi şekilde karşılamaları gerekmektedir. Hizmeti
satın alan kişiler kendi kişilik özellikleri (yaşı, cinsiyeti, geliri, aile yapısı
vb.) ve ihtiyaçları doğrultusunda tatile çıkma kararını vermektedirler.
Fakat çocuklu aileler, gidecekleri destinasyonlarda ve konaklama
işletmelerinde öncelik olarak çocuklarının mutlu olabilecekleri,
güvenliklerinin sağlandığı, haklarının korunduğu ve şiddettin hiçbir
türlüsünün yaşanmadığı ve kendilerinin de huzurlu bir tatil
geçirebilecekleri vb. özellikleri aramaktadırlar. Dolayısıyla çocuklu aileler
ile tek başına seyahate çıkan kişilerin konaklama işletmelerinden
beklentileri farklılık göstermektedir (Emir ve Pekyaman, 2010, s.160).
Günümüzde turizm endüstrisinde çocuklu aileler, tüketici gruplarının
önemli bir kısmını oluşturmaktadır (Aymankuy ve Ceylan, 2013, s.106).
Çocuklu aileler tatile gidecekleri yerlerde ve konaklayacakları
işletmelerde çocuklarının istek ve beklentilerini kendi istek ve
beklentilerinden önde tutarak karşılanmasını beklemektedirler. Dolayısıyla
çocukların aile içi satın alma kararlarında aktif bir şekilde rol oynadığı
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görülmektedir. 2003 yılında yapılan araştırmalara göre çocuklu ailelerin
kullanacakları otomobilden çıkacakları seyahatlere kadar çeşitli ürünlerde
satın alma kararında ebeveynler ve çocuklar birlikte hareket ederken satın
alma sürecinde çocuğun ilgi duyduğu başka ürünlerin olduğu ve etki
alanlarının bu ürünlerde daha fazla olduğu belirtilmiştir. Çocukların TV,
ev aletleri, mobilya vb. ürünlere olan ilgisinin tatil, yemek ve seyahat gibi
rekreasyon aktivitelerine olan ilgisine nazaran daha az olduğu
görülmektedir. Tatil yerleri çocukların hoşça vakit geçirecekleri alanlar
oldukları için ailelerin tatil seçimlerinde çocukların rolünün büyük
olduğunu görmekteyiz (Emir ve Pekyaman, 2010, s.163). Çocuklu
ailelerde, aile bireylerinin(ebeveynlerin) satın alma ve karar süreci
içerisinde olması çocukların ise etkileyen konumda olması karşılıklı bir
sosyal ilişkinin var olduğunu göstermektedir (Güven ve Aslan, 2016, s.2).
Sonuç ve Öneriler
Çocuk hakları ve turizm, hizmet sektörü kategorisinde yer alan turizm
endüstrisinin gelişim göstermesi açısından ilgilenmesi gereken önemli bir
konu haline gelmiştir. Bu bağlamda çalışmanın temel amacını, konaklama
işletmelerinde çocuk hakları ve turizm sunum ve arzı arasındaki ilişkinin
ne derece bilindiği, farkındalığın ne düzeyde olduğu, çocuk haklarının
tanınmasının önemi, bu alandaki farkındalıklar, çocuk haklarının
korunmasına yönelik bilinci, çocuk haklarının korunması ve
yaygınlaşmasına yönelik çalışmaların neler olduğunun tespit etmek
oluşturmaktadır. Konaklama işletmelerinde çocuk hakları farkındalığı
konusunu araştırma kapsamında ortaya koymak turizm endüstrisinin
şekillenmesi, konaklama işletmelerindeki faaliyetler, yöneticiler ve
tüketiciler açısından son derece önemlidir.
Konuya ilişkin literatür taraması yapıldığında gerek yabancı dilde
gerekse Türkçede çocuk hakları ve turizm adı altında yapılmış çalışmalara
çok fazla rastlanmamakla birlikte “çocuklu ailelerin satın alma kararları
sürecinde çocukların rolü” üzerine Türkçe ve yabancı birçok çalışma
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Günümüzde çocuklar ekonominin güçlü
tarafını ve pazarlama alanında önemli bir hedef grubunu oluşturmaktadır.
Yaşanan toplumsal değişimler sonucunda geleneksel aile yapısında
yaşanan farklılaşmalar ailedeki satın alma kararlarına etkili olan üyelerin
farklılaşmasına yol açmış, ailenin tüketim alışkanlıklarında çocuklar
geçmişten farklı olarak daha etkin bir konuma yerleşmiştir. Pazarda
çocuklara yönelik çalışmaların gün geçtikçe artması, ailenin satın alma
kararlarında çocuklarının etkisinin kabul görmesi, çocukların tüketici
olarak sosyalleşmeyi öncelikle yetişkinlerden öğrenmeleri pazarda satın
alma ve tüketim davranışlarına yönelik çocukların etkin rolünü artırıcı
unsurlardır. Çocuklar ebeveynlerinin alışverişte yaptıkları davranışları
doğrudan veya dolaylı olarak onlara eşlik ederek gözlemlemekte ve bu
gözlemleri sonucunda anne babalarının tüketim davranışlarını
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deneyimlemektedir. Çocukların bir tüketici olarak ailelerin satın alma
kararındaki etkin rolü ve ısrarları daha çok ilgi duydukları alanlarda olduğu
görülmektedir. Pazarlamacılar, çocukların ilgi alanına girebilecek
faaliyetlerin analizini yapıp uygulamaya geçirerek dolaylı etkileme
mekanizmalarını kullanmaktadırlar. Bu etkileme mekanizmaları (oyun
ekipmanları, eğlence-dinlence faaliyetleri, ürünlerin üzerine ambalajlar,
resimler vb.) ile çocukları dolaylı yoldan etkileyerek satın alma kararında
etkili konuma getirmektedir.
Turizm endüstrisinde çocuklu ailelerin tüketici grupları arasında önemli
bir yere sahip olmaları ailelerin satın alma kararlarında ürün ve hizmetlerin
ailelerin gereksinimlerine uygun hale getirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Çocuklu aileler gidecekleri destinasyonların ve konaklama işletmelerinin
hem ebeveynlerin hem de çocukların rahatça vakit geçirebilecekleri
ortamlar olmalarına özen göstermektedirler. Dolayısıyla çocuklu ailelerin
beklentileri bekar bireylerden farklı olduğu için konaklama işletmeleri
tercihleri konusunda biraz daha detaya inmektedirler. Çocuklu aileler
turizm endüstrisinin önemli bir bölümünü oluşturması ve çocuk dostu otel
ile ilgili bir belgelendirme ve kriter zorunluluğunun olmaması neticesinde
günümüzde pek çok konaklama işletmesi kendilerini çocuk dostu olarak
tanıtmaktadırlar. Böyle bir durumda ailelerin tercih ettikleri konaklama
işletmelerinden gereken hizmeti görmedikleri durumda tüketici açısından
bir tatminsizlik işletme açısından ise imajının zedelenmesi söz konusu
olmaktadır. Bu tarz durumlarla karşılaşmamak ve rekabet gücünü artırıp
farklılaşmak adına konaklama işletmelerine çocuk dostu unvanı
alabilmeleri için belli kriterler, sembol ve belge gibi zorunlulukların
getirilmesi gerekmektedir.
Günümüzde konaklama işletmelerine belli kriterler ve uygulamalar
dahilinde yeşil yıldız ve mavi bayrak belgelerinin verilmesi gibi çocuk
dostu otel unvanıyla anılmaları için de bu tarz uygulamalar resmi kurumlar
veya gönüllü özel kuruluşlar tarafından hayata geçirilmesi çocuklu ailelere
ve işletmelere kolaylık sağlayacaktır. Böylece uygulamadaki farklılıklar
ortadan kaldırılarak, hangi konaklama işletmesinin gerçekten çocuk dostu
olduğu açık bir şekilde anlaşılacak ve tüketiciler de satın alma sürecinde
bu uygulamalara bakarak daha gerçekçi karar verme imkânına
kavuşacaklardır. İlgili yazınlarda çocuklu ailelerin çocuk dostu otel
işletmesi seçerken en çok önem verdikleri konulara değinecek olursak;
güvenlik, odalarda çocuk yatağının olması, çocuklara uygun dolapların
bulunması, restoranda çocuk menülerinin bulunması, aile odalarının
olması, hijyene önem verilmesi, çocuk havuzunun olması, merdivenlerde
korkuluk bulunması şeklinde belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinde
oyun alanlarında görülebilecek kaza durumlarında sürekli olarak hizmet
veren bölümlerin olması olası tehlikeleri en aza indirecektir. Güvenlik
kriteri çocuklu aileler tarafından en fazla önemsenen konu haline gelmiştir.
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İnsanların rahatça gezebilmesi, eğlenebilmesi, huzurlu bir şekilde
dinlenebilmesi güvenli bir destinasyon ve güvenli bir konaklama
işletmesinde konaklamakla mümkündür.
Sonuç olarak sektör açısından değerlendirdiğimizde işletmelerin
bilinçlenmesi ve sektördeki prestijleri açısından çocuk haklarına ve
çocukların tatil deneyimlerine fazlasıyla değer vermeleri ve gerekli
uygulamaları başlatmaları gerekmektedir. Konaklama işletmeleri
çocukların tatil deneyimlerinin yanı sıra çocuk haklarının korunmasına
yönelik üst veya orta düzey yöneticiler dahil olmak üzere bütün
çalışanlarına çocuk hakları hakkında eğitim vermeleri ve gelişen
teknolojiyle birlikte çeşitli uygulamalar veya var olan çalışmalarını
geliştirmeleri gerekmektedir. Çocuk haklarının korunduğu, çocukların
güvenliğinin, sağlığının, eğlencesinin ön planda tutulduğu konaklama
işletmeleri aileler nazarında tercih sebebi olarak görülmektedir.
Dolayısıyla konaklama işletmelerinin “çocuk hakları ve turizm” ilişkisini
iyi bir şekilde analiz etmeleri ve çalışmalarını bu yönde ilerletmeleri
işletmelerin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir.
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİN
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ1
The Effect of Service Quality on Customer Satisfaction and Customer
Loyalty in Hospitality Enterprises

Selme UYAR & Ayşe TANSEL ÇETİN & Alper ERTÜRK
Giriş
Dünyanın hızlı gelişimi ile ekonomik ve sosyal yapının zaman
içerisinde değişmesi, insanlara verilen değerin artması, turizm
faaliyetlerinin zorunlu bir ihtiyaç olarak algılanması, teknolojik
gelişmeler, insanların refah düzeyinin artması ve bunun gibi birçok
neden turizm sektöründeki gelişimi hızlandırmıştır. Turizmin dünyada
hızla gelişip büyümesi, ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini de
arttırmaktadır (Avcıkurt, 2009:35-58).
Turizm ve hizmet sektörünün önemli kollarından biri olan
konaklama işletmeleri, ağırlıklı olarak hizmet üreten emek-yoğun
işletmelerdir. Hizmet sektöründeki diğer işletmelerde olduğu gibi
konaklama işletmelerinde de yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Yaşanan
bu rekabet ortamında konaklama işletmeleri değişen müşteri taleplerine
cevap verebilmek, müşterilerin otelden memnun ayrılmasını
sağlayabilmek ve sadık müşterilere sahip olarak rakiplerine oranla daha
başarılı ve önde olabilmek için kaliteli hizmet sunmak ve müşterilerinin
otelden memnun olarak ayrılmalarını sağlamak zorundadırlar.
Hizmet kalitesi soyut unsurlardan oluştuğu için tanımlanması zor bir
kavramdır (Avcı ve Sayılır,2006:123).Hizmet kalitesi ile ilgili yapılan
çalışmalarda (Grönroos,1982, Parasuraman vd., 1985; Carman,1990)
hizmet kalitesi kavramı verilen hizmetin müşteri tarafından ne ölçüde
algılandığı olarak tanımlanmaktadır. Konaklama sektöründe müşteri
beklenti ve isteklerinin tespit edilmesinin zorluğu ve müşterinin sunulan
hizmetten her zaman daha fazlasını istemesi ve kalite algılamasının
Bu çalışma Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim dalında
Proje olarak sunulan çalışmadan üretilmiş ve ICONDATA, International Conference on
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sunulan hizmete göre farklılık göstermesi sebebiyle hizmet kalitesinin
ölçümü diğer sektörlere göre daha zordur (Tavmergen, 2002:24).
Ayrıca hizmetlerin fiziksel olmayan yapılarından ötürü, hizmetlerde
kaliteyi ölçmek diğer fiziki unsurlara göre daha zordur (Sökmen, 1999).
Hizmet kavramını somutlaştırabilmek için, hizmet kalitesinin boyutları
ele alınmalıdır. Hizmet kalitesinin boyutları müşteri beklentisi ve kalite
algısının oluşmasına yardımcı olmaktadır (Seyanont, 2007). Bu
çalışmada kullanılan hizmet kalitesi boyutları; fiziki unsurlar,
güvenirlik, taleplere yanıt verebilme, güvence ve empatiden
oluşmaktadır.
Konaklama işletmeleri rekabete karşı ayakta durabilmek için
müşterilerin istek ve beklentilerini anlamak ve bunları karşılamak
zorundadırlar (Choi ve Chu, 2001). Konaklama işletmelerinin
başarısında müşterilerine özgün bir memnuniyet sunmak önemli bir
faktördür. Konaklama işletmelerinin hedefi; müşterilerin istek ve
beklentilerini, satın alma davranışına dönüştürmek ve kaliteli hizmet
sunumu ile müşteri memnuniyeti sağlamaktır (Carmouyche ve Kelly,
1995). Yeni müşterileri işletmeye kazandırmak satışların bir yolu iken,
mevcut müşterileri elde tutarak daha fazla satış yapmak diğer bir yoldur
(Ellis, 2004). Konaklama işletmeleri müşterileri ile olan ilişkilerini
olumlu hale getirerek, sadık müşteriler kazanmayı amaç edinmelidir
(Eşkinat, 2009). Sadık müşterilerin işletmenin sunduğu ürünü ve hizmeti
düzenli olarak alması, başkalarına tavsiye etmesi, işletmelerin talep
dalgalanmasından daha az etkilenmesine neden olur.
Konaklama sektöründe faaliyet gösteren otel işletmelerinin
sayısının artmasıyla rekabette hız kazanmıştır. Otel işletmeleri, bir
taraftan kâr elde etmeye çalışırken, diğer taraftan da sunulan hizmetin
kalitesini arttırarak, müşteri beklentilerini karşılamakta ve sadık
müşteriler yaratarak rakiplerine fark atmaya çalışmaktadırlar. Bu
noktadan hareketle bu çalışmada, konaklama sektöründe faaliyet gösteren
bir otel işletmesinde sunulan hizmet kalitesinin, müşteri memnuniyeti ve
müşteri sadakatine etkisi ve bu ilişkide memnuniyetin ara değişken etkisi
araştırılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren
dört yıldızlı bir otel işletmesinde konaklayan 106’sı Türk, 44’ü yabancı
150 adet müşteriden anket yoluyla veri toplanmıştır. Elde edilen verilerle
faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda hizmet kalitesinin güvenilirlik dışındaki alt boyutlarının
memnuniyet üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna varılırken,
güvenilirliğin ise memnuniyet üzerindeki etkisi istatistiksel olarak
anlamsız bulunmuştur. Genel olarak hizmet kalitesi iyileştikçe müşteri
memnuniyeti artmaktadır. Memnuniyetin sadakat üzerindeki etkisi
200

incelendiğinde müşteri memnuniyet düzeyi arttıkça müşteri sadakatinin
de arttığı sonucuna varılmıştır. Hizmet kalitesinin alt boyutlarının sadakat
üzerine etkisi incelendiğinde, fiziki unsurlar güvenilirlik ve güvencenin
müşteri sadakati üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu ayrıca
memnuniyetin güvence ve müşteri sadakati arasındaki ilişkide tam ara
değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2.

Literatür İncelenmesi ve Araştırmanın Hipotezleri

Hizmet kalitesi, somut unsurları bünyesinde bulundurmadığı için
kavranması, uygulanması ve denetimi güç ve karmaşık bir kavramdır
(Avcı ve Sayılır, 2006). Hizmet kalitesi ile ilgili literatür incelendiğinde,
birçok farklı tanım yapıldığı görülmektedir. Lewis ve Booms (1983)
hizmet kalitesini, sunulan hizmetin müşteri beklentilerini ölçen bir araç
olarak tanımlamışlardır. Bitner ve Hubbert (1994) ise hizmet kalitesini
müşterinin, işletmenin ve sunduğu hizmetin kaliteli olup olmamasını
değerlendirmesi şeklinde tanımlamıştır.
İşletmeler son yıllarda müşterileri ile uzun dönemli iş ilişkileri
geliştirerek, onların istek ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet üreterek
müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti,
ürün ve hizmet tüketimi süresince, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin
ürün ya da hizmete bağlılığını etkileyen karşılanma derecesidir (Dichtl
ve Schneider, 1991). Başka bir tanımlamaya göre müşteri memnuniyeti,
müşterilerin bir ürün yada hizmeti tecrübe ettikten sonra bilişsel ve
duygusal olarak yaptıkları analizleri içeren tüketici yargısıdır (Del
Bosque vd., 2006). Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde,
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisi konusunda birçok
araştırma yapıldığı ve hizmet kalitesinin değişik boyutları üzerinde
durulduğu görülmektedir.
Kekeç (2008), otel işletmelerinde hizmet kalitesini ölçmek için
yaptığı araştırmada müşteri beklenti ve algısını ölçmek için
SERVQUAL ölçeğine dayalı anket formunu 226 otel müşterisine
uygulamıştır. Araştırma sonucunda, hizmet kalitesini yükseltmek için
işletmelerin, müşteri beklentilerine talep verecek personel seçimine ve
eğitimine önem veren bir anlayış geliştirilmesi gerektiği sonucuna
varılmıştır.
Emir vd. (2010), Antalya’da bulunan yirmi adet üç yıldızlı otel
işletmesinde sunulan hizmete ilişkin müşterilerin beklenti ve algı
düzeylerinin karşılaştırılmasına yönelik 450 kişi üzerinde bir araştırma
yapılmıştır. Araştırma sonucunda, otelde kullanılan yiyecek-içecek
ekipmanlarının temiz olması, çalışanların müşterilere karşı sıcak ve
samimi davranması, müşteri kişisel ve hesap bilgilerinin doğru ve
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düzenli tutulması gibi konuların müşteriler için yüksek öneme sahip
hizmetler olduğu ortaya çıkmıştır.
Choi ve Chu (2001), Hong Kong otellerinde otel faktörlerinin
müşteri memnuniyet düzeylerine etkisini incelemiştir. Araştırma
sonucunda, müşteri memnuniyetini etkileyen yedi faktör tespit etmiştir.
Yapılan çalışmada, personel hizmet kalitesi, oda nitelikleri ve diğer
faktörlerinin müşteri memnuniyetini etkileyen en etkili üç faktör
olduğunu belirtmişlerdir.
Hizmet kalitesi literatüründe yüksek hizmet kalitesi algısının müşteri
memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi olduğunu gösteren çok sayıda
çalışma vardır (Boulding, vd, 1993; Zeithaml, Berry ve Parasuraman,
1996). Zeithaml vd. (1996)’ne göre bir işletmenin hizmet kalite algısı
yükseldikçe, müşteri memnuniyet düzeyi de yükselmektedir. Literatürde
yapılan bu çalışmalar ışığında hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti
arasındaki ilişki için aşağıdaki hipotez oluşturulmuştur.
H1: Hizmet kalitesi arttıkça, müşteri memnuniyeti artar.
Literatür incelendiğinde müşteri sadakati ile ilgili bir çok farklı tanım
yapıldığı ve genel geçer bir tanımın olmadığı görülmektedir. Bunun
nedeni; müşteri sadakati kavramının pazarlama literatürüne yakın
zamanda girmiş olmasıdır (Değirmen, 2006). Odabaşı (2003) müşteri
sadakatini; “müşterinin seçim hakkının aynı markayı satın alma yada
benzer ihtiyaçlarına çözüm bulmak için, her zamanki sıklıkla aynı
mağazayı tercih etme isteği ve eylemi” olarak tanımlamıştır (Kim ve
Yoon, 2004; Cry vd., 2006). Oliver (1999) müşteri sadakatini,
“değiştirme davranışına yol açan dış etkenler ve pazarlama çabalarına
rağmen, tercih edilen mal veya hizmeti, gelecekte sürekli olarak aynı
ürünü ve markayı tekrar satın alma davranışının ortaya çıkması olarak”
tanımlamıştır. Literatürde müşteri sadakatine dair yapılan çalışmalarda
sadakat kavramının davranışsal ve tutumsal açılardan ölçüldüğü
görülmektedir (Akbar ve Parvez, 2009). Ancak Bowen ve Chen (2001),
sadakati ölçmek için bu iki yaklaşımın bileşeni olan karma yaklaşımı
uygulamıştır.
Literatürde hizmet kalitesi ile sadakat arasındaki ilişkiyi inceleyen
birçok çalışma bulunmaktadır (Cronin ve Taylor, 1992; Boulding vd.,
1993; Akbar ve Parvez, 2009). Bu çalışmalarda Cronin ve Taylor (1992)
davranışsal sadakat üzerinde dururken, Boulding vd. (1993) ise tutumsal
yaklaşımı benimsemiş ve hizmet kalitesinin hem davranışsal hem de
tutumsal sadakati oluşturmada etkili olduğu sonucuna varmıştır. Akbar
ve Parvez (2009) çalışmasında da hizmet kalitesinin sadakat konusunda
etkili olduğu görülmektedir.
Özer ve Günaydın (2010), Marmaris bölgesinde 4 yıldızlı otel
işletmelerinde; müşteri memnuniyeti müşteri sadakati ilişkisini ortaya
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koymak için 165 otel müşterisi üzerinde araştırma yapmıştır. Araştırma
sonucunda müşterilerin otele tekrar gelmelerini etkileyen faktörler
sırasıyla;. mutfak hizmetleri kalitesi, oda hizmetleri kalitesi ve ön büro
hizmetleri olarak bulunmuştur.
Işın (2012), İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel
işletmesinde sunulan hizmet kalitesi algılamalarının müşteri sadakati
üzerine etkisini; yerli ve yabancı turistlerin otel araştırma sonucunda
müşteri sadakatini etkileyen hizmet kalitesi boyutları içerisinde ortaya
koymak için 384 otel müşterisi üzerinde araştırma yapmıştır. En önemli
boyutun güvenilirlik boyutu olduğunu tespit etmiştir.
Konaklama işletmeleri, sadık olan müşterilerinin tamamen memnun
müşterilerden oluşması sebebiyle öncelikle kaliteli hizmet vererek
müşteri memnuniyetini sağlamalı, daha iyi hizmet vererek müşteri ile
olan ilişkisini sürekli kılmalı ve böylelikle müşterinin tekrar kullanma
niyetini arttırmalıdır (Barutçu, 2008). Bu bulgular çerçevesinde hizmet
kalitesi ile müşteri sadakati arasındaki ilişki için aşağıdaki hipotez
oluşturulmuştur.
H2: Hizmet kalitesi arttıkça, müşteri sadakati artar.
2. Araştırma Yöntemi ve Araştırma Modeli
Bu çalışmanın amacı; konaklama sektöründe faaliyet gösteren otel
işletmelerinin hizmet kalitesini arttırarak, müşteri memnuniyeti ve
müşteri sadakatini artırabileceğini ortaya koymaktır. Bu noktadan
hareketle bu çalışmada, konaklama sektöründe faaliyet gösteren dört
yıldızlı bir otel işletmesinde sunulan hizmet kalitesi boyutlarının,
müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatine etkisi araştırılmıştır.
İşletmeler, müşteriyi çekebilmek için öncelikle kaliteli mal ve hizmet
üreterek, müşteri memnuniyetini sağlamalı, memnun olan müşteriye
olağanüstü hizmet vererek ilişkiyi sürekli kılmalı ve müşteri sadakatini
sağlamalıdır (Barutçu, 2008). Bir işletmenin hizmet kalitesi arttıkça
müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati de artmaktadır. Bu da işletme
performansını etkilemektedir. Bu bilgiler ışığında hizmet kalitesinin
müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatin etkisini gösteren teorik
araştırma modeli aşağıdaki gibidir.
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Şekil 1. Teorik Araştırmanın Modeli

3.

Araştırma Evreni ve Örneklem Seçimi

Araştırmanın örneklemini Gemlik’de faaliyet gösteren dört yıldızlı
bir otel işletmesinde 2017 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında
konaklayan yerli ve yabancı müşteriler oluşturmaktadır. Anket formu
ilgili tarihlerde otelde konaklayan 106’sı Türk, 44’ü yabancı olmak
üzere toplam 150 adet katılımcı tarafından yüz yüze doldurulmuştur.
Doldurulan anket formları incelenmiş, kullanılabilirliği belirlenerek,
araştırmanın analizlerine dahil edilmiştir.
4.Araştırma Verilerinin Toplanması ve Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden
yararlanılmıştır. Anket süreci; anket sorularının hazırlanması, anketin
uygulanacağı katılımcıların belirlenmesi, anketlerin ulaştırılması, alınan
sonuçların kullanılabilir veriler haline dönüştürülerek ilgili istatistik
hesaplamaların yapılmasından oluşmaktadır. Uluslararası literatür
taraması yapılarak geçerliliği, güvenilirliği farklı çalışmalarda diğer
yazarlarca test edilmiş ölçeklerden yararlanılmıştır.
Kullanılan anket sorularında 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Otelin
hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati ile ilgili
ifadeler
konaklayan
müşteriler
tarafından
(1)
kesinlikle
katılmıyorum….(5) kesinlikle katılıyorum seçenekleri arasından tercih
yapılmak suretiyle 5’li likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür.
Değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmek için faktör, korelasyon,
güvenilirlik ve regresyon analizleri yapılmıştır.
Anketi oluşturan sorular araştırmacı tarafından, İngilizceden
Türkçeye çevrilmiş, çıkabilecek yanlışlıkları ortadan kaldırmak için bir
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uzman tarafından kontrol edilmiştir. Anketler Türkçe ve İngilizce olmak
üzere (yabancı müşteriler için) iki ayrı dilde uygulanmıştır. Hizmet
kalitesinin alt boyutlarını ölçmek için, Parasuraman vd. (1985)
tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği temel alınarak, anket
uygulanan otele uyarlanmıştır. Nair ve Choudhary (2016)’nin yaptıkları
çalışmadan yararlanılmıştır. Çalışmada fiziki unsurlar, güvenilirlik,
taleplere yanıt verebilme, güvence ve empati boyutlarının her biri 5’er
sorudan oluşmaktadır.
Müşteri memnuniyetini ölçmek için, Demir (2012), Ariffin (2013),
Başoda
(2012)’nın
çalışmalarında
kullanılan
ölçeklerden
yararlanılmıştır. Uzman kişiler ile birlikte müşteri memnuniyeti ölçeği
konaklama sektörüne uyarlanmıştır. Müşteri memnuniyeti 8 soru ile
ölçülmüştür.
Müşteri sadakatini ölçmek için; Demir (2012)’in makalesinde
kullanılan ölçekten yararlanılarak, uzman kişilerin görüşleri
doğrultusunda konaklama sektörüne uyarlanmıştır. Bu çalışmada
sadakat 3 soru ile ölçülmüştür.
Hazırlanan anket formu, çalışmayı tanıtan bir ön yazı ilave edilerek
dağıtılmıştır. Anket katılımcısına katılımın gönüllü olduğu hatırlatılmış
ve kimlik belirtecek herhangi bir veri toplanmamıştır. Uygulama
aşamasında anket formları araştırmacı tarafından yüz yüze
doldurulmuştur. Doldurulan anket formları incelenmiş, eksik olan
dikkatsiz doldurulan kullanılamayacak anketler çıkarıldıktan sonra
kullanılabilir 150 anket üzerinde istatistiksel hesaplamalar yapılmıştır.
5.Verilerin Analizi
5.1.Demografik Bulgular
Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya dahil olan 150 bireyin
%85.3’ü erkek, %14.7’si kadındır.
Tablo 1.Cinsiyete Göre Dağılım
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Erkek

128

85.3

85.3

Kadın

22

14.7

100

Toplam

150

100

Cinsiyet
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Tablo 2’de görüldüğü üzere çalışmaya katılan 150 kişinin %
70.7’sinin Türk, %29.3’ünün ise yabancı uyruklu olduğu
görülmektedir.
Tablo 2. Uyruğa Göre Dağılım
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Türk

106

70.7

70.7

Yabancı

44

29.3

100

Toplam

150

100

Uyruk

Tablo 3’de görüldüğü üzere araştırmaya dahil olan 150 kişinin oteli
tekrar tercih etme düşüncesine ilişkin verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde katılımcıların % 94.6’sı evet, % 2.7’si belki, olarak
cevap vermiş ve %2.7’si ise bu soruyu yanıtsız bırakmıştır.
Tablo 3. Oteli Tekrar Tercih Etme Oranı
Frekans

Yüzde

Kümülatif
Yüzde

Boş

4

2.7

2.7

Belki

4

2.7

5.4

Evet

142

94.6

100

Toplam

150

100

Tercih

5.2.Faktör Analizi
Değişkenlere ilişkin faktör yapısını ortaya koymak için, promax
dönüşümlü faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda,
faktör yapısını bozan ve başka faktörlere yüklenen sorular çıkarılarak en
uygun faktör yapısı olan 4 faktöre ulaşılmıştır. Beşinci faktör olan
empati, güvence ile aynı faktöre yüklendiğinden ve aralarında çok
yüksek korelasyon çıktığından, o boyut dışarıda bırakılmıştır. Bağımlı
değişkenlerimiz memnuniyet ve sadakat için ayrı faktör analizi
yapılmıştır. Faktör modelinin uygunluğunu test etmek için KaiserMeyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliliği testi ve Barlett testi
yapılmıştır. Bu çalışmada KMO değerinin literatürde geniş oranda kabul
gören 0.60’ın çok üzerinde olması, örneklem sayısının faktör analizi
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yapmak için yeterli olduğunu göstermektedir. Bartlett testi sonuçları ana
kütle içindeki değişkenler arasında güçlü bir ilişki olduğunu
göstermektedir (p<0,01). KMO ve Barlett test sonuçları Tablo 4’te
verilmektedir.

Tablo 4. KMO ve Barlett Test Sonuçları
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square
df
Sig.

,920
2548,981
105
,000

Kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerini ve iç tutarlılıklarını ölçmek
için Cronbach alpha katsayıları kullanılmıştır. Çalışmada tüm boyutlara
ait Cronbach alpha katsayıları literatürde genel kabul gören oranın
üzerinde çıkmıştır. Bu da çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilir
olduğunu göstermektedir.
Değişkenlere ilişkin faktör analizi ve coranbach alpha katsayıları
Tablo 5’de verilmiştir.

Tablo 5.Faktör Analizi
Faktörler

Faktör Yükleri

1. Fiziki Unsurlar (Cronbach alpha: 0.86)
Fiziki Unsurlar 1

0.754

Fiziki Unsurlar 2

0.737

Fiziki Unsurlar 4

0.677

Fiziki Unsurlar 5

0.911

2. Güvenilirlik (Cronbach alpha: 0.93)
Güvenilirlik 1

0.795

Güvenilirlik 2

0.589

Güvenilirlik 3

0.778

Güvenilirlik 4

0.793
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3. Taleplere Yanıt Verebilme (Cronbach alpha: 0.93)
Taleplere Yanıt Verebilme 3

0.589

Taleplere Yanıt Verebilme 5

0.550

4. Güvence (Cronbach alpha: 0.96)
Güvence 1

0.711

Güvence 2

0.936

Güvence 3

0.925

Güvence 4

0.606

Güvence 5

0.854

5. Müşteri Memnuniyeti (Cronbach alpha: 0.97)
Memnuniyet 1

0.835

Memnuniyet 2

0.904

Memnuniyet 3

0.846

Memnuniyet 4

0.862

Memnuniyet 5

0.920

Memnuniyet 6

0.805

Memnuniyet 7

0.724

6. Müşteri Sadakati (Cronbach alpha: 0.92)
Sadakat 1

0.953

Sadakat 2

0.698

Sadakat 3

0.755

5.3.Korelasyon Analizi
Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek için korelasyon analizi
yapılmıştır. Korelasyon katsayıları incelendiğinde, hem bağımsız
değişkenlerin kendi aralarında hem de bağımlı değişkenlerle aralarında
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olduğu
görülmektedir. Korelasyon analizi sonuçları, Tablo 6’da verilmektedir.
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FİZİKİ
UNSURLAR
GÜVENİLİRLİK

SADAKAT

MEMNUNİYET

GÜVENCE

TALPYANITVER

GÜVENİLİRLİK

UNSURLAR

FİZİKİ

DEĞİŞKENLER

Tablo 6. Değişkenler Arası Korelasyon Analizi

1
0.543**

1

0.535**

0.775**

1

GÜVENCE

0.549**

0.790**

0.846**

1

MEMNUNİYET

0.668**

0.703**

0.768**

0.834*

1

SADAKAT

0.669**

0.662**

0.625**

0.720**

0.829**

TALEPLERE
YANIT VERME

1

5.4.Regresyon Analizi
Gemlik’de faaliyet gösteren dört yıldızlı bir otel işletmesinde, hizmet
kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakatine etkisini ve bu
ilişkide memnuniyetin ara değişken etkisini incelemek için aşağıdaki
regresyon modelleri oluşturulmuştur. İlgili modeller;
MEM= β0 + β1* FİZUN+β2*GVNR+β3*TYV+ β4*GÜVNC+ e

(1)

SAD= β0 + β1* MEM

(2)

SAD= β0 + β1* FİZUN+ β2* GVNR+β3*TYV+β4*GÜVNC + e

(3)

SAD= β0 + β1* FİZUN+ β2* GVNR + β3*TYV+ β4*GÜVNC+β5*MEM+e (4)

(MEM: Memnuniyet, FİZUN: Fiziki Unsurlar, GVNR: Güvenilirlik,
TYV: Taleplere Yanıt Verebilme, GÜVNC: Güvence, SAD: Sadakat).
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Tablo 7.Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyeti ve
Memnuniyetin Sadakat Üzerindeki Etkileri
Model 1
Bağımlı Değişken
Müşteri Memnuniyeti

Model 2
Bağımlı Değişken
Müşteri Sadakati

β

t

β

t

Sabit

0.068

0.314

1.387

7.640***

Fiziki Unsurlar

0.294

5.775***

-

-

Güvenilirlik

-0.007

-0.102

-

-

Taleplere Yanıt

0.140

1.903**

-

-

0.568

6.648***

-

-

-

-

.710

17.974***

Bağımsız
değişkenler

Verme
Güvence
Memnuniyet
Model F
R2
Düzeltilmiş R

2

117.225***

323.073***

0.765

0.687

0.759

0.685

***0.01düzeyinde anlamlı; **0.05düzeyinde anlamlı, *0.10düzeyindeı anlamlı

Hizmet kalitesinin alt boyutları olan fiziki unsurlar güvenilirlik,
taleplere yanıt verme, ve güvencenin memnuniyet üzerindeki etkilerinin
incelendiği Model 1 istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur
(F=117.225**; p<0,01). Model parametreleri incelendiğinde fiziki
unsurların, taleplere yanıt vermenin ve güvencenin memnuniyet
üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu
güvenilirliğin ise memnuniyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir
etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yani fiziki unsurlar iyileştikçe,
müşteri taleplerine daha çok yanıt verildikçe ve müşterilere güvence
sağlandıkça (hizmet kalitesi arttıkça) müşteri memnuniyeti artmaktadır.
Memnuniyetin sadakat üzerindeki etkisinin incelendiği Model 2
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=323.073**; p<0,01). Model
parametresi incelendiğinde memnuniyetin sadakat üzerindeki etkisi
pozitif ve istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani müşteri memnuniyeti
arttıkça müşteri sadakati artmaktadır. Bu da otelden memnun olan
müşterilerin bir sonraki konaklamalarında yine bu oteli tercih edecekleri
anlamına gelmektedir.
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Tablo 8. Hizmet Kalitesinin (ve Memnuniyetin) Müşteri
Sadakati Üzerindeki Etkileri

Bağımsız
değişkenler

Sabit
Fiziki Unsurlar
Güvenilirlik
Taleplere Yanıt
Verme
Güvence
Memnuniyet
Model F
R2
Düzeltilmiş R2

Model 3
Bağımlı Değişken
Müşteri Sadakati
β
t
0.994
0.330
0.145
0.077
0.410
-

Model 4
Bağımlı Değişken
Müşteri Sadakati
β
t

4.296***
6.096***
1.877**
-0.978

0.961
0.171
0.148
-0.153

4.505***
63.148**
0.635
0.625

0.101
0.542

4.781***
3.289***
2.212**
-2.217**

1.124
7.041**
76.774**
0.729
0.719

***0.01düzeyinde anlamlı; **0.05düzeyinde anlamlı, *0.10düzeyindeı anlamlı

Hizmet kalitesinin alt boyutlarının sadakat üzerindeki etkilerinin
incelendiği Model 3 istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F =
63.148**; p<0,01). Model parametreleri incelendiğinde, fiziki unsurlar,
güvenilirlik ve güvence sadakat üzerinde pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı etkiye sahipken, taleplere yanıt vermenin sadakat üzerindeki
etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. Memnuniyetin ara
değişken etkisini incelemek için model 3’de yer alan değişkenlere
Model 4’de memnuniyet eklenmiştir. İlgili model istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Model parametreleri incelendiğinde, güvencenin
Model 3 de bağımlı değişken üzerindeki pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı olan etkisi (p<0,01) memnuniyetin modele eklenmesiyle model
4 de ortadan kalkmıştır. Yani istatistiksel olarak anlamsız hale gelmiştir.
Bu bize memnuniyetin güvence ve müşteri sadakati arasındaki ilişkide
tam ara değişken olduğunu göstermektedir. Yani güvence memnuniyeti
artırarak onun üzerinden müşteri sadakatini artırmaktadır. Diğer
değişkenlerle sadakat arasındaki ilişkide memnuniyetin ara değişken
etkisi bulunamamıştır.
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7.

SONUÇ

Günümüz dünyasında, turizm ve hizmet sektörünün ekonomi
içindeki payı her geçen gün artış göstermektedir. Bu artış doğrultusunda,
turizm ve hizmet sektörünün en önemli kollarından biri olan konaklama
işletmelerinin sayısı da artmaktadır. Bu kadar çok konaklama
işletmesinin varlığı, rekabetin daha çok artmasına neden olmuştur.
Rekabetin artmasıyla konaklama işletmeleri, orta ve uzun vadede
karlılıklarını, fiyat esnekliğinden daha çok “müşteri memnuniyeti ve
sadakati” aracılığıyla sağlama yönünde ciddi arayış içindedir. Bu
sebeple konaklama işletmeleri, değişen müşteri taleplerine yanıt
verebilmek müşterilerin otelden memnun olarak ayrılmasını
sağlayabilmek ve sadık müşteriler yaratarak daha başarılı ve önde
olabilmek için kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen bir anlayış
benimsemek zorundadır. Bu çalışmanın amacı; otel işletmesinde
sunulan hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati
üzerindeki etkisini ve hizmet kalitesi ile sadakat arasındaki ilişkide
memnuniyetin ara değişken etkisini incelemektir.
Bu amaç doğrultusunda Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren dört
yıldızlı bir otel işletmesinde konaklayan 106’sı Türk,44’ü yabancı
toplamda 150 adet müşteriye anket uygulanmıştır. Otelin hizmet kalitesi
boyutlarının
müşteri
tarafından
değerlendirmesi
sağlanarak,
memnuniyete ve sadakate olan etkisi incelenmiştir. Yapılan analizler
sonucunda hizmet kalitesinin alt boyutlarından fiziki unsurların,
taleplere yanıt vermenin ve güvencenin memnuniyet üzerinde pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı etkiye sahip olduğu, güvenilirliğin ise
memnuniyet üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olmadığı
sonucuna ulaşılmıştır. Model parametreleri incelendiğinde memnuniyeti
en fazla etkileyen değişkenlerin sırasıyla güvence, (β=0.568) fiziki
unsurlar (β=0.294) ve taleplere yanıt verme (β=0.140) olduğu
görülmektedir.
Memnuniyetin sadakate olan etkisi pozitif ve istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur. Ankete katılan bireylere “tekrar oteli tercih eder
misiniz?” sorusu sorulmuş katılımcıların %94,6’sı evet yanıtını
vermiştir. Bu sonuçlardan da görüldüğü üzere otelde konaklayan
müşterilerin memnuniyet düzeyi ve sadık müşteri olma potansiyeli
oldukça yüksektir. Kısaca müşteri memnuniyet düzeyi arttıkça müşteri
sadakati de artmaktadır.
Hizmet kalitesinin alt boyutlarının sadakat üzerindeki etkileri
incelendiğinde fiziki unsurlar, güvenilirlik ve güvence boyutları sadakat
üzerinde pozitif ve istatistiki olarak anlamlı etkiye sahipken, taleplere
yanıt vermenin sadakat üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı
bulunmamıştır. Yani otelin fiziki unsurları iyileştikçe, müşterilere karşı
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güvence ve güvenilirlik verildikçe müşteri sadakati artmaktadır. Model
parametreleri incelendiğinde sadakati en fazla etkiyen değişkenler
sırasıyla güvence (β=0.410), fiziki unsurlar (β=0.330)ve güvenilirliktir
(β=0.145). Ayrıca memnuniyetin güvence ve müşteri sadakati arasındaki
ilişkide tam ara değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Yapılan araştırmanın belirttiği sonuçlar neticesinde, konaklama
işletmesinin sunduğu hizmet kalitesi ile müşteri sadakati arasındaki
ilişki hizmet kalitesinin bütün boyutlarıyla ayrı ayrı ortaya çıkarılmıştır.
Bunun neticesinde konaklama işletmesi hizmet kalitesinin hangi
boyutlarının müşteri memnuniyeti ve sadakatini daha fazla etkilediğini
belirleyip bu faktörleri daha etkin hale getirerek müşteri memnuniyeti ve
müşteri sadakatini oluşturmada daha etkin konuma gelebilir.
Araştırma sonucunda sunulan hizmet kalitesinin müşteri
memnuniyeti ve müşteri sadakatini etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla
müşteri memnuniyetini ve müşteri sadakatini arttırmak isteyen
konaklama işletmeleri sunduğu hizmet kalitesini önemsemeli, sunduğu
kalitenin mevcut durumunu günümüz gereksinimlerine uygun şekilde
sürekli iyileştirme yönünde hareket etmeli ve eksik olduğu boyutlarda
hizmet kalitesini geliştirmelidir. Bu çalışma sonuçları itibariyle
konaklama sektöründe faaliyet gösteren şirket sahip ve yöneticilerine
önemli geri bildirimler yapmaktadır.
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OTEL İŞLETMELERİNDE KAYIRMACILIK ALGISI ÜZERİNE
NİTEL BİR ÇALIŞMA (NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)
A Qualitative Study On The Perception Of Nepotism in Hotel
Businesses (Example of Nevşehir Province)
Ebru KEMER
Giriş
Örgütlerde, farklı nedenlerle çalışanlara nesnel davranılmamakta bazen
aile üyelerine, bazen eşe-dosta bazen de yakınlık kurulan bir işgörene
diğerlerinde daha farklı tutum gösterilebilmektedir. İşe alımlarda veya
örgüt çalışanları arasında birini diğerlerine göre farklı görmek aynı aileden,
memleketten veya okuldan gelmenin ayrıcalık olması bireylerde
kayırmacılık algısının oluşmasına sebep olabilmektedir. Hatta aranılan
personelin yerine farklı pozisyonlara, farklı kıstaslar dikkate alınarak farklı
insanların gelmesi örgütlerin başarılı olmasını ve devamlılığını sürdürmesi
konusunda engel teşkil edebilmektedir. Örgütlerin bir amacı da çalışanları
motive etmek onları örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirebilmektir.
Fakat çalıştığı örgütte kayırmacılık yapıldığını hisseden çalışanların
performansları, örgüte bağlılıkları ve yaratıcılıkları olumsuz yönde
etkilenebilmektedir. Kayırmacılık “liyakat sistemini göz ardı eden,
yakınlık ve kan bağlarını esas alan bir yönetim sistemidir” (Uncu & Türeli,
2017: 525). Aynı zaman da kayırmacılık, çalışanların kendi içlerindeki
birlik ve iletişimi de etkileyerek farklı grupların oluşmasına, sorunlu
iletişime ve dedikodunun oluşmasına da yol açabilir. Çalışanlara eşit
davranılması, yaptıkları işlerde desteklenmesi onların moralini
yükseltecek ve motivasyonlarını arttırarak verimliliklerini ve
performanslarının yükselmesini sağlayabilecektir. Otel işletmeleri hizmet
sektörü içerisinde yer alan insan emeğinin önemli olduğu bir sektördür
dolayısıyla uzun çalışma saatleri olan işgücü yükünün fazla olduğu
çalışılması güç sektörlerden bir tanesidir. Bu sebeple araştırmanın amacı,
kayırmacılığın otel işletmelerinde çalışan işgörenler üzerindeki etki ve
tepkilerini anlayabilmektir. Bu araştırmada otel işletmelerinde çalışan
personellerin; kayırmacılık algısını hissettiklerinde ne düşündükleri, otel
işletmelerinde daha çok ne tür kayırmacılık yaşandığını ve örgütsel
değerlendirmelerde kayırmacılığın ne derece etkili olduğu sorularının
cevapları aranmıştır.
1. Kayırmacılık Kavramı
Kayırmacılık kavramı il kez ABD başkanlık seçimlerini kazanan
General Jackson tarafından bürokrasiye memur alımında uygulanan
kayırmacı tutumlarla literatüre girmiş olmasına rağmen daha önceki


(Dr.); Mustafa Kemal Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
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dönemlerde de papaların niteliklerine bakılmaksızın yakın çevresini
yüksek düzeyde işlere yerleştirdiği ve bu durumun diğer çalışanlarda
olumsuz etki yarattığı görülmüştür (Abdalla vd, 1995: 555). Kayırmacılık
kavramı, “işletme birimlerinde veya bu birimler ile dış çevre etkileşiminde,
aynı yerde okumuş olma, aynı bölgenin insanı olma, benzer siyasi
düşünceye sahip olma vb. kıstasların ön plânda tutulması ve yönetim
çalışmalarında etkili olan evrensel kıstasların ise göz ardı edilmesi”
şeklinde tanımlanmıştır (Oktay, 1983: 209). Ayrıca kayırmacılık
kavramının halk arasında “torpil” olarak tabir edildiği ve “iltimas”
“kayırıcı” kelimeleriyle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir (Polat
& Kazak 2014: 73). Cottingham (1986: 357)’ a göre filozofların
zamanımızı ve kaynaklarımızı kendi menfaatlerimiz için kullanmamamız
gerektiğini vurgulayan fakat kayırmacılık kavramının doğal olduğunu,
yakınlara iyilik yapmanın insanın doğasında olduğunu savunmuş ve
kayırmacılık kavramını “taraflı olmak” teziyle olumsuzlaştırmıştır.
Tarafsız olmayı sosyal yaşamda ailemize ve sevdiklerimize kaşı
kullanamayacağımızı bir yangında ailelerin ilk önce kurtarmak
isteyeceklerinin çocukları olacağını ve bunun ahlaki olarak doğruluğunu
savunmaktadır. Aslında kayırmacılık tüm dünyada kabul gören rüşvet
zimmet gibi yolsuzluklardaki gibi maddi kaynak değişimi olmadığından
daha üstü kapalı gerçekleşen bir yolsuzluk türüdür. Yakın çevrenin
menfaat sağladığı işyerindeki diğer işgörenlerin zarar gördüğü iş ortamını
etkileyen en önemli unsurlardan biridir (Loewe, vd., 2008: 260-261).
Prendergast & Topel (1996: 959) yöneticilerin işgöreni ödüllendirmek için
gerçek performanslarını dikkate almadan yaptıkları değerlendirmenin
kayırmacılığı yarattığını belirtmişlerdir. Oktay (1997: 209)’ a göre biz
duygusuyla hareket eden evrensel ilkelerden uzak karar alma makam
sahiplerinin; okul arkadaşlığı, memleketli, akraba gibi hissi yakınlarca
yerine getirilmesi üretim araçlarının tam gelişmediği toplumlarda daha
fazla görülmektedir. Bu durumda kayırmacılık, bir örgütte çalışanların
eğitim, kişisel başarı, alanda uzmanlık gibi evrensel değerlerden uzak,
fakat aynı partiden, aynı aileden ve hemşericilik gibi öznel ilişki bağlarına
göre yapılanmasını ifade eder (Büte, 2011: 383).
Abdalla vd., (1995: 556) ise kayırmacılığın çalışanlar üzerinde bir
rekabet ortamı oluşturduğu için çalışanların verimliliğini arttırma gibi bazı
olumlu etkilere de sahip olabileceğini belirtmişlerdir. Özellikle aile
işletmelerinde görülen nepotizm uygulamalarında, aile üyelerinin daha
fazla fedakarlık yapmasına ve dolayısıyla işletme performansının
artmasına katkı sağlayabilmektedir (Jaskiewicz vd., 2013: 121). Fakat
kayırmacılığın çoğunlukla performans azalması, iş tatmini, stres,
dedikodu, iş bırakma gibi olumsuz etkileri olmaktadır (Coco &
Lagravinese, 2014; Araslı & Tümer, 2008; Khatri vd., 2003). Coco &
Lagravinese (2014: 444)’e göre kayırmacılığın işgörenlerin daha az çaba
göstermesine ve yüksek pozisyonlara gelebilmek için daha çok ilişkilere
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önem vermesine yol açabileceğini ve bu durumun işgörenlerde öğrenmeedinim
motivasyonunun
yok
olmasına
ve
verimsizlikle
sonuçlanabileceğini belirtmiştir. Ayrıca Araslı & Tümer (2008: 12401242) kayırmacılığın stresi arttırdığı, iş tatminini olumsuz etkilediği, iş
yerinde dedikoduyu ve iş bırakma niyetini tetiklediği sonucuna
varmışlardır. Çetinkaya & Tanış (2017: 614-615) çalışmalarında bilgi,
beceri ve kabiliyet dışında kıstaslar dikkate alınarak yöneticilerin
tanıdıklarını terfi ettirmeleri, terfi etmemiş çalışanlarda iş yükü algısını
artırdığı sonucunu ortaya koymuşlardır. Khatri vd. (2003: 296) ise
kayırmacılık ya da kayırmacılık algısının, işgörenlerin örgüte olan
bağlılıklarında ikramiyelerden, terfiden, ödemelerden daha önemli bir
etkiye sahip olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca yeteneksiz bir yöneticiyle
çalışmak işgörenlerde adalet duygusunu olumsuz yönde etkilemekte, bu
güven eksikliği çalışanların verimliliği ve iş doyumları üzerinde olumsuz
etki yaratmaktadır (İyiişleroğlu, 2006: 44).
Kayırmacılığın kayırılan bireylere göre “Akraba Kayırmacılığı
(Nepotizm)”, “Eş-Dost Kayırmacılığı (Kronizm), “Patronaj” ve “Cinsel
Kayırmacılık” türleri bulunmaktadır (Khatri & Tsang, 2003; Halis &
Şenkal, 2009; Büte, 2011; Kragh, 2012; Erdem vd., 2013; Argon, 2016;
Uncu & Türeli, 2017).
Nepotizm: Sosyal bilimlerde akraba kayırmacılığı olarak bilinen
“nepos” sözcüğünden türeyen yeğen anlamına gelen bir kelimedir.
İnsanlarda bir içgüdü olarak var olan biyolojik ve ekolojik yaklaşımlar,
nepotizmi içgüdüsel bir davranış değil seçilmiş bir davranış olarak ifade
etmektedir (Büte, 2011: 176). Nepotizm bir grubun öncelikli muamele
görmesini, diğer yandan eşitlik ve adaletli olma anlayışında sapmalar
meydana gelmesine sebep olmaktadır (Kragh, 2012: 249).
Kurumsallaşmamış işletmelerde daha çok görünen kurumsallaşmasında
sıkıntılar olan işletmelerde de görülebilen bir olgudur. Kan bağına dayalı
kayırmacı davranışlar işletmelerde insan kaynakları uygulamasını
bağımsızlıktan uzaklaştırmaktadır. Aile üyesi olan bir kişinin aile üyesi
olmayan bir diğer kişiye göre terfi etme durumunun daha yüksek olması
çalışanlarda iş tatminini ve motivasyonunu olumsuz etkilemekte uzun ve
kısa vadede olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır (İşçi vd., 2013: 67-68).
Kronizm: New York Times gazetesinde bir köşe yazarının ABD
başkanı Truman’ın hükümet yönetimine niteliklere bakılmaksızın
tanıdıklarını atamasını “kronizm” olarak tanımlaması ile literatüre
girmiştir (Khatri & Tsang, 2003: 290). Kronizmde ahbap ilişkisi söz
konusu iken daha çok politik tercihe yakınlık ön plandadır. Hatta “Crony
Capitalism” olarak adlandırılan bu durum dev şirketlerin milyon dolarlar
kaybetmesine ve çökmesine neden olacak boyuta ulaşabilmektedir (Büte,
2011: 388).
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Patronaj: Kamu sektöründe daha fazla görünen (Halis & Şenkal, 2009:
157) temelde bir mübadele ilişkisi üzerine kurulan güçlü kimselerin güçsüz
kimselerle kurduğu mübadele ilişkisinde güçlünün güçsüzü koruması
kollaması; güçsüzünde buna karşılık oyunu ve seçim çalışması
kampanyasında gösterdiği gönüllü çalışmaları geri ödemesi şeklinde
kurulmaktadır (Başaran, 2007: 52).
Favorizm: Kamu ve özel sektörlerde istihdam ve terfilerin
gerçekleştirilmesinde eş dost ilişkilerini temel alındığı bir kayırmacılık
türüdür. Nepotizm ile arasındaki en temel fark kan bağından ayrı olarak eş
dost aynı memleketten olma durumlarında gerçekleşen kayırmacılığı ifade
etmektedir (Erdem vd., 2013: 55-56). Örgütlerde eş dost kayırmacılığı
yatay eş dost kayırmacılığı arkadaşlar meslektaşlar gibi aynı seviyede
olanların birbirini kayırması ve dikey eş dost kayırmacılığı ise üstlerin
astları kayırması olarak iki türlü olmaktadır. Dikey eş dost
kayırmacılığında sadakat önemlidir ve hiyerarşik korumadır. Amirlerin
bilerek veya bilmeden ödemelerden terfiye kadar üçüncü kişilerin zarar
görebileceği kayırmacı davranışlar göstermesidir. (Khatri & Tsang 2003:
291).
Favorizm kavramının içerisinde yer alan hemşehricilik “hemşehr”
kavramından türemiş TDK tarafından “memleketli” olarak tanımlanmıştır.
Göç ve ardından gelen süreçlerle ortaya çıkan hemşehricilik yaşadığı yerin
dışında başka bir yere göç eden ve o aidiyet duygusunun paylaşıldığı
durumlarda ortaya çıkmaktadır (İnat, 2006: 45). Hemşehri grupları
arasında var olan “dayanışma borç verme düğün ve cenazede yardım etme
ortaklık kurma gibi işlerle sürmekte ve arazi ve iş paylaşımında yabancıyı
sokma prensbine” dayandığı belirtilmiştir (Safran & Asunakutlu, 2005:
160).
Cinsel kayırmacılık: Cinsel kayırmacılığın kadın ve erkeğin romantik
duygular beslemesi ve çalışan cinsiyetinden dolayı düşmanlık gösterilmesi
olarak iki türlü olabilir (Uncu & Türeli, 2017: 528). Birincisi örgütlerde
gücü elinde bulunduran kişilerin çalışkanlık ve yaratıcılıklarından
cinsel/romantik ilişki kişilere ayrıcalıklar sağlaması ve bu faydaları üçüncü
taraflara sağlamadığı durumlarda oluşmaktadır (Argon, 2016:235). İkincisi
ise güç eşitsizliği üzerine bir cinsin başka bir cins tarafından denetlenmesi
ve güç dağılımındaki eşitsizliktir (Tengilimoğlu & Tahtasakal, 2004: 33).
2. Araştırmanın Amacı
Kayırmacılık bireyleri olumsuz yönde etkileyen, onların kötü
hissetmelerine sebep olan, iş ortamında kötü etkileri oluşturan olumsuz bir
davranış şeklidir. Bu araştırmada kayırmacılığın otel işletmelerinde çalışan
bireylerin üzerinde nasıl bir etki yarattığı ve örgütsel değerlendirmelerde
kayırmacılığın ne derece etkili olduğu üzerinde durulmuştur. Dolayısıyla
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bu araştırmanın amacı, kayırmacılığın otel işletmelerinde çalışan
işgörenler üzerindeki etki ve tepkilerini anlayabilmektir.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Araştırmada bir durumla ilgili farkında olduğumuz fakat derinlemesine
ve ayrıntılı bir bilgiye sahip olmadığımız olgulara odaklana olgu bilim
deseni kullanılmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2016: 69). Araştırma konusu
olan kayırmacılık örgütsel ve yönetsel bir problemdir dolayısıyla
araştırmada bu yöntem tercih edilmiştir.
3.2. Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde bulunan 3,4, ve 5 yıldızlı otel
işletmelerinde çalışan personel ve departman yöneticileri oluşturmaktadır.
Araştırmacı bölgede uzun zamandan beri yaşamakta, daha önce bölgedeki
otellerde çalışmış, bölgeyi yakından tanımakta ve bilmektedir.
Araştırmada derinlemesine bilgi toplamak için nitel araştırmada kullanılan
amaçlı örnekleme türlerinden maximum çeşitlilik örneklemi kullanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı
konaklama işletmelerinde çalışan 6 işgörenden oluşmaktadır.
Tablo 1. Çalışma Grubu
Kod

Otel

Cinsiyet İşletme Ç. Departman
Süre

A1

5 yıldızlı

Erkek

3 yıl

Mutfak

A2

5 yıldızlı

Kadın

2 yıl

Resepsiyon

A3

4 yıldızlı

Erkek

1 yıl

Yiyecek& İçecek

A4

4 yıldızlı

Kadın

2 yıl

Muhasebe

A5

3 yıldızlı

Erkek

3 yıl

Resepsiyon+Restoran

A6

3 yıldızlı

Erkek

4 yıl

Resepsiyon+ Muhasebe

Yukarıda tabloda 3 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin iki
farklı departmanda çalıştığı görülmektedir. Nevşehir ilindeki 3 yıldızlı
otellerde ve diğer küçük işletmelerde çalışan işgörenler birkaç
departmanda çalışabiliyor ve bir departmanda yoğunluk olduğu zaman
diğerine yardım edebiliyor.
Çalışma grubu oluşturulurken işletmede 1 yıldan daha az çalışan
işgörenlerle görüşme yapılmamıştır. Ayrıca farklı departmanlarda çalışan
kişilerin olmasına önem verilmiştir.
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3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Olayları doğal ortamında gerçekçi ve bütüncül olarak ortaya koymayı
amaçlayan nitel araştırmalarda gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi
veri toplama yöntemleri kullanılmaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016: 4041). Bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme formu
kullanılmıştır. Görüşme formu yarı yapılandırılmış açık uçlu sorularla
oluşturulmuştur. Görüşme soruları; ilgili araştırmaların yazın taraması
yapılarak, meslektaş onayı alınmış ve araştırmacının da daha önceki iş
tecrübelerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın en başında
planlanan işletme genel müdürleriyle görüşme imkanı sağlanamamıştır.
Ayrıca araştırmaya katılan çalışanlarla araştırmacının daha önce çalıştığı
otel işletmelerindeki arkadaşları vasıtasıyla görüşme sağlanabilmiştir.
Araştırma bizzat araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Ayrıca
kayırmacılık konusunun hassas bir konu olması ve görüşme yapacak olan
katılımcıların endişelerini gidermek için katılımcılarla ilgili hiçbir kişisel
veri elde edilmemiştir. Araştırmada katılımcılara A1, A2, A3, A4, A5 ve
A6 kodları verilmiş ve araştırmanın tamamında bu kodlarla yorumlama
yapılmıştır.
3.4. Verilerin Analizi
Bu araştırmada verilerin toplanmasında, verilerin analiz ve
yorumlanmasında verilerin gerçeği yansıtması için; yüz yüze görüşmeler
yapılması, elde edilen verilerden doğrudan alıntılar yapılması verilerin
geçerliliğine yönelik kanıtlar oluşmasını sağlamıştır.
Çalışmaya konu olan Nevşehir ili araştırmacının 5 yıl ikamet ettiği ve
birçok turizmciyle iç içe yaşadığı yerdir. Araştırmacının elde ettiği
deneyim ve gözlemler verilere eklenerek verilerin bilgiye dönüşmesi
sürecinde katkı sağlamıştır. Bu deneyim ve kazanımların dahil edilmesi
araştırmada daha anlamlı sonuçlar elde edilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu
hususlar araştırmanın geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin kanıtlardır.
Mülakatlardan elde edilen bulguları destekler nitelikteki gözlemlerin
gerçeği yakından temsil etmesi sonuçların geçerliliğini arttırmaktadır.
Ayrıca elde edilen veriler görüşme, gözlem ve kişisel deneyimlerinde
katkısıyla veri çeşitlenmesi sağlanmış ve araştırmada betimsel analiz
uygulanmıştır. Araştırmanın dış geçerliliği için; Kapadokya Bölgesi doğal
yapısına sahip olan diğer illerle ortak özellik gösterebilir. Dolayısıyla
genelleme yapma imkanı olabilir. Yıldırım & Şimşek (2016: 271) “bir
araştırmanın sonuçları benzer durumlarla ve ortamlarla genellenebiliyorsa
araştırmanın dış geçerliliğinden bahsedilebilir” şeklinde belirtmişlerdir.
Toplanan veriler aşağıda bulgular kısmında detaylı olarak rapor edilmiştir.
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4. Bulgular
Otel işletmeleri çalışanlarının kayırmacılık algısına yönelik yapılan
görüşme sonuçları aşağıda sunulmaktadır.
4.1 Kayırmacılık kavramı size neyi ifade etmektedir? Bu durumu
nasıl değerlendirirsiniz?
Sorusuna yönelik çalışanların görüşleri aşağıda yer almaktadır.
A1: Çalışırken başka sıkıntılarımız olduğundan çoğu zaman
karşılaştığımız durumları fark etmiyoruz bile. Fakat evet bazı
kayırmacı tutumlar oluyor mesela otel sahibinin köylüsü oluyor bir
çalışan ve sizden her zaman farklı konumda ama dediğim gibi biz o
kadar telaşlarımıza düşmüşüz ki bunları çoğu zaman
umursamıyoruz.
A2: Çalıştığım kurumda ve birçok kurumda var ben burada 2 yıldan
beri çalışıyorum ve o zaman yeni evliydim beni işe alırken ilk
sordukları şey “Çocuk yapmayı düşünüyor musun?” sorusu oldu.
Aslında yeni evlisin bizim için risklisin gibi sözler söylediler hatta
beni almayacaklarını düşündüm. Ama sonra ne karar verdiler
bilmiyorum. Yabancı dilim çok iyi belki ondan beni işe aldılar (bu
bölgede bu şeklide işçi bulamadıkları için) olabilir. Sonuç olarak
bayan olduğum için bir kayırmacılık olduğunu düşünüyorum mesela
çocuk istediğimde istifaya zorlanmayacağım konusunda bir bilgim
yok.
A3: Kayırmacılık mı bilemem ama yöneticimiz hatta departman
müdürümüz kendi arkadaşlarına sanki bizden daha yakınlar Yani
onları daha çok seviyorlar gibi fakat benim sektördeki tecrübem az
ilk çalıştığım yer burası belki de daha durumların çokta farkında
değilim. Alışmaya çalışıyorum iş ortamına.
A4: Ben çalıştığım kurumda departman yöneticisiyim evet şirket
sahibinin köylüsüyüm gerçekçi olmak gerekirse bunun etkisi oldu
mu bilmiyorum. Ne kadar köylüsü olsam da ben onlarla aynı fikirde
değilim ben okumuş birisiyim fakat bu işletmede çöpçüsünden
tutunda genel müdürüne kadar işletmeye alınacak her personeli
önce şirketin genel insan kaynakları personeli görür sonrada sıra
bekleyip şirket sahibinin sizi görmesini beklersiniz o tamam deyince
ancak işletmeye girebilirsiniz. Ama bana ayrıştırıcı bir soru
sormadı.
A5: Bu kurumda on beş çalışan var hepimiz aile gibiyiz ama bazı
arkadaşlarım işletme sahibinin yiyenleri tabi ki aramızda fark
vardır. Yani aslında bir nevi bir ailenin yanında çalışıyorsunuz ama
bir kötülüklerini görmedim yüksek ihtimal onlar benden farklı maaş
alıyordur.
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A6: Aslında bir şekilde bir kayırmacılık oluyor net bir şey söylemek
zor şu yapılıyor bana veya bize diyemem, kanıtlayamam da; ama
bazen bir bakış destekleme bile insana birileri kayırılıyormuş hissini
veriyor. Aslında bence bu otelde şöyle bir strateji var sanki
yöneticiler bilerek çalışanları birbirine düşürüyor kendi de bundan
faydalanıyor gibi hissediyorum. Küçük bir otel belki de o yüzden bu
şekilde olabilir ama ben uzun zamandan beri burada çalışıyorum
şartlar dışarıya göre kötü değil işiniz olduğunda insana bu yeterli
gelebiliyor o mu kayırılıyor bu mu seviliyor diye bakamıyorsunuz.
4.2. Yaşadığınız kayırmacılık sizde ne gibi değişikliklere sebep
oldu?
Araştırmaya katılan katılımcılara “ne gibi değişiklikler” ile ilgili
performansın düşmesi, örgütsel bağlılığın azalması, motivasyon eksikliği,
verimli olamama, duygusal tepkimeler gibi değişiklikler hakkında bilgi
verilmiş ve daha sonra soruyu cevaplamaları istenmiştir.
A1: Ben 15 yıldır bu sektördeyim ve çalıştığım hiçbir kurumda
kayırmacı bir tutumla karşılaşmadım diyemem. Burada en çok
yaşadığım memleketli olma durumu, birde siz aynı düşüncede
değilseniz dışlanıyorsunuz size yabancı cisim çalışan köle gibi
bakıyorlar diğerleri ise aileden gibi. Mesela siz geç kalsanız belki
aynı sonuçlarla karşılaşmazsınız ama diğerleri için problem değil.
Mutlaka bir sorunları vardır ve kimse onlara sormaz.
Fakat ben mesleğimde etkin olduğum için ve bu paraya başka bir
çalışan bulamayacakları için çokta üzerimize gitmiyorlar gizli bu
işler. Tabi ki bizde işten ayrılma isteği oluyor gergin olduğumuz
zamanlar oluyor kayrılan kişilere karşı farklı bir bakış açımız oluyor
bizde onlarla çok muhatap olmuyoruz ama bunların hiçbiri
görünmüyor tamamen sümen altı psikolojik savaş gibi bir şey.
Neden işten ayrılmadığıma gelirsek tazminatım yanar diye, başka iş
bulmanın getireceği belirsiz süre bizleri korkutuyor. Çocuklarım var
öyle bir işi bırakmak sorumluluk sahibi insanlar için basit değil.
Hele de işte vay efendim ben işimde mutsuzum memnun değilim
demek bizim harcımız değil. O yüzden sanki karşılıklı anlaşma gibi
kimse birbirine belli etmeden bir şekilde işler yürüyor.
A2: Değişiklikler yaratmaz mı mesela toplantılarda tek bayan benim
ve söz hakkı bana en son geliyor. Ve insan zamanla alışıyor ve
kendini geri çekiyor. Diğer departman şefleri yanımdan geçerken
sizde iyisiniz diyor ben mesai saatim bittiğinde çıktığım için onlar
hala çalıştığı için. Bana göre bu gönüllü kalmak değil demek ki
onlara aslında işkence oluyor. Bende karşılıklı gülümsüyorum yani
bir nevi iki personel bir birine şaka yapmış gibi ama işin aslı öyle
değil. Yani kurumda çalışan öylesine bir elemanmışsınız hissi
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yaratıyorlar bunu çoğu zaman müdürlerde yapıyor. Mesela şöyle
diyor kurumda yapılacak bir çalışma için hazırlık yapıyoruz size
“Hımmm sen olamazsın o saatte burada dimi”diyor bilerek
isteyerek bunu belirtiyor.
A3: Bu durum bende şu şekilde bir algı bıraktı ben ne kadar
çalışırsam çalışayım C… gibi olamam. Belki yetkinliklerimden
dolayı bana terfi verecekler ama hiçbir zaman o kadar değer
göremicem başkası için bu konular önemli olmayabilir ama benim
için önemli çünkü değer görmek istiyorum.
A4: İşimin güvencede olmadığını düşündürdü. Bu sebeple her gün
başka işlere bakarım. Bu işletmede daimi çalışan olduğumu
düşünmüyorum
A5: Tam olarak kayırmacılık diyemem çünkü bu işe girerken
biliyordum aile şirketi olduğunu ama yine de işe başladım pişman
değilim birde bu saatten sonra yeni bir iş bulmak çok zor tabi ki bu
durumda bende başka değişikliklere yol açmadığını düşünebiliriz.
A6: Hissettiğiniz zaman kendinizi kötü hissediyorsunuz çünkü sanki
diğerleri başka sınıf sen alt sınıfmışsın gibi sen o mertebeye hiç
gelemiyorsun ama tabi ki belirttiğim gibi şükrediyorsun çünkü işin
var görmezlikten geliyorsun o kadar alışmışsın ki gerçekten
görmüyorsun.
4.3. Çalıştığınız kurumda örgütsel değerlendirmelerde hangi
konularda kayırmacılık yapılıyor?
Görüşme yapılan katılımcılara örgütsel değerlendirme ile ne
kastedildiği; terfi, ücret, performans değerlendirme ile ilgili bilgiler
veriliyor. Daha sonra soruyu cevaplamaları isteniyor.
A1: Aslında bu çok hassas bir konu işin içine maddi bir unsur
olunca buna kolay kolay kimse sessiz kalamıyor. Destek çıkılması
bir şekilde göz yumuluyor. Ama terfi yılın personeli gibi
değerlendirmelerde sıkıntı çıkacaktır. Ben kendi departmanımda
böyle bir şey yaşamadım ama şu var tabi çalıştığım kurum beş
yıldızlı fakat öyle senede bir defa yılın personeli olur ona da tüm
departman şefleri oy kullanır. O yüzden pek göze batan bir durum
yok az çok adaletlidir diyebiliyoruz. Onun dışında çok farklı
değişiklikler olmuyor. Eğer bir üst müdür vs getirilecekse başka bir
ilden geliyor kurum içinde öyle yükseltme filan olmuyor. Mesela
depo şefimiz belki şef ama 12 yıldır bu otelde çalışıyor hala asgari
ücret alıyor. Belki de burası Antalya’daki oteller gibi çok personel
çalışmadığı için bu şekildedir.
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A2: Terfi konularında erkekleri kadınlardan daha öncelikli sıraya
koyacaklarını düşünüyorum.
A3: Bu zamana kadar karşılaşmadım Fakat bu durumu ölçmek için
öyle çok fazla ödül terfi gibi unsurda kurumda gerçekleşmiyor.
Burası ne kadar turizm merkezlerinde biride olsa küçük bir şehir
Yani kurumlarda çok fazla hiyerarşi yok dolayısıyla da bunu tam
kestiremiyorum bende burada okuduğum için ilk deneyimim burası
oldu yoksa iş değiştirmek istiyorum fakat daha çok kendimi
geliştirmek için
A4: Çalıştığım kurumda tamamen sıkıntı yaşamıyorum diyemem bu
zamana kadar ki değerlendirmelerde bir sıkıntı yaşamadım bende
departman yöneticisi olduğum için departmanımdaki çalışan
arkadaşlarımın hiçbiri tanıdığım arkadaşlar değil yanlış
anlamasınlar diye birinden birine yakın davranmıyorum.
A5: Rastlamadım diyemem yani aile üyelerine farklı bir uygulama
var mı bilmiyorum ama bayramlarda hepimize aynı hediye kutu
verilir örneğin o yüzden bilemiyorum.
A6: Burada öyle çok terfi filan olmaz çünkü küçük otel kapasitesi,
belli zaten olurda patronun akrabası giderse en fazla sen yıllardır
çalışıyorsun sen de gel şef ol derler olup olacağımız bu. Ama maaş
artışlarımız eşit yapılır çünkü o işi ben yapıyorum gözümle
gördüğüm bir şey yine de seviyorum kurumumu ben buralıyım evim
barkım burada o yüzden bazı şeyleri insan tartıya koyuyor.
5. Sonuç ve Tartışma
İnsanlar çalıştığı kuruma giderken sadece bedenen işe gitmezler duygu
ve düşünceleri de onlarla birlikte işe gider. Otel işletmelerinde çalışan
bireyler diğer sektörlere göre duygusal emeğin fazla olduğu ve belki de
birçok çalışan davranışının müşteri memnuniyetsizliği oluşturabileceği bir
sektördür. Bu sebeple; çalışan motivasyonunu ve performansını arttırmak,
verimliliği sağlamak, örgüt içi sağlıklı bir iletişim oluşması otel
işletmelerinin gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla
bu araştırmada “Kayırmacılığın otel işletmeleri çalışanları üzerindeki etki
ve tepkileri nelerdir?” araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma
sonucunda otel işletmelerinde kayırmacı tutumların olduğu fakat otel
işletmelerinde çalışmanın zorlukları, hayat şartları, insanların
sorumlulukları, kayırmacılığın farkında olmalarına rağmen onları
sessizliğe boğmuştur. Ayrıca otel işletmelerinde kayırmacı tutumların
örgütsel değerlendirmelerde görünür bir şekilde gerçekleşmediği özellikle
ücret konusunda çalışanların hassas olduğu ve bu konuda muhakkak bir
tepkilerinin olacağını belirtmişlerdir. Ayrıca otel işletmelerinde
kayırmacılığın daha çok nepotizm, favorizm ve cinsel kayırmacılık
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türlerinde gerçekleştiği görülmektedir. Çalışanlar bu kayırmacılığı bir
şekilde görmezden gelmekte sadece hayatlarında sıkıntı yaşamak
istememektedirler. Araştırmada akraba kayırmacılığı (nepotizm), favorizm
ve cinsel kayırmacılık algısı otel işletmeleri çalışanlarında; hiçbir zaman
diğerleri gibi olamama, performans düşüklüğü, sadece sorumlulukları
yerine getirme fazladan davranış göstermeme, cinsel ayrım dolayısıyla
kendini beceriksiz hissetme gibi olumsuz duygular yarattığı tespit
edilmiştir. Otel işletmeleri 7 gün 24 saat hizmet veren işletmelerdir
dolayısıyla işgörenler tatil günlerinde bayramlarda herkes tatil yaparken
çalışan, misafirlere sürekli ılımlı yaklaşmak zorunda olan, aynı zamanda
çalışma arkadaşlarıyla da koordineli şekilde çalışmak zorunda olan
bireylerdir. Bazen çalışanlara uygulanan kayırmacı tutum mesela
destekleyici ufacık bir bakış, diğer çalışanı mutsuz edebilir. Çünkü
insanların kendini kanıtlama duygusu da bir ihtiyaçtır. Ayrıca otel
işletmeleri çalışanları istediği zaman kuruma çok kolay zarar verebilir.
Örneğin sağlam bardakların çöpe atılması, çay kaşıklarının yok olması,
otel işletmesi için çok değerli olan demirbaşların rastgele kullanılması
işletmeye çok büyük zararlar verebilir. Ve bunu otel işletmesi gibi çalışan
sirkülasyonunun sürekli değiştiği bir ortamda kimin yaptığını tespit etmek
çok güçtür. Bu sebeple hâlihazırda çokta değer verilmeyen turizm
çalışanlarının en azından duygularına hitap edilmeli ve motivasyonlarının
yüksek olması sağlanmalıdır. İşini seven eşitlik sağlandığını hisseden bir
çalışan işletmesine yeteri kadar katkı sağlayacaktır. Bu yüzden
kayırmacılığın normal olarak algılanmaması hem işletmelerin daha başarılı
olmasına hem de insan emeğinin yerini bulması açısından önemlidir. Otel
işletmeleri bu konuda daha duyarlı davranmalı, iş yerinde işin
gerçekleştirilmesi ile ilgili önceliklere yer verilmeli, iş tanımları yapılmalı
ve işe uygun kişiler işe alınarak işletmenin gelecekteki yerinin de
korunması sağlanmalıdır.
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HAVA ULAŞIMI VE HAVALİMANI YATIRIMININ KAMU
EKONOMİSİNE ETKİLERİ
The History of Air Transportation And The Effects of The Airport
Investment on The Public Economy
İsmail İŞLER
GİRİŞ
Günümüzde havayolu taşımacılığı, teknolojik gelişmelerin neticesinde
en güvenli, en etkin ve en konforlu ulaşım araçlarından biri haline
gelmiştir. Bu gelişmeler yolcu sayılarını arttırarak, ülkelerin, her şehirde
havalimanı yatırımı yapmasını zorunlu hale getirmiştir. Hava ulaşımı
konusuna başlarken isim kargaşasına neden olan “Havalimanı” ve
“Havaalanı” kavramlarının tanımını yaparak başlamak daha doğru
olacaktır. Devlet Hava Meydanları’nın havacılık terimleri sözlüğüne göre;
Havaalanı, bütünü ya da bir bölümü içinde hava araçlarının; iniş, kalkış ve
yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulmuş
(bina, tesis ve teçhizatla donatılmış) tanımlanmış sahalardır. Havalimanı
ise Uluslararası hava trafiği, geliş ve gidişlerine hizmet vermek amacıyla
tesis edilmiş olup, gümrük, göçmenlik, halk sağlığı, hayvan ve bitki
karantina işlemleri ve benzeri işlemlerin bünyesinde vakit
kaybedilmeksizin yürütüldüğü havaalanlarıdır.
Uluslararası hava trafiğinin son 50 yılda sürekli bir yükseliş ivmesi
kazandığı, 2016 yılında 3,7 milyar yolcuya ulaştığı görülmektedir. 2011
yılında basılan “Aerotropolis” (Havalimanı Kenti) kitabı
havalimanlarının şehir merkezlerine taşınmasını ön plana çıkarmıştır.
Kitapta dünyayı şekillendiren projeler 18. yüzyılda deniz limanları, 19.
yüzyılda demiryolları, 20. yüzyılda otoyollar iken, 21. yüzyılda dünyayı
şekillendirecek başrol oyuncusunun havalimanları olacağı ifade
edilmiştir(Kasarda & Lindsay, 2011). Özellikle, küresel ekonomik
ağırlığın Asya-Pasifik bölgesine kayma öngörüleriyle birlikte yüksek
nüfus, ticaret, turizm vb. nedenlerle bu bölgeye uçuşlar arttığı için
bölgedeki havalimanı projelerinin sayılarında da kayda değer yükselişler
görülmektedir. Diğer taraftan, Ortadoğu ve Körfez ülkeleri ile Türkiye’de
yeni ekonomik denge projeksiyonu ışığında havalimanı projelerini
oluşturmakta ya da mevcut projelerde kapasite ve tesisleşme artışına
gitmektedir. Günümüzde havalimanı kentlerinden ziyade, “Havalimanı
Şehri” konseptine geçilerek artık kentlerin merkezlerinde havalimanları


Bu çalışma, Kamu Kaynaklarının Etkin Kullanımında Fayda-Maliyet Analizinin
Uygulanmasına Bir Örnek: Denizli Havalimanı Projesi, Adlı Doktora Tezinden
türetilmiştir.
 Öğr. Gör. Dr. İsmail İŞLER, Pamukkale Üniversitesi, Maliye Anabilimdalı,
iisler@pau.edu.tr
 Aerotropolis: Havalimanı Şehirleri.
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bulunması anlayışı hakim olmaktadır. Bu bağlamda, havalimanı
projelerinin sosyal, kültürel, ekonomik, ekolojik, teknolojik vb. birçok
etkiyi doğuran "hub"lara dönüştüğü görülmektedir.
1.1. Dünyada ve Türkiye’de Hava Ulaşımı
Ulaşım sistemlerinin tarihsel gelişiminde, dünyada yaşanan bazı
gelişmelerin birer dönüm noktası niteliği taşıdığı görülmektedir. Bu dönüm
noktalarından biri olan motorun icadı ve bunu farklı amaçlarla kullanma
arayışları, ulaştırmada çok sayıda ve çeşitlilikte aracın ortaya çıkmasına
zemin oluşturmuştur. Dünya tarihinde ilk olarak Leonardo da Vinci 15.
yüzyılda uçma mekanizmaları üzerine yazdığı eserlerde, insanın mekanik
bir araç olmadan uçamayacağını söyleyerek kuşların uçuşlarını
incelemiştir. Bu yoldan hareketle kuşa benzeyen bir uçan makine
yapmıştır.
İlk motorlu uçağı icat eden Write kardeşlerin (Orville-Wilbur Write) 17
kasım 1903 tarihinde gerçekleştirdikleri ilk uçuşları ise aynı zamanda
yüzyıllardır süren bir hayalin gerçekleşmesi anlamına gelmektedir. Bu
gelişmelerle insanların uçması imkan dâhiline girmiştir. Başlangıçta
çalışmalar kişisel denemeler şeklinde sürdürülmüş, ancak Birinci Dünya
Savaşı’nda uçakların askeri amaçla kullanılmasıyla hızlı bir gelişme
evresine geçilmiştir (Bakırcı, 2012). Havayolu ulaşımı Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra hızla gelişmiştir. İlk seferlerin 1919’da Fransa’da
başladığı görülmektedir. Yüz yıllık hava ulaşımının baş döndüren
gelişmesi neticesinde günümüzde içinde pilotu ve yolcusu olmayan, sadece
amaca uygun ekipman taşıyan, uzaktan kumandalı otomatik olarak
görevini
icra
eden
insansız
hava
araçları
gökyüzünde
dolaşmaktadır(Kahveci & Cansız, 2017). Türkiye'de havacılık
faaliyetlerinin tarihine bakıldığında ilk olarak IV. Murat zamanında 16091640 yıllarında yaşamış olan Hazerfan Ahmet Çelebi'nin Galata
Kulesi'nden yapmış olduğu 1200 metrelik uçuşu akla gelmektedir. Bu
uçuşta kullandığı kanat tekniği planörün öncüsü olarak kabul edilmektedir.
İlerleyen dönemde Lagari Hasan Çelebi, 64 kg'lık barut ile çalışan roketle
Sarayburnu açıklarında havalanmayı başarmış ve kendi yapmış olduğu bir
paraşütle denize inmiştir. 1910 yılında, Mahmut Şevket Paşa nezaretinde
“Türk Hava Kuvvetleri” kurulmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbâl
Göklerdedir" diyerek önemsediği havacılık faaliyetlerinde dönüm noktası
ise 1925'te kurulan "Türk Tayyare Cemiyeti” dir. Sonrasında bu kurum,
Türk Hava Kurumu (THK) ismini almıştır(Akdemir, 2005).
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün tayyarelerimizin ve motorlarının
memleketimizde yapılması ve hava harp sanayisinin de bu esasa göre


Hub: Hareket merkezi anlamına gelen hub, yolcuların veya kargoların değişik taşıma
araçları arasında geçiş yaptığı yerlere verilen isim olarak tanımlanabilir. (havalimanları,
metro istasyonları, tren garları vs)

236

inkişaf ettirilmesi icap eder" diyerek üzerinde durduğu havacılık
sanayiinde, 1926 yılında Alman Junkers şirketi ile anlaşılarak Tayyare ve
Motor Türk Anonim Şirketi (TOMTAŞ) 7 milyon Alman markı sermaye
ile Kayseri'de kurulmuştur. Tesisin üretim kapasitesi yılda 250 uçak olarak
öngörülmüştür. Ancak 1927'ye kadar planlanan dört hangardan ancak iki
tanesi tamamlanabilmiştir(Öksüz, 2001). 1933 yılında “Havayolları Devlet
İşletme İdaresi” (HYDİİ) kurulmuştur. Bu kurum sonradan “Türk
Havayolları” (THY) ismini almıştır(Akdemir, 2005). 1936 yılında ise Nuri
Demirağ tarafından İstanbul Beşiktaş'taki prototip atölyesi ve SivasDivriği'deki uçak fabrikası ve havacılık okulu tesisi ile özel sektörün ilk
uçak üretimi başlamıştır(Yalçın, 2009).
1.1.1. Dünyada Havalimanları ve Uygulamaları
Birinci dünya savaşında uçağın kullanılması, havayolu ulaştırma
araçlarındaki teknolojide ciddi bir gelişme sağlamıştır. Bu gelişmelerin
sonrasında 1978 yılında ABD’de çıkarılan Havayolu Serbestleşme
Kanunu’nun 1980’li yıllarda ABD’de, 1990’lı yıllarda Avrupa’da etkisini
göstermesiyle birlikte artan talep ve trafik sonucunda, uçuşlardaki
gecikmeler, kısıtlı hava trafik hizmetleri ve aşırı kalabalık terminaller, hava
taşımacılığının olağan görüntüleri haline gelmiştir. Bunun yanında
Havayolu Serbestleşme Kanunu, havacılığın etkin ve verimli gelişmesinin
temelini oluşturduğu söylenebilir(Battal, 2006).
Yaşanan tüm bu gelişmeler özellikle uluslararası yolcu trafiğini
arttırmıştır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) verilerine göre
küresel yolcu hava trafiği 1980’lerde 1 milyar seviyelerinde iken 2016
yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,7 oranında artarak 3,7 milyar kişi
olarak gerçekleşmiştir. ICAO çalışmalarına göre 2030 yılında yolcu
trafiğinin yüzde 72,9 artışla 6,4 milyar kişiye ulaşacağı tahmin
edilmektedir(ICAO, 2006). Yıllara göre küresel havayolu yolcu trafiğinde
yaşanan değişim Şekil 1.1’de gösterilmektedir.
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Şekil 1.1. Küresel Havayolu Yolcu Trafiği (1981-2030)
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Kaynak: IATA ve ICAO İstatistikleri, s.3
Bölgeler bazında havayolu yolcu ve havayolu kargo trafiğinin büyüme
oranlarının incelendiği Tablo 1.1.’e göre 2013-2033 yılları arasında
Ortadoğu’nun hem yolcu bazında (%6,4) hem de kargo trafiği bazında
(%5,4) en yüksek büyümeyi göstereceği tahmin edilmektedir.
Tablo 1.1. Hava Yolu Yolcu-Havayolu Kargo Trafiği Bölge Bazında
Büyüme Tahminleri (2013-2033)
2013-2033
Hava Yolcu Trafiği Havayolu Kargo Trafiği
Büyüme Hızları
(%)
(%)
Asya-Pasifik
6,3
5,2
Kuzey Amerika
2,9
1,6
Avrupa
3,9
2,9
Ortadoğu
6,4
5,4
Latin Amerika
6,2
4,8
BDT*
4,4
2,2
Afrika
5,9
3,6
Kaynak: Boeing Current Market Outlook, 2014, s.34
Dünya havayolu yolcu sıralamasında, 2015 yılı itibariyle birinci sırada
ABD (1.584.817.235 kişi), ikinci sırada Çin (917.939.505 kişi) ve üçüncü
sırada Japonya (273.416.722 kişi) bulunmaktadır. Türkiye ise dünya
havayolu yolcu sıralamasında 8. sırada bulunmaktadır(ENAC, 2015).
Diğer yandan, küresel havayolu taşımacılığında 1981- 2015 yılları arasında
yolcu seyahat talebi yüzde 490 artarken, uçak doluluk oranları da aynı
periyotta yüzde 63,7'den yüzde 80,2'ye yükselmiştir. Aynı dönemde yolcu
sayısında yüzde 371 artış kaydedilmiş olup, bu artışta öne çıkan faktörleri
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uçak bilet fiyatlarındaki rekabet ve yeni açılan hatlar şeklinde sıralamak
mümkündür(Deloitte, 2016 ).
Havayolu taşımacılığındaki talebi karşılayabilmek için altyapının tesis
edilmesi kaçınılmaz görülmektedir. Yolcu talebini karşılamak adına yeni
ticari uçakların üretimi 1981-2015 yılları arasında yüzde 222,6 artış
göstermiştir(Deloitte, 2016 ). Deloitte 2016 "Küresel Havacılık, Uzay
Endüstrisi ve Savunma Sanayi Raporu” na göre önümüzdeki 20 yılda, yeni
uçakların üretimindeki artışla paralel bir şekilde küresel havayolu yolcu
trafiğinin yüzde 4,6; nakliye trafiğinin ise yüzde 4,4 artması
beklenmektedir. Bu doğrultuda, ihtiyaçların karşılanması için 35.318 yeni
uçak üretiminin gerektiği öngörülmektedir(Deloitte, 2016 ). Uçak
sayılarındaki bu artış havalimanı projelerinin de artmasını sağlamaktadır.
Havalimanı projeleri, hayata geçirildikleri bölgenin ekonomik, sosyal,
ekolojik, kültürel vb. çevresini kökten değiştiren ve bulundukları bölgeye
dinamizm katan projeler olma özelliği taşımaktadır. Dünyada yapımı süren
ya da faaliyette olan önemli havalimanları projelerini şu şekilde özetlemek
mümkündür;
İstanbul 3. Havalimanı: 2014 yılında inşaatına başlanan 200 milyon
yolcu kapasiteli 3. Havalimanı, 80 milyon metrekare’lik alana yayılmakta,
kapalı alanının ise 3,5 milyon metrekare olması planlanmaktadır. 2018 yılı
itibari ile yüzde 80’i tamamlanan havalimanının toplam maliyeti 35 milyar
Dolar olup, 2019 yılı itibariyle hizmete girmesi planlanmaktadır. Proje
maliyeti açısından bakıldığında dünyanın en pahalı havalimanı özelliğini
taşıyan 3. Havalimanı, yolcu kapasitesi olarak da dünyanın en kalabalık
havalimanı olmayı hedeflemektedir.
Dubai Al Maktoum Uluslararası Havalimanı: 2010 yılında kargo
taşımacılığına, 2013 yılında ise yolcu taşımacılığına başlayan Dubai ElMektum havalimanının 260 milyon yolcu kapasitesi ve 12 milyon ton
kargo kapasitesi ile 2027 yılına kadar dünyanın en kalabalık havalimanı
olması beklenmektedir(www.servexglobal.com). Dubai El-Mektum
Havalimanı'nın en önemli avantajı kıtaları birbirine bağlayan bir "hub"
olma özelliği taşımasıdır. Havalimanının toplam maliyetinin 86 milyar $
olması ve tamamlandığında fiziksel alan ve yolcu sayısı açısından
dünyanın ilk sırasına yerleşmesi planlanmaktadır.
Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı: Çin'in başkenti Beijing'de
2013 yılında yapımına başlanan Daxing Uluslararası Havalimanı'nın
tahmini yolcu kapasitesi 72 milyon, kargo kapasitesi 2 milyon ton olup,
2019 da hizmete girmesi öngörülmektedir. "Mega proje" kapsamında
değerlendirilen Daxing Havalimanının toplam maliyeti 13 milyar $ olarak
tespit edilmiştir. 2025 yılında havalimanının 620.000 uçuşa ev sahipliği
yapması
beklenmektedir(http://turkish.cri.cn).
Bununla
birlikte,
havalimanını Beijing'e 30 dakikada bağlayan 37 kilometrelik Güney
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Beijing
Demiryolunun
planlanmaktadır(http://pmworldlibrary.net).

yapılması

Hamad Uluslararası Havalimanı: Katar'ın başkenti Doha'da 2014
yılında kapanan havalimanının yerini almak için inşa edilen havalimanı
yıllık 29 milyon yolcuya hizmet vermekte ve 750.000 ton kargo
taşımaktadır. Toplam 2.200 hektar alan üzerinde kurulan havalimanının 50
milyon yolcuyu karşılama yeteneği bulunmakta olup, bu kapasite 93
milyona yükseltilebilir. Hamad Havalimanı, bölgede Dubai'den sonra en
büyük ikinci havalimanıdır(http://www.bechtel.com ).
Berlin Brandenburg Uluslararası Havalimanı: Brandenburg
Havalimanının yapımına 2006 yılında başlanmış olup, 2018 yılında
tamamlanması öngörülmektedir. Berlin Schönefeld Havalimanı'nın 18
kilometre yakınında ve Berlin şehir merkezinin güneyinde inşa edilen
Brandenburg Havalimanı’nın 600.000 ton kargo, 31 milyon yolcu
kapasiteli olması planlanmaktadır. Havalimanı inşaatının toplam
maliyetinin 6,9 milyar € olacağı öngörülmektedir(https://www.thelocal.de
). Bu saydığımız havalimanlarının yanında, 65 milyon/yıl yolcu kapasiteli
Hong Kong, yıllık 50 milyon yolcu kapasiteli Singapur Changi ve G. Kore
Incheon uluslararası havalimanları ve 2017'de tamamlanması öngörülen
3.289 hektar üzerine kurulu 260 milyon $ maliyetli Pakistan İslamabad
Havalimanı diğer önemli projeler olarak ön plana çıkmaktadır. Bu
projelere ilave olarak dünyada en yoğun havalimanları sıralamasında hala
ilk sıralarda yer alan Jackson (Atlanta, ABD), Beijing (Çin), Charles De
Gaulle (Fransa), Heathrow (İngiltere), Schipol (Hollanda)), Frankfurt
(Almanya), Kansai (Japonya) gibi havalimanları da yapıldıkları tarihin
yatırım ve proje gücünü yansıtmaktadır.
1.1.2. Türkiye'de Havalimanları ve Uygulamaları
Türkiye'de ilk havalimanı 1912 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın
kuzeyinde Sefaköy'de inşa edilmiş olup, tesis iki hangar ve bir meydandan
oluşmaktadır. Ancak ilk sivil havalimanı Ankara'nın Güvercinlik
mevkiinde hizmet vermeye başlamıştır. Bu doğrultuda, 1933 yılında
İstanbul-Ankara arasında ilk hava hattı açılmış ve bu iki alanın da beton ve
asfalt pistleri inşa edilmiştir. 1936 yılında Nuri Demirağ tarafından
Yeşilköy'de şu anda Atatürk Havalimanının bulunduğu yere havalimanı
yaptırılmış, sonrasında devlet tarafından istimlak edilmiştir. Takip eden
yıllarda sırasıyla İzmir ve Adana’da 1937 yılında, Afyon, Elâzığ ve Van’da
1943 yılında pistler ve havayolu meydan işletme binaları inşa edilirken,
bunu 1944 yılında Malatya, Antalya, Gaziantep, İskenderun, Urfa,
Erzurum, Diyarbakır, Konya, Kayseri ve Sivas'taki hava meydanları
izlemiştir. 1945'te Samsun, 1946'da ise Bursa havalimanlarının inşası ile
1947 yılı itibarı ile Türkiye'nin havalimanı sayısı 19'a yükselmiştir.
İlerleyen yıllarda birçok havalimanı inşa edilse de 1980'li yıllarda ikinci
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büyük havalimanı hamlesi başlamış ve 1995'e kadar Türkiye'deki
havalimanlarının sayısı 40'ı aşmıştır(Taşlıgil, 1996). 1995'ten 2015'e kadar
geçen 20 yılda 15 yeni havalimanı daha hizmete açılmış ve havalimanı
sayısı 55’e ulaşmıştır.
Türkiye'de hava ulaşım sektöründe 2003 yılından itibaren önemli bir
büyüme görülmektedir. Bu dönemde havacılık sektöründe dünyada yıllık
ortalama büyüme yüzde 5 civarında iken Türkiye'de bu oran yüzde 15
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin sloganları Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanlığı tarafından "Her Türk Vatandaşı Uçağa Binecek",
"Uçulmayan Yer Kalmayacak", "Havayolu Halkın Yolu Olacak" olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Türkiye'deki aktif havalimanı sayısı 2003'te
26 iken, 2015 yılında 55'e yükselmiştir. Bunlardan iç ve dış hatlara hizmet
verenlerin sayısı 39; sadece iç hatlara hizmet verenlerin sayısı ise 16'dır.
Öte yandan, dış hatlarda 2003 yılında 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken,
2016 yılı ağustos ayı itibariyle 112 ülkede 282 destinasyona uçuş
gerçekleştirilmektedir.
Bu dönemde dikkat çeken istatistiklerden biri de havayolu ulaşım
sektörünün cirosunun 2003 yılında 2,2 milyar $ iken 2016 yılında 20
milyar $'a yükselmesi olarak sayılabilir. Aynı periyotta sektörde çalışan
personel sayısının 65.000’den 191.709'a ulaştığı görülmektedir(SHGM,
2015). Sektörün istihdam verilerindeki değişim ise Şekil 1.2’de
gösterilmektedir.
Şekil 1.2.Havayolu Ulaşım Sektöründe İstihdam Rakamları(2003-2016)
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Kaynak: SHGM 2017 Faaliyet Raporu, s.30
Eurocontrol tarafından yapılan tahminlere göre, İstanbul’a yapılmakta
olan 3. Havalimanı'nın hizmete girmesiyle Türkiye’nin havacılık
sektöründe Avrupa hava trafiğine en çok katkı sağlayacak ülke olacağı
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öngörülmektedir. Bununla birlikte orta vadede Türkiye havayolu ulaşım
sektörünün ortalama büyüme oranının yüzde 6 civarında seyretmesi
beklenmektedir(www.eurocontrol.int). Türkiye'de havayolu ulaşım
sektörünün rekabetçilik potansiyelini belirleyen olumlu faktörleri;
Türkiye’nin avantajlı coğrafi konumu, turistik cazibe merkezlerinin
varlığı, genç nüfusun ağırlığı, 3. Havalimanı'nın orta vadede oluşturduğu
potansiyel, petrol fiyatlarındaki değişim, rekabetçi bilet fiyatları nedeniyle
iç pazarda havayoluna artan talep, sivil havacılığa ilişkin başlatılmış
projeler şeklinde sıralayabiliriz(Turkish Yatırım, 2015). Bununla birlikte,
bölgesel çatışma ortamının Türkiye'ye sıçraması ve terör, salgın hastalıklar
(zika, ebola, kuş gribi), Rusya ile yaşanan uçak krizi gibi siyasi ve askeri
sorunlar, Türkiye havayolu ulaşım sektörünün potansiyelini
gerçekleştirmesinin önündeki engeller olarak sıralanabilir( Turkish
Yatırım, 2014);
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından
Türkiye'nin sivil havacılık alanında 2023 hedefleri; yıllık 350 milyon yolcu
kapasitesi, 60 havalimanı ve 750 uçak olarak belirlenmiştir(T.C.Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme B, 2014). Günümüzde Türkiye'de sivil havacılık
alanında başlatılmış ve devam etmekte olan projeleri Yıllık 200 milyon
yolcu kapasiteli 3. Havalimanı projesi, %100 yerli yolcu uçağı projesinin
fizibilite çalışmaları, Yeşil Havaalanı Projesi, Sivil Havacılık Eğitim
Binası Yapım Projesi, Twinning- Sivil Havacılık alanında AB'ye uyum
projesi, Engelsiz Havaalanı Projesi, TÜRKSAT Arıza Kontrol
Projesi.şeklinde sıralamak mümkündür(TOBB,2015). Türkiye'de kısa bir
süre önce tamamlanan veya sürmekte olan, dolayısıyla etkileri
izlenebilecek önemli havalimanı projelerini şu şekilde özetleyebiliriz.
- Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı: İstanbul'un Pendik ilçesi
sınırları içerisinde (Kurtköy) yapımına 1998'de başlanan ve Ocak 2001'de
tamamlanan havalimanının toplam maliyeti 550 milyon $ olup, İstanbul'un
Atatürk Havalimanı'ndan sonra 2. havalimanı olma özelliğini
göstermektedir. Sabiha Gökçen Havalimanı’nın yeri, Anadolu yakası ve
Kocaeli üretim hattı açısından stratejik öneme sahip olarak
değerlendirilmektedir. İstanbul'un genişleme yönü, hemen yakınında
faaliyet gösteren bir AVM, uluslararası sağlık turizmi hizmeti veren
hastaneler ve Gebze-İzmir otobanı aksında olması itibariyle 2000'lerin
başında yeni bir kentsel alt-merkez olarak altı çizilen bu hattın, günümüzde
bu hedefine ulaştığı görülmektedir(Turan & Turan, 2015).
2016 yılında iç hatlarda 20.131.365; dış hatlarda 9.446.370 olmak
üzere toplamda 29.577.735 yolculuk yoğunluğa sahip olan havalimanı, dış
hatlardaki yüzde 1'lik kayba karşılık önceki yıla göre yolcu sayısını yüzde
5; yük trafiğini ise 334.543 ton ile yüzde 2 yükseltme başarısını
göstermiştir. 2016 yılı sonu itibariyle 230.471 uçağın trafiğe girdiği Sabiha
Gökçen, bu alanda da yüzde 5'lik bir artış kaydetmiştir. Tüm bu
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istatistikler, Sabiha Gökçen'i Türkiye'nin 2'inci en yoğun havalimanı
yapmaktadır(DHMİ, 2016). Özellikle iç hatlarda her geçen gün daha fazla
ilgi gören bu yatırım, İstanbul'a önemli bir değer katmaktadır.
İstanbul 3. Havalimanı (IGA Airport): 2009 yılında İstanbul'un finans
ve ticaret merkezine dönüştürülmesi planı, mevcut havalimanlarının yolcu
kapasitesi anlamında talebi karşılamamaya başlaması, Atatürk
Havalimanı'nı yenilemenin getireceği yüksek maliyet dezavantajı ve uzun
vadeli gelecek planlaması nedenlerinden ötürü mega bir havalimanı
yapılması ilk kez 10. Ulaştırma Şurası'nda görüşülmüş; kısa bir süre sonra
yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli 3. havalimanı inşatına karar verildiği
kamuoyu
ile
paylaşılmış
ve
2013
yılında
ihalesi
gerçekleştirilmiştir(Karaca, 2015). "Dünyanın en büyük havalimanı
projesi" olarak lanse edilen havalimanı’nın inşaatına Avrupa yakasının
kuzey bölgesinde, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta İmrahor,
Tayakadın, Yeniköy Ağaçlı, Akpınar ve İhsaniye köylerini kapsayan 78,5
milyon metrekarelik alanda başlanmıştır. 2014 yılında İstanbul’da temeli
atılan 3. Havalimanı'nın 2018 yılı Şubat ayı itibarı ile yüzde 80’inin
tamamlandığı görülmektedir. Bir konsorsiyum tarafından inşaatı
sürdürülen yatırımın toplam maliyeti 35,587 milyar $ olacağı tahmin
edilmektedir(World Bank, 2015). Üçüncü havalimanı inşaatına ilave
olarak, 2018 sonu itibari ile tamamlanması planlanan 6 yeni havalimanı
projesinin daha faaliyete girmesi planlanmaktadır. Tablo 1.3’te inşaatına
başlanan yeni havalimanı projeleri yer almaktadır.
Tablo 1.2. Türkiye'de İnşaat Halinde ya da Proje Aşamasında
Havalimanları
Havalimanı

Yıllık Yolcu Kapasitesi

İstanbul 3. Havalimanı

200 Milyon Kişi

Çukurova Havalimanı

5 Milyon Kişi

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı

1 Milyon Kişi

Yozgat Havalimanı

1 Milyon Kişi

Rize-Artvin Havalimanı

900 Bin Kişi

Niğde-Aksaray Havalimanı

-

Karaman Havalimanı

-

Batı Antalya Havalimanı

-

Edirne-Kırklareli Havalimanı

-

Kaynak: UDHB, 2016, s.51
Kamu-özel sektör iş birliği (Public-Private-Partnership) modeliyle
hayata geçirilen ve ekonomik ömrü 100 yıl olarak hesaplanan 3.
Havalimanı projesi Dünya Bankası tarafından 35,587 milyar $'lık
maliyetiyle bu alanda 2015 yılının en büyük projesi seçilmiştir(World
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Bank, 2015). Proje aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek
kalemde yapılan en büyük altyapı yatırım projesi olma özelliğine sahiptir.
Havalimanının inşaatı ve 25 yıllık işletmesini kapsayan ihaleyi 5 şirketin
oluşturduğu İGA konsorsiyumu kazanmıştır. Havalimanında 6 bağımsız
pist, 16 taksi yolu, 280 akıllı yolcu köprüsü, 500 uçak park kapasitesi, raylı
ulaşım sistemiyle birbirine bağlanan 3 ayrı terminal binası, 3 teknik blok
ve hava kontrol kulesi, toplam 4,5 milyon metrekarelik apron, şeref salonu,
kargo terminali, 70.000 araçlık açık ve kapalı otopark, otel, sağlık merkezi
vb. olması planlanmaktadır. Proje tamamlandığında metro hattı, Kuzey
Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü bağlantısı dahil), TEM
karayolu ile şehir merkezine bağlantıları tamamlanacaktır(EDAM, 2016).
2019 itibariyle tamamlanması beklenen 3. Havalimanı'nın operasyonel
olarak tam kapasite çalışmaya başladığı zaman yaratacağı tahmin edilen
katma değerler EDAM’ın raporuna göre, 200 milyon yolcu kapasitesi, 150
havayolu şirketi ve 350’den fazla destinasyon, 194.000- 225.000 kişilik
istihdam, 3,8-4,4 Milyar $ ilave hane halkı geliri, Türkiye ekonomisine
milli gelir düzeyinde %4,2-%4,9 katkı, DHMİ'ye 22,152 milyar € kira
geliri şeklinde sıralanmıştır(EDAM, 2016). Projeye getirilen eleştirilerin
başında ise ÇED Raporu'nda işaret edilen dolgu bölge ve heyelan tehlikesi
ile oldukça değerli bir arazi olan Atatürk Havalimanı'nın akıbeti yer
almaktadır. Atatürk Havalimanı'nda tarifeli sefer yapılmayacağı ve sadece
kargo, iş jetleri ve uçak hangarlarına hizmet verileceği sıklıkla gündeme
getirilmektedir(Karaca, 2015).
Tüm bu veriler ışığında, dünyada ekonomik ağırlığın Asya-Pasifik'e
kaymasıyla birlikte, bu bölgelerde "mega havalimanı" inşaat sayısının
arttığı tespit edilmektedir. Başta İstanbul 3. Havalimanı olmak üzere
Dubai, Beijing, Doha, Incheon, Hong Kong havalimanlarının birçoğunun
iddiasının dünyanın en yoğun yolcu trafiğine sahip havalimanı olmak
olduğu görülmektedir. Öte yandan, Avrupa'da ise Brandeburg Havalimanı
örneğinden de izlenebileceği gibi, havalimanı proje sektörü AsyaPasifik'teki kadar dinamik bir görünüme sahip değildir. Bu bağlamda, bir
havalimanı projesini hayata geçirmek oldukça uzun ve zorlu bir süreç olup,
görece kısa-orta vadede büyük yatırımlar ve inşaat halinde geniş çaplı
istihdam süreçleri söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla havalimanı
projelerinin yatırım bileşenleri önem arz etmektedir. Bu çerçevede
havalimanı yatırımlarının maliyet bileşenleri ve havalimanından beklenen
faydalar ayrı ayrı incelenmelidir.
Türkiye’de hava ulaşım istatistikleri incelendiğinde, 2003 yılında
dünya yolcu sıralamasında 18. sırada yer almakta iken, 2015 yılı verilerine
bakıldığında dünyada yüzde 2,5 pay ile 8'inci, Avrupa'da ise yüzde 9,3 pay
ile 3'üncü sırada olduğu görülmektedir(UDHB, 2016). UDHB tarafından
yayınlanan 2017 faaliyet raporuna göre Tablo 1.3’te de görüldüğü gibi
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2016 yılı dünya yolcu sıralamasında Türkiye Fransa’nın ardından 11.
sırada yer almaktadır.
Tablo 1.3. Dünya’da Havayolu Yolcu Sıralaması (2016)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ülke
ABD
Çin
Japonya
İngiltere
Hindistan
İspanya
Almanya
Brezilya
Endonezya
Fransa
Türkiye

Toplam
1.649.104.899
1.019.736.630
295.620.903
270.565.009
255.192.579
229.635.009
225.043.765
199.525.103
188.838.839
174.993.361
174.153.146

Kaynak: UDHB, 2017 Faaliyet Raporu, s.50
Şekil 1.3’te görüldüğü gibi Türkiye uçak trafiği 2015 yılında iç hatlarda
835.677; dış hatlarda 620.764; transit 358,654 olmak üzere toplam
1.815.095
olarak
gerçekleşirken(SHGM,
2015),
Eurocontrol
istatistiklerine göre DHMİ'nin Türkiye’de 2017 yılı için öngördüğü uçak
trafiği ise iç hatlarda 955.792; dış hatlarda 701.051 olmak üzere yüzde 6
artışla transit uçuşlar hariç 1.656.843 olarak planlanmaktadır(Eurokontrol,
2016).
Şekil 1.3. Yıllara Göre Uçak Trafiği (2003-2015)

2000
1500
1000
500
0
İç Hat
Dış Hat
Toplam

2003
156,582
218,405
529,205

2005
265,113
286,867
757,983

2010
496,865
420,596
1212,395

2015
835,677
620,764
1815,095

Kaynak: SHGM 2016 Faaliyet Raporu, s.28
Şekil 1.4’te görüldüğü üzere yıllara göre yolcu sayısına bakıldığında,
toplam sayının sürekli arttığı, özellikle iç hatlardaki yolcu sayılarında çok
hızlı artışlar olduğu görülmektedir. 2003-2011 yılları arasında yolcu
sayısında yüzde 58 artış kaydedilirken, sadece 2012-2015 yılları arasında
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ise yüzde 50,6 artış gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda, iç
hatlardaki yolcu sayısı ise 2003'e göre 9 kat yükselerek 97,5 milyona
ulaşmıştır. Yolcu sayısındaki artışta etkili olan faktörleri Doğu,
Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerindeki mevcut ve yeni inşa edilen
havalimanları ile merkezler arasında çapraz ve düşük maliyetli seferlerin
yapılmaya başlanması olarak sıralayabiliriz.
Şekil 1.4. Yıllara Göre (2003-2016) Yolcu Trafiği (x1000)

200
150
100

50
0
İç Hat
Dış Hat
Toplam

2003
9,417
25,296
34,443

2005
20,529
35,042
56,119

2010
50,575
52,224
103,536

2015
97,486
83,87
181,437

2016
102,654
70,969
173,959

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporu, s.29, ve DHMİ, 2016, s.120
Toplam yolcu sayıları incelendiğinde, 2003-2015 periyodunda 5 kat
artışla 181,4 milyona ulaştığı görülmektedir. 2016 yılında havayolu
kullanan toplam yolcu sayısı bölgesel ve ekonomik birçok olumsuz
gelişmeye rağmen 173.959.159 olarak gerçekleşmiştir(DHMİ,2016).
Ayrıca, Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI)'nin açıkladığı 2015 yılına
ait trafik raporuna göre, yılda 25 milyondan fazla yolcu ağırlayan
havalimanlarından oluşan Grup-1'de bulunan havalimanlarından, İstanbul
Havalimanı yüzde 9,1 artış ile trafiği en çok artan ikinci havalimanı
olurken, iki yıl içerisinde mevcut büyüme ile ilk sıraya yerleşeceği
öngörülmektedir. Grup-2'de bulunan havalimanlarından Sabiha Gökçen
Havalimanı ise yüzde 19,7 ile en çok trafik artışı gerçekleştiren birinci;
İzmir Adnan Menderes Havalimanı ise yüzde 12,1 ile beşinci havalimanı
olmuştur(ACI, 2016). Bununla birlikte, 2003'te 162 olan toplam uçak
sayısının 2017 itibarı ile 540’a, koltuk kapasitesinin yüzde 263,5 artışla
27.599'dan 100.365'e ve kargo kapasitesinin ise 302.737 kilogram’dan
1.821.600 kilograma ulaştığı görülmektedir.
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Şekil 1.5. Yıllara Göre Koltuk Kapasitesi (2003-2016)

Koltuk Kapasitesi
120.000

100.365
90.259

100.000
80.000
56.638

60.000
40.000

39.903
27.599

20.000
0
2003

2005

2010

2015

2016

Koltuk Kapasitesi

Kaynak: SHGM, 2016 Faaliyet Raporu, s.32
Türkiye'de 2016 yılı itibarı ile aktif 13 havayolu işletmesi bulunmakta
olup, uçak sayısı ise bir önceki seneye göre yüzde 10 artışla 540 olarak
gerçekleşmiştir. Şekil 1.5’te gösterildiği üzere bu uçaklardaki koltuk
kapasitesi ise bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artışla 2016 yılı sonunda
100.365’ya ulaşmıştır(SHGM, 2016).
Tablo 1.4. Yolcu Trafiğine Göre Havalimanları Sıralaması
Havalimanları
İç Hat
İstanbul Atatürk
19.099.874
İstanbul S. Gökçen
20.131.365
Antalya
7.023.698
Ankara Esenboğa
11.554.882
İzmir A. Menderes
9.875.009
Adana
4.884.395
Trabzon
3.602.377
Muğla Milas-Bodrum
2.309.824
Muğla Dalaman
1.235.820
Kaynak: DHMİ, 2016, s.30

Dış Hat
41.019.341
9.446.370
11.717.961
1.488.095
2.076.174
710.235
14.916
914.612
1.849.549

Tablo 1.4.’te Türkiye’deki havalimanlarının yolcu trafiğine göre
sıralaması gösterilmektedir. Türkiye'de en fazla dış hat yolcu trafiği
sırasıyla; İstanbul Atatürk, Antalya, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan
Menderes ve Muğla Dalaman havalimanlarında gerçekleşmiştir.
Türkiye’de taşınan kargonun %87’si İstanbul Atatürk Havalimanında
gerçekleştirilirken, Atatürk Havalimanı’nı sırasıyla İzmir Adnan
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Top
60.11
29.57
18.74
13.04
11.95
5.59
3.72
3.22
3.08

Menderes, Ankara Esenboğa, Antalya ve Adana Havalimanı takip
etmektedir(TOBB, 2014).
1.2. Havalimanı Projelerinin Maliyet Bileşenleri
Bir havalimanı projesinin yatırım bileşenleri; yapım, bakım-işletme ve
sürdürülebilirlik maliyetlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte farklı
finansman modellerinde farklı maliyetler ve farklı aktörler de yatırım
sürecinde gündeme gelebilmektedir.
1.2.1. Yapım Maliyetleri
Havalimanı yatırım maliyetleri, başlatma evresi, planlama evresi,
uygulama evresi, kontrol evresi ve sonlandırma evresinden oluşan yapım
aşamasında ortaya çıkan yapım maliyetleri oluşturmaktadır(Coşkun &
Ekmekçi, 2012). Yapım aşamasında ortaya çıkan bu maliyetleri,
saydığımız yapım evreleri temelinde değerlendirmek mümkündür.
Başlatma Evresi: İhale süreci maliyetleri (teklif dosyası, ihale,
finansman vb.) ile başlayan bu aşamada proje tanımlama, dizayn aşaması
gerçekleştirme, gerekli fizibilite etütleri (yolcu, kargo sayıları, uçak kalkış)
ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu etütlerin temelinde, projenin
organizasyon yöntemi, yapım için gerekli kaynak ihtiyacı ve proje maliyeti
analiz edilerek ortaya konulmaktadır. Proje stratejisinin tayin edildiği bu
aşamada, projenin uygunluğu tetkik edilirken hangi modelle hayata
geçirileceği de tespit edilmektedir. Bu modeller arasında kamu-özel sektör
iş birliği (PPP) ya da kamu finansmanı alternatifleri gündeme gelecek
seçenekler olabilmektedir. Bu evredeki önemli maliyet kalemlerinden biri
de ÇED Raporu'dur. ÇED Raporlarının temel amacı, hayata geçirilmek
istenen projenin çevresel etkilerini tespit etmek ve buna göre projeye "olur"
vermektir. ÇED Raporları değerlendirilirken, ormanlar, diğer karasal eko
sistemler, sulak alanlar, su havzaları, flora ve fauna, meteoroloji, hava
kalitesi (toz emisyonları vb.) parametreleri ele alınarak projenin uygunluğu
analiz edilmektedir(Dolunay, 2015).
Planlama Evresi: Projenin planlama aşamasında tüm paydaşların
(teknik müşavir firma, hukuk firması, mimari kadro, finans kurumu,
müteahhit firma vb.) projeyi anlaması sağlanmakta ve iş paylaşımı
yapılmaktadır. Bu aşamada zaman yönetimi bir "maliyet" kalemi olarak
sürece eklenmektedir. Projede hedeflenen sonuç, süre, yer, paydaşlar ve
"know-how" bu süreçte net bir şekilde tespit edilmekte ve projenin toplam
inşaat ve diğer süreç maliyeti oluşturulmaktadır.
- Uygulama Evresi: Bu aşamada, planlama evresinin çıktıları
uygulanmaya başlamakta ve ÇED Raporları'nın olumlu çıkması halinde
inşaat başlamaktadır. Bu aşamada inşaat maliyetleri işlemeye
başlamaktadır.
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- Kontrol Evresi: Projenin bu aşamasında inşaat süreci kontrol
edilmekte ve planın akışından sapmalar takip edilmektedir. Bu sapmaların,
planın genel uygulamasına etkisi analiz edilirken, proje maliyetleri, zaman
ve kalite parametreleri ışığında gerekirse tekrar planlanarak revize
edilmektedir.
- Sonlandırma Evresi: Projenin tamamlandığı bu aşamada, taşeron
firmalarla olan sözleşmeler sonlandırılarak, finansal kapanış
gerçekleştirilir. Proje genel değerlendirmeye tabi tutulmakta ve projenin
amacı ile kat edilen mesafenin başarısı ölçülmektedir(Coşkun & Ekmekçi,
2012).
1.2.2. Bakım İşletme Maliyetleri
Havalimanı hizmete girdikten sonraki aşamaya referans vermekte olan
bu süreçte işletici kurum (özel sektör, konsorsiyum, DHMİ vb.)
havalimanının bakım işletme maliyetlerini üstlenmektedir. Türkiye'de
havalimanlarının bakım ve işletmesinin özel işletmeler tarafından
üstlenildiği görülmektedir. Özellikle “Yap-İşlet-Devret” modeli ile inşa
edilen havalimanlarında inşaatı gerçekleştiren firma işletme sürecini de
üstlenmekte, dolayısıyla bakım ve işletme maliyetleri konusunda taahhüt
altına girmektedir. Bu bağlamda, bakım-işletme maliyetleri şu kalemlerden
oluşmaktadır; yüzey denetimleri, görsel yardımcıların yer denetimleri,
görsel yardımcıların havadan kontrolü, hava şartları, yüzey sürtünme
ölçümleri, hareket alanında yürütülen çalışmaların kontrolü (küçük inşaat/
bakım ve kapsamlı inşaat/bakım), kuş tehlikesinin azaltılması, apron
yönetimi ve güvenliği, yer gürültüsünün kontrolü, havalimanı
bölgelendirilmesi ve mâniaların kaldırılması, uçak kaza ve olayları,
kullanılamaz durumdaki uçakların kaldırılması, acil durum planı, sağlık
hizmetleri, eğitim ve yangınla mücadele, güvenlik, araç kontrolü,
havaalanı sınırları dışındaki insan ve yapıları etkileyen olaylar, hava
gösterilerinin emniyeti;(SHGM, 2011) ile uçakların bakım ve onarım ve
muhafazaları için kullanılan hangarların yapımı ve korunması, uçak
bakımı, yer hizmetlerin verilmesi için ünite kurulması ve personel temini,
kafe-bar-restoran, duty-free vb. mağazalar gibi kiraya verilen mekanların
oluşturulması, terminallerde yolcuya hizmet veren salon ve tam donanımlı
pistlerin kurulması, otoparkların kurulması ve işletilmesi, tehlike anında
kullanılacak araç gereç ve ekipmanın temini(Arıkan, 2010). Dolayısıyla,
süreçten sorumlu işletmelerin sorumluluk alanında bu faaliyetler
bulunmaktadır.
1.2.3. Sürdürülebilirlik Maliyetleri
Havalimanı projelerinde sürdürülebilirlik kalemlerini, havalimanı
yatırımının ekonomik, sosyal ve ekolojik çevreye yaptığı etkiler
oluşturmaktadır. Dolayısıyla havalimanının genişlemesi, kurulduğu
bölgenin ekonomik rolüne katkısı ekonomik sürdürülebilirlik maliyetlerini
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oluştururken; çevresel boyutunu ise doğal kaynakların verimli kullanımı,
iklimin korunması ve atıkların yok edilmesi oluşturmaktadır. Sosyal
sürdürülebilirlik maliyetlerini ise sağlık, güvenlik, uyum ve etik unsurlar
oluşturmaktadır(TAV, 2010). Dolayısıyla havalimanları; yolcularını,
çalışanlarını, hissedarlarını, tedarikçilerini, yatırımcılarını, finansal
kurumları, üniversiteleri, STK'ları, medyayı, resmi kurumları ve yerel
toplulukları birer paydaş olarak kabul etmekte ve politikalarını onların
özgül ağırlıkları ışığında belirlemektedir.
Özellikle, akıllı ve yeşil havalimanı uygulamalarının son yıllarda
oldukça yaygınlaştığı görülmektedir. Yeşil havalimanı denildiğinde ilk
olarak kendi enerjisini önemli ölçüde kendi üreten ve enerji verimliliği
yaratan havalimanı projeleri akla gelmektedir. Özellikle, terminallerin
soğutulması, ısıtılması noktasında kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri
önemli bir seçenek olarak ön plana çıkmaktadır(TAV, 2010). İkinci husus
ise havalimanlarının, Uluslararası Havalimanları Konseyinin (ACI),
Havalimanı Karbon Emisyonu Programına (ACA) katılımıdır. Bu
programın aşamaları (TAV, 2010); Haritalandırma, Karbon salınımını
azaltma, Optimizasyon (karbon salınımını en uygun düzeye indirme)
Nötralizasyon (tüm üçüncü tarafların nötralizasyonu) şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca, atığın direkt kaynağında azaltılarak dönüştürülmesi,
havalimanı kapsamında terminallere kâğıt, plastik ve diğer atıklar olmak
üzere farklı çöp kutuları yerleştirilmesi, tamamen çözünebilir plastik
maddelerden alışveriş çantaları ve eko çantaların desteklenmesi,
havalimanı işletmesinin sorumluluk alanlarında mevcudun korunması
yanında ek bitki örtüsü oluşturulması büyük önem arz etmektedir(TAV,
2010).
1.3. Havalimanı Projelerinin Faydaları ve Etkileri
Havalimanı yatırımı maliyet bileşenlerinin yanında, bu yatırımlardan
elde edilmesi beklenen faydalar ve ortaya çıkardıkları pozitif etkileri de
bulunmaktadır. Bu faydaları ve etkileri doğrudan ve dolaylı olarak ikili bir
ayrıma tabi tutarak incelemek mümkündür. Çalışmamızda havalimanı
projelerinin ölçülebilen faydaları doğrudan faydalar, ölçülemeyen
faydaları ise dolaylı faydalar olarak ele alınmaktadır. Tablo 1.5’te
görüldüğü gibi faaliyet gelirleri, zaman faydaları, taşıt işletme etkisi, kaza
maliyetlerine etkisi, istihdama etkisi ve turizme etkisi havalimanının
ölçülebilen doğrudan faydaları olarak sıralanabilirken, Ticarete etkisi,
tedarikçi sektörlere etkisi, kültürel etkileşime etkisi, girişimciliğe etkisi,
kadın istihdamına etkisi, kentiçi ulaşıma etkisi, teşvik edici etkisi gibi
ölçülmesi çok zor hatta çoğu zaman mümkün olmayan faydalar ise
havalimanı projelerinin dolaylı faydaları olarak sıralanabilir.
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Tablo 1.5. Havalimanı Projelerinin Doğrudan (ölçülebilen) ve Dolaylı
(ölçülemeyen) Faydaları
Doğrudan Faydalar
Faaliyet Gelirleri
Zaman Faydası
Taşı İşletme Maliyetlerine Etkisi
Kaza Maliyetlerine Etkisi
İstihdama Etkisi
Turizme Etkisi

Dolaylı Faydalar
Ticarete Etkisi
Tedarikçi Sektörlere Etkisi
Kültürel Etkileşime Etkisi
Girişimciliğe Etkisi
Kadın İstihdamına Etkisi
Kentiçi Ulaşıma Etkisi
Teşvik Edici Etkileri

Kaynak: Tarafımızca düzenlenmiştir.
1.3.1. Havalimanı Projelerinin Doğrudan Faydaları ve Etkileri
Havalimanı projelerinin doğrudan faydaları; havalimanı faaliyet
gelirleri, yaratılan yer ve zaman faydaları, taşıt işletme maliyetlerine etkisi,
kaza maliyetlerine etkisi, istihdama etkisi, turizme etkisi olarak
sıralanmakta olup, bu kısımda bu etkiler incelenecektir.
1.3.1.1. Havalimanı Faaliyet Gelirleri
DHMİ tarafından yıllık olarak yayınlanan işletme bütçesinden derlenen
Tablo 1.6.’da DHMİ tarafından işletilen tüm havalimanlarının yıllık
gelirleri ve giderleri gösterilmektedir. DHMİ’nin tüm havalimanlarından
elde ettiği gelirlerin toplamı 2016 yılı için 3.821.561.000 Türk Lirası
olarak gerçekleştiği görülürken, toplam giderinin ise 2.357.775.000 Türk
Lirası olarak gerçekleştiği görülmektedir. Tablo 1.6 verileri incelendiğinde
Çardak Havalimanı’nın 2016 yılında toplam geliri 5.892.000 Türk Lirası
iken toplam giderinin ise 22.362.000 Türk Lirası olarak gerçekleştiği
görülmektedir. Benzer yolcu sayılarına sahip olan havalimanları
incelendiğinde 2016 yılı verilerine göre, Sivas Havalimanı gelirinin
5.487.000 Türk Lirası giderinin 21.083.000 Türk Lirası, Mardin
Havalimanı gelirinin 5.271.000 Türk Lirası, giderinin 21.861.000 Türk
Lirası, Kars havalimanı gelirinin ise 3.925.000 Türk Lirası giderinin
21.971.000 Türk Lirası olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Tablo 1.6. Havalimanlarının 2016 Yılında Toplam Gelir ve Giderleri
HAVALİMANI
İstanbul Atatürk
Ankara Esenboğa
İzmir Adnan Menderes
Antalya
Muğla Dalaman
Adana
Trabzon
Muğla Milas Bodrum
Isparta

2016 Gelirleri
2.057.082.000
166.167.000
221.222.000
706.347.000
137.299.000
76.785.000
45.707.000
157.723.000
4.978.000
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2016 Giderleri
383.150.000
172.715.000
135.624.000
229.400.000
84.898.000
53.259.000
45.464.000
132.272.000
15.772.000

Kapadokya
Erzurum
Gaziantep
Adıyaman
Ağrı
Amasya Merzifon
Balıkesir Merkez
Balıkesir Kocaseyit
Batman
Bingöl
Bursa Yenişehir
Çanakkale
Gökçeada
Denizli Çardak
Diyarbakır
Elâzığ
Erzincan
Hakkâri Yüksekova
Hatay
Iğdır
Kahraman Maraş
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
Konya
Malatya
Mardin
Muş
Ordu-Giresun
Samsun-Çarşamba
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlı Urfa
Şırnak
Tekirdağ-Çorlu
Tokat
Uşak
Van Ferit Melen
Merkez
Toplam

3.873.000
12.526.000
31.990.000
2.216.000
2.142.000
1.348.000
9.000
4.694.000
2.807.000
1.582.000
2.825.000
2.089.000
26.000
5.892.000
21.006.000
9.452.000
3.140.000
298.000
17.077.000
2.005.000
2.435.000
3.925.000
1.204.000
24.012.000
602.000
13.319.000
6.794.000
5.271.000
2.964.000
5.686.000
18.581.000
2.005.000
1.053.000
5.487.000
7.124.000
2.501.000
4.518.000
1.497.000
440.000
11.836.000
2.304.000
3.821.561.000

15.592.000
36.755.000
46.890.000
17.391.000
20.696.000
9.772.000
4.394.000
24.222.000
15.396.000
12.033.000
26.978.000
14.174.000
7.596.000
22.362.000
43.189.000
23.337.000
24.719.000
11.757.000
38.596.000
10.820.000
13.453.000
21.971.000
14.410.000
27.577.000
8.960.000
31.681.000
19.172.000
21.861.000
11.806.000
16.486.000
27.433.000
10.730.000
10.701.000
21.083.000
28.258.000
12.965.000
21.857.000
9.073.000
8.232.000
26.299.000
238.784.000
2.357.775.000

Kaynak: DHMİ, 2017 işletme Bütçesi, s.111
Havalimanlarında yatırım maliyetleri kadar önemli bir diğer konuda
havalimanı gelirleridir. Havalimanlarında iki tür gelirden söz edilebilir,
birincisi havacılık gelirleri ikincisi ise havacılık dışı gelirlerdir.
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1.3.1.1.1. Havacılık Faaliyet Gelirleri
Havacılık gelirleri, havayolu şirketlerinin ödediği, uçakların konma
ücreti, konaklama ücreti, hava trafik harçları, yolcu işlem ücretleri, yer
hizmetleri ücreti (chek-in, bagaj, uçaktan alma, uçağa götürme vb.),
havacılık imtiyazları (Akaryakıt, ikram, teknik bakım, kargo) gibi
gelirlerden oluşmaktadır. Bu hizmetlerin yanında kargo hizmetleri gelirleri
de havacılık gelirleri arasında sayılmaktadır.
1.3.1.1.1.1. Uçak Konma Ücretleri
Konma ücretleri uçakların maksimum kalkış ağırlığına göre
hesaplanmaktadır. Konma ücretleri çoğu Amerikan havaalanlarında ise
maksimum konma ağırlığına göre alınmaktadır. Ülkemizde bu ücret
maksimum kalkış ağırlığının, her 1000 kg’ı için belirlenen birim ücret
üzerinden alınmaktadır. İç hat ve dış hat konma tarifeleri farklılık
göstermektedir(Gökdalay, 2008).
1.3.1.1.1.2. Uçak Konaklama Ücretleri
Konaklama ücretleri uçağın maksimum kalkış ağırlığına göre
belirlenmiş bir tarife üzerinden hesaplanmaktadır. Havayolu aracının
havalimanına konduktan sonraki ilk iki saat’i konaklama ücretinden
muaftır. Daha sonraki 24 saatlik dilim birinci konaklamaya tekabül
etmektedir. Uluslararası konma ve konaklama ücretleri şöyledir; konma
için, uçak (her bir 1000 Kg için) 4 Euro, diğer hava araçları (hel, balon,
zeplin, planör vb.) (her bir 1000 kg için) 1,5 Euro. Konaklama için, uçak
(her bir 1000 kg için) 1,5 Euro, diğer hava araçları (her bir 1000 kg için)
0,5 Euro(www.sgairport.com).
1.3.1.1.1.3. Yolcu İşlem Ücretleri
Bir diğer önemli gelir kalemi ise yolcu işlem ücretleridir. Terminal
binalarında verilen hizmetlerden dolayı yolcu biletleri içerisinde
yolculardan havayolu işletmeleri tarafından tahsil edilen yolcu işlem
ücretleri, havayolu şirketleri tarafından daha sonra havalimanı
işletmelerine ödenmektedir.
1.3.1.1.1.4. Yer Hizmeti Ücretleri
Yer hizmetleri, apronda uçak için verilen hizmetler, yolcu ve kargo için
verilen hizmetler olarak ikiye ayrılmakta ve bu hizmetler için alınan
ücretlerde bu başlık altında toplanmaktadır. Apronda verilen hizmetler,
bagaj ayırma işlemleri, uçağın yüklenip boşaltılması, uçak içi temizlik,
iklimlendirme, su temini, tuvalet hizmeti, yolcunun açık apronlardan
terminale, terminalden açık aprona ulaşımı, ikram hizmetleri, uçağın
bulunduğu yerlerde rutin muayeneleri, uçağın yönlendirilmesi, uçağın
yanaştığı köprüden geri manevra yaptırılarak kendi gücü ile ilerlemesini
sağlayacak pozisyona getirme hizmeti (Push Back Hizmeti), yakıt ve
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buzlanmaya karşı temizlik hizmetleridir. Çoğu havalimanlarında, ikram
hizmetleri ve yakıt ve yağ temini imtiyaz sahibi firmalar tarafından
sağlanmaktadır. Trafik işlemleri adı altında verilen hizmetler de, bilet
kontrol (check-in), uçağa binişlerde gözetim hizmetleri, kargo ve posta
işlemleri, bilgilendirme hizmetleri olarak sıralanabilir. Yer hizmetleri
havalimanı işletmecisi tarafından verilebilir veya havayolu işletmeleri
kendi yer hizmetlerini kendileri karşılayabilir veya bunlardan bağımsız, bu
konuda uzmanlaşmış firmalardan hizmet alımı yapılabilir(Gökdalay,
2008).
1.3.1.1.2. Havacılık Dışı Gelirler
Havalimanlarının bir diğer önemli gelir kalemini ise havacılık dışı
gelirler oluşturmaktadır. Havacılık dışı gelirleri, ticari alanların
işletilmesinden elde edilen gelirler, reklam gelirleri ve kiralar şeklinde
sıralayabiliriz. Yolcuya yapılacak olan doğrudan satışlar, yeme-içme,
perakende satışlar (free shop, mağazalar vb. terminal gelirleri), otopark
hizmetleri, otel hizmetleri, konferans salonları, havalimanı kira gelirleri
(işyeri ve stant kiraları) şeklinde sıralayabiliriz. Devlet tarafından yapılan
işletmecilikte ön planda olmayan bu satış hizmetleri, özel sektör
işletmeciliği anlayışı ile en önemli gelir kaynağı haline
gelmiştir(www.bagimsizhavacilar.com).
1.3.1.2. Yaratılan Yer ve Zaman Faydaları
Havalimanı projelerinin oluşturduğu doğrudan etkilerden biri yaratılan
yer faydası etkisidir. Havayolu taşımacılığında yer faydası ürünün
tüketicilerin istediği yere götürülmesiyle oluşmaktadır(Akkılıç, 2003).
Diğer bir ifade ile hava taşımacılığında yolcular, ticari, kültürel, dini vb.
nedenlerle seyahat etmek istedikleri hedef pazara, en konforlu şekilde
ulaşarak yer faydası sağlamaktadırlar. Bu projeler sadece ulaşıma değil;
konaklama, eğlence, yeme-içme, kültür, turizm ve sağlık amaçlarına da
hizmet etmesi nedeniyle şehir merkezinin karmaşıklığına girmeden
hizmete ulaşılabilmesine de olanak sağlamaktadırlar. Havalimanı
projelerinin sağladığı bir diğer önemli avantaj ise yüksek hızda taşımacılık
ile ulaştırma süresinin kısalması sayesinde elde edilen zaman faydası
etkisidir(Kuyucak & Şengür, 2009). Özellikle, havayolu teknolojilerindeki
artışla birlikte, yolculuk süreleri kısalmış olup, 20 saate varan aktarmalı
kıtalararası uçuşlar, aktarmasız 8-12 saatlik sürelere inmiştir.
1.3.1.3. Taşıt İşletme Maliyetlerine Etkisi
Havalimanı projelerinin yaygınlaşması sonucunda havayolu
taşımacılığı kullanan yolcu sayısındaki artışın en temel sonuçlarından biri
karayolu taşımacılığının maliyetlerindeki düşüş olacaktır. Bu bağlamda;
taşıt işletme maliyetleri denildiğinde sırayla yakıt maliyetleri, motoryağı
maliyetleri, lastik maliyetleri, asfalt aşınma maliyetleri, taşıt bakım ve
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onarım maliyetleri, amortisman ile karbon salınımının oluşturduğu
çevresel maliyetler akla gelmektedir(Bakırcı, 2005). Karayolundan
havalimanına geçiş ya da havalimanı transferlerinde şahsi araç yerine toplu
taşımanın tercih edilmesi sonucunda çarpan etkisi ile tüm bu
parametrelerde azalma gerçekleşeceği gibi, karbon salınımının da düşmesi
sağlanacaktır.
1.3.1.4. Kaza Maliyetlerine Etkisi
Havalimanı projelerinin oluşturduğu doğrudan etkilerden biri de kaza
maliyetlerindeki düşüştür. Sanılanın aksine özellikle teknolojik
gelişmelerle birlikte, havayolu ile karayolu karşılaştırıldığında, havayolu
ulaşımı çok daha güvenli bir ulaşım yöntemidir. Buna göre karayolunda
100 milyon yolcu/km başına ölüm oranı 3,5 iken, havayolunda bu oran
0,6'dır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) nun 2015 “Yol Güvenliği Raporu”'na
göre dünyada trafik kazaları sonrası yaşanan ölüm sayısı bir yıl içerisinde
1,2 milyon kişi; yaralanma sayısı ise 50 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir.
En yüksek ölüm sayıları 285.020 ile Güneydoğu Asya; 278.321 ile Batı
Pasifik ve 234.768 ile Afrika'da görülürken, en düşük sayı ise 117.977 ile
Avrupa’da görülmektedir(WHO, 2015). Buna karşın, 2015 yılında 16 adet
ölüm ile sonuçlanmış uçak kazası yaşanmış olup, bunlarda 560 ölüm
görülmektedir. Bu kazalardan 11'i havada yaşanırken, 4'ü uçak
yükselirken, 1'i ise uçağın inişi sırasında yaşanmıştır. Uçak kalkışlarında
ve uçak inişlerinde ise kaza yaşanmadığı görülmektedir. 1950-2015 yılları
arasında uçak kazalarının bazı yıllar hariç sürekli düşüş eğiliminde olduğu
görülmektedir(Airliner Accident Statistics). Dolayısıyla, havalimanı
projelerinin sayısının artması, havalimanının demokratik bir ulaşım
yöntemi olarak yaygınlaşmasını, ölüm oranları daha yüksek gerçekleşen
karayolundan çok havayolu taşımacılığının tercih edilmesi sonucunu
doğuracaktır. Özellikle yurtiçi taşımacılığında kaza oranlarının önemli
ölçüde azaltılmasını sağlayarak, kaza maliyetlerinin düşmesi sonucunu
beraberinde getireceği söylenebilir.
1.3.1.5. İstihdam Etkisi
Havalimanı projelerinin doğrudan faydasının bir diğeri, proje hayata
geçtikten sonra istihdam edilen personel sayısındaki artıştır. Havacılık
sektörünün dünya çapında yarattığı istihdamın 60 milyon civarında olduğu
tahmin edilmektedir. Dünyada büyük havalimanı projelerinin her birinin
yarattığı ortalama istihdamın minimum 50.000 kişi olduğu
belirtilmektedir. Örneğin; Atlanta Havalimanı doğrudan 55.300; dolaylı
olarak ise 100.000'e yakın kişiyi istihdam etmektedir. Heathrow
Havalimanı ise doğrudan 76.000, dolaylı olarak ise 116.000 kişiye iş
imkanı sağlamaktadır. Zürih Havalimanı'nda doğrudan istihdam 25.500;
toplam istihdam 75.000 olarak ölçülürken, Frankfurt Havalimanı'nda ise
bu
sayının
doğrudan
73.000
olduğu
görülmektedir
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(https://konutprojeler.wordpress.com ). Öte yandan, Memphis Havalimanı
ise kentteki istihdamın %20'sini üstlenmekteyken, Schipol Havalimanı
65.000 kişiye iş sağlayarak Hollanda ekonomisine %3,5 civarında katkıda
bulunmaktadır. Son olarak Paris Charles De Gaulle havalimanı ise
doğrudan 86.000 kişilik, dolaylı olarak ise 195.000 kişilik istihdam
üretmekte ve Fransa'nın GSYH'sine 17 milyar € katkı
sağlamaktadır(EDAM, 2016).
Türkiye'de ise İstanbul Atatürk Havalimanı doğrudan 42.500 kişi
dolaylı olarak 87.332 kişi; Sabiha Gökçen Havalimanı doğrudan 8.500
kişiye istihdam sağlarken, 3. Havalimanı'nın ise toplam “194.000225.000” kişiye istihdam sağlaması beklenmektedir. Ayrıca, 3.
Havalimanı’ndan ilk etapta inşaat aşaması için 5.000 kişi istihdam
edilirken, bunun konsorsiyum ve taşeron şirketler ile çözüm ortaklarının
eklemeleriyle 40.000 kişiye çıkması öngörülmektedir. Öte yandan, çevre
ve sosyal etki değerlendirmesi (ÇSED) Raporu'na göre projenin işletme
döneminde ise 90.000-120.000 arası işgücüne ihtiyaç duyulacağı
öngörülmektedir(ÇSED Raporu, 2015). Diğer bir ifade ile
havalimanlarının doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yarattığı işgücü
sayısının azımsanmayacak boyutlarda olduğu söylenebilir.
1.3.1.6. Turizm Etkisi
Havayolu taşımacılığının ve havalimanlarının bölgesel turizm
faaliyetlerine doğrudan büyük katkılar sunduğu açıktır. Hava taşımacılığı
bir bölge ya da ülkeye daha çok sayıda turist gelmesini kolaylaştırdığı gibi,
bu turistlerden bir kısmı kültürel bir kısmı ise iş amaçlı seyahat
edebilmektedir. Günümüzde seyahat ve turizm endüstrisi dünya çapında
200 milyon kişiyi istihdam etmektedir ve turistlerin yüzde 73'ü havayolu
taşımacılığını tercih etmektedir(UNTWO, 2013). İngiltere'ye gelen
turistlerin yüzde 70'i, Yunanistan'a gelen turistlerin yüzde 23'ü, Portekiz'e
gelen turistlerin yüzde 30'u havayolu ile bu ülkelere ulaşırken, AsyaPasifik'te adalar ile kayak turizmine yönelik bölgelere havayolu olmadan
ulaşılması oldukça zordur. Bu bağlamda, hava ulaşımının sorunsuz bir
şekilde gerçekleştirilmesi turizmi arttıran en önemli faktörler arasında
gelmektedir. Daha önceleri turist kafileleri uçuş kiralama olarak bilinen
özel seferler yöntemi (charter) ile seyahat ederken, deregülasyon sonucu
dünyada hava yolculuğu maliyetleri düşmüş ve turistlerin öncelikli
tercihleri havayolu şirketlerine dönmüştür. Özellikle, havayolu sayesinde
turizm şirketleri dünyanın dört bir yanında küçük havalimanları ile
bölgesel
havalimanları
üzerinden
alternatif
turistik
rotalar
oluşturmuşlardır(Kubak, 2010). Örneğin; Türk Havayolları'nın 2016
yılında seferlerini başlattığı Şeyseller Havalimanı destinasyonu, yüzde 85
oranında turistik uçuşlara hizmet etmekte olup, yıllık 800.000 yolcuya ev
sahipliği yapmaktadır(Nergiz, 2017).
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Özellikle, Asya-Pasifik ve Ortadoğu-Körfez'de yoğunlaşan mega
havalimanı projelerinin kendi içlerindeki tesisleşme (otel, restoran, sağlık
turizmi, kafe, akvaryum vb.) ve çevresinde turizm alanları oluşturacak
şekilde yayılma ve Profesör John Kasarda'nın deyişiyle yeni bir kentsel
form olan "aerotropolis” (havalimanı şehri) oluşturma eğilimi
gözlenmektedir(Kasarda, 2008). Ayrıca, turistlerin harcamaları, oteller,
restoranlar, eğlence yerleri, araç kiralama gibi alanlarda gündeme
gelmekte ve bu faaliyetleri yapabilecek kişilerin yurtdışına çıkartılmasında
havacılık hizmetleri önemli bir fonksiyona sahip olmaktadır. İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı, çevresine inşa edilen hastaneler için Ortadoğu
başta olmak üzere, Avrupa'dan ve dünyanın diğer noktalarından sağlık
turizmi için gelen turistlere önemli bir transfer imkânı sağlamaktadır.
Asya-Pasifik, Rusya, Orta Avrupa gibi sağlık turizminin revaçta olduğu
birçok destinasyon da aynı mantıkla havayoluna yakın olmanın avantajını
yaşadığı söylenebilir(EDAM, 2016).
1.3.2. Havalimanı Projelerinin Dolaylı Faydaları ve Etkileri
Havalimanı projelerinin dolaylı faydalarını, ekonomik faydalar ve
sosyal faydalar şeklinde iki başlık altında inceleyebiliriz. Ekonomik
faydalar; ticarete etkisi, tedarikçi sektörlere etkisi; sosyal faydalar; kültürel
etkileşim, girişimciliğe etkisi, kadın istihdamına etkisi, kent içi ulaşıma
etkileri ve teşvik edici etkileri şeklinde sıralanabilir. Bu faydaların
karakteristik özellikleri; havalimanı projesinin yapımı esnasında, işletimi
esnasında veya sonrasında izlenebilecek ve çarpan etkisi sınırları içerisinde
tanımlanabilecek faydalar olmalarıdır. Bunlar çoğunlukla projenin
bölgesinde oluşan sosyal içerikli değişimlerdir. Sosyal etki "bir projenin
yer aldığı sosyal dokuyu açıklamakta kullanılırken", sosyal dokunun
anlaşılması için etnisite, cinsiyet, sınıf, ekonomik ve ekolojik etki, göç,
ulaşım gibi kavramlar ışığında düşünülmelidir(Turan & Turan, 2015). Bu
bağlamda, havalimanı projeleri gibi büyük ölçekli kalkınma projelerinin
geniş ölçekli sosyal etkileri olduğu bilinmektedir.
1.3.2.1. Ticaret Etkisi
Havalimanı projeleri, özellikle mega havalimanı projeleri, dış ticarete
direk etkileri, kendi bünyelerinde yükselen yeni ticari alanları ve
çevrelerine yaydıkları ticari çarpan etkileri ile ön plana çıkmaktadır. Bu
doğrultuda, havalimanı projelerinin ticarete etkisinin ilk boyutunu dış
ticareti kolaylaştırma ve arttırma fonksiyonu oluşturmaktadır. Kargo
taşımacılığı yoluyla direk ve ihracatçıların hedef pazara daha hızlı
ulaşmasını kolaylaştırması itibarı ile dolaylı olarak dış ticarete etki
sağlayan havalimanı projeleri, aynı zamanda bir ülkenin/bölgenin daha çok
yabancı yatırım çekmesi sonucunu da doğurmaktadır. Bu bağlamda,
ICAO'ya göre dünya ticaretinin yüzde 35-40'lık kısmı hava yolu ile
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gerçekleştirilmektedir(ICAO, 2016). Nitekim dünya ticaretindeki artışla,
havayolu taşımacılığı (kargo ve yolcu) arasındaki artışın da paralel gittiği
görülmektedir.
Son yıllarda havalimanı işletmeleri, havalimanı içerisinde ve
çevrelerinde oluşan ticari alanları yönetebilmek için kendi bünyelerinde
emlak bölümleri kurmaktadır. Dallas Forth Worth Uluslararası Havaalanı,
Fraport, Schipol, Singapur Changi, Charles De Gaulle gibi havalimanları
bu konseptin geçerli olduğu bir model oluşturmaktadır. Örneğin; Dallas'ta
2.000 hektar alana yayılan ofis, otel, rezidans, AVM ve eğlence projelerini
hayata geçirmek için “kamu özel işbirliği” modeliyle çeşitli ortaklıklar
kurulurken, Hong Kong havalimanı çevresinde yer alan SkyCITY ticari
alanı için de özel ticari yönetim modelleri tesis edilmektedir. Bu alanda,
SkyPlaza, SkyExpo, 650 odalı Marriott Oteli, golf sahası, ofis parkı, oteller
ve eğlence tesisleri bulunmaktadır. Schipol Havalimanı da aynı şekilde
kârının %70'ini çevresindeki ticari etkinliklerden sağlamakta olup, kendi
bünyesinde kurduğu “Schipol Gayrimenkul Grubu” aracılığıyla ilgili
etkinlikleri yönetmektedir. Bir diğer örnek ise Dubai Al Maktoum
havalimanıdır. 1,2 milyon metrekare alana yayılan 1.500 şirkete yönelik
ofis, lojistik merkez, yüksek teknoloji üretimi ve dağıtım olanakları Dubai
Al Maktoum Havalimanı çevresindeki "Dubai World Central" içerisinde
hayata geçirilmektedir(Çil, 2010).
Aynı şekilde havalimanı bünyesinde kurulan uzun süreli otoparklar da
önemli bir ticari gelir kaynağı oluşturmaktadır. Örneğin; Paris’te bulunan
Charles De Gaulle havalimanının uzun süreli otopark alanları, sadece
havalimanı için değil kentin başka noktasındaki işlerini görmek isteyen
halkında faydalanabildiği bir sistem sunmaktadır. Benzer şekilde
Heathrow Havalimanı ve Schipol Havalimanında da otoparkların önemli
bir gelir kalemine dönüştüğü görülmektedir(Kubak, 2010).
Bu ticari yoğunluk beraberinde geleneksel havalimanı kenti haricinde
bir kentsel form olan "aerotropolis" kavramını getirmektedir. Bu kavramda
havalimanı yürütücü güç olarak kent merkezindedir ve kentin tüm formları
bu form çevresinde düzenlenmektedir. Telekomünikasyon, eğlence,
konaklama, endüstri parkları, ticari kompleksler, perakende ve toptan satış
mağazaları, iletişim teknolojisi merkezleri bu çerçevede ele alınırken, bu
etki havalimanını merkeze alan 30 ile 60 km’lik bir alana kadar yayılması
söz konusu olmaktadır(Kubak, 2010).
1.3.2.2. Tedarikçi Sektörlere Etkisi
Havalimanı projelerinin en önemli unsurlarından biri tedarik zinciridir.
Dünyada havayolu sektöründe küresel dağıtım kanallarının sağladığı
tedarik hizmetleri; hava trafik kontrol, yer hizmeti, temizlik, güvenlik,
Bilişim (IT-Information Technologies) , uçak içi eğlendirici ürünler,
catering, şehir içi transfer vb. olarak sıralanmaktadır. 2013 tarihli bir
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araştırmaya göre bir uçuşa hazırlanmak ya da uçuş sırasında kullanılmak
üzere 1.000'den fazla ürün ve hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin; Air
France'ın 1.000 tedarikçisi bulunmakta olup, her gün havayolu için 91.000
öğün yemek üretilmekte ve bu üretim yıllık 16.300 ton gıdaya tekabül
etmektedir. Bununla birlikte, her gün 68.800 koltuğun temizlenmesi, yılda
53 milyon gazete ve 8,5 milyon dergi teslimatı da bu kapsamda
değerlendirilmektedir(EDAM, 2016). Dolayısıyla, bu olgu beraberinde bir
tedarikçi zinciri oluşturma zorunluluğunu doğurmaktadır.
Havalimanı projelerinin inşaatı esnasında da başta demir-çelik olmak
üzere çimento vb. inşaat malzemeleri; aydınlatma, havalandırma, iş
makineleri, taşıma, asfalt, doğal taş, çevre teknolojileri, IT, iç mimarlık,
tasarım vb. birçok tedarikçi sektör üzerinde doğrudan etki üretilmektedir.
Örnek vermek gerekirse 3. Havalimanı projesinde, 1 milyon ton inşaat
demiri ve yapısal çelik; 10 milyon metreküp beton; günlük 70 dozer, 200
greyder, 200 silindirlik iş makinesi; 10 bin kamyon; 30 milyon TL'lik
aydınlatma ekipmanı; 15 milyon ton asfalt; 1 milyon metrekare mermer
tedarikine
gerek
duyulacağı
öngörülmektedir(https://konutprojeler.wordpress.com).
Dolayısıyla,
havalimanı projeleri çarpan etkisine sahip projeler olup, yapım, bakımonarım ve işletmede aşamalarında da birçok tedarikçi sektörü doğrudan
etkileyen yatırımlardır. Özellikle, "yerli üretim" şartı aranan havalimanı
projelerinde, birçok sektör üretimini ve dolayısıyla istihdamını arttırma
imkânına kavuşmakta; durgun sektörler yeniden dinamizm kazanmaktadır.
1.3.2.3. Kültürel Etkileşime Etkileri
Havalimanları çoğunlukla "sapa" olarak kabul edilen, nüfusun
yoğunlaştığı merkezlerden uzak bölgelere ve ulaşımın kısıtlı olduğu
yerlere inşa ediliyor olması sebebiyle, bu yerlerin ulaşımına etki etmesi
açısından önem arz etmektedir. Havalimanları sayesinde bahsi geçen
bölgeler ekonomiye entegre edilebildiği gibi, eğitim ve sağlık hizmetleri
de bölgeye ulaştırılmaktadır. Kubak'a göre İskandinavya'nın yalıtılmış
bölgeleri, Kuzey İskoçya, İspanya'nın ve Yunanistan'ın adalarının
dünyayla bağlantıları yakınlarındaki havalimanları sayesinde mümkün
olmuştur. Öte yandan, havalimanı projeleri ile AVM, otel, restoran vb.
girişimler çevre halkından gelecek refleksler sonucu artış göstermektedir.
Diğer bir ifade ile havalimanı projelerinin yapıldığı yerlerde, bölgede
yaşayan topluluklar projeyi olumlu olarak kabul etmekte ve "aerotropolis"
etkisini benimsemektedirler. Bu bağlamda, istihdam doğrudan bir etki
olurken, havalimanı içinde (güvenlik, IT, yer hizmetleri vb.) ve çevresinde
(otel, restoran, cafe, AVM) açılan işyerleri için, kuşaklar arası eğitimli iş
gücü yetiştirilmesinin sürekliliği, bölgede yabancı dil öğrenme oranlarının
yüksekliği gibi kültürel etkileşim doğuran sonuçlar gündeme gelmektedir.
Bu sonuçlar; havalimanının eko-sistem olarak bölge halkının kültürel
etkileşimini tetiklemesi sonucunu getirmektedir(Kubak, 2010).
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1.3.2.4. Girişimciliğe Etkileri
Havalimanı doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yarattığı gibi, yakın
bölgelerde ve ulusal-uluslararası çapta yeni girişimci fikirlere de ilham
kaynağı olabilmektedir. Bu bağlamda, havalimanları küresel ticaretin ve
ulaşımın yapıldığı yerler olarak yüzlerce ülkeden yolcunun geçtiği
yerlerdir ve bu yolcular beraberinde yeni fikirleri getirmektedir. Özellikle,
büyük ölçekli projelerde tedarikçi sektör etkisi de göz önünde
bulundurulduğunda, ihtiyaçların genişlemesi ve yeni ihtiyaçlar
oluşturulmasıyla havalimanı çevresinde farklı sektörlerden, farklı
konseptlerde yeni işlerin açılması (konaklama, otel, cafe, sağlık turizmi,
eğlence vb.) beklenmektedir. Ayrıca, havalimanları içerisinde ya da yakın
alanlarda kurulan tekno-parklar ve diğer teknoloji bölgelerinde yapılan
AR-GE, inovasyon, prototip üretimi vb. etkinlikler ile bu etkinliklerin
çıktıları da ticarileştirilmekte ve "serbest bölge" mantığı (vergiden
muafiyet vb.) içerisinde dış pazarlara ulaştırılmaktadır(Kubak, 2010).
1.3.2.5. Kadın İstihdamına Etkileri
Havalimanı projelerinin kadın istihdamına etkileri, kültürel etkileşim
faydalarının bir sonucu olarak okunabileceği gibi, tek başına bir fayda
olarak da yorumlanabilir. Buna göre, kadın nüfusta eğitimin yükselmesi ve
dil öğrenme oranlarında artış söz konusu olurken güvenlik, temizlik vb.
tedarik ihtiyacı gibi kadın istihdamını arttıran direkt faktörler de söz
konusu olmaktadır. Bölgede kadın işgücüne olan ihtiyacın fark edilerek bu
yönde bir entegrasyon da gündeme gelebilmektedir. Özellikle,
havalimanındaki mağazalarda ya da yolcu hizmetleri memurluğu gibi
"esnek çalışma" biçimleri kadın istihdamını arttırıcı bir faktör olarak ön
plana çıkmaktadır(İslamoğlu & Yıldırımalp, 2014). Günümüz havalimanı
projelerinde özellikle hava operasyonlarında olduğu gibi, çevredeki ticari
faaliyetler içerisinde de binlerce kadın istihdam edilmekte ve havalimanı
projeleri kadın istihdamını arttıran yatırımlar olma özelliği ile ön plana
çıkmaktadır.
1.3.2.6. Kent İçi Ulaşıma Etkileri
Havalimanı projeleri çoğunlukla şehir merkezinin dışına inşa
edildiklerinden ve birden fazla şehre hizmet etmeleri planlandığından kent
içi toplu taşıma imkânlarının artması üzerinde de önemli faydalar
oluşturmaktadır. Örneğin; Frankfurt Havalimanı'nda 175 hızlı trenin
yanında 225 bölgesel tren duraklamaktadır. Öte yandan, birden fazla
şehirde havayolu işletmesi, havalimanı işletmesi ve demiryolu işletmesi
arasında entegre bir şekilde check-in sistemleri kurulmuş olup, Stuttgart ve
Köln istasyonlarından AirRail sistemiyle Lufthansa uçuş koduyla hareket
eden günde toplam 815 koltuk rezerve edilmektedir. Benzer bir şekilde
Düsseldorf Havalimanı'nda terminal-istasyon uzaklığı 2 km olup, hava-ray
sistemiyle bu bağlantı sağlanmaktadır(Kubak, 2010). İstanbul Atatürk
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Havalimanı kent içi ulaşımının ağırlıkla metro aracılığıyla sağlandığı bir
örnek olarak ön plana çıkmaktadır. Metro hattı; metrobüs, marmaray,
tramvay gibi birçok durağa transfer yapılabilmeyi sağlamakta ve böylece
havalimanının konumunu oldukça avantajlı kılmaktadır. 3. Havalimanı
dolayısıyla yapılan Gayrettepe metro hattı ile hızlı tren entegrasyonu,
Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile bağlantısı ve TEM karayolu ile bağlantısı
kent içi ulaşıma önemli etkiler yaratmaktadır(EDAM, 2016). Diğer bir
ifade ile havalimanı projeleri sayesinde kent içi ulaşım ve toplu taşıma
gelişmekte ve daha konforlu bir toplu taşıma sistemini havalimanının
kurulduğu çevreye sunduğu görülmektedir.
1.3.2.7. Teşvik Edici Etkiler
Teşvik edici etkiler; "doğrudan veya dolaylı etkinliklere yapılan
harcamalar yoluyla ortaya çıkan iş imkânları ve gelir" olarak
tanımlanmakta olup; restoranlar, eğlence yerleri vb. bu kapsamda
değerlendirilmektedir(Turan & Turan, 2015). Bu bağlamda, Atatürk
Havalimanı'ndaki bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanan tahmini teşvik
edici etki; 26.377 kişilik istihdam sonucu, 220 milyon $ gelir, 3.927 milyon
$ katma değer ve GSMH'ye yüzde 0,50 oranında katkı olarak
hesaplanmaktadır. İstanbul 3. Havalimanı'nın büyüme senaryosu ışığında
2025 yılında 72.865 kişi istihdama karşılık; 608 milyon $ gelir; 10.848
milyon $ katma değer üreteceği ve GSMH'ye yüzde 1,30 oranında katkı
sağlayacağı tahmin edilmektedir(EDAM, 2016). Üçüncü Havalimanına
ilişkin istihdam, gelir, katma değer ve GSMH senaryoları verileri aşağıda
yer alan Tablo 1.7’de ayrıntılı olarak gösterilmektedir.
Tablo 1.7. Düzenleme Altında Büyüme Senaryosu Teşvik Edici Etki
Analizi
YIL

İstihdam

Gelir (Milyon $)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

38.688
42.345
46.350
50.736
55.538
60.798
66.557
72.865

323
353
387
423
463
507
555
608

Katma Değer
(Milyon $)
5.760
6.304
6.901
7.554
8.269
9.052
9.909
10.848

GSMH (%)
0,85
0,90
0,96
1,02
1,09
1,15
1,23
1,30

Kaynak: EDAM, İstanbul Yeni Havalimanı Ekonomik Etki Analizi, 2016,
s.80
1.4. Havalimanı Projelerine Yöneltilen Eleştiriler
Havalimanı projelerine yönelik eleştirilerin başında gürültü kirliliği
gelmektedir. Havalimanları ilk inşa edildiklerinde şehir merkezi dışında
yer alırken, bölgenin çekim merkezi etkisi doğurmasıyla kentsel alan
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tarafından yutulmuş olup, özellikle hava trafiğinin azaltılması amacıyla
gece seferlerine ağırlık verilmesi sonucu çevre sakinleri için büyük
sorunlar oluşturduğu görülmektedir. Bu bağlamda, Almanya'da mahkeme
kararı sonucu bazı havalimanlarının 23.00-06.00 saatleri arasında uçuş
sayılarının ya tamamen kapatıldığı ya da minimize edildiği
bilinmektedir(Kubak, 2010). Eleştiri konusu olan bir diğer husus ise
havalimanlarının yarattığı hava kirliliğidir. Havalimanlarındaki karbon
salınım oranları önemli düzeyde hava kirliliklerine sebebiyet
vermektedir(Kubak, 2010). Ancak, özellikle son yıllarda hayata geçirilen
projelerin akıllı ve çevreci niteliği bu yöndeki şikâyetleri asgari düzeye
indirse de eleştirilerin sürdüğü görülmektedir. Diğer bir konu ise
havalimanı inşaatı ile birlikte bölgeye göç eden çeşitli profillerdeki
insanlardan oluşan yeni nüfusun yarattığı çevresel sorunlardır.
Havalimanına araçlarıyla gelen yolcular, çalışanlar, yük getiren kamyonlar
dolayısıyla bölgedeki altyapının nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamaması
önemli bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Su, enerji yetersizlikleri
yanında çöp, kanalizasyon gibi sorunların yaşanması projelerin kısa
vadede yaşadıkları sorunlar olarak eleştiri konusu edilmektedir.
SONUÇ
1978 yılında ABD’de çıkarılan Havayolu Serbestleşme Kanunu,
1980’li yıllarda ABD’de, 1990’lı yıllarda Avrupa’da etkisini
göstermesiyle, talep patlamaları yaşanmış ve havayolu taşımacılığını son
yüzyılda en çok gelişen sektörler arasında yer almasını sağlamıştır. Artan
talep sonucu havalimanı yatırımları hızlanmış ve bu gelişmeler ile
günümüzde neredeyse her yerde havalimanı bulunur hale gelmiştir.
Türkiye'de de hava ulaşım sektöründe 2003 yılından itibaren önemli bir
büyüme görülmektedir. Küreselleşmenin hızlandığı 21. yüzyılda uzakların
yakın olmasını sağlayan birinci teknoloji internet iken ikincisinin ise
havayolu ulaşımının olduğu söylenebilir. Havayolu ulaşımının gelişmesi
ile birlikte binlerce km uzaklıktaki yerlere birkaç saat içinde gidip aynı gün
evimize dönebilmek imkan dahilinde olmuştur. Bu durum kültürel
etkileşimi etkilediği kadar, küresel ticaretinde artmasına sebep olmuştur.
Havalimanı olan bölgelerin turizm gelirlerini arttırması, yerel üretimlerinin
dış pazarlara kolay satılması, şehir ekonomisinde hareketliliğe yol açması
gibi pek çok pozitif avantajı olduğu söylenebilir. Çalışmada da üzerinde
durulduğu üzere bir kamu yatırımı olarak havalimanı yatırımı
irdelendiğinde, Havalimanı yatırımlarının kamu ekonomisine doğrudan ve
dolaylı faydalarının olduğunu söyleyebiliriz. Havalimanı gelirleri ile
birlikte yaratılan yer ve zaman faydası, taşıt işletme maliyetlerine etkisi,
kaza maliyetlerine etkisi, istihdama etkisi, turizme etkisi doğrudan faydalar
arasında sayılabilmektedir. Havalimanının kamu ekonomisine sağlayacağı
dolaylı faydalar ise ticaret hacmine etkisi, tedarikçi sektörlere etkisi,
kültürel etkileşime yansımaları, girişimciliğe ve kadın istihdamına olan
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etkileri, kentiçi ulaşıma etkileri ve bölgeye sağladığı teşvik edici etkiler
şeklinde sıralanabilir. Son tahlilde yüksek hacimli kamu yatırımlarından
olan havalimanı projeleri tüm bu doğrudan ve dolaylı ekonomik faydaları
ile üretim hacminde yaratacağı artışla milli gelire pozitif etki edecektir.
KAYNAKÇA
Akkılıç M. Emin, (2003), "Turizm Pazarlamasında Faydalar ve Bir Turist
Tatmin Modeli Önerisi", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,
C.13, S.2, 2003, s.215.
Arıkan İrfan, (1998), "Havayolu Ulaşımı ile Turizm İlişkisi ve
Havaalanları", Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1998, s.50.
Bakırcı Erhan, (2005), "Taşıma Maliyetleri Bileşenlerinin İrdelenmesi,
Tasarruf Bakışının Yerleştirilmesi", 6. Ulaştırma Kongresi, İstanbul,
2005,
cilt.1,
s.395
Erişim:
http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3212.pdf
Bakırcı Muzaffer, (2012), Ulaşım Coğrafyası Açısından Türkiye’de
Havayolu Ulaşımının Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Yapısı, Marmara
Coğrafya Dergisi Sayı:25, İstanbul, 2012, s.342
Coşkun Onur & Ekmekçi İsmail, (2012), "Bir İnşaat Projesinin Evreleri ile
Zaman ve Maliyet Analizinin Proje Yönetim Teknikleri Vasıtasıyla
İncelenmesi", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, S.20,
2012, s.41.
Dolunay Doğanay, (2015), "İstanbul'daki Üçüncü Havalimanı ÇED
Raporunun Değerlendirilmesi", 6. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü
Sempozyumu, İzmir, Ekim 2015, s.227.
Gökdalay Meriç Hatice, (2008), Havaalanlarının Performans Analizinde
Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yaklaşımı, İTÜ, Yayınlanmamış
Doktora Tezi, İstanbul, 2008, s.19.
İslamoğlu Emel & Yıldırımalp Sinem, (2014), "Yolcu Hizmetleri
Memurluğu" Yapan Kadınların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları
Sorunlar", Emek ve Toplum Dergisi, C.3, S.6, s.173.
Kahveci Muzaffer, Can Nazlı, (2017), İnsansız Hava Araçları, Tarihçesi,
Tanımı, Dünyada ve Türkiye’deki Yasal Durumu, Selçuk Üniversitesi
Mühendislik Bilim ve Teknik Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, Konya, 2017,
s.511
Karaca Ayşe Duran, (2015), Türkiye'de Havayolu Ulaşımında
Havaalanlarının Yeri ve Çevresel Etkileri: Sabiha Gökçen Havalimanı
Örneği, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal B. Enstitüsü,
2015, s.59.

263

Kasarda John D, (2008), "The Evolution of Airport Cities and
Aerotropolis", Insight Media, London, 2008, s.13.
Kasarda John D, Lindsay Greg, (2011), Aerotropolis:The Way We’ll Live
Next, Farrar, Straus&Giroux, 2011, Newyork, s.159.
Kubak Alper, (2010), Havalimanı Odaklı Kentleşmeler, Yüksek Lisans
Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010,
İstanbul, s.50.
Kuyucak Ferhan & Şengür Yusuf, (2009), "Değer Zincir Analizi:
Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve", KMU İİBF Dergisi,
S.16, 2009, s.136.
Öksüz Özhan, (2001), Gelişmekte olan ülkelerin Teknoloji Stratejileri ve
Yaratıcılık Ağları, 1. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Kurultayı, 2001, Eskişehir, s.5.
Taşlıgil Nuran, (1996), "Türkiye'nin Havaalanları", Türk Coğrafya
Dergisi, C.31, 1996, s.260.
Turan Feryal & Turan K. Sevil, (2015), "Havaalanlarının Sosyal Etkileri:
Sabiha Gökçen Havaalanı Örneği",http://tucaum.ankara.edu.tr/wpcontent/uploads/sites/280/2015/08/semp5_16.pdf, Erişim: 05.01.2017
Ünal Battal, (2006), Bir Kamu Yatırımı Olarak Havalimanı Mülkiyet
Yapısı ve Finansman Kaynakları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt:39,
Sayı:3, Eylül-2006, s.98
Yalçın Osman, (2009), Mühürdarzade Nuri Beyin (Demirağ) hayatı ve
çalışmaları, (1886-1957) Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 2009, s.743.
Yılmaz Akdemir, Atatürk Dönemi Türk Havacılığı, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
2005, s.11.
DİĞER KAYNAKLAR
"Airliner Accident Statistics", https://aviationsafety.net/graphics/infographics/ASN_infographic_2015.jpg, Erişim:
05.02.2017.
"Ber
Capacity
Already
"too
small"
at
2016
launch",
https://www.thelocal.de/20140819/ber-capacity-already-too-small-at2016-launch, Erişim: 04.02.2017.
Beijing
Yeni
http://turkish.cri.cn/1781/2017/06/30/1s183959.htm,
01.08.2017

264

Havalimanı,
Erişim:

"Construction begins on new Beijing Daxing International Airport",
http://pmworldlibrary.net/wp-content/uploads/2015/01/141226-pmwldaxing-airport-beijing-construction-begins-project-news.pdf, Erişim:
19.01.2017.
Deloitte, 2016 Global Aerospace and Defense Sector Outlook, January
2016, s.5.
DHMİ 2016 Faaliyet Raporu, s.119.
DHMİ İstatistikleri, 2016.
ENAC, 2015 Report.
Eurocontrol, Flight Movements and Service Units 2015 – 2021,
https://www.eurocontrol.int, Erişim: 01.02.2017.
Eurocontrol, Seven-Year Forecast, 2016, s.16.
EDAM (Ekonomi ve Dış Politikalar Araştırma Merkezi), İstanbul Yeni
havalimanı Ekonomik Etki Analizi, Eylül 2016, s.13.
"Hamad
International
Airport,
Doha",
http://www.bechtel.com/projects/hamad-international-airport/ Erişim:
19.01.2017.
"Havalimanı ve Köprü Projelerinin Ekonomiye Etkileri",
https://konutprojeler.wordpress.com/2013/05/19/havalimani-ve-kopruprojelerinin-ekonomiye-etkileri/ Erişim: 10.01.2017
Havaalanı işletme ve Havacılık Endüstrileri Aş. Ücret Tarifeleri 2017, s.3.
https://www.sgairport.com/Media/Default/Docs/Pdf/Announcements/
2017_ucret_tarife_tr.pdf, Erişim: 10.10.2017
Havaalanı İşletme Hizmetleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yayınları,
2011,http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/kurum
sal/yayinlar/Havalani_Isletme_Hizmetleri.pdf, Erişim: 05.01.2017.
Havalimanları
Özelleştirilmesi,
http://www.bagimsizhavacilar.com/havalimanlari-ozellestirilmesi/
Erişim: 02.09.2017.
İstanbul Yeni Havalimanı (İYH) Projesi, Çevresel ve Sosyal Etki
Değerlendirme (ÇSED) Raporu, Teknik Olmayan Özet, Ağustos 2015,
s.5.
ICAO Statistics, 2016, s.15.
Nergiz
Abdullah,
Şeyseller
Havalimanı,
2017,
http://www.havayolu101.com/2017/01/21/seyseller-havalimani/,
Erişim 06.07.2017

265

Özlem Duygu Çil, (2010), "Bir Metamorfoz Hikâyesi, Şehir
Havaalanlarından,
Havaalanı
ŞehirlerineII",http://www.arkitera.com/haber/4912/bir-metamorfoz-hikayesisehir-havaalanlarindan-havaalani-sehirlerine---ii Erişim: 05.02.2017.
Servexglobal,
Dubai
Uluslararası
http://www.servexglobal.com/dubai-uluslararasihavalimanlari.html,Erişim: 01.08.2017

Havalimanları,

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Faaliyet Raporu 2016, s.31.
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme B., Türkiye Ulaşım ve İletişim
Stratejisi, Hedef 2023 Raporu, s.88.
TAV Havalimanları Sürdürülebilirlik Raporu, 2010, s.20.
TOBB, Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Sektör Raporu, 2014, s.13-14 ve
İKV, AB ve Türk Havacılık Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi,
Değerlendirme Notu, Ekim 2015.
Turkish Yatırım, Havayolu Taşımacılığı Sektör Değerlendirmesi 2015,
Aralık 2014, s.4.
UDHB, İstatistiklerle Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 2003-2016,
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yayını, Ankara, 2016.
UNTWO, Annual Report, 2013.
WHO, Global Status Report on Road Safety 2015.
World Bank, 2015 Global PPI Update, 2016, s.10.

266

VERGİ UYUŞMAZLIKLARINDA İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI:
ALTERNATİF ÇÖZÜM OLARAK ARABULUCULUK
An Alternative to Administrative Solutions in Tax Disputes:
Mediation
Meltem İRTEŞ GÜLŞEN
1.

Giriş

Kişiler arasında olduğu gibi kamu idareleri ve mükellefler arasında da
farklı davranış ve düşüncelerin olması bir takım anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasına neden olabilmektedir. Vergi yönetimi ile mükellefler arasında
meydana gelen, bazen kanunlardaki karmaşıklık, bazen boşluklar ve bazen
de mükelleflerin vergi borcunu en aza indirme çabaları uyuşmazlıklara
neden olmaktadır. Vergi yönetiminin temel hedefi en az harcama ile vergi
gelirlerinin en kısa sürede devlet hazinesine gelir kaydedilmesidir. Ortaya
çıkan bu uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenerek, uyuşmazlığın her
iki tarafını da etkileyen huzursuzluk ve belirsizlikten kurtarmak için bir
takım çözüm yollarına yer verilmiştir. Ancak mevzuatımızdaki mevcut
uygulamalar yeterli olmadığı için adli çözüm yollarına giden dava dosya
sayılarında her geçen gün artış olmakta ve sürecin uzun olması yığılmalara
neden olmaktadır. Bu huzursuzluğun ve çekişmenin en kısa sürede sona
ermesini sağlayabilmek amacıyla idari çözüm yollarına alternatif
getirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarını çözmek için
potansiyel bir alternatif yöntem olarak özel hukukta yer alan arabuluculuk
müessesesi değerlendirmiştir. Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için mevcut
yolların dışında arabuluculuğu alternatif bir uyuşmazlık çözümü stratejisi
olup olmadığı incelenerek vergi bağlamında potansiyel faydalarının
bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Arabuluculuğun Türkiye’de vergi
uyuşmazlıklarının çözüm için kullanılıp kullanılamayacağı irdelenmiştir.
Son olarak, Türkiye’de vergi uyuşmazlıklarının hangilerinde
uygulanabileceği tartışılmıştır.
2. Yöntem;
Vergi gelirlerinin devlet hazinesine en kısa sürede girmesi her devletin
öncelikli hedeflerinden biridir. Uyuşmazlık konusunun idari aşamada
çözümlenememesi durumunda adli çözüm yollarına başvurulabilmektedir.
Verginin kesinleşmeyerek ödeme sürecinin uzaması hem mükellef için
hem de idari açıdan bir çok olumsuz sonucun ortaya çıkmasına neden olur.
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Sürüncemede kalan vergi konusunun mükellefin iktisadi hayatında
yaratacağı belirsizlikler nedeniyle olumsuz sonuçlar doğurmasının yanında
devletin vergi gelirini tahsil edememesi ve aynı zamanda yaratabileceği
dava masrafları nedeniyle; dava sürecine girmeden barışçıl yollarla çözüm
bulmanın yolları aranmalı ve kullanılmalıdır.
Alternetif çözüm yollarının özel hukuk alanında uygulama sonuçlarına
bakarak sistemin ülke uygulamasındaki durumu göz önüne serilerek vergi
hukuku açısından da uygulanabilirliği irdelenmelidir. Bu amaçla, barışçıl
çözüm yollarından biri olan ve özel hukuk alanında uygulanma fırsatı
bulunan arabulucuğun, vergi hukuku açısında da uygulanabilirliği
incelenmelidir. Buradan hareketle, arabuluculuk uygulamasının avantaj ve
dezavantajları incelenerek, Türk Vergi Hukuku’nun otoriter yapısı da göz
önünde
bulundurarak
vergi
uyuşmazlıklarında
uygulanıp
uygulanamayacağı, uygulanabilirse hangi uyuşmazlıklarda uygulanması
söz konusu olabileceği eleştirel bir bakış açısı içinde irdelenecektir.
3. Uyuşmazlık ve Vergi Uyuşmazlığı
Hukuk alanında uyuşmazlık “taraflardan birinin bir olgu veya hukuk
kuralına ilişkin iddia veya talebinin, diğeri tarafından itiraz, karşı iddia ya
da inkârla karşılandığı belirli bir anlaşmazlık durumu” (Ceylan, 2007: 65)
şeklinde ifade edilmektedir.
Vergi uyuşmazlığı ise, verginin tarafları olan devlet ile vergi mükellefi
arasında, verginin tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme ve tahsil işlemleri
sırasında görüş ayrılıklarından dolayı ortaya çıkan anlaşmazlıklardır. Vergi
uyuşmazlıklarını hem devlet hem mükellef için zaman ve gelir kaybına yol
açan bir durumdur.
Vergi yönetimi, şekli ve maddi vergi hukuku kapsamında bir
vergilendirme işlemi yaparken, yönetimin yapısından, işleyişinden,
personel yetersizliğinden kaynaklanan bazı hataların ve hukuk dışılıkların
ortaya çıkması mümkündür. Bazı durumlarda bu hata ve hukuka
aykırılıklara vergi mükellefleri neden olabilmektedir. Her iki durumda da,
uyuşmazlık çıkma olasılığı yüksektir. Diğer bir deyişle, vergi uyuşmazlığı
vergilemeye taraf olanların çıkarlarının çatışmasıyla ve kararlarında ısrar
etmeleriyle ortaya çıkmaktadır (Genç, Özmen, 2011: 98)
Vergi uyuşmazlıklarının çözümü vergi yönetiminin önemli
işlevlerinden biridir. (Ernst & Young, 2010). Vergi uyuşmazlıkları sıklık ve
karmaşıklıkta büyüdükçe, gelir organları, sınırlı kaynakların kısıtlamaları
altında vergi anlaşmazlıklarını etkin ve verimli bir şekilde çözmek için
zorluklarla yüzleşir. Bu zorluklar, vergi yönetiminin karşı karşıya kaldığı
daha geniş idari ve icra zorluklarının bir yönüdür. Sınırlı ve bazen sıkılan
bütçelerin kısıtlamaları altında, gelir organları küreselleşme, artan vergi
mükellefi hareketliliği ve bazen de sömürücü yaklaşımlar da dahil olmak
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üzere modern baskılar karşısında yönetim farklı çözüm yolları arayabilir
(OECD Paris, 2013).
Bu arayıştan hareketle çalışmamızda, vergi yönetimi ile vergi
mükellefleri anlaşmazlıkları çözmek için mevcut süreci tamamlamak
amacıyla alternatif anlaşmazlık çözüm stratejisi olarak arabuluculuk
müessesesi değerlendirilmiştir. Vergi uyuşmazlıklarının çözümünde vergi
yönetiminin "statükocu yaklaşımı” göz önünde bulundurulduğunda,
arabuluculuk birkaç vergi uyuşmazlığının çözümlenmesinde tercih edilen
bir strateji olarak karşımıza çıkabilir. Uygun koşullarda kullanıldığında,
arabuluculuk uygulaması, anlaşmazlık çözümünü sağlamak için daha hızlı
ve daha az masraflı bir yol olabilir.
4. Türkiye’de Vergi Uyuşmazlıklarının Mevcut Yasalardaki
İdari Çözüm Yolları
Toplumsal yaşamın içinde kişiler arasında olduğu gibi devlet ile
mükellef arasında bir düzen ve hukuk kuralları olmasına rağmen
uyuşmazlıkların meydana gelebilmektedir. Bu uyuşmazlıkları çözebilmek
amacıyla toplum bir takım kurallar koymakta ve bazı kurumlar
getirmektedir (Kırbaş, 1996: 179).
Ekonomide ortaya çıkan gelişmeler, mevcut vergi kanunlarında sık sık
değişikliğe neden olduğu gibi günün koşullarına göre vergi çeşitleri de
artabilmektedir. Dolayısıyla vergi çeşitlerinin artması ve kanunlarda sık sık
gerçekleştirilen değişiklikler, hem vergi mükelleflerini hem de vergi
yönetimini hataya sürüklemekte dolayısıyla uyuşmazlıkların ortaya
çıkmasına yol açmaktadır.
Ülkemizde, vergi uyuşmazlığının kaynaklarına dar kapsamda
baktığımızda, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’u (VUK) ve 4458 sayılı
Gümrük Kanun’a göre yapılan işlemlerden oluşturmaktadır. Geniş
kapsamda baktığımızda ise 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’a göre yapılan işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar
ile vergi alanında yapılan düzenleyici işlemlerden doğan uyuşmazlıkları da
eklememiz gerekir (Candan, 2010).
Bu uyuşmazlıkları önlemek için vergi yönetimi her türlü önlemi almak
durumundadır. Gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacak yasal önlemleri
alarak, mükellefleri aydınlatarak, tutarlı ve istikrarlı bir uygulamayla bu
uyuşmazlıkları azaltabilir. Ancak bütün bu önlemlere karşın yine de bazı
uyuşmazlıklar çıkabilecektir. İdare bu uyuşmazlıkları çözebilmek için de
bazı önlemler alabilir.
Ülkemizdeki vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarının belirlemek
istediğimizde, idari çözümler (barışçıl çözümler) - yargısal çözümler
ayrımı yapılabilir. İdari çözüm vergi yükümlüsü ile vergi dairesi arasında
uyuşmazlık konusunun çeşitli barışçıl yöntemlerle, anlaşarak ya da idari
269

denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına ilişkin yöntemlerdir.
Kural olarak vergiler ile cezalar için tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında
başvurulabilmektedir (Karakoç, 2007: 38-39). Böylece vergi yönetimi
mükellefle kuracağı iyi bir diyalogla uyuşmazlıkları, karşılıklı anlaşma ile
kısa sürede ve az masrafla çözebilir (Kırbaş, 1996: 180). Uzlaşma ve
düzeltme yolları barışçıl çözümleri yollarıdır ve bu yollara başvurma
zorunluluğu yoktur. İstenirse doğruca yargısal çözüm yolu da tercih
edilebilir. Vergi davası açmak, kanun yollarına başvurmak suretiyle
çekişme bir çözüme bağlanır (Öncel, Kumrulu, Çağan, 2006: 170).
VUK’a göre idari aşamada düzeltilebilecek uyuşmazlıklar, genel
bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere
ait vergi, resim, harç ve bunlara ait cezaları kapsamaktadır. Uygulamada
vergi uyuşmazlıkları en çok denetimler ve vergi incelemesi sonucunda
bulunan matrah ve matrah farkları oluşturmaktadır (Bilici, 2013: 129).
Mevzuatımızda vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözüm yolları
arasında; uzlaşma, hatalarda düzeltme, cezalarda indirim, pişmanlık, genel
idari düzeltme başvurusu, dinleme ve gümrük vergilerinde itiraz, indirim
ve uzlaşma bulunmaktadır. Söz konusu idari çözüm yolları başka bir
çalışmanın konusunu oluşturması nedeniyle burada sadece ismen sayılmış
ancak açıklamalarına yer verilmemiştir.
5. Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları
Anlaşmazlık sosyal ve ekonomik yaşamın ayrılmaz doğal bir parçasıdır.
Bu anlaşmazlıkların büyük çoğunluğu önemsizdir. Daha ciddi ve karmaşık
davalarda zaman ve para kaybına neden olur. Alternatif çözüm süreçleri
davanın taraflarına zorlu çözüm yollarından daha iyi bir seçenek
sunmaktadır. Daha az zaman ve daha az para harcayarak inatçı
anlaşmazlıkların yargı yoluyla çözüme ulaştırılması durumunda karşı
karşıya kalınabilecek zorluklardan kurtulabilme imkânı tanımaktadır.
Black’s Law Dictionary, alternatif uyuşmazlık çözümünü “dava
dışında bir anlaşmazlığı çözme prosedürü” olarak tanımlamaktadır.
Kanada ADR Enstitüsü ise “geleneksel dava süreci dışında prosedürler ile
genellikle anlaşmazlığın taraflarının bunu çözmek istediği gönüllü bir
girişim” olarak tanımlanır (Black, 1968: 2-1956).
Alternatif Uyuşmazlıkların Çözümü Yasa’sında, ADR' i “ normal
yargılama sürecinden başka uyuşmazlıkları çözme yöntemlerinin toplu
açıklaması ” olarak tanımlamaktadır. Bu tanımda, ADR mekanizmaları
mahkemede dava açmaktan başka uyuşmazlıkları çözmek için kullanılan
tüm yöntemleri ifade eder (ADR, 2010: 39).
Uyuşmazlığın taraflarından biri, her hangi bir zamanda, alternatif
uyuşmazlık çözüm sürecini sona erdirerek, anlaşmazlıklarını çözmek için
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yargı yoluna başvurmaları konusunda özgürdürler. En çok tercih edilen
alternatif çözüm yollarından üçü aşağıda kısaca açıklanmıştır.
5.1. Müzakere (Negotiation)
Müzakare, tarafların karşılıklı olarak bir araya gelerek uyuşmazlık
konusunda görüşlerini paylaştığı ve anlaşmaya varmayı hedeflediği ancak
üçüncü bir kişinin yardımını veya desteğini almadığı, bir alternatif
uyuşmazlık çözüm yöntemidir (Tanrıver, 2006: 160). Burada amaç
karşılıklı görüşerek, çatışmanın büyümeden engellenmesidir. Ancak
genellikle olumlu bir sonuca ulaşamamaktadır.
5.2. Tahkim (Arbitration)
Diğer bir alternatif çözüm yolunu oluşturan tahkim, uyuşmazlığı
kanıtlarla incelenerek kararın açıklanmasına dayanan ve tarafsız üçüncü
bir kişi aracılık ettiği bir çözüm yoludur. Tarafların, bu yolla bir anlaşmaya
varması beklenir. Tahkimin vergi uyuşmazlıklarının çözümü için uygun bir
yol olduğunu savunan görüşler bulunmaktadır. Bu uygulamada tarafsız
üçüncü kişinin olaya objektif yaklaşma imkânının olması, daha kısa sürede
sonuç alınması, ucuz, az prosedürlü ve gizlilik içermesi nedeniyle bu
yöntem dikkat çekicidir. Ayrıca vergi uyuşmazlığı konuları daraltılıp
bölünebilir (McDonough, 1993: 41).
Ülkemizin açısından durum daha ilginçtir ki, taraf olduğumuz çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında uluslararası vergi anlaşmaları için
çözüm mekanizması olarak sadece karşılıklı anlaşma usulüne yer verilmiş
olup, tahkim müessesesinden uzak durulmuştur.
5.3.Arabuluculuk (Mediation)
Arabuluculuk, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının başlıca
örneklerinden biridir. Black’s Law Dictionary, tartışan tarafların karşılıklı
olarak hoş bir çözüme ulaşmasına yardımcı olmaya çalışan, nötr bir üçüncü
taraf içeren, bağlayıcı olmayan bir anlaşmazlık çözümü yöntemi olarak
tanımlamaktadır. Arabuluculuk, anlaşmazlık çözümüne ulaşmak için
gönüllü, işbirlikçi ve kooperatif bir süreçtir (Davis, 1989: 5). Temel amacı,
tarafların karşılıklı olarak anlaştıkları ve gönüllü olarak kabul ettiği
anlaşmazlık kararlarına varmaktır (Boulle and Kelly, 1998).
Arabulucu arabuluculuk sürecinde belirleyici bir rol oynamaktadır.
Arabulucu, anlaşmazlıkların sonucunu belirlemek için hiçbir güce sahip
değildir. Daha ziyade anlaşmazlık çözme sürecinde üçüncü bir göz olarak
tarafların kendi kararlarını almaları ve uzlaşma sağlayabilmeleri için,
tarafları gerçekleri ve konuları ortak bir anlayışa getirmek için çalışır.
Bu yöntem ile her iki tarafında kazanması ve işlem maliyetlerinin
azalması nedeniyle vergi uyuşmazlıklarının çözümünde oldukça iyi bir yol
olduğu düşünülmektedir (Meyercord, 2010: 931). Nitekim Zimmerman,
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konusunda uzman bir arabulucunun vergi ve mükellefin çalıştığı sektör
konusundaki tecrübeleri sayesinde maliyetlerin azalarak zaman tasarrufu
sağlanacağı belirtilmiştir (Zimmerman, 2000: 56). Sonuç itibariyle kamu
alacağının en kısa sürede ve en az maliyetle devlet hazinesine kaydolması
en istenilen durumdur.
Arabuluculuk faaliyeti kolaylaştırıcı, değerlendirici veya bunların bir
birleşiminden oluşabilir (Picard, 2000: 45). Ayrıca arabuluculuk
uygulaması, dava maliyetleri ile kıyaslandığında daha düşük seviyede
kalmaktadır. Arabulucuların konunun dışında üçüncü bir kişi olarak, farklı
bakış açıları ile bakması çözümü kolaylaştırabilir. Devlet ve mükellefin
karşılıklı olarak iletişime geçmeleri ve çözüm için çaba göstermeleri
hususunda teşvik edici olabilirler (Kay ve Depew, 2000: 20).
Diğer taraftan vergi uyuşmazlıkları konusunda arabuluculuk
yönteminin uygun olmadığı görüşüne sahip olanlar da bulunmaktadır.
Burada tarafların karşılıklı çıkarlarının yer aldığı bir süreç olduğu ve özel
hukuk uyuşmazlıklar da genellikle taraflar arasında olası bir kişisel
ilişkinin olduğu ancak vergi uyuşmazlıklarında geçmişte ortaya çıkmış
kişisel bir ilişkinin olmadığı ve gelecekte de olmayacağı varsayılır
(McDonough, 1993: 41). Bu durumda bir taraf da kişisel çıkar varken
karşıda devlet otoritesi ve çıkarı yer almaktadır.
Unutulmaması gereken ise, arabuluculuğun bağlayıcı bir durum
olmadığı ve her durum için de uygun olmadığıdır. Örneğin duruşmanın
yapılacağı uyuşmazlıklarda ve esasa ilişkin incelemelerde arabuluculuk
yöntemi uygun bir yöntem değildir. Daha çok tahsil anlaşmazlıkları ve
vergi mükellefinin idari aşamadaki görüşmeler sırasında iyi niyetli
davranmadığı sınırlı sayıda durum için uygundur. Eğer anlaşma
sağlanamazsa taraflar anlaşmazlığı yargıya taşıyabilirler (Welty, Thomas
ve Mudigere, 2012: 29). Burada arabuluculuk daha çok mevcut çözüm
yollarını tamamlayan bir görev üstlenmektedir (Biniş, 2013, 19).
6. Vergi Mevzuatı Kapsamındaki Mevcut Uyuşmazlık Çözüm
Prosedürlerindeki Zorluklar
Amerika Birleşik Devletlerinde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm
Yasası'nda arabuluculuk, taraflar arasındaki ihtilafı, yasa’ sının ilgili
bölümleri uyarınca bir karara varmaya yardımcı olan tarafsız bir kişiyle
tartıştığı, bağlayıcı olmayan bir süreç olarak tanımlamaktadır (Jone,
2013). Bu tanımının bir sonucu olarak arabuluculuk; tarafsız bir kişi
tarafından, tarafların anlaşmazlığını çözmelerine diyalog aracılığıyla
yardımcı olan ve bağlayıcılığı olmayan bir süreçtir, şeklinde
tanımlayabiliriz. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, arabulucular tarafların
yerine bir karar vermemekte, karar vermeye zorlamamakta, bunun yerine,
tarafların kendilerinin anlaşmazlıklarına bir çözüm bulmalarına yardımcı
olmaktadır.
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Her uygulamada olduğu gibi arabuluculuk uygulamasının avantaj ve
dezavantajları bulunmaktadır.
6.1. Arabuluculuğun Avantajları
Bir arabuluculuk anlaşmasına varıldığında, itiraz edenlerin kendileri
için mutabakat anlaşması olacaktır. Tarafların her biri kendi amaçları için
tatmin edici bulduğu bir anlaşma sağlamaktadır. Bu uygulamada, davaya
karar veren, kazanan ve kaybedenin olduğuna karar veren bir hâkimin
olduğu davadan farklıdır. Ayrıca, hakemin bir kazanan ve / veya kaybeden
ilan
ederek
anlaşmazlığa
karar
verdiği
tahkimden
de
farklıdır. Arabuluculukta, kazanan ve kaybedenler yoktur. Aksine, bir
anlaşmazlığın dostane bir çözümü vardır ve taraflar için bir kazan-kazan
sonucu durumu söz konusudur. Dostane çözüme ulaşılamadığında ise
uyuşmazlığı çözmek için dava açma veya tahkim etme haklarını
kullanabilirler.
Arabuluculuğun bu avantajı, vergi uyuşmazlıklarının çözümü için
özellikle önemlidir. Çünkü vergi mükellefleri ile vergi yönetimi arasındaki
iyi ilişki, vergi yasalarına ve yönetmeliklerine uyum amacıyla
korunmalıdır.
Arabuluculuk uygulaması birçok ülkede yaygın bir şekilde teşvik
edilmektedir. Arabulucu, ortaya konan uyuşmazlığı anlamak için temel
konuları araştırmaktadır. Bu, pazarlık görüşmelerinin desteklenmesiyle bir
anlaşmaya varmak için önemlidir. Bu nedenle arabuluculuk sadece dava
ile ilgili masrafları ve gecikmeleri azaltmaz, aynı zamanda tarafların
karşılıklı olarak faydalı bir çözüme ulaşmasına veya anlaşmazlıklarının
takdir edilmesine yardımcı olur.
Araştırmalara göre; İngiltere'de arabuluculuk uygulaması ile vergi
uyuşmazlıklarını en fazla 120 gün içinde çözülmesine yol açtığına dair
önemli veriler bulunmaktadır (Kasser-Tee, 2016). İngiltere'de uygulanan
arabuluculuk müessesesi ile 1 Nisan 2013-14 Ocak 2014 tarihleri arasında
küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile yaşanan vergi
uyuşmazlıklarının % 79' unun 120 gün içinde çözüldüğünü görülmektedir
(Jone and Maples, 2012). Bu istatistikler aynı zamanda, arabuluculuk
müessesesinin uygulandığı büyük ve karmaşık vakaların % 83'ünün
çözüldüğünü göstermektedir. Bu, İngiliz Gelir İdaresi HMRC' nin, iki
yıllık başarılı bir alternatif uyuşmazlık çözümünün denenmesi sonucunda
elde edilmiştir. Arabuluculuğun vergi uyuşmazlıklarına başarıyla
uygulandığı diğer ülkeler ise Avustralya (Hepworth, 2014), Hollanda
(Raensch et al, 2014), Yeni Zelanda (Jone, 2013), Güney Afrika (Thuronyi
ve Espejo, 2013) ve Amerika Birleşik Devletleri (Jone and Maples,
2012)’ dir.
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Vergi uyuşmazlıklarının arabuluculuktan sonra bile çözülmediği
durumlarda, pilot davalardan elde edilen veriler, arabuluculuğunun ihtilaf
konusu konuların kapsamını en aza indirdiğini, vergi mükellefinin
deneyimini iyileştirdiğini, kişisel/iş ilişkilerini sürdürmeye veya
iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve gönüllü uyumluluğunu artırdığını
göstermektedir (NADRAC, 2009: 2-12). Vergi uyuşmazlıklarının
çözümünde arabuluculuk uygulamasının diğer faydalarını ise şu şekilde
sıralayabiliriz:
1. Tarafların kendi haklarını korumak için konuşmaları ve kendi
anlaşmazlıklarının sonucunu belirlemeleri için yetkilendirilmiştir.
2. Tarafların yargı kararlarından daha iyi bir şekilde ihtiyaçlarını
karşılayacak bir sonuca ulaşmalarını sağlamıştır.
3. Tarafların gayri resmi olmalarını ve dolayısıyla doğrudan
mükelleflerin daha fazla katılımını teşvik etmektedir.
4.

Daha ucuz, daha az stresli ve daha hızlıdır.

5. Uyulması muhtemel olan ve nihayet anlaşmazlığı çözme olasılığı
daha yüksek olan bir anlaşma oluşturur.
6.

Yargılamanın gizli olması tarafların açıklığı kolaylaştırmaktadır.

7. Kişisel / iş ilişkilerini sürdürmeye veya geliştirmeye yardımcı
olmaktadır (NADRAC, 2009: 74).
Arabuluculuk müessesesinin uygulandığı ABD’deki pilot vakalar, vergi
uyuşmazlıklarının çözümü ile ilgili olarak zaman ve maliyetleri azalttığını,
uyuşmazlığın tamamen veya kısmen çözülmesinin 30 gün ile 120 gün
arasında gerçekleştiğini göstermektedir (NADRAC, 2009: 75).
6.2. Arabuluculuk Dezavantajları
Arabuluculuğu vergi uyuşmazlıklarını çözmek için kullanmanın başlıca
zorluklarından biri, yasallık ilkeleri ve vergilendirmenin eşitliği ile ilgili
genel kaygıdır. Arabuluculuğun hukukun üstünlüğüne zarar vermediğine
dikkat edilmelidir. Örneğin, kanunun açık olduğu hallerde, tarafların
yasanın belirsiz etkilerini müzakere etmelerine izin verilmemelidir.
Arabuluculuğun temel dezavantajlarından biri, her türlü anlaşmazlığın
arabuluculuk tarafından çözülememesidir. Birçok ülkede, uyuşmazlıkları
dava yoluyla sonuçlandırılması, özellikle de her iki tarafın da bir üst
mahkemeye itiraz ya da temyize gitmeleri durumunda birkaç yıl sürebilir.
Bu, vergi gelirlerinin tahsilatını engellediği gibi vergi mükellefi ile vergi
yönetimi arasındaki ilişkiyi zora sokar. Ayrıca, yasal süreçte ödenen
ücretler ile birlikte maliyetlerde artar.
Arabuluculuğun vergi uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılmasının
bir başka sorunu teknik uzmanlıktır. Vergilendirme özel bir alandır. Bu
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nedenle, arabuluculuk eğitimi almayan bir vergi uzmanı, bir vergi
anlaşmazlığına aracılık etme yetkisine sahip olmayabilir.
Diğer taraftan arabuluculuk müessesesi ile çözülemeyecek
uyuşmazlıklar, çözülebilecek uyuşmazlıklardan daha fazladır.
Arabuluculukla çözülemeyecek uyuşmazlıklar; ulusal veya kamu yararı,
çevre, Anayasanın uygulanması, yorumlanması ve yasalar tarafından
alternatif bir yöntem ile çözülemeyen herhangi bir konu şeklinde
sıralanabilir. Ayrıca dava yoluyla çözülmesi gereken uyuşmazlıklar, kanun
maddesinin yorumlanması gereken anlaşmazlıklar ve yeni yasal konuları
gündeme getiren veya daha geniş bir kamu yararı olan anlaşmazlıklar için
genellikle önerilmez.
Bazı vergi kanunu hükümleri yorumlara açıktır. Belli bir muğlak
hükmün, sayısız davaya konu olması durumunda, belirsizliği çözmek ve
genel bir karara varmak için dava uygun olabilir. Diğer taraftan, her iki
taraf makul bir çözüm bulmaya hazır olduğu sürece, izole edilmiş davalar
arabuluculuk yoluyla daha etkin bir şekilde ele alınabilir. Bu yaklaşım,
vergilendirme için anayasal ve yasal temelin ilgili mevzuata uygun olarak
yapılmasını ve vergilendirmenin tehlikeye düşmemesini sağlar.
7. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümünde
Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Arabuluculuğun

Günlük yaşamda karşılaşılan medeni, ticari ve iş uyuşmazlıkları için
geliştirilen alternatif çözüm yollarının vergi uyuşmazlıklarında da
uygulanabilirliği, birçok ülkeyi araştırmaya yönlendirmiştir. Yargının iş
yükü hafifletmek için vergi uyuşmazlıkları konusunda alternatif çözüm
yollarının uygulanabileceğini savunanlar, karmaşık vergi kanunlarının
ancak konusunda uzman kişilerce değerlendirmesi halinde etkin bir şekilde
çözümleneceğini ileri sürmektedirler (Biniş, 2013: 24).
Vergi kanunlara dayanılarak alınır. Bu nedenle, arabuluculuğun vergi
anlaşmazlıklarında uygulanabilir olup olmadığı ilgili vergi mevzuatı
hükümlerine bağlıdır. Kanunlarımız arabuluculuk müessesesinin vergi
uyuşmazlıklarının çözümü için kullanımına ilişkin bir hüküm
bulunmamaktadır. Kanun sadece özel hukuka tabi uyuşmazlıkların çözümü
için getirilmiştir ancak kanuna yapılacak bir ekleme ile birlikte kamu
hukuku alanında kullanılması da mümkün olabilir. Burada önemli, olan
mevcut vergi hukuku düzenimize uygun olup olmayacağıdır.
Özel hukukta borç alacak ilişkisi taraflar arasındaki sözleşmeden,
haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanır. Vergi alacağında
alacaklı vergi idaresi gücünü devletin egemenlik gücünden alır ve taraflar
arasında yani mükellef ve vergi idaresi arasında oluşan alacak – borç
ilişkisinde, taraflar eşit değildir (Candan, 2010).
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Devlet, gerektiğinde, kamu gücünü kullanarak, mükelleflerin kendi
rızaları ile vergiyi ödememeleri durumunda, cebren tahsil yoluna gidebilir.
Bu zorlama nedeniyle; vergi ilişkisinde tarafların eşit koşullarda olduğu
özel hukuk kurallarına tabi değildir. Söz konusu ilişkinin, devlet tarafından
kamu gücü kullanılarak oluşturulan diğer ilişkilerde olduğu gibi, devletin
üstün hak ve yetkileri ile bu hak ve yetkiler karşısında güçsüz durumda
bulunan vergi mükellefinin çıkarlarını dengeleyen özel kuralları vardır.
Devletin üstün hak ve yetkileri nedeni ile de arabuluculuk
müessesesinin vergi hukukunun her alanında kullanmak mümkün
olamamaktadır. Ancak günümüzde ekonomik ve ticari yaşamdaki
gelişmelerden kaynaklı olarak vergi uyuşmazlıkları ile ilgili yargının iş
yükü gittikçe artmaktadır. Bu artış birçok ülkede arabuluculuk
müessesesini vergi uyuşmazlıklarında uygulamaya yönlendirmiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinde, İngiltere’de, Kanada’da, Hollanda’da
ve Fransa’da arabuluculuk iç hukuk sisteminin bir parçası olarak vergi
uyuşmazlıklarında da kullanılmasına karşın Türkiye’de ise sadece iş
hukuku alanında karşılaşılan uyuşmazlıklarda kullanılmaktadır.
Vergi uyuşmazlıklarındaki unsurlar diğer uyuşmazlıklardan çok
farklıdır. Esas olarak, anlaşmazlık, ticari kişiler veya özel kişiler arasında
değil, özel kişi ile Devlet arasındadır. Uyuşmazlık yargı sürecine
taşındığında konu çekişmeli hal alması nedeniyle bu süreçte mükellef ile
vergi yönetimi birbirine cephe almaktadır. Dolayısıyla da bu durum ise ikili
ilişkileri zedeleyebilmekte ve mükellefin vergiye gönüllü uyum konusunda
olumsuz bir etki yaratmaktadır (Biniş, 2013: 26).
Arabuluculuğu vergi uyuşmazlıklarının çözümü için bir seçenek olarak
kullanmak, hem vergi mükellefinin hem de vergi yönetimlerinin yararına
olabilecektir.
8. Sonuç
Vergi uyuşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin kullanılması
durumunda, karşılıklı oturup anlaşması gereken taraflardan biri özel kişi,
diğeri ise devlettir. Otoriter yapısı ile kanunları koyan devletin vatandaşı
ile karşılıklı oturup, vatandaşla eşit koşullarda olması ve kendi vatandaşı
olan bir arabulucunun onları anlaştırmaya çalışması Türk Hukuk
Sistemi’nde kabul edilebilir bir durum değildir.
Ancak yeni bir hüküm yaratmadan ve vergi adaletini bozmayacak
konularda, uzlaşmada olduğu gibi oturup karşılıklı çıkarlar tartışılabilir. Bu
konular itiraz edilen vergi denetim raporuna ilişkin olarak vergi dairesinin
çözümünün mükellef tarafından beğenilmemesi durumunda, yoklama ve
mahalli vergilerde ortaya çıkan vergi uyuşmazlıklarında ve tahsilat
anlaşmazlıklarında arabuluculuk müessesesinin uygulama alanı
bulabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, arabuluculuğun daha
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küçük, daha az karmaşık dolaylı vergi anlaşmazlıklarını çözmek için
zamanında ve etkili bir yol olabileceğini doğrulamıştır. Arabuluculuğun
kullanılmasının, davaların maliyetlerini ve gecikmelerini kesinlikle
azaltacağını göstermektedir.
Buradaki hassas konu vergi uyuşmazlıklarının, özel kişiler arasında
değil, özel kişi ile devlet arasında olmasıdır. Anayasamızın ‘Vergi Ödevi’
başlıklı 73. Maddesi: “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün adaletli ve
dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.” şeklinde
belirtilmiştir. Ayrıca Anayasamızın 10. Maddesine göre de: “Herkes, dil,
ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri
sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” ifadesi yer
almaktadır. Bu maddeler göz önünde bulundurulduğunda arabuluculuk
uygulaması ile kişiye özel çözüm bulunması kanun önünde eşitlik ilkesine
aykırıdır. Bu nedenle bu uygulamanın vergi uyuşmazlıklarının çözümünde
kullanılabilmesi için bu hususlara dikkat ederek arabuluculuk uygulama
şablonun çok net bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir
düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile yasallık ve vergilendirmenin eşitlik
ilkelerinin ihlal edilmesinin de önüne geçilebilecektir.
Anayasa’da ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ve yasallık ilkeleri ile
çelişmesine rağmen kişiye özel çözüm üretir durumdaki uzlaştırma
müessesesinin ve af uygulamalarının vergi uyuşmazlıklarının çözümünde
çok yararlı kurumlar olduğu da unutulmamalıdır. Arabuluculuk
uygulaması ile mükelleflerle karşılıklı görüşmelerin ve iletişimin geliştirilmesi
sağlanarak, yargısal işlemlerin ve yönetim ile uyuşmazlıkların önceden
engellenmesini sağlanabilir.
Yapılan araştırmalarda anlaşmaya varılamasa bile, tarafların yalnızca
zaman ve / veya maliyet tasarrufu sağlamadığı, aynı zamanda vergi
mükellefiyle vergi yönetimi arasında da gelişmiş bir ilişki olduğunu
göstermiştir. Vergi mükellefinin, vergi yönetimini arabuluculuğa
katılmadan önceki halinden daha olumlu bir şekilde görmesini
sağlamaktadır.
Sonuç olarak, arabuluculuk uygulamasının avantajları olduğu kadar
dezavantajları da bulunmaktadır. Vergi uyuşmazlıklarında uygulama alanı
bulabilmesi durumunda kanun önünde eşitlik ve yasallık ilkelerine çok
dikkat ederek bir kanun düzenlenmelidir. Devleti vatandaşı ile eşit
koşullarda görmeyen ama karşılıklı diyalogla sorunu yargıya gitmeden
çözebilecekleri bir yapı kurulabilir. Böylece hem vergi yönetimi hem de
mükellef açısından zaman ve para tasarrufu sağlanmış olacaktır.
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SOSYAL MEDYANIN MUHASEBE DERSİ ALAN
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
The Effect of Socıal Medıa on Students in Accountıng Course: A
Research
Hüseyin Ali KUTLU & Seyhan ÖZTÜRK
Giriş
Günümüzde ülkelerin rekabet edebilir ekonomiye sahip olmak ve
bunun sürdürülebilirliğini sağlamak adına nitelikli iş gücünden
beklentileri farklılaşmaktadır. İşletmelerin iş gücünden beklentilerinin
farklılaşması altında yatan temel neden; bilgi çağından dijital çağa geçiş
sürecinde yaşanan zorluklardan kaynaklanmaktadır. Time dergisi her yıl
seçtiği yılın kişisi unvanına 2006 yılında internet kullanıcılarını layık
görmüştür. “Yılın Kişisi: Sen” kapak konusu ile çıkan sayıda dijital
topluma ve dijital çağa dikkat çekilmektedir. Bu tarihten sonra dijital
teknolojide sosyal medyanın önemli bir yere sahip olduğu ve tüm
dünyayı etkisi altına aldığı açıkça görülmektedir. Dijital çağın getirisi
olan bilgi ve iletişim teknolojisi araçları eğitim sisteminin en önemli
unsurlarından birini oluşturmaktadır. Doğal olarak bu alanlarda meydana
gelen hızlı ilerleme ve gelişme eğitim öğretim sistemine de hemen
yansımaktadır (Banar ve Zeytinoğlu, 2014:154). Yaşanan bu yeni
gelişmeler öğretim anlayışında da değişmelere neden olmuş yeni öğretim
yöntem ve tekniklerinin kullanımını gerekli kılmıştır. İçinde
bulunduğumuz “dijital çağda” yeni kavram ve yaklaşımlar öğretim
alanında yerini almış ve özellikle muhasebe alanında meydana gelen
yasal değişikliklerle birlikte muhasebe eğitiminin de ayrılmaz bir parçası
olarak ortaya çıkmıştır (Kutlu, Tazegül ve Elyıldırım, 2014:19).
Yapılan bu çalışmada amaç; Ardahan, Iğdır ve Kafkas
üniversitelerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin farklı
bölümlerinde eğitim gören ve muhasebe dersleri alan öğrencilerin sosyal
medya kullanma düzeyini, sosyal medya kullanmanın alınan muhasebe
eğitimi üzerindeki etkilerini tespit etmek ve öğrencilerin bu yöndeki
algılarını belirlemeye çalışmaktır. Bahsi geçen örnek kitle üzerinde bu
konuda ilk olması çalışmayı özgün kılmaktadır.



Prof. Dr. Kafkas Üniversitesi,İİBF,İşletme Bölümü,huseyinalikutlu@gmail.com
Dr.Öğr.Üyesi, Kafkas Üniversitesi, İİBF,İşletme Bölümü,seyhan87ozturk@gmail.com



283

1. MUHASEBE EĞİTİMİ VE SOSYAL MEDYA
Muhasebe bir meslek olarak, bazı toplumların ekonomik
kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Meslek, ölçme raporlama
bilgi sistemi olarak hem mikro hem de makroekonomik faaliyetleri
kapsayabilir ve ekonomik olay ve kararlarla ilişkili çeşitli alt sistemlerden
oluşur. Bu alt sistemler; başlıca temel muhasebe alanları olarak
tanımlanan, işletme muhasebesi, devlet muhasebesi, sosyal muhasebe,
denetim ve vergileme ve ekonomik planlama, proje değerleme, sermaye
oluşumu konularındaki tüm yardımları içerir (Romanus ve Arowoshegbe,
2014:129). Profesyonel muhasebe eğitiminin şu andaki içeriğinin geçmiş
50 yıl boyunca önemli ölçüde aynı kaldığından şüphe yoktur. Bu içerikler
geleceğin muhasebe meleği için de yetersizdir. Muhasebecilerin ne
yaptığı ve muhasebe eğitimcilerinin ne anlattığı arasında gittikçe büyüyen
bir boşluk var. Muhasebenin içeriklerinde değişiklikler yapılması
gerektiği yönünde görüşler bildirilmektedir (Fouche, 2013:137).
Dijital çağda bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sisteminin
vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki hızlı gelişme ve ilerleme her geçen gün birçok değişimi
de beraberinde getirmektedir. Bu tür değişme ve gelişmeler doğal olarak
yeni eğitim ve öğretim araçlarını gerekli kılarak, eğitim sistemlerinin
yeniden şekil almasına sebep olmaktadır. Dijital çağın önemli
unsurlarından biri de “sosyal medya”dır. Bireylerin internet aracılığıyla
online olarak yaptıkları paylaşımları da kapsayan ve dijital çağın önemli
bir iletişim aracı olan “sosyal medya” da bu yeni eğitim araçlarından
birisi olarak öne çıkmaktadır. Sosyal medyanın yükseköğretimde
kullanılması çok farklı avantajlar sağlamaktadır. Karşılıklı etkileşimin
sağlanması, öğrenme motivasyonunun yükseltilmesi, kişiselleştirilmiş
ders araçlarının kullanımı ve iş birliğine dayalı yeteneklerin geliştirilmesi
bu avantajlar içinde sayılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte günümüz
internet kullanıcıları tarafından çok sık kullanılan sosyal medya farklı
niteliklerde çok sayıda çalışmaya konu olmuştur ancak öğrencilerin
akademik performansına etkisini ölçen yeterli sayıda çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle akademik performans ile sosyal medya
arasındaki ilişkiyi inceleyen detaylı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır
(Banar ve Zeytinoğlu, 2014:154). Bu bağlamda aşağıda muhasebe eğitimi
kavramsal olarak ele alınmakta değinilmekte ve sonrasında sosyal
medyanın muhasebe eğitimindeki yeri irdelenmektedir.
1.1. Muhasebe Eğitimi
Eğitim; öğrenme ve öğretme süreçlerinin bir sonucu olarak ifade
edilmektedir. Öğretme, bir amacın planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi
için öğrenci ile öğretici arasında yürütülen faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla eğitimin gerçekleşmiş sayılabilmesi için;
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öğretim sürecinin başarılı şekilde sonuçlanması ve bununla birlikte
öğrenmenin de gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Öğrenme temelde
doğumla başlayan, hayat boyu devam eden, kişiden kişiye farklılık
gösteren bir süreçtir. Sosyal hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan
mesleklerde nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi adına ihtiyaç duyulan
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim türü de mesleki eğitim olarak
tanımlanmaktadır. Mesleki eğitimin daha da özel bir boyutu olan
muhasebe eğitimi ise; öğrencilerin işletme kararlarında etkileyici olacak
bilgileri belirlemesi, toplaması, ölçmesi, kaydetmesi, doğruluğunu
denetlemesi, raporlar halinde özetlemesi sonucu karar vermede kullanılan
bilgi ve becerilerin geliştirilmesi adına verilen mesleki bir eğitim sürecini
ifade etmektedir. Muhasebe eğitiminde teori ve uygulama birbirinin
ayrılmaz parçalarıdır. Bu noktada muhasebe eğitiminin niteliği, kalitesi
ve durumu mesleğin etkin ve kaliteli olarak uygulanmasına doğrudan etki
etmektedir. Günümüz dünyasında mesleğin imajı ve itibarı açısından
verilen eğitim son derece önemli olmaktadır (Köse ve Acar, 2017: 1050).
Etkin bir muhasebe eğitiminin gerçekleşebilmesi için teorik temel
bilgilerin öğrencilere kavratılmasının yanında bu bilgileri kullanabilme
yeteneklerinin geliştirilmesi ve bu alanda yaşanan güncel gelişmeler takip
edilerek uygulamalar yoluyla bunların öğrencilere kazandırılması
gerekmektedir (Erol ve Erkan, 2008: 286) . Bunlara ek olarak öğrencilere
zamanı etkin kullanma, problem çözme, iletişim kurma, takım oluşturma
gibi yetilerinde kazandırılması gerekmektedir. Öte yandan muhasebe
eğitiminde kalite ve niteliğin artması verilen eğitim içeriğinin kapsamlı
olması; eğiticinin sahip olduğu bilgi birikimi, kullandığı anlatım tekniği,
ders araç, gereç ve donanımlar, teknolojik unsurlar gibi çeşitli etmenler
tarafından etkilenmektedir (Kutlu, 2010: 233-235).
1960’lardan beri muhasebe eğitimindeki kalitenin azaldığına dair,
mesleki muhasebe organizasyonlarından olduğu gibi muhasebe
akademisyenleri ve uygulayıcıları tarafından eleştiriler ve çalışmalardan
sürekli bir bilgi akışı söz konusudur (Madsen, 2015:1142). Bu bağlamda
hem mesleki organizasyonlar hem de akademik camia muhasebe
eğitiminin sorunlarını çözmek için sürekli çalışmalar ve etkinlikler
yürütmektedir.
Geleneksel muhasebe eğitiminde öğrencilere gözlemlenmiş olaylar
öğretilir. Bu anlamda muhasebe eğitiminde amaç; söz konusu olan
gözlemlenmiş olayların kayıt şekilleri, değerlemeleri, kaydedilen
bilgilerin bilanço ve gelir tablosunda nasıl raporlanacağı hususlarını
öğrencilere öğretebilmektir. Ancak değişen ve gelişen iş dünyasının
ihtiyacını karşılayabilmek için artık bu eğitim şekli yeterli olmamaktadır.
Bunun yerine geleneksel eğitim sisteminde değişikliğe gidilerek
öğrenciye defter tutma, raporlama bilgisi vermenin yanında çok yönlü
düşünebilme yetisi kazandırılması gerekmektedir (Hatunoğlu,2006: 191).
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Nitekim ABD’de de benzer girişimlerde bulunulmuş, Muhasebe
uygulayıcıları ve muhasebe eğitimcileri birlikte muhasebe müfredatını
yeniden yapılandırmak için çaba göstermişlerdir. 1989'da sekiz büyük
firma ve Amerikan Muhasebe Birliği, Muhasebe Eğitimi Değişim
Komisyonunu oluşturmak için işbirliği yapmışlardır. Bu komisyon
muhasebe eğitiminde değişiklik için bir katalizör olarak kuruldu. Bu
noktada iki temel amaç söz konusudur; (1) Başlangıç seviyesindeki
muhasebecileri istihdam eden işverenlerin ihtiyaçlarına duyarlı olacak
şekilde muhasebe eğitimindeki değişikliklerde liderlik sağlamak, (2) yeni
müfredatın ele alınmasında ve değişimin pedagojik olarak
değerlendirilmesinde eğitimcilere yardımcı olmak (Chen&Fok,
2013:137).
Amerikan Muhasebe Birliği (American Accounting AssociationAAA) muhasebe eğitimcilerinin mesleki organizasyonudur. 1986 yılında
bu organizasyonun Bedford komitesi muhasebe eğitimini ağır bir şekilde
eleştiren bir rapor yayınladı. Komite 1925-1985 yılları arasındaki
dönemin muhasebe meslek mensuplarının ve muhasebe eğitiminin görev
ve sorumluluklarını incelemiştir. Raporda, geride kalan 60 yıl boyunca
meslekteki önemli değişikliklere rağmen muhasebe eğitiminin
değişmeden kaldığı vurgulanmıştır. Rapor muhasebe eğitiminin önemli
ölçüde yenilenmesi için çağrıda bulunmuştur. Komitenin iki üyesi olan
Bedford ve Shenkir 1987 yılında raporun etkilerini aşağıdaki şekilde
vurgulamışlardır (Chu&Man, 2012:121);



Muhasebe eğitimi, özel programlarda daha iyi öğretilebilen
ayrıntılı teknik prosedürlerden daha çok kavramlar üzerinde
durmalıdır,
Yaşam boyu öğrenmenin öne çıkarılmasına ihtiyaç vardır.

Muhasebe eğitiminin en zor kısmı; muhasebe mantığının genel kabul
görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebenin temel kavramlarına
dayanmasıyla birlikte; uygulamaların kanunlarla belirlenmiş olması ve
sık sık değişikliklere maruz kalıyor olmasıdır. Bu değişimlerin muhasebe
uygulamalarına getirdiği farklılıkların ve yeniliklerin en kısa sürede en
etkin şekilde öğrencilere ulaştırılması gerekmektedir. Bunun için dijital
çağın getirisi bilişim teknolojilerinden, bilgi ve iletişim araçlarından
faydalanmak yeni gelişmelerin öğrencilere kavratılması konusunda elzem
hale gelmektedir (Hatunoğlu,2006: 191).
Sonuç olarak muhasebe eğitimi alan öğrencilere teorik bilgi
birikiminin yanı sıra uygulama ve pratikle alakalı bilgilerinde verilmesi
esastır. Buradaki amaç öğrencinin ilerde karşılaşabileceği sorunlara
hazırlık niteliğinde yorum ve analiz yetilerinin geliştirilmesi gerekliliğidir
(Erol ve Erkan, 2008: 299). Çünkü özellikle muhasebe eğitimi alan
öğrencilerden ilerde teorik prensipler ile desteklenmiş pratik uygulama
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bilgilerini sergilemeleri beklenmektedir (Karcıoğlu ve Dızman, 2016:
873). Dolayısıyla öğrenci –öğretici iletişiminin az olduğu, ezberci, pasif
bir geleneksel eğitim yerine teknoloji destekli interaktif öğretim modelini
benimsemek her anlamda daha faydacı bir yaklaşım olmaktadır.
1.2. Muhasebe Eğitiminde Sosyal Medyanın Yeri
Sosyal medya, kullanıcılarının içerik oluşturma ve değiştirmesine izin
verilen web tabanlı araçlar ve uygulamalar olarak tanımlanabilir. Bu
anlamda sosyal medya, bireysel kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin
bireysel veya topluluklar tarafından paylaşılmasına, tartışılmasına ve
değiştirilmesine izin veren interaktif platformları tasarlamak için
teknolojilere bağlıdır (Lang, 206:6).
Sosyal medya mevcut jenerasyonda çalışma şeklini değiştirmektedir.
Öğrenciler şimdi bilgi edinmede sosyal medyaya başvurmaktadır (Rajesh
ve Michael, 2015:30). Son zamanlarda sosyal medya kullanımı, akademik
maksatlı iletişimin artırılması ve benimsenmesi olarak görülmektedir
Ancak ülkeler arasında sosyal medya kullanım oranları değişiklik
göstermektedir. Birçok ülke ve değişik kullanıcı toplulukları arasında
bazı üniversiteler öğrenmeyi desteklemek amacıyla sosyal medya
kullanım yollarını geliştirmek için çaba sarf etmektedir (ALRahmi&Othman, 2013:1541).
Hali hazırda kullanılan, eğitim tekniklerinin yeterli görülmediği
durumlarda
yükseköğretim
kurumları
profesyonel
muhasebe
yeterliliklerini öğretmek ve geliştirmek için çok daha güncel ve çağdaş
eğitim yöntemleri arama yoluna gitmektedirler (Zraa, 2012: 7). Bu
durumda eğitimde geleneksel araçlar terk edilerek yerini teknolojik
araçların kullanımına bırakmaktadır (Çankaya ve Dinç, 2009: 27).
Bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişim eğitimde kullanılan
materyallere yansıyarak eğitim teknolojilerini de geliştirmektedir.
Örneğin; eğitim sürecinde kullanılan kara tahta, tebeşir gibi ders
materyalleri çoğu eğitim kurumunda yerini akıllı tahta, projeksiyon,
tablet, bilgisayar gibi modern eğitim teknolojilerine çoktan bırakmıştır.
Teknoloji destekli kullanılan bu yeni eğitim yöntemleri; geleneksel
eğitim yöntemlerinin eksik tarafları tamamlamak suretiyle kalıcı bir
öğrenmeye zemin hazırlamaktadır. Bu sayede eğitim süreci daha kaliteli
hale gelmekte ve öğrencilerin eğitim sürecine dahil edilmesi ile eğitim
interaktif hale gelmektedir. Ayrıca yine bu sayede eğitimde meydana
gelebilecek herhangi bir risk ya da olumsuzluk durumları da bertaraf
edilebilmektedir (Büyükarıkan ve Büyükarıkan, 2014: 66).
Dijital çağın bir gereği olarak muhasebe eğitimi; teknolojide,
yasalarda, ekonomide, sosyal ve hatta siyasal yaşamda ortaya çıkan
değişimlere ayak uydurabilmek için; ders içeriklerini, araç ve gereçlerini,
eğitim tekniklerini değişime uygun ve sürekli bir biçimde güncellemek
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zorundadır. Öte yandan meslek mensupları da değişen koşullara uyum
sağlayabilmek için kendilerini güncel tutmak zorunda kalmaktadırlar.
Bunun için meslek içi eğitimlere katılma, günceli takip etme, sürekli
okuma ve özellikle bilgi ve iletişim teknolojisi araçlarını kullanabilme
becerilerini geliştirmek durumundadırlar (Tuğay ve Ömürbek, 2014:72).
Önceki araştırmaların analizinde Fouch (2006) tarafından sınıflandırılan
muhasebe eğitimini halen etkilemekte olan beş temel faktör şu şekilde
sıralanmaktadır; (1) sürekli değişen iş dünyası, (2) öğrenenlerin öğrenme
becerilerindeki eksiklikler, (3) muhasebe eğitimcileri tarafından
gerçekleştirilen değişikliklere direnç, (4) sürekli gelişme için
gereklilikler, (5) öğrenenlerin yeni jenerasyonu (Fouché, 2013:137).
Hızlı değişme ve gelişmeler her meslek grubunda olduğu gibi
muhasebe meslek mensuplarının faaliyette bulundukları çevreleri de
derinden etkilemektedir. Özellikle hızla ilerleyen bilgi teknolojileri ve
internet; küresel iletişimi tamamen etkilemekte, değiştirmekte ve
değiştirmeye de devam etmektedir. Bu sayede iş dünyası ulusal düzeyle
yetinmeyerek uluslararası bir boyut kazanmaktadır. Bu gelişmelerle
birlikte muhasebe meslek mensuplarından her zamankinden çok daha
fazla şekilde topluma katkı sağlamaları beklentisi de artış göstermektedir.
Muhasebe meslek mensuplarının bu beklentileri karşılayabilmesi için
gerekli yetkinliklere sahip olmanın yanı sıra; bunları koruması da
gerekmektedir. Diğer bir ifade ile eğitim ve staj yoluyla elde edilen
birikimleri mesleki gelişim ile de korumak gerekmektedir (Fidan ve
Subaşı, 2015: 86). Bu noktada bilgi teknolojilerinden faydalanılması,
temel muhasebe eğitiminin çeşitli dijital teknolojiler ile desteklenmesi bu
durum için önemli bir zemin hazırlamaktadır.
Muhasebe eğitiminde gerçekleştirilecek yeniliklerin nihai hedefi;
öğrencilere sistemli düşünme, iletişim kurma ve işbirliği yapma
yeteneklerinin kazandırılması olarak açıklanmaktadır. Bu noktada yaşam
boyu öğrenme amacıyla tutarlı olarak hem üniversitelere hem de
muhasebe alanındaki düzenleyici kurumlara büyük görevler düştüğü
aşikârdır. Sosyal medya eğitim süreci boyunca; öğrenci ile öğretici
arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesinde, öğrenme sürecine aktif
katılımın arttırılmasında, ses, video, resim gibi materyallerle süreci
destekleyerek; iş birliğine dayalı öğrenme yönteminin bir aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu bağlamda dijital teknolojinin eğitime bir yansıması
olan sosyal medyanın muhasebe eğitimi için yenilikçi bir araç olduğu
açıkça görülebilmektedir (Banar ve Zeytinoğlu, 2014 :156).
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2. SOSYAL MEDYANIN MUHASEBE DERSİ ALAN
ÖĞRENCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK
ARAŞTIRMA
Çalışmanın bu kısmında; uygulamayı oluşturan anketin bulguları ve
değerlendirmeleri yer almaktadır.
2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Muhasebe eğitiminde geleneksel yöntemlerden daha ziyade çağın
gereklerine ayak uyduran teknoloji destekli eğitim modeli tercih etmek
yapılan bir çok literatür çalışmasıyla desteklenmiştir. Bu bağlamda;
yapılan araştırmanın temel amacı; Ardahan, Iğdır ve Kafkas
üniversitelerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin farklı
bölümlerinde eğitim gören ve muhasebe dersleri alan öğrencilerin; sosyal
medya kullanma düzeyini, sosyal medya kullanmanın alınan muhasebe
eğitimi üzerindeki etkilerini tespit etmek ve öğrencilerin bu yöndeki
algılarını belirlemeye çalışmaktır. Bu temel amacın yanı sıra ulaşılmaya
çalışılan diğer amaçlar ise; çalışmaya katkıda bulunan öğrencilerin
demografik özelliklerini belirlemeye çalışmak, sosyal medya kullanmanın
muhasebe eğitimine etkisini ölçme amaçlı oluşturulmuş yargılara,
öğrencilerin katılma düzeyini belirlemeye çalışmaktır.
2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırları
Araştırmanın kapsamını; Ardahan, Iğdır ve Kafkas üniversitelerinde
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin farklı bölümlerinde eğitim gören
ve muhasebe dersleri alan öğrenciler oluşturmaktadır.
Anket formu; Banar ve Zeytinoğlu (2014) “Sosyal Medyanın
Muhasebe Bölümü Öğrencilerinin Akademik Performansı Üzerindeki
Etkisi: Ampirik Bir Çalışma”, adlı çalışmalarından faydalanılarak
hazırlanmıştır.
Bilimsel çalışmaların genelinde olduğu gibi bu alan araştırmasında da
çeşitli yönlerden birtakım sınırlamalar yer almaktadır. Bunlar;




Araştırma tasarımının kesitsel nitelikte olması ve belirli bir
dönemi
kapsaması,
araştırmanın
sınırlarından
birini
oluşturmaktadır.
Araştırmadan elde edilen verilerin doğruluğu ve geçerliliği; veri
toplama yöntemi için kullanılan anket formunda bulunan yargı
cümleleri kullanılan ölçek ile sınırlı tutulmuştur.
Araştırmadaki veriler ve ortaya çıkan bulgular, araştırmaya
katılanlar ve onların anketteki sorulara katılma düzeyleri ile
sınırlı olmaktadır.
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Anketler yüz yüze uygulandığı ve gönüllülük esasına dayanarak
doldurulduğu için katılımcıların isteksiz olmaları vs. gibi
zorluklar da araştırmanın kısıtlarını oluşturan diğer nedenlerdir.
2.3. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmanın bu başlığı altında; araştırmanın ana kütlesi, bu ana
kütleden yapılan örneklem seçimi, veri toplama yöntemi ve aracı,
anketlerin geçerliliği ve güvenilirliği ile verilerin analizinde kullanılan
yöntemler hakkında bilgilere yer verilmektedir.
2.3.1.

Araştırmanın Anakütlesi ve Örneklemi

Alan çalışması kapsamında bulunan bu araştırmanın ulaşılabilir
anakütlesini (evren), Ardahan, Iğdır ve Kafkas Üniversitelerinde, İİBF’de
öğrenim gören ve muhasebe dersi alan öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırma için uygun bir örneklem belirlenirken; anakütleyi iyi temsil
edebilecek bir örneklem büyüklüğüne, örneklemin geçerlilik ve
güvenilirlik düzeyinin yüksek olmasına, maliyete, zaman aralığına ve
araştırma verilerinin analiz edilme koşullarına dikkat edilmiştir (Padem
vd., 2012: 63). Bu bağlamda araştırma örnekleminin belirlenmesinde,
olasılıklı örnekleme yöntemlerinden basit tesadüfî örnekleme yöntemi
tercih edilmiştir. Ayrıca uygulamanın zaman ve mekân kısıtları olması,
bazı anketlerin de değersiz çıkması sonucu 540 adet anket analiz etmeye
değer bulunmuştur.
2.3.2.

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Aracı

Bu araştırmada, sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan ve
birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket yöntemi
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu, iki bölümden
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde, öğrencilerin demografik
özelliklerine ve sosyal medya kullanmalarına yönelik 12 soru; ikinci
bölümünde, sosyal medya kullanımının muhasebe eğitimine etkilerini
ölçen 20 yargı cümlesi bulunmaktadır.
Anket formunda aralık düzeyinde ölçümlere olanak sağlayan, beşli
likert tipi ölçek kullanılmıştır. Çünkü beşli likert tipi derecelemeli
ölçeğin, sosyal bilimler sahasında geniş bir kullanım alanı olduğu
bilinmektedir. Ayrıca bu ölçek daha fazla, kişilerin eğilim ve tutumunu
ölçmek için kullanılmaktadır (Büyüköztürk, 2010: 4). Dolayısıyla bu
ölçek ile araştırmacı; katılımcıların anket formunda bulunan yargı
cümlelerine karşı ne derecede eğilim ve tutum gösterdiğini
ölçebilmektedir. Anket formunda bulunan 20 adet yargı cümlesine verilen
yanıtların katılma dereceleri; (1) “Kesinlikle Katılmıyorum”, (2)
“Katılmıyorum”, (3) “Kararsızım”, (4) “Katılıyorum”, (5) “Kesinlikle
Katılıyorum” üzerinden değerlendirme yapılmıştır
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2.3.3.

Anketlerin Geçerliliği ve Güvenilirliği

Araştırma için geçerlilik; bir ölçme aracının amacına uygun, doğru ve
yeterli düzeyde yanıtlar alabilme derecesini göstermektedir. Yani bir
anket formunun neyi ölçtüğünün ve neyi ne derecede iyi ifade ettiğinin
göstergesi, geçerlilik kavramını açıklamaktadır. Bu kavram içerik, yapı
ve kapsam geçerliliği olarak üç çeşit geçerlilikten oluşmaktadır (Padem
vd., 2012: 63). Bu araştırmada kullanılan anket formunun geçerliliğini
sağlamak için bu konuda uzman birçok akademisyen, anket sorularının
uygulanabileceği noktasında olumlu görüşünü bildirmiştir.
Ölçme aracı olarak bir anket formunda bulunması gereken önemli bir
özellikse anketteki soruların güvenilir olmasıdır. Çünkü güvenilirlik; bir
anket formunda bulunan yargıların birbirleriyle olan tutarlılığını ve
kullanılan ölçeğin ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade
etmektedir. Dolayısıyla Cronbach’s Alpha katsayısı 0 ile1 arasında bir
değer alıp, kullanılan ölçeğin güvenilirliği; 0.00 ≤ α < 0.40 aralığında ise
ölçeğin güvenilir olmadığı, 0.40 ≤ α < 0.60 aralığında ise ölçeğin
güvenilirliğin düşük olduğu, 0.60 ≤ α < 0.80 aralığında ise ölçeğin
oldukça güvenilir olduğu, 0.80 ≤ α < 1.00 aralığında ise ölçeğin yüksek
derecede güvenilir olduğu yönünde yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2006:
403, 405).Bu bağlamda anket verilerinin içsel tutarlılığını ölçmek için
yapılan güvenilirlik analizinde, Cronbach’s Alpha katsayısı testi
uygulanmıştır. Araştırma için Cronbach’s Alpha katsayısı 0.87 olarak
tespit edilmiş olup, bu katsayının 0.80 ≤ α < 1.00 aralığında yer alması
ölçeğin oldukça güvenilir olduğu, bu bağlamda ulaşılan araştırma
bulgularının da güvenilirlik düzeyinin yüksek olacağı yargısına
varılmaktadır.
2.3.4.

Analiz Yöntemi

Anket sonucunda elde edilen verilerin analiz edilmesi için SPSS 20
(Statistical Package for Social Sciences) istatistik paket programı
kullanılmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde, parametrik mi ya da
parametrik olmayan (non-parametrik) testlerin mi kullanılacağını
belirleyebilmek için verilerin, normal bir dağılım gösterip göstermediği
incelenmiştir. Normal dağılım; sürekli bir dağılım olup burada gözlemler
çan biçiminde olmakta ve ortalama etrafında simetrik bir dağılım
göstermektedir (Nakip, 2013: 241). Nitel ve nicel değişkenlerin normal
bir dağılım gösterip göstermediğini test edebilmek için; Z istatistiği,
Kolmogorov-Smirnov (K-S) ve Shapiro-Wilks testleri kullanılmaktadır.
Buna göre çarpıklık katsayısının standart hatasına bölünmesi sonucunda
z- istatistiğinin; α = 0,05 için 1,96 ve α = 0,01 için 2,58’den küçük
çıkması durumunda, dağılımın normalden aşırı sapma göstermediği
şeklinde yorumlanabilir. Eğer örneklem büyüklüğü; 50’den küçük olursa
Shapiro-Wilks testi, 50’den büyük olursa Kolmogorov-Smirnov testi
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kullanılmaktadır. Bu iki testte p değerinin 0,05’ten büyük çıkması
durumunda, bu anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan aşırı
sapma göstermediği şeklinde yorumlanmaktadır (Büyüköztürk, 2010:
42).
Bu araştırmada örneklem büyüklüğü 50’den büyük olması nedeniyle
Kolmogorov-Smirnov testi kullanılmıştır. Buna göre verilere normal
dağılıma uygunluk testi yapılmış olup, sonuçlar aşağıdaki tablo ile
gösterilmiştir.
Tablo.1.Verilerin Normallik Testi Sonuçları
Kolmogorov-Smirnova
İstatistik

Sd.

İstatistik

Sd.

P.

Yargı 1

,243

540

,000 Yargı 11

,275

540

,000

Yargı 2

,195

540

,000 Yargı 12

,195

540

,000

Yargı 3

,292

540

,000 Yargı 13

,182

540

,000

Yargı 4

,302

540

,000 Yargı 14

,156

540

,000

Yargı 5

,155

540

,000 Yargı 15

,150

540

,000

Yargı 6

,213

540

,000 Yargı 16

,242

540

,000

Yargı 7

,201

540

,000 Yargı 17

,204

540

,000

Yargı 8

,220

540

,000 Yargı 18

,201

540

,000

Yargı 9

,264

540

,000 Yargı 19

,207

540

,000

Yargı 10

,269

540

,000 Yargı 20

,200

540

,000

P.

Tabloda verilerin normallik testi sonuçları bulunmaktadır.
Kolmogorov-Smirnov test sonuçlarına göre, yargı cümlelerindeki veriler
normal dağılım göstermemektedir. Çünkü test sonuçlarında yer alan
anlamlılık düzeyleri her yargı cümlesi için de 0,05 değerinden küçüktür.
Başka bir ifade ile α = 0,05 anlamlılık düzeyinde P = 0,000 < 0,05 olduğu
için normal dağılmadığı görülmüştür.
Katılımcıların demografik özellikleri, betimleyici istatistiklerden
frekans ve yüzde olarak açıklanmıştır. Anket formunda bulunan her bir
yargı cümlesi için verilen cevapların frekansları, yüzdeleri ve ortalamaları
açıklanmıştır. Araştırmaya katılanların anket formunda bulunan yargı
cümlelerine verdikleri cevaplar, olması gereken yargıyı açıklama
düzeylerine göre 5 puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Dolayısıyla
‘tamamen katılıyorum’ cevabı 5 puan, ‘hiç katılmıyorum’ cevabı ise 1
puan üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca ‘kararsızım’ cevabı ise
3 puan üzerinden değerlendirmeye alınmıştır. Bu bağlamda anket
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formunda bulunan her bir yargı cümlesinin ankete katılanlar tarafından
kabul edildiğini ifade edebilmek için, anketteki yargı cümlelerine verilen
cevapların oluşturduğu ortalama değer 3 puandan [(1+2+3+4+5)/5=3]
büyük olmalıdır.
2.4. Araştırmanın Bulguları ve Değerlendirmeleri
Araştırma bulgularının analiz edildiği bu konu başlığında; ilk olarak
araştırmaya katılanların demografik özellikleri tablolar halinde
açıklanmakta, sonrasında ise anket formunda bulunan yargı cümlelerine
verilen cevaplar analiz edilmektedir.
2.4.1.

Araştırmaya Katılanların
İlişkin Bulgular

Demografik

Özelliklerine

Ankete katılanların cinsiyetleri, yaş aralıkları, öğrenim gördükleri
üniversite, bölüm ve sınıflarını belirlemeye yönelik dağılımlar aşağıda
verilmektedir.
Tablo.2.Öğrencilerin Demografik Özelikleri
CİNSİYET

N

%

SINIF

N

%

Kadın

263

48,7

1.Sınıf

52

9,6

Erkek

277

51,3

2.Sınıf

105

19,4

YAŞ

N

%

3.Sınıf

194

35,9

18 Yaş Ve Altı

11

2,0

4.Sınıf

189

35,0

19-21 Yaş Arası

199

36,9

Bölüm

N

%

22-24 Yaş Arası

301

55,7

İşletme

225

41,7

25 Ve Üzeri

29

5,4

İktisat

140

25,9

ÜNİVERSİTE

N

%

SBKY

175

32,4

Ardahan Üniversitesi

280

51,9

Toplam

540

100

Iğdır Üniversitesi

88

16,3

Kafkas Üniversitesi

172

31,9

Toplam

540

100

Tabloya göre ankete katılanların 277’si (% 51,3) erkek, 263’ü (%
48,7) ise kadındır. Ankete katılanların yaşlarına göre dağılımları şu
şekilde olmaktadır. 301’i (%55,7) 22-24 yaş aralığında, 199’u (%36,9)
19-21 yaş aralığında, 29’u (%5,4) 25 yaş ve üzerinde bulunmaktadır.
Yalnızca 11’i (%2) 18 yaş ve altında olan öğrencilerden oluşmaktadır.
Öğrenim gördükleri üniversitelere göre dağılımları ise şu şekilde ifade
edilebilir. Ankete katılanların 280’i (%51,9) Ardahan Üniversitesi’nde,
172’si (%31,9) Kafkas Üniversitesi’nde ve 88’i (%16,3) ise Iğdır
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Üniversitesi’nde eğitim görmektedir. Öğrenim görülen sınıflara göre
dağılımlar; 194 öğrenci (%35,9) 3. Sınıf, 189 öğrenci (%35) 4. Sınıf,
105 öğrenci (%19,4) 2. Sınıf ve 52 öğrenci (%9,6) 1. Sınıf şeklinde
olmaktadır. Öğrenim görülen bölümlere göre dağılımlar ise; 225 (%41,7)
öğrenci işletme bölümü, 175 (%32,4) öğrenci iktisat bölümü ve 140
(%25,9) öğrenci Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü şeklinde
olmaktadır.
2.4.2.

Araştırmaya Katılanların Yargılara Katılma Düzeylerine
Dair Bulgular

Araştırmanın bu kısmında ankete katılanların genel olarak internet
kullanma, sosyal medya kullanma durumları ve sosyal medya
kullanımının muhasebe eğitimi üzerindeki etkilerini ölçen yargılara
katılma düzeylerinin dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki tablo ile
verilmektedir.
Tablo.3.Ankete Katılanların İnternet Kullanma Sıklığını Gösteren
Dağılım
İnternet Kullanma Sıklığı

N

%

Günde Bir Kez

85 15,7

Günde Birkaç Kez

443 82,0

Haftada Bir Kez

2

0,4

Haftada Bir Kaç Kez

6

1,1

Ayda Birkaç Kez

2

0,4

İnternet Kullanmıyor

2

0,4

Toplam

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 443’ü (%82) günde birkaç; 85’i
(%15,7) günde sadece bir kez ve 6’sı ise (%1,1) haftada birkaç kez
internet kullandığını beyan etmiştir. Yalnızca 2’si (%0,4) internet
kullanmadığını dile getirmiştir. Sonuçlara göre çok büyük bir çoğunluk
günde an aşağı birkaç kez internet kullanmaktadır. Günümüz teknolojik
şartlarına ve dijital çağın gereklerine göre çıkan bu durum gerçeklerle
paralellik göstermektedir.
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Tablo.4.Ankete Katılanların Sosyal Medya Kullanma Durumu ve
Sıklığını Gösteren Dağılım
Sosyal Medya Kullanma Durumu N

%

Evet

479 88,7

Hayır

61 11,3

Sosyal Medya Kullanma Sıklığı

N

%

30 dk dan az

97 18,0

30-60 dk.

162 30,0

61-120 dk.

116 21,5

121-180 dk.

58 10,7

181 dk. ve üzeri

107 19,8

Toplam

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 479’u (%88,7) sosyal medya
kullandığını; yalnızca 61’i (%11,3) genel olarak sosyal medya hesapları
kullanmadığını belirtmiştir. Bu dağılıma bağlı olarak sosyal medya
kullanma sıklığına bakıldığında ise; katılımcıların 162’si (%30) en az 3060 dk. aralığında; 116’sı (%21,5) 61-120 dk aralığında; 107’si (%19,8)
181 dk ve üzeri zaman aralığında sosyal medya hesapları üzerinde vakit
harcamaktadır. Sonuçlara göre büyük çoğunluğun sosyal medya üzerinde
epey vakit harcadığını göstermektedir.
Tablo.5.Ankete
Katılanların
Unsurlarına Göre Dağılımları

Kullandıkları

Sosyal

Sosyal Medya Unsurları

N

%

Ortak Projeler (Wikipedia)

28

5,2

Bloglar Ve Mikro bloglar (Twitter)

46

8,5

Medya

İçerik Paylaşım Toplulukları (Youtube) 282 52,2
Sosyal Ağlar (Facebook)
Sanal Oyunlar (Candy Crush)
Toplam

168 31,1
16

3,0

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 282’si (%52,2) youtube gibi içerik
paylaşım topluluklarını; 168’i (%31,1) facebook gibi sosyal ağları; 46’sı
ise (% 8,5) twitter gibi blogları; 28’i (%5,2) wikipedia gibi ortak projeleri
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kullandığını belirtmiştir. %3 lük bir kısmı oluşturan 16 kişi ise; candy
crash gibi sanal oyunları kullandığını ifade etmiştir.
Tablo.6.Ankete Katılanların Sosyal Medya Kullanma Amaçlarına
Göre Dağılımları
Sosyal Medya Kullanma Amacı
Eğitim Amaçlı

N

%

105 19,4

Arkadaşlarımla İletişim Kurmak 156 28,9
Kendimi İfade Etmek

19

3,5

Eğlenmek

260 48,1

Toplam

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 260’ı (%48,1) eğlenmek; 156’sı
(%28,9) arkadaşlarla iletişim kurmak; 105’i (%19,4) eğitim ve 19’u da
(%3,5) kendini ifade etme amaçlı olarak sosyal medya unsurlarını
kullandığını ifade etmiştir.
Tablo.7.Ankete Katılanların Muhasebe Eğitimi Kapsamında Sosyal
Medya Kullanma Amaçlarına Göre Dağılımları
Muhasebe Eğitimi Kapsamında Sosyal Medya Kullanma Amacı

N

%

Derste Öğrendiklerimi Pekiştirmek

216 40,0

Proje Ya da Ödev Hazırlamak

94 17,4

Yeni Bilgiler Edinmek

209 38,7

Öğretim Üyeleri İle İletişim Kurabilmek
Toplam

21

3,9

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 260’ı (%48,1) eğlenmek; 156’sı
(%28,9) arkadaşlarla iletişim kurmak; 105’i (%19,4) eğitim ve 19’u da
(%3,5) kendini ifade etme amaçlı olarak sosyal medya unsurlarını
kullandığını ifade etmiştir.
Tablo.8.Ankete Katılanların Muhasebe Eğitimi Kapsamında En Sık
Kullandıkları Sosyal Medya Unsurlarına Göre Dağılımları
Muhasebe Eğitimi Kapsamında En Sık Kullandıkları Sosyal
Medya Unsurları

N

%

Wikipedia

54 10,0

Youtube

295 54,6
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Academia

32

5,9

Facebook

12

2,2

Google

128 23,7

Linkedln

17

3,1

Slideshare

2

0,4

Toplam

540 100

Tabloya göre; ankete katılanların 295’i (%54,6) youtube; 128’i
(%23,7) google; 54’ü (%10) wikipedia; 32’si (%5,9) academia; 17’si
(%3,1) linkedln gibi sosyal medya unsurlarını muhasebe eğitimi
kapsamında yardımcı olarak kullandıklarını belirtmişlerdir.
Tablo.9.Ankete Katılanların Muhasebe Eğitimi Kapsamında Sosyal
Medyanın Etkileri Hakkındaki Düşüncelerine Göre Dağılımları
Yargılar

Yanıtlar

N

%

Sosyal medyanın muhasebe eğitimine etkisi
olumludur.

Evet

406

75,2

Hayır

134

24,8

Evet

424

78,5

Hayır

116

21,5

Toplam

540

100

Muhasebe alanında sosyal medya üzerinden
edinilen bilgiler faydalıdır.

Tabloya göre; ankete katılanların 406’sı (%75,2) sosyal medyanın
muhasebe eğitimine olumlu etki sağladığı; yine ankete katılanların 424’ü
(%78,5) muhasebe alanında sosyal medya üzerinden edinilen bilgilerin
faydalı olduğu düşüncesindedir.
Tablo 10. Araştırmaya Katılanların Sosyal Medya Kullanımının
Muhasebe Eğitimi Üzerindeki Etkilerini Ölçen Yargılara Katılma
Düzeylerinin Dağılımı
Yargılar
1. Okulda sosyal
medyayı kullanmam
arkadaşlarımla
etkileşimimi
kolaylaştırır.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Ort.
Kesinlikle Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle
Katılmıyorum
Katılıyorum
87
(%16,1)

64
(%11,9)
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68
(%12,6)

159
(%29,4)

162
(%30)

3,45

2.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
arkadaşlarımla
tartışmam için bana
fırsat verir.
3.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
arkadaşlarımla
iletişimimi
kolaylaştırır.
4.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
arkadaşlarımla bilgi
alışverişi yapmamı
sağlar.
5.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
öğretim üyeleriyle
etkileşimimi
kolaylaştırır.
6.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
öğretim üyeleriyle
tartışmam için bana
fırsat verir.
7.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
öğretim üyeleriyle
iletişimimi
kolaylaştırır.
8.Okulda sosyal
medyayı kullanmam
öğretim üyeleriyle bilgi
alışverişi yapmamı
sağlar.
9.İşbirliğine dayalı
öğrenme için sosyal
medyanın kullanılması
grup çalışmalarında
etkili olmuştur.
10.Arkadaşlarımla
birlikte çalışırken
sosyal medyayı
kullanmam araştırma
yeteneğimi
geliştirmemde yardımcı
olmuştur.
11.Grup çalışmalarında
sosyal medyayı
kullanmam yeni bilgi
ve beceriler edinmemde
bana yardımcı
olmuştur.
12.Sosyal medya
ortamında işbirliğine
dayalı öğrenme
deneyimi yüz-yüze
öğrenme ortamından
daha iyidir.

178
(%33)

108
(%20)

97
(%18)

91
(%16,9)

66
(%12,2)

2,55

77
(%14,3)

58
(%10,7)

75
(%13,9)

181
(%33,5)

149
(%27,6)

3,49

70
(%13)

53
(%9,8)

66
(%12,2)

195
(%36,1)

156
(%28,9)

3,58

107
(%19,8)

87
(%16,1)

118
(%21,9)

145
(%26,9)

83
(%15,4)

195
(%36,1)

111
(%20,6)

115
(%21,3)

74
(%13,7)

45
(%8,3)

2,37

92
(%17)

88
(%16,3)

113
(%20,9)

156
(%28,9)

91
(%16,9)

3,12

85
(%15,7)

80
(%14,8)

109
(%20,2)

174
(%32,2)

92
(%17)

3,20

55
(%10,2)

49
(%9,1)

100
(%18,5)

213
(%39,4)

123
(%22,8)

3,55

49
(%9,1)

45
(%8,3)

86
(%15,9)

208
(%38,5)

152
(%28,1)

3,68

52
(%9,6)

45
(%8,3)

83
(%15,4)

214
(%39,6)

146
(%27)

3,66

179
(%33,1)

114
(%21,1)

118
(%21,9)

79
(%14,6)

50
(%9,3)

2,45
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3,01

13.Sosyal medyayı
kullanmam okul
arkadaşlarım ve
öğretim üyeleriyle ile
kişisel ilişkilerimi
olumlu yönde
etkilemiştir.
14.Sosyal medyayı
kullanmam,
arkadaşlarım ve fakülte
ile etkileşimimde beni
değerli hissettirmiştir.
15.Sosyal medyayı
kullanmam okulda
görüşlerimin dikkate
alınmış olduğunu
hissettirmiştir.
16.Sosyal medyayı
kullanmam akademik
faaliyetlerimi ve
arkadaşlarımla
koordinasyonumu
kolaylaştırır.
17.Sosyal medyayı
kullanmam akademik
faaliyetlerimi ve
öğretim üyeleriyle
koordinasyonumu
kolaylaştırır.
18.Sosyal medya
üzerinden okul
arkadaşlarımla
düzenlediğimiz grup
tartışmaları akademik
performansımı arttırır.
19.Sosyal medya
üzerinden kurulan
öğrenci-öğretim üyesi
ilişkisi akademik
performansımı artırır.
20.Sosyal medya
yoluyla geliştirilen sınıf
arkadaşı ve öğretim
üyesi etkileşimi
akademik
performansımı artırır.

67
(%12,4)

82
(%15,2)

161
(%29,8)

157
(%29,1)

73
(%13,5)

3,16

111
(%20,6)

109
(%20,2)

158
(%29,3)

102
(%18,9)

60
(%11,1)

2,79

117
(%21,7)

113
(%20,9)

150
(%27,8)

103
(%29,1)

57
(%10,6)

2,75

55
(%10,2)

68
(%12,6)

115
(%21,3)

199
(%36,9)

103
(%19,1)

3,42

73
(%13,5)

89
(%16,5)

130
(%24,1)

168
(%31,1)

80
(%14,8)

3,17

71
(%13,1)

87
(%16,1)

128
(%23,7)

162
(%30)

92
(%17)

3,21

79
(%14,6)

98
(%18,1)

118
(%21,9)

167
(%30,9)

78
(%14,4)

3,12

80
(%14,8)

80
(%14,8)

124
(%23)

158
(%29,3)

98
(%18,1)

3,21

1. yargı cümlesine verilen cevapların % 59,4’ü (321 kişi) olumludur.
Bu yargıya kararsız kalanların oranı % 12,6 (68 kişi), olumsuz yanıt
verenlerin oranı ise % 28 (151 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, bu
yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,45 olması
bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 2. yargı cümlesine
verilen cevapların % 29,1’i (157 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız
kalanların oranı % 18 (97 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 53
(286 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, bu yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 2,55 olup 3 ortalamasının altında kalması
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bakımından “Katılmıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 3. yargı cümlesine
verilen cevapların % 61,1’ü (330 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız
kalanların oranı % 13,9 (75 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 25
(135 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 3,49 olması bakımından “Katılıyorum”
şeklinde yorumlanabilir. 4. yargı cümlesine verilen cevapların % 65’ü
(351 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların oranı % 12,2 (66
kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 22,8 (123 kişi) olmuştur.
Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama
değerin 3,58 olması bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir.
5. yargı cümlesine verilen cevapların % 42,3’ü (228 kişi) olumludur. Bu
yargıya kararsız kalanların oranı % 21,9 (118 kişi), olumsuz yanıt
verenlerin oranı ise % 35,9 (194 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum,
yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,01 olması
bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 6. yargı cümlesine
verilen cevapların % 22’si (119 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız
kalanların oranı % 21,3 (115 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %
56,7 (306 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen
cevapların oluşturduğu ortalama değerin 2,37 olup 3 ortalamasının altında
kalması bakımından “Katılmıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 7.yargı
cümlesine verilen cevapların % 45,8’i (247 kişi) olumludur. Bu yargıya
kararsız kalanların oranı % 20,9 (113 kişi), olumsuz yanıt verenlerin
oranı ise % 33,3 (180 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya
verilen cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,12 olması bakımından
“Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 8.yargı cümlesine verilen
cevapların % 49,2’si (266 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların
oranı % 20,2 (109 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 30,5 (165
kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 3,20 olması bakımından “Katılıyorum”
şeklinde yorumlanabilir. 9. yargı cümlesine verilen cevapların % 62,2’si
(336 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların oranı % 18,5 (100
kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 19,3 (104 kişi) olmuştur.
Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama
değerin 3,55 olması bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir.
10. yargı cümlesine verilen cevapların % 66,6’sı (360 kişi) olumludur.
Bu yargıya kararsız kalanların oranı % 15,9 (86 kişi), olumsuz yanıt
verenlerin oranı ise % 17,4 (94 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum,
yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,68 olması
bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 11. yargı cümlesine
verilen cevapların % 66,6’sı (360 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız
kalanların oranı % 15,4 (83 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %
17,9 (97 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 3,68 olması bakımından “Katılıyorum”
şeklinde yorumlanabilir. 12. yargı cümlesine verilen cevapların % 23,9’u
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(129 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların oranı % 21,9 (118
kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 54,2 (293 kişi) olmuştur.
Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama
değerin 2,45 olup 3 ortalamasının altında kalması bakımından
“Katılmıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 13.yargı cümlesine verilen
cevapların %42,6 ’sı (230 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların
oranı % 29,8’i (161 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %27,6’sı
(149 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 3,16 olması bakımından “Katılıyorum”
şeklinde yorumlanabilir. 14. yargı cümlesine verilen cevapların %30’u
(162 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların oranı %29,3 (158
kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %40,8 (220 kişi) olmuştur
Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama
değerin 2,79 olup 3 ortalamasının altında kalması bakımından
“Katılmıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 15. yargı cümlesine verilen
cevapların %39,7’si (160 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların
oranı % 27,8 (150 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 42,6 (230
kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargının yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 2,75 olup 3 ortalamasının altında kalması
bakımından “Katılmıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 16. yargı
cümlesine verilen cevapların %56’sı (302 kişi) olumludur. Bu yargıya
kararsız kalanların oranı 21,3 (115 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı
ise %22,8 (123 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen
cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,42 olması bakımından
“Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 17. yargı cümlesine verilen
cevapların %45,9’u (248 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların
oranı %24,1 (130 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise % 30 (162 kişi)
olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu
ortalama değerin 3,17 olması bakımından “Katılıyorum” şeklinde
yorumlanabilir. 18. yargı cümlesine verilen cevapların %47’si (254 kişi)
olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların oranı %23,7 (128 kişi),
olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %29,2 (158 kişi) olmuştur. Dolayısıyla
bu durum, yargıya verilen cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,21
olması bakımından “Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 19. yargı
cümlesine verilen cevapların %45,3’ü (245 kişi) olumludur. Bu yargıya
kararsız kalanların oranı %21,9 (118 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı
ise % 32,7 (177 kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen
cevapların oluşturduğu ortalama değerin 3,12 olması bakımından
“Katılıyorum” şeklinde yorumlanabilir. 20. yargı cümlesine verilen
cevapların %47,4’ü (256 kişi) olumludur. Bu yargıya kararsız kalanların
oranı %23,3 (124 kişi), olumsuz yanıt verenlerin oranı ise %29,6 (160
kişi) olmuştur. Dolayısıyla bu durum, yargıya verilen cevapların
oluşturduğu ortalama değerin 3,21 olması bakımından “Katılıyorum”
şeklinde yorumlanabilir.
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SONUÇ
Günümüz teknoloji çağında bilgi teknolojileri ve sosyal medya
araçlarından bağımsız zaman geçirmek neredeyse imkânsız bir hal
almıştır. Bu kadar vazgeçilmez hale gelen sosyal medya araçlarını eğitim
anlamında kullanmak da açınılmaz olmuştur. Elbette bu durumun bir
takım avantaları da mevcuttur.
Yapılan bu araştırma bağlamında; sosyal medya kullananlar
katılımcıların yarısından oldukça fazlasını oluşturmaktadır. Sosyal medya
kullanım sıklığı; en az 30-60 dakika arası olarak tespit edilmiştir. En fazla
kullanılan sosyal medya unsuru içerik paylaşım toplulukları (youtube)
olarak görülmüştür. Elde edilen verilere göre katılımcılar en çok
eğlenmek ve arkadaşları ile iletişim kurabilmek amaçlı sosyal medya
kullanmaktadır. Muhasebe eğitimi açısından; derste öğrendiklerini
pekiştirme ve yeni bilgiler elde etme amaçlı olarak en çok kullanılan
sosyal medya unsurları; youtube ve google olmuştur. Bunların yanında
katılımcıların büyük çoğunluğuna göre; sosyal medyanın muhasebe
eğitimine katkısı olumludur ve muhasebe alanında sosyal medya
üzerinden edinilen bilgiler oldukça faydalıdır. Bunların yanında;
katılımcılara göre muhasebe eğitimi açısından değerlendirildiğinde sosyal
medyayı kullanmak arkadaşlarla etkileşimi, iletişimi, bilgi alışverişini
kolaylaştırır. Öğretim üyeleriyle etkileşimimi ve bilgi alışverişi yapmaya
imkân sağlar. Bireylerin araştırma yeteneğini, kişisel ilişkilerini,
akademik faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır.
Yapılan literatür incelemesi ve söz konusu araştırma bağlamında
ulaşılan sonuç; sosyal medya kullanımının eğitim özellikle muhasebe
eğitimi üzerinde olumlu etki yarattığı önünde olmuştur.
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ADLİ MUHASEBE VE MUHASEBE DENETİMİ İLİŞKİSİ
The Relationship Between Forensic Accounting And Accounting
Auditing
Öznur ARSLAN*
1. GİRİŞ
Globalleşmeyle beraber adli muhasebe hizmetleri ön plana
çıkmaktadır. Dünyayı sarsan finansal skandallarla beraber hileleri önleme
ve tespit etme noktasında muhasebe denetimine başvurulmaktadır. Fakat
muhasebe denetimi hata ve hileleri tespit etme noktasında yetersiz
kalabilmekte ve bu durum neticesinde Adli Muhasebeye ihtiyaç
duyulabilmektedir. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde
uygulanmakta olan “Adli Muhasebe” uygulamaları, hile ve yolsuzlukları
ortaya çıkarma, yargıya intikal eden muhasebesel anlaşmazlıkların
çözümü konularında mahkemelere ve avukatlara destek sağlamaktadır.
Adli muhasebe hizmeti ile bağımsız denetimin sınırlarını aşan,
muhasebe denetiminin uygulama alanlarına girmeyen yolsuzlukların ve
hilelerin ortaya çıkarılması sağlanmaktadır. Muhasebe denetimi, finansal
tabloların güvenilir olup olmadığı hakkında bir görüş bildirme
faaliyetidir. Muhasebe denetimi, hileli finansal tablolarda olumsuz görüş
bildirerek çalışmasına son verir, hileyi ve hileli eylemi gerçekleştireni
ortaya çıkarmaya değinmez. Ancak Adli muhasebe hizmeti tam bu
noktada gerekli incelemeler ve araştırma teknikleriyle hileyi tespit
ederek, ortaya çıkarır. Hileli eylemleri gerçekleştirenlerin yargı önüne
çıkarılmasında adalete katkıda bulunur.
2. ADLİ MUHASEBE VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küreselleşme ve teknolojik yenilikler değişim ve gelişimi beraberinde
getirmektedir. Bu durum ise kişi ve kurumları değişiklikler
gerçekleştirmeye mecbur bırakmaktadır. Değişimle beraber stratejik
planlama, sonuç odaklı olma, yöneticilerin sorumluluklarını artırma gibi
konular daha ön plana çıkmaktadır. Nitekim son yıllarda kişi ve kurumlar
kaynakları etkin kullanamamakta ve sorumluluklarını yerine
getirememekte dolayısıyla olaylar mahkemelere intikal ettirilmektedir.
Bu aşamada yanlış amaçlarla kullanılmış ya da çalınmış değerlerin
tazmin ettirilmesi amacıyla adli muhasebe devreye girmekte ve adli
muhasebeciler adaletin yerini bulmasına yardımcı olmaktadırlar.
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2.1. Adli Muhasebenin Tanımı
Adli kelimesi Türkçe ‘de adaletle ilgili olan, adaletle ilişkili olay,
nesne, olgu, husus veya kavram anlamlarına gelmektedir. Türkçe’de adli
olarak karşılığını bulan İngilizcede “forensic kelimesinin sözcük anlamı
“mahkemeye, mahkemelerdeki yargılamaya, hukuksal çatışmalara ait”
olarak özetlenebilir. Kamuya intikal eden tartışmalara yönelik olarak
kullanılabilecek adli kelimesi en genel anlamda hukuk bilimine ait her
konu için kullanılabilir (Aktaş & Kuloğlu, 2008: 102; Gülten & Kocaer,
2011: 61).
Adli muhasebe, genel kabul görmüş muhasebe standartları
çerçevesinde mahkemeye intikal etmiş finansal olayların uzman kişi ya
da kurumlar tarafından, hukuk ve muhasebe yönüyle tekrar yorumlanarak
gerçek veya gerçeğe en yakın sonuçlara ulaşmayı hedefleyen bir meslek
alanıdır (Pamukçu, 2017:229).
Adli muhasebe mahkemeye intikal etmiş veya henüz etmemiş ancak
hukuksal bir çatışma yaratması muhtemel konunun esaslı bir boyutunu
muhasebe ile ilişkili ihtilafların oluşturduğu, psikoloji, suç bilimi gibi
diğer bilim dallarından da yararlanan kendine has araştırma, sorgulama
ve analiz teknikleri kullanarak gerçeği arayan bir bilim dalıdır
(Dağdeviren & Mirza, 2017:211 ).
Adli muhasebe, en genel ifadeyle muhasebe bilgisi ve araştırmacılık
yeteneklerinin yargısal sorunların çözümünde kullanılmasını sağlayan bir
bilim dalıdır. Bu bilim dalı, çeşitli uyuşmazlıkların çözümünde
kullanılmak üzere delil niteliğindeki tüm unsurları toplamak, analiz
etmek ve değerlendirmek ve sonuçları anlaşılır hale getirerek kamuoyu
ile paylaşmak amacıyla muhasebe, denetim, finans, kantitatif yöntemler
ve hukuk alanlarında özel araştırma ve incelemeye yönelik becerilerin
uygulanmasını içermektedir. Her ne kadar son yıllarda daha fazla
gündemde olsa da adli muhasebe, yeni bir uzmanlık alanı değildir (Çabuk
& Yücel, 2012, 30).
2.2. Adli Muhasebeye İhtiyaç Duyulma Sebepleri
Dünyayı sarsan Enron, Parmalat, Worldcom, Adelphia gibi muhasebe
skandalları muhasebe ve denetim faaliyetlerinin sorgulanmasına sebep
olmuş bu durum ise muhasebe denetimin önemli hale getirerek
denetçilere daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Gerçekleşen muhasebe
hileleri sadece işletme sahip ve yatırımcıları değil aynı zamanda işletme
çıkar grubu olarak görülen devlet, kredi kuruluşları, tedarikçiler ve
denetim firmalarını da etkilenmiştir. Muhasebe ve denetim meslek
mensuplarından kötü niyetli kişiler çeşitli hile yollarına başvurarak
rakamları manipüle edebilirler. Bir anda birler bine, karlar zarara ve
zararlarda kayba dönüşebilir. Bu gibi durumlarda hesapları iyi kontrol
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eden, işinde uzman bir hesap kontrolörüne (denetçisine) ihtiyaç
duyulmaktadır. AICPA (Uluslararası Yeminli Muhasebeciler Birliği),
muhasebecilerin davalarda sunduğu desteği; “Hiçbir avukatın diğerine
sağlayamayacağı profesyonel destek” olarak açıklar (Pazarçeviren, 2005:
2).
Denetim ve inceleme özelliklerini kapsayan ve muhasebenin uzmanlık
alanlarından biri olarak değerlendirilen Adli Muhasebeciliğin ortaya
çıkmasındaki sebepler şöyledir (Bozkurt, 2000: 56–57):
 Ticari işlemlerin karmaşık bir hal alması neticesinde kişiler ve
kurumlar çok sayıda mahkemeye başvurabilmektedir.
 Kişi ve kurumlar ile devlet arasındaki ilişki sorun
yaratabilmektedir.
 İşletme çalışanları hilelere başvurabilmekte ve bu hileleri
ortaya çıkarmak zor bir hal alabilmektedir.
 İşletme başarısızlıkları her geçen gün artabilmektedir.
 Avukat ve mahkemeler faaliyetlerini yerine getirirken artan
oranda uzman desteğine ihtiyaç duyabilmektedir.
Adli muhasebeciler muhasebe işlemlerinde, şirket birleşme ve
edinimlerinin
araştırılmasında,
mali
suçların
ve
vergilerin
incelenmesinde, denetim işlerinde, terörizmle alakalı çalışmalarda,
bireysel delillerin toplanmasında görev alabilmektedirler.
Adli
muhasebeciler büyük şirketlerin muhasebe departmanlarında ve devlet
yönetiminin her kademesinde istihdam edilebilirler (www.forensicaccounting-information.com).
2.3. Adli Muhasebenin Faaliyet Alanları
Adli muhasebecilere iş dünyasındaki sorunları çözmeye yönelik
eğitimler verilmektedir. Bu meslek aracılığıyla mahkemeye intikal etmiş
olaylar çözüme ulaştırılmaya çalışılabilmektedir. Adli muhasebeciler
analiz ve inceleme becerilerini birleştirerek güncel konuları
aydınlatmakta ve bir olayı ortaya çıkarmayı başararak adaletin yerini
bulmasını sağlayabilmektedir. Adli muhasebe faaliyet alanları aşağıda
belirtilen üç ana başlıktan oluşmaktadır (Rezaee & Burton, 1997: 480).
Bunlar;
 Hile Denetçiliği,
 Dava Destek Danışmanlığı ve
 Uzman Şahitliktir.
2.3.1. Hile Denetçiliği ve Araştırmacı Muhasebecilik
Hile denetçiliği çoğunlukla cezai olayların incelenmesi ile ilgilenir.
Mesela; iş gören hırsızlığı, gayrimenkul yolsuzlukları, sigorta hileleri,
rüşvet vb. Araştırmacı muhasebecilik faaliyetleri sadece cezai olayların
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vuku bulmasından sonraki olaylarla değil aynı zamanda bu tür olaylar
gerçekleşmeden de talep edilebilir (http://dergipark.gov.tr).
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, işletmelerin senelik karlarının
%6'sını değişik yol ve yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen hileler
yoluyla kaybettiklerini göstermektedir Hile denetçileri ( Adli
Muhasebeciler), işletmelerde gerçekleştirilen hileleri ortaya çıkara
bilirler. İşletme tepe yönetimi ise, daha fazla kredi alabilmek, borsada
hisse senedi fiyatlarını yükseltmek, hisse basma, karı artırmak, işletmenin
kamuoyu nazarındaki imajını güçlendirmek, az vergi ödemek, az kar
dağıtmak gibi çok farklı sebeplerle işletmenin mali tablolarını
olduğundan iyi göstermeye yönelik muhasebe hileleri yapabilmektedir
(Kuloğlu, 2007: 15).
Adli muhasebeci faaliyetlerini yerine getirirken ilk olarak yolsuzluğun
olduğu işletmede gerekli tüm belge ve evrakları inceleyerek ve olayla
bağlantısı olduğu düşünülen bireylerle görüşerek tarafsız bilgiler
edinmelidir. Daha sonraysa toplanılan kanıtlar detaylıca incelenerek
hileye ilişkin bütün iddialar veya ihtimaller araştırılmalıdır. Son olaraksa
elde edilen bilgiler ve kanıtlar analiz edilip bir neticeye ulaşılmalıdır. Bu
aşamaların içeriği adli muhasebecinin görevlendirme gayesine göre
farklılık gösterebilir. Eğer adli muhasebeci işletme yönetimi tarafında
işletmede hile ve yolsuzluk kuşkusuyla görevlendirilmiş ise adli
muhasebeci inceleme alanını geniş tutarak işletmedeki bütün işlemlerin
detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir ki bu durum maliyetli ve
zaman alıcı olabilmektedir. Fakat çoğunlukla hile ve yolsuzlukla ilgili
olayın ortaya çıkması ve yasal sürecin başlaması sonrasında göreve
getirilen adli muhasebeci sadece olayın gerçekleştiği departman ve bu
departmana bağlı diğer bölümleri inceleyecektir. Bu durum ise deliller
toplama aşamasını daha kısa sürede ve sistematik bir şekilde
gerçekleşmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla adli muhasebeci çalışmalarını
kısa sürede ve düşük maliyetle gerçekleştirebilmektedir (Çabuk & Yücel,
2012: 34).
2.3.2. Dava Destek Danışmanlığı
Adli muhasebeci gerek adli dava öncesinde gerekse dava sürecinde
hukuki sorunların çözülmesinde hukukçulara yardım edebilmektedir.
Dava destek danışmanlığı avukatlara yardım etmek maksadıyla adli
muhasebecinin danışmanlık faaliyetlerini kapsamaktadır. Adli
muhasebeci faydalı ve güvenilir bulduğu bilgiyi analiz eder, mali verileri
değerlendirerek konuyla ilgili görüşünü oluşturan bir rapor hazırlar.
Bunlara ek olarak adli muhasebeci yeminli şahit olarak sorular hazırlar ve
sorgulama sürecini yönlendirir. Adli muhasebeci dava destek
danışmanlığı faaliyetini yerine getirirken aşağıdaki konularla ilgili
taraflara yardımcı olabilmektedir (Elitaş, 2012: 158).
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 Öne sürülen iddiaları red veya kabul noktasında önemli
belgelerin elde edilmesi,
 Kayıpların gerçekleştiği yerlerde inceleme yapmak
maksadıyla gerekli olan belgelerin analiz edilmesi,
 Finansal konuların kanıtları inceleyerek anlaşılmasının
sağlanması,
 Davada
karşısına
çıkacak
muhtemel
sorulara
hazırlanması,
 Davadan önce olayla alakalı muhasebe ve finans
alanındaki iddiaların belirlenmesi ve iddialara karşın
savunma hazırlanması,
 Dava ile ilgili bilgi verilmesi.
Soruşturma olduğunda dava konusu muhasebe ve finansla ilgili bir
durum ise adli muhasebeci suçun aydınlatılması ve dava sürecinin
hızlanması maksadıyla sahip olduğu bilgi ve tecrübeler çerçevesinde
mahkemeye hizmet verebilmektedir. Adli muhasebeciler, kazanç kaybı,
bireysel zarar, işle ilgili yolsuzluklar, işletme ortakları arasında
anlaşmazlıklar, görev ihmalleri gibi birçok konuda dava desteği
sağlayabilmektedir (Çabuk & Yücel, 2012: 71).
Adli
muhasebeciden
cinayet
davalarında
bile
yardım
istenebilmektedir. Adli muhasebeci bilgi ve tecrübelerini kullanarak
yolsuzluk faaliyetlerini gizleme gibi bir amacın var olup olmadığını tespit
etmek maksadıyla muhasebe verilerini inceleyerek, bazen bir cinayet
durumu bile ortaya çıkarabilmektedir. Adli muhasebecinin temel amacı,
davacının sunduğu veya sunacağı iddiayı çürüterek etkisizleştirmektir.
Adli muhasebeci savunmasında mahkemenin dikkatini çekecek kadar
akılcı ve şüphe yaratıcı olmalı, davacının iddiasının zıttı yönünde bir
savunma gerçekleştirmelidir (Thornhill, 1995: 11-12).
2.3.3. Uzman Şahitlik
Çözülmesi zor muhasebe davalarında mahkeme, tarafların sunduğu
bilgilere açıklık getirebilmek için uzman görüşüne başvurabilir. Uzman
görüşü davanın seyrini değiştirebilir, kesinleşmesine yardımcı olabilir.
Uzmanın görevlendirilmesi ya mahkeme aracılığıyla ya da tarafların
birbirleriyle anlaşma yapmaları halinde gerçekleşebilir (Tornhill, 1995:
214–215). Adli muhasebeci çözülmesi zor muhasebe davalarında objektif
ve sakin bir şekilde mahkemedeki uzman şahitliğini yerine getirir. Bu
durumlarda muhasebe sorunlarının açık ve anlaşılması kolay bir şekilde
sunulması önem arz eder. Başka bir deyişle adli muhasebeciler
hizmetlerini gerçekleştirirken tarafsız, bağımsız olmalı teknik konuları
anlaşılabilecek düzeylere indirerek öğretici bir şekilde açıklamalıdır.
Uzman şahitlik hizmetini ifa ederken adli muhasebecilerin edindikleri
görevler şöyledir (Bozkurt, 2000: 58):
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 Davayla alakalı gerekli araştırmalar yaparak, objektif veriler
elde etmek,
 Söz konusu verileri analiz edip inceleyerek belli bir görüşe
ulaşmak,

Elde edilen görüşü mahkemedeki hakim ve avukatlara açık
ve anlaşılır bir şekilde anlatmak.
Adli muhasebeciler dava konusuyla alakalı gerçekleştirdikleri
çalışmaları uzman tanık olarak mahkemede savuna bilmesi en önemli
özelliğidir. Bu özelliğin amacı ise söz konusu davanın bir uzman tanık
tarafından desteklenip açıklığa kavuşturulmasıdır (Aktaş & Kuloğlu,
2008: 112).
Adli muhasebeciler uzman tanıklık görevini yerine getirirken
mağdurun, avukatın, savcının hatta bazı hadiselerde basının etkisi altına
girmemelidir. Adli muhasebeci konuyla ilgili manipülatif söylemlerden
uzak olup doğruyu açık bir şekilde ifade etmelidir. Adli muhasebeci
olasılık ve ihtimal dahilinde konuşmamalı kesin yargıda da
bulunmamalıdır. Konuyu iyice dinleyip cevaplarını öğle vermeli tüm
konsantrasyonu verdiği hizmette olmalıdır. Adli muhasebecinin iyi bir
hitabet yeteneğinin olması ve topluluk önünde rahatça konuşabilmesi
gerekir. Adli muhasebecinin hatası telafisi olmayan sonuçlar verebilir ve
itibarını zedeleyebilir (Gülten, 2010: 317).
3. MUHASEBE DENETİMİ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3.1. Muhasebe Denetiminin Tanımı
Muhasebe, işletmenin varlıkları ve kaynakları (sermayesi ve borçları)
üzerinde değişme yaratan ve para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere
ait bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve
yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve kurumlara raporlar halinde sunan bir
bilgi sistemidir.
Denetim, bir iş ya da işlemin doğru ve norm, kural, standart gibi
önceden belirlenmiş metotlara uygun olup olmadığının araştırılması,
incelenmesi ve kontrol edilmesi olarak tanımlanabilir. Genel anlamıyla
denetim ise, iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin işlemlerin önceden
saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve elde edilen
sonuçları ilgi duyanlara raporlamak amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve
bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir (Güredin, 1998: 5).
Muhasebe denetimi, bir işletmenin finansal tablolarının genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine veya işletmenin hukuki statüsü gereği olarak
başka bir muhasebe sistemine uygun düzenlenecek ise buna uygun
düzenlendiğini belirtmeye ve raporlamaya yöneliktir. Mali tabloların ve
bu tabloların dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer ipuçları üzerinden
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yürütülen çalışmalara dayanan ve bu bulguların denetim raporunda
özetleyen sistematik incelemesidir’’ (Kaval, 2005: 10).
Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre muhasebe denetimi,
ekonomik fiil ve olaylar ile alakalı savların tespit edilen kriterlere
uygunluk derecesini araştırabilmek ve alınan neticeleri ilgililere
bildirmek amacı ile tarafsız olarak veri toplayan ve bu verileri değerleyen
sistemli bir süreç şeklinde ifade edilmektedir (Hatunoğlu, Koca & Kıllı,
2012: 172).
3.2. Muhasebe Denetiminin Özellikleri
Muhasebe tanımının da içerdiği bazı özellikler aşağıda sıralanmıştır:
Belli Bir Ekonomik Birime Ait Bilgileri Kapsar: Denetim hizmeti
verilmeden önce denetçi tarafından denetimin yapılacağı alan ve dönemin
belirlenmesi gerekir. Çoğu zaman denetim alanı işletme veya işletme
bünyesindeki bir birim de olabilir. Denetimin dönemi ise yıllık
olabileceği gibi aylıkta olabilir veya işletme faaliyet döneminin tamamını
da kapsayabilir.
İktisadi Faaliyet Ve Olaylarla İlgili Bilgileri İçerir: Muhasebe iktisadi
bilgileri teşhis eder, ölçer ve raporlar. Denetimin konusunu muhasebe
bilgi sisteminden elde edilen bu iktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin
bilgiler oluşturur (Carmichael, & Willingham, 1989: 4).
Uzman Bir Kişi Tarafından Yapılmalıdır: Denetim faaliyetini yerine
getiren kişinin mesleki yetenek ve tecrübeye sahip olması ayrıca bağımsız
davranabilmesi gerekmektedir.
Uygunluk derecesini belirler: İşletmenin iktisadi faaliyet ve olaylarına
ilişkin olarak düzenlenen belgelerden yola çıkılarak hazırladığı finansal
tabloların, Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluğunun
saptanması, ölçülmesidir
Kanıt Toplama ve Değerleme Sürecidir: Denetim kanıtı, denetçinin
amaçlarını gerçekleştirmek için elde ettiği her türlü bilgidir (Gürbüz,
1990: 5-7). Denetçinin denetim faaliyetlerini yerine getirip bir sonuca
ulaşabilmesi için gerekli ölçüde ve kalitede kanıt toplaması
gerekmektedir. Denetçi, çeşitli denetim prosedürleriyle topladığı kanıtları
değerlendirerek bir görüş oluşturabilmektedir.
İleriye Dönüktür: Denetim geçmişteki olay ve işlemleri inceleyerek
bir görüşe varsa da en önemli amacı geçmişteki zararı telafi etmek değil
gelecekte olabilmesi muhtemel zararları önlemek ve buna yönelik
tedbirler almaktır (Erdoğan, 2002: 56).
Sonuçlar bildirir: Denetim sonuçları, denetim faaliyeti sonucunda
varılan görüştür ( Kepekçi, 1996: 2).
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3.3. Muhasebe Denetiminin Amacı ve Yararları
İşletme varlık ve kaynakları hakkında bilgi edinmek ve bunun
sonucunda ekonomik karar alabilmek isteyen işletme çıkar gruplarına
(devlet, kredi verenler, tedarikçiler, yatırımcılar vb.) doğru ve güvenilir
bilgi sağlama muhasebenin temel amacıdır. Muhasebe denetimin temel
amacı ise işletme mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe
standartlarına uygunluğunu test etmek, bu durumu raporlamak, mali
tablolar üzerinde yapılmış hata ve hileleri tespit etmek ve bu hata ve
hilelerin yapılmaması için gerekli tedbirleri almaktır (Güney & Sarı,
2015: 68).
Muhasebe denetim faaliyeti ile denetçi ortak bilgi ihtiyacına yönelik
olarak, denetlenen finansal tabloların, işletmenin mali durumunu ve
faaliyet sonuçlarını tam, doğru, dürüst ve genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun olarak yansıtıp yansıtmadığı konusunda genel bir görüş
oluşturmaktadır. Dolayısıyla muhasebe denetim çalışmalarının amacı,
denetlenen işletmenin mali tabloları hakkında bir görüş sahibi
olabilmektir ve ilgilileri bu konuda bilgilendirmektir. Amaç yatırımcıları
riskten korumak ile birlikte riske karşı bilinçlendirmektir. Çünkü işletme
ile ilgilenen gruplar, bu mali tablolara güvenerek, işletme ile ilgili
faaliyetlerine karar verir ve bu karar doğrultusunda harekete geçerler
(Özcan, 2004: 10).
Finansal tablo güvenirliğini artıran muhasebe denetimi, işletme
faaliyetlerini kapsayan ve yönetim tarafından oluşturulan finansal
raporların doğru ve güvenilir olup olmadığını hakkında makul bir
güvence verir. Muhasebe denetiminin yararları şöyledir (Çelen, 2006: 2):
 Kurum hakkında bilgi veren finansal tabloların doğru ve
güvenilir olup olmadığı hakkında bilgi verir.
 Kurum faaliyetleri kanuni açıdan gözden geçirilerek
uyumluluğu tespit edilir uyumsuzluk halinde gerekli önlemler
alınır.
 Kurum çalışanlarının hile ve yolsuzluk yapmalarını engeller.
 Denetlenen
mali
tablolardan
vergi
beyannameleri
hazırlandığından mali tabloların doğru ve güvenirliği devlet
tarafından yapılacak vergi denetim riskini azami seviyelere
çekmektedir.
 Denetlenen mali tablolar yönetici veya kurum idarecilerine
geleceğe yönelik karar almaları noktasında yardımcı
olmaktadır.
 Mali tabloların denetimi sonucunda kurum hakkında doğru ve
tam bilgiler sunulmaktadır. Bunun sonucunda kurumun itibar
ve güvenirliği artmaktadır.
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 Muhasebe denetimi işletme iç denetim ve iç kontrol
birimlerinin etkililiğini artırmaktadır.
3.4. Muhasebe Denetiminin Türleri
3.4.1. Muhasebe Denetiminin Konusuna ve Amacına Göre
Denetim Türleri
Mali tablolar denetimi, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi olarak üç
başlık altında değerlendirilecektir.
Mali tablolar denetimi: Bağımsız denetçiler ve kamu denetçileri
tarafından işletmelere ait finansal tabloların genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine veya vergi mevzuatına uygun olarak hazırlanıp
hazırlanmadığını tespit eder (Kenger, 2001: 22-23).
Uygunluk Denetim: İşletmeye ait para ile ifade edilen işlemlerin
kanun, yöntem ve kurallara uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini
inceler ( Arens ve James, 1991: 5).
Faaliyet denetimi: İşletmenin hedeflerine ne ölçüde ulaşıp
ulaşamadığını değerlendirmeyi amaçlar. İşletmenin etkin ve verimli
çalışması için iç kontrol ve iç denetim sistemlerini, yönetim yapısını ve
örgüt başarısını belirlemeye yönelik faaliyetlerde bulunur (Kepekçi,
1996:3).
3.4.2 Denetçinin Statüsüne Denetim Türleri
İç ve dış denetim olmak üzere 2’ ye ayrılır.
İç Denetim: İç denetim, bir kurumun idarecilerinin, sorumlu oldukları
süreçlerin hile, hata veya verimli ve tutumlu olmayan uygulamaların
meydana gelme olasılığını en aza indirecek şekilde işlediğine dair
güvence elde etmesini sağlayan işlevsel bir araçtır. İç denetim, iç kontrol
sisteminin etkinliğinin ölçülerek ve değerlendirilerek yönetime sunulan
bağımsız bir belirleme hizmetidir (Akyel, 2010: 5).
Dış Denetim: İşletmenin finansal bilgilerini sağlayanlar ile bu
bilgilerin kullanıcıları arasında ortaya çıkabilecek çatışmaları, önlemek
ancak işletmenin finansal bilgilerin güvenilirliğinin bağımsız ve yetkin
üçüncü şahıslar tarafından onaylanması yani dış denetim ile mümkündür
(William & Emersan, 1986: 71).
1973 yılında Amerikan Muhasebeciler Birliği Denetim
Kavramları Komitesi tarafından dış denetim şu şekilde tanımlanmıştır:
“Dış denetim; sistemli bir çalışma tarafsız bilgi ve kanıt toplama
değerlendirme yöntemleri ile denetlenen kuruluşa ait ekonomik işlemleri,
olayları tanımlamak için ileri sürülen bilgilerin, geliştirilmiş olan ilkelere
uygunluğunun incelenerek, oluşturulan görüşleri işletmelerle ilgili
kullanıcılara iletmektedir.”
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3.5. Adli Muhasebenin Muhasebe Denetimi İle İlişkisi
Adli muhasebenin faaliyet alanlarından birisi olan hile, suiistimal ve
yolsuzluk araştırmacılığı denetim bilimi ile yakından ilişkilidir. Çünkü
adli muhasebecilik mesleğinin temelinde şüphecilik, sonuçlarını ya da
analizi yapmadan bir olguyu kabul etmeme düşüncesi hakimdir. Ortak
noktaları ise, adli muhasebecilik mesleği görevini ifa ederken denetim
tekniklerini, araştırma ve delilleri toplama metotlarını kullanmasıdır.
Denetçiler finansal tablolar hakkında görüş bildirirken, adli muhasebeci
görüş bildirmekten çok olaya hukuksal boyutu da ekleyerek inceler.
Denetim ile adli muhasebenin benzer ve farklı yönlerini şöyle
sıralayabiliriz (Pamukçu, 2017: 235-236);
Muhasebe Denetimi ve Adli Muhasebenin Ortak Özellikleri
 Gerek adli muhasebe gerekse muhasebe denetimi mali
raporların kanun ve yasalara uygun yapılıp yapılmadığını tespit
etmeyi amaçlar.
 Adli muhasebe ve muhasebe denetimi faaliyetlerinde
işletmenin içinde bulunduğu sektörün durumunu, hile ve
yolsuzlukların işletmeyi ne ölçüde etkilediğini ve işletme
muhasebe kayıt ve belgelerini bilmek ve değerlendirmek
zorundadır.
Muhasebe Denetimi ve Adli Muhasebenin Farklı Özellikleri
 Muhasebe denetiminde finansal tabloların genel kabul görmüş
muhasebe standartlarına uygunluğu araştırılırken, adli
muhasebe faaliyetlerini yerine getirirken hileli muhasebe
işlemlerini ve varlıkların kötüye kullanımı gibi durumları
değerlendirir.
 Muhasebe denetimi kişilerin davranışlarından çok raporların
doğru ve geçerli bilgileri kapsayacak şekilde sunulmasıyla
ilgilenirken, adli muhasebe yönetimin hile ve yolsuzluklarını
tespit etmeye çalışır.
 Muhasebe denetimi faaliyetlerini yerine getirirken çalışanların
bilgisine başvururken, adli muhasebe araştırmalarında
çalışanlar araştırmanın amaç ve kapsamından haberdar
değillerdir.
 Muhasebe denetimi çalışma planını önceki çalışmalardan
yararlanarak hazırlarken, adli muhasebe çalışma planını
oluştururken önceki çalışmalardan az oranda faydalanır.
 Muhasebe denetim faaliyetlerinde devamlılık esasken, adli
muhasebe araştırmalarında devamlılık söz konusu değildir.
 Muhasebe denetiminde kullanılan evraklarda şekil şartı
aranmaz iken, adli muhasebede kanıt niteliği taşıyan evraklar
belirli şekil şartı içermelidir.
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 Muhasebe denetim faaliyetlerinde herhangi bir tazminat
ödenmez iken, adli muhasebe çalışmaları üçüncü şahıslarla
ilgili bilgileri içermesinden dolayı meydana gelecek olası
zararlar tazmin edilmek zorundadır.
 Muhasebe denetiminde süreci genel kabul görmüş muhasebe
ve denetim standartları belirlerken, adli muhasebe
araştırmalarındaki süreci bilgi, yetenek ve tecrübe belirler.
 Muhasebe denetimi faaliyetleri sonucunda olumlu, olumsu,
şartlı görüş bildirilebilirken, Adli muhasebe çalışmalarında
herhangi bir görüş bildirilmez.
4. SONUÇ
Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan küreselleşmeyle birlikte dünya
ekonomisini alt üst eden Worldcom, Enron, Adelphia ve Parmalat gibi
muhasebe ve denetim skandalları, işletmelerde sayısı gün geçtikçe artan
hileli işlemler, işletme yöneticileri ve diğer ilgilerin mali tablolara ve mali
tabloların güvenirliği konusunda olumsuz etkilenmelerine sebep
olmuştur. Bu durum gerek ülkelerin ve gerekse işletmelerin muhasebe
hile ve yolsuzluklarına karşı önlemler almasını gerektirmiştir. Örnegin
Amerika Birlesik Devletleri “Enron ve Arthur Andersen” skandalı
sonucunda Sarbanes-Oxley Yasası’nı çıkarmış, bu yasa bağımsız denetim
işi ile iç denetim işinin aynı denetim işletmesi tarafından yapılmaması
yönündeki düzenlemesi ile de “muhasebe etik” anlayışında da yeni bir
dönemi açmıştır.
Yapılan bu yasal düzenlemelerle mali skandallarda, denetim mesleğin
yetersizliğini, yapılan hilelerin tespit edilmesi, önlenmesi ve
caydırılmasında eskiye göre daha fazla uzman desteği alınması ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır. Bu uzman desteği son zamanlarda en dikkat çeken,
muhasebe denetimine yakın fakat kapsam olarak muhasebe denetiminden
farklı olan adli muhasebe mesleğidir. Adli muhasebe yolsuzlukların
artması ile ABD başta olmak üzere batı ülkelerinde ön plana çıkan;
muhasebe, denetleme ve araştırma becerilerinden oluşan bir alanı ifade
etmektedir. Adli muhasebe kapsamında yer alan hile denetçiliği veya
araştırmacı muhasebecilik, yığınlar halinde bulunan verilerin
yönetilmesini ve bu verilerden yola çıkarak anlamlı sonuçlar
çıkarılmasını gerektirmektedir.
Adli muhasebe, hukuk ve muhasebe bilimleri arasında bir köprü
görevi üstlenerek daha çok işletmelerde yaşanan hile ve yolsuzlukların
tespit edilmesi, önlenmesi ve caydırılması ile hile ve yolsuzluklara ilişkin
başlatılan hukuksal süreçte etkin bir rol üstlenmektedir. Adli muhasebe,
başta muhasebe, denetim ve hukuk olmak üzere istatistik, matematik,
bilgi teknolojileri, psikoloji gibi pek çok bilim dalında bilgi ve yetenek
sahibi olmayı gerektirdiğinden hile ve yolsuzluklarla mücadelede önemli
bir araçtır. Adli muhasebe “Hile Denetimi veya Araştırmacı
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Muhasebecilik (İdari Destek)”, “Dava Desteği (Hukuki Destek)” ve
“Uzman Şahitlik (Bilirkişi Tanıklığı) olmak üzere üç ana uygulama
alanını kapsamaktadır.
Adli muhasebe; muhasebe, denetim ve araştırma yöntemlerinin kanuni
problemlerin çözümünde rol almasıdır. Adli muhasebecilik mesleği,
hukuki uyumsuzluk ile usulsüzlüklerde bulunan tarafların sebep olduğu
zararların ölçümünü üstlenir ve uyumsuzluklarla usulsüzlüklerin
mahkemeye taşınmasından evvel çözüme kavuşmasında yardımcı olur.
Şayet hukuki olay mahkemeye taşınmışsa adli muhasebeci bilirkişi
kimliğiyle hizmet verir (Forensic Accounting, 2016).
Adli muhasebe hizmeti, muhasebe denetimi sınırlarını aşan, muhasebe
denetimi uygulama alanlarına girmeyen yolsuzlukların ve hilelerin ortaya
çıkarılmasını sağlamaktadır. Muhasebe denetimi, finansal tabloların
güvenilir olup olmadığı hakkında bir görüş bildirme faaliyetidir.
Muhasebe denetimi, hileli finansal tablolarda olumsuz görüş bildirerek
çalışmasına son verir, hileyi ve hileli eylemi gerçekleştireni ortaya
çıkarmaya değinmez. Ancak adli muhasebe hizmeti tam bu noktada
gerekli incelemeler ve araştırma teknikleriyle hileyi tespit ederek, ortaya
çıkarır. Hileli eylemleri gerçekleştirenlerin yargı önüne çıkarılmasında
adalete katkıda bulunur.
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KAŞAR ÜRETİMİNDE FAALLİYET TABANLI MALİYETLEME
YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
Application of Activity Based Costing Method in Kashar Production
Ahmet TERZİ
Jel Classification: M41, D23, D24
1. GİRİŞ
Piyasada rekabet gücünün elde edilebilmesi için ürün maliyetlerinin en
doğru şekilde hesaplanması ve fiyat politikasının bu doğrultuda
belirlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu hayati fonksiyonun yerine
getirilmesinde geleneksel maliyetleme sistemi, maliyetleri dağıtırken
üretim hacmine bağlı kalmak şartıyla tek bir dağıtım anahtarı (genellikle
direkt işçilik saati) kullanmaktadır. Bunun nedeni de geleneksel sistemin
felsefesinde yatmaktadır. Geleneksel sistem, üretim sürecinde mamullerin
kaynaklar tarafından tüketildiğini savunur. Bu felsefeden hareket eden
sistem, maliyetlerin mamul üretim hacmiyle ya da miktarıyla açık bir
bağlantısı olduğu sonucuna varmaktadır.
Teknolojinin son derece hızlı bir değişim yaşadığı 80’lerle birlikte,
işletmeler de bu değişime ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Üretim
sistemlerinin makineleşmeye başlaması ve bilgisayar uygulamalarının
üretim süreçlerine dahil olmasıyla birlikte geleneksel muhasebe yöntemleri
ihtiyaca cevap verememeye başlamıştır. Direkt işçilik maliyetlerinin
giderek azalması, buna karşın genel üretim maliyetlerindeki önlenemez
artış maliyet dağıtımının daha doğru yapılabilmesi için ilgilileri yeni
arayışlara itmiştir. Johnson ve Kaplan’ın 1987 yılında “Kaybolan İlişki”
isimli çalışmaları geleneksel maliyetleme sistemine ilk ciddi meydan
okumaları olarak kabul edilebilir. Daha sonra Cooper, Kaplan ve Johnson
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) ismiyle (Activity Based Costing /
ABC) bilinen yöntemle ilgili çok sayıda çalışmaya imza atmışlardır. FTM,
kaynakların faaliyetler tarafından tüketildiği faaliyetlerin ise mamuller
tarafından kullanıldığı felsefesine dayanır.
2. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
80’lerde teknoloijde yaşanan hızlı değişimle birlikte geleneksel ürün
maliyetleme sistemlerinin, maliyetlerin doğru hesaplanması çabalarını
destekleyecek esnekliğe sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Geleneksel
sistem, üretilen ürün miktarının günümüze kıyasla az olduğu, direkt işçilik
ve direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin yüksek olduğu üretim
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yapısı için tasarlanmıştır. 1920’lerde işçilik maliyetleri tüm maliyetlerin
neredeyse %20’sine denk gelmekteydi (Stevenson and Cabell, 2002: 80).
Kelly (1991: 43) tarafından henüz 1991’de yapılan bir araştırma, tüksek
teknoloji gerektiren endüstrilerde işçi maliyetlerinin %5’e düştüğünü,
ancak genel üretim maliyetlerinin ise neredeyse %55’in üzerine çıktığını
göstermektedir. Genel üretim maliyetlerinin büyüklüğü, direkt ilk madde
ve malzeme ya da direkt işçilik maliyetleri ile mukayese edilemeyecek
kadar önemsiz görülmüştür (Durury, 2004: 374). Ancak, teknolojik
gelişmeler üretim ortamlarını da dönüştürmeye başlamış, bu yeni üretim
ortamında geleneksel maliyet dağıtımından elde edilen sonuçların
doğruluğu sorgulanmıştır. Bunun nedeni olarak üretim miktarına bağlı
kalınarak kullanılan dağıtım anahtarları ile maliyetler arasındaki ilişkinin
zayıflaması gösterilebilir (Karcıoğlu, 2000: 147).
Kaynakların faaliyetler tarafından tüketildiği faaliyetlerin ise mamuller
tarafından kullanıldığı felsefesine dayanan FTM, yeni üretim ortamında
ihtiyaçlara cevap verebilmesi için geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Yöntemin
temel amacı, üretilen ürün ya da hizmet maliyetlerinin en doğru şekilde
belirlenmesinin sağlanmasıdır. Amaç, üretim sürecinde ortaya çıkan bazı
maliyetlerin üretim hacminden bağımsız bir şekilde belirlenebileceği
varsayımından yola çıkılarak belirlenmiştir. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme,
belirlenen amacı gerçekleştirebilmek adına maliyet merkezlerine
yoğunlaşmakta ve faaliyetlerdeki çeşitliliği ve farklılığı ön plana
çıkarmaktadır (Clark, 1995; Seldüz, 2013: 67). Yönteme göre, faaliyetler
kaynakları tüketmektedir. Bu nedenle genel üretim maliyetlerinin
mamullere dağıtımından önce, maliyetlerin belirlenen faaliyetlere
aktarılması gerekmektedir. Daha sonra faaliyetlerde toplanan maliyetlerin,
mamullerin faaliyetleri tükettiği kabulunden hareketle, mamullere dağıtımı
gerçekleştirilir. Bu dağıtımdaki iki aşamalı süreç şöyle şematize edilebilir;
Kaynaklar ya da
GÜM’ler
1.Aşama: GÜM’lerin
Faaliyetlere Dağıtımı
Faaliyetler

2.Aşama: Faaliyetlerde Toplanan
Maliyetlerin Mamullere Dapıtımı
Mamuller

Şekil 1. İki Aşamalı Dağıtım Süreci

320

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, geleneksel yöntemlerin yetersizliklerine
karşı geliştirdiği bu yeni yaklaşımla gerek akademi dünyasında gerekse iş
dünyasında heyecan ve ilgiyle karşılanmıştır. Ancak yöntem teoriden
hareketle uygulanmaya başlandığında, yöntemin teorik açıdan oldukça
karmaşık olması, işletmelerde uygulamada zorlukların yaşanması, çok
sayıda maliyet faktörü kullanılması, uyglamanın maliyetli olması,
çalışanların eğitiminde zorlukların yaşanması gibi birçok sebepten dolayı
beklenen ve arzulanan başarıyı gösterememiştir. FTM yöntemini
uygulamaya başlayan birçok işletme, bahsedilen zorlukların aşılamadığı ve
yöntemden beklenen olumlu sonuçların alınamadığı gerekçeleriyle
yöntemi uygulamaktan vazgeçmişlerdir (Köse ve Ağdeniz, 2017: 141).
Yine de FTM yöntemi Türkiye’de oldukça fazla sayıda işletmede
uygulanmaya devam etmektedir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırma, Ardahan’ın Göle ilçesinde faaliyet gösteren özel bir
firmada gerçekletirilmiştir. İşletmenin 2017 yılına ait faaliyet sonuçları
elde edilmiş ve bu sonuçlar üzerinden hesaplamalar yapılmıştır.
İşletmedeki işleyiş gözlemlenmiş ve bu gözlem sonucunda yedi (7) ana
faaliyet tespit edilmiştir. 2017 yılı için maliyet havuzlarında birikin
maliyetler, tespit edilen faaliyetlere belirlenen en uygun dağıtım
anahtarları yardımı dağıtılmıştır. İşletmede eski ve yeni kaşar olmak üzere
iki farklı ürünün üretildiği tespit edilmiştir. Faaliyetlerde toplanan
maliyetlerin ürünlere dağıtılmasında ortak maliyetler dikkate alınmıştır.
Araştırmanın yapıldığı firmada kalite kontrol evresi de dahil paketlemeye
kadar ortaya çıkan tüm maliyetler ortak maliyet özelliği göstermiştir. Bu
nedenle çalışmada ortak maliyetler ürünlerin toplam üretim içerisindeki
oranına göre dağıtılmıştır. Paketleme ve depolama aşasında ise maliyetler
ürünlerle doğrudan ilişkilendirilmiştir.
4. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN BİR İŞLETMEDE FTM’NİN
UYGULANMASI
4.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri (D.İ.M.M.M)
İşletme 2017 yılında toplam 880.087,00kg. çiğ süt satın almış ve
üretime dahil edilmiştir. 2017 yılında çiğ sütün kilogram fiyatı 1,10TL
olarak belirlenmiştir ve işletme tedarik ettiği çiğ sütü belirlenen fiyattan
satın almıştır. Bu durumda doplam Direkt İlk Madde ve Malzeme Maliyeti
880.087kg.*1,10TL = 968.095,70TL olarak hesaplanacaktır. 10kg. çiğ
sütten 1kg. kaşar üretimi yapılabildiği düşünüldüğünde orataya çıkan kaşar
üretimi 880.087/10 =88.008,7kg. şeklinde hesaplanacaktır. Bu üretimin
65.117kg.’ı taze, 22.819kg.’ı ise eski kaşardır. 1kg. kaşar 10kg çiğ sütten
yapıldığı ve 1kg. çiğ sütün fiyatının 1,10TL olduğu dikkate alındığında
1kg. kaşarın maliyeti de 10kg. çiğ süt x 1,10TL = 11TL/kg. olarak
hesaplanacaktır.
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4.2. Direkt İşçilik Maliyetleri (D.İ.M.)
İşletmede 9 işçi çalışmaktadır ve bu işçilerin yalnızca 4’ü üretici
işçidir. Üretici işçilerin yıllık ücretleri 192.000,00TL olarak
hesaplanmıştır. Direkt İşçilik Maliyetlerinin ürünler açısından ortak
maliyet olduğu dikkate alınmalıdır. Kaşar üretiminden paketleme
safhasına kadar maliyetler bileşik maliyet özelliği göstermektedir. Bu
nedenle D.İ.M.’lerin ürünlere yüklenmesinde eski ve taze kaşarın toplam
üretim içerisindeki yüzdeleri dikkate alınacaktır. Bu durumda
192.000,00TL’lik maliyetin %74’ü taze kaşar maliyeti %26’si ise eski
kaşar maliyeti olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda taze kaşar D.İ. Birim
Maliyeti = (192.000,00TL*0,74) / 65.117kg. = 2,182TL olarak
hesaplanacaktır. Eski kaşar D.İ. Birim Maliyeti = (192.000,00TL*0,26) /
22.819kg. = 2,188TL olarak hesaplanacaktır.
4.3. Faaliyetlerin Tespit Edilmesi ve Maliyet Havuzlarının
Oluşturulması
Uygulama için Ardahan’ın Göle ilçesinde faaliyet gösteren bir işletme
seçilmiştir. Seçilen işletmede yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki
faaliyet merkezleri belirlenmiştir.
Tablo 1. Faaliyet Merkezleri
Çiğ Süt Kabul
Fermantasyon
Haşlanma-Yoğurma ve Tuz İlavesi
Kalıplama
Kalite Kontrol
Paketleme
Depolama
Çalışmada benzer niteliklere sahip ve aynı amaçlara hizmet eden
faaliyetlerin birleştirilmesi ve buna göre faaliyetlerin belirlenmesinin
karmaşanın önüne geçeceği düşünülmüştür. Bu kabulden hareketle, Tablo
1’de görüldüğü üzere, optimal faaliyet merkezi sayısı 7 olarak
belirlenmiştir.
Yapılan incelemeler neticesinde herbir faaliyetle iligili olarak endirekt
maliyetlerden oluşan maliyet havuzları Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Maliyet Havuzları
Temizlik Maliyetleri

Ambalajlama Malzemesi Maliyetleri

Bakım – Onarım Maliyetleri

Peynir Mayası Maliyetleri

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler

Kırtasiye ve Bilgi İşlem Maliyetleri

Taşıt Maliyetleri

Mutfak Maliyetleri

Vergi- Resim ve Harçlar

Amortisman Maliyetleri

İşletme Malzemesi Maliyetleri

4.4. Endirekt Maliyetlerin Maliyet Havuzlarında Toplanması
ve Mamullere Dağıtılması
Maliyet havuzlarının belirlenmesinden sonra, maliyetlerin
faaliyetlerde toplanabilmesi için endirekt maliyetlerin faaliyetlere
dağıtılması gerekmektedir. Bu dağıtımın yapılabilmesi için dağıtım
ölçüleri belirlenmeli ve bulunan yükleme oranları yardımı ile maliyet
dağıtımı yapılmalıdır. Uygulama için belirlenmiş dağıtım ölçüleri Tablo
3’te verilmiştir;
Tablo 3. Birinci Aşamaya Ait Dağıtım Ölçüleri
Endirekt Üretim Maliyetleri

Dağıtım Ölçüleri

Temizlik Malzemesi Maliyetleri

Kullanım Alanı (m²)

Bakım – Onarım Maliyetleri

Bakım – Onarım Saati

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve
Hizmetler

Öngörülen Tutar (Doğrudan İlişkili)
Çiğ süt kabul

Taşıt Maliyetleri

Öngörülen Tutar (Doğrudan İlişkili)
Çiğ süt Kabul

Vergi- Resim ve Harçlar

Kullanım Alanı (m²)

İşletme Malzemesi Maliyetleri

Makine Saati

Ambalajlama Malzemesi Maliyetleri

Öngörülen Tutar (Doğrudan İlişkili)
Paketleme

Peynir Mayası Maliyetleri

Öngörülen Tutar (Doğrudan ilişkili)
Fermantasyon

Kırtasiye Maliyetleri

Çalışan Sayısı

Mutfak Maliyetleri

Öğün Sayısı

Amortisman Maliyetleri

Makine Saati
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-

Temizlik Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Uygulama yapılan işletmede yıllık temizlik malzemesi maliyetleri
toplamı 8.375,83TL olarak gereçekleşmiştir. Maliyetlerin faaliyetlere
dağıtımında, dağıtım ölçüsü olarak faaliyetlerin kullanım alanı dikkate
alımıştır. İşletmenin toplam kapalı alanı 500m² dir. Buna göre Temizlik
Malzemesi Maliyeti Yükleme Oranı 8.375,83 / 500 = 16,751TL olarak
hesaplanmıştır. Maliyetlerin faaliyetlere dağıtımı şöyle gerçekleşmiştir;
Tablo 4. Temizlik Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı
Faaliyetler

Kullanım
Alanı m²

m² başına
birim maliyet

Toplam Maliyet
(TL)

Çiğ Süt Kabul

55,3

16,751

926,3303

Fermantasyon

40,4

16,751

676,7404

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama

45.7

16,751

765,5207

33.3

16,751

557,8083

Kalite Kontrol

25.3

16,751

423,8000

Paketleme

100

16,751

1.675,13

Depolama

200

16,751

3.350,20

Toplam

500

-

8.375,83

Bakım - Onarım Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtılması

İşletmenin yıllık toplam Bakım – Onarım Maliyetleri 18.857,14TL
olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerin faaliyetlere dağıtımında Bakım –
Onarım saati dağıtım ölçüsü olarak dikkate alınmıştır. Yıllık bakım onarım
saati dakika bazında 5.420dk. olarak belirlenmiştir. Buna göre yükleme
oranı yaklaşık olarak; 18.857,14 / 5.420dk. = 3,479177TL/dk olarak
hesaplanmıştır. Maaliyetlerin faaliyetlere dağıtımı şöyle gerçekleşmiştir;
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Tablo 5. Bakım Onarım Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere
Dağıtımı
Faaliyetler

BakımOnarım
Saati (Dk.)

Bak.On.
dakikası
başına birim
maliyet

Toplam Maliyet
(TL)

Çiğ Süt Kabul

-

-

-

Fermantasyon

1.422

3,479177

4.947,389694

314

3,479177

1.092,461578

1.529

3,479177

5.319,661633

637

3,479177

2.216,235749

Paketleme

1.085

3,479177

3.774,907045

Depolama

433

3,479177

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama
Kalite Kontrol

1.506,484301
Toplam

-

5.420

3,479177

18.857,14

Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmet Maliyetlerinin Faaliyetlere
Dağıtımı

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin tamamı çiğ süt kabulü için
kullanılmıştır. Toplam maliyet ise 14.415,26TL olarak gerçekleşmiştir.
Tüm maliyetler çiğ süt kabul faaliyeti için kullanıldığından dolayı
maliyetlerin tamamı belirtilen faaliyete aktarılmıştır.
-

Taşıt Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Taşıt ile ilgili maliyetlerinin toplamı 32.980,384TL olarak
gerçekleşmiştir. Maliyetlerin tamamı çiğ süt kabul faaliyeti ile ilişkilidir.
Dolayısıyla tüm maliyetler çiğ süt kabul faaliyetine aktarılmıştır.
-

Vergi, Resim ve Harçlar Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Uygulama yapılan işletmeden Vergi, Resim ve Harçlar maliyeti
toplamı 6.657,70TL olarak gerçekleşmiştir. Maliyetlerin faaliyetlere
dağıtımında kullanım alanı dikkate alınacaktır. Buna göre yükleme oran;
6.657,70 / 500m² = 13,3154 TL/m² olarak hesaplanacaktır. Yükleme
oranından hareketle maliyet dağılımı şöyle gerçekleşmiştir;
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Tablo 6. Vergi Resim ve Harçlar Maliyetlerinin Faaliyetlere
Dağıtımı

Çiğ Süt Kabul

55,3

m² başına
birim
maliyet
13,3154

Fermantasyon

40,4

13,3154

537,94216

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama

45.7

13,3154

608,51378

33.3

13,3154

443,40282

Kalite Kontrol

25.3

13,3154

336,87962

Paketleme

100

13,3154

1.331,54000

Depolama

200

13,3154

2.663,08000

Toplam

500

13,3154

6.657,70

Faaliyetler

-

Kullanım
Alanı m²

Toplam Maliyet
(TL)
736,34162

İşletme Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

İşletme Malzemesi Maliyetleri toplamı 7.260,601TL olarak
hesaplanmıştır. Bu maliyet için dağıtım ölçüsü ise makine saati olarak
belirlenmiştir. Buna göre İşletme Malzemesi brim maliyeti; 7.260,601 /
109.200 = 0,066489 olarak tespit edilmiştir. Maliyetlerin faaliyetlere
dağıtılması şöyle olacaktır;
Tablo 7. İşletme Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı
Faaliyetler

Makine Saati
(dakika)

Mak. Saati
başına birim
maliyet

Toplam Maliyet
(TL)

Çiğ Süt Kabul

-

-

-

Fermantasyon

21.840

0,066489

1.452,11976

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama

43.680

0,066489

2.904,23952

8.190

0,066489

544,54491

2.730

0,066489

181,51697

Paketleme

32.760

0,066489

2.178, 17976

Depolama

-

-

-

109.200

0,066489

7.260,601

Kalite Kontrol

Toplam
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-

Ambalajlama Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Ambalajlama ile ilgili maliyetlerinin toplamı 39.165,22TL olarak
gerçekleşmiştir. Maliyetlerin tamamı paketleme faaliyeti ile ilişkilidir.
Dolayısıyla tüm maliyetler paketleme faaliyetine aktarılmıştır.
-

Peynir Mayası Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtılması

Peynir mayası ile ilgili maliyetlerinin toplamı 4.260,00TL olarak
gerçekleşmiştir. Maliyetlerin tamamı fermantasyon faaliyeti ile ilişkilidir.
Dolayısıyla tüm maliyetler fermantasyon faaliyetine aktarılmıştır.
-

Kırtasiye Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Kırtasiye maliyetlerinin toplamı yıllık 1.260,82TL olarak
gerçekleşmiştir. Dağıtım ölçüsü olarak çalışan sayısı dikkate alınacaktır.
Buna göre kırtasiye maliyetleri birim maliyet; 1.260,82 / 9 = 140,09111TL
olarak tespit edilmiştir. Fermantasyon evresi otomasyon ile yapılmaktadır.
Bu nedenle fermantasyon faaliyetine maliyetten pay verilmemiştir.
Maliyetlerin faaliyetlere dağıtımı tabloda verilmiştir.
Tablo 8. Kırtasiye Malzemesi Maliyetlerinin Faaliyetlere
Dağıtımı
Faaliyetler

Çalışan
Sayısı

Çalışan başına
birim maliyet

Toplam Maliyet
(TL)

Çiğ Süt Kabul

1

140,09111

140,0911

Fermantasyon

-

-

-

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama

2

140,09111

280,1822

2

140,09111

280,1822

Kalite Kontrol

1

140,09111

140,0911

Paketleme

2

140,09111

280,1822

Depolama

1

140,09111

140,0911

Toplam

9

140,09111

1.260,82

-

Mutfak Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Mutfak maliyetlerinin yıllık tutarı 12.583,30TL olarak
gerçekleşmiştir. Mutfak maliyetleri için kullanılacak dağıtım ölçüsü öğün
sayısı olarak belirlenmiştir. İşletmede yıllık öğün sayısı 576 olarak
gerçekleşmiştir. (Fermantasyon evresinde personel çalışmadığından
mutfak maliyetleri için buraya maliyetten pay verilmemiştir.) Buna göre
mutfak maliyetleri için yükleme oranı; 12.583,30/576 =
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21,84600694TL/öğün olarak hesaplanmıştır. Maliyetlerin faaliyetlere
dağıtımı şöyle olacaktır;
Tablo 9. Mutfak Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtılmı

Çiğ Süt Kabul

44

Öğün başına
birim maliyet
21,84600694

Fermantasyon

-

-

-

134

21,84600694

2.927,36492996

86

21,84600694

1.878,75659684

44

21,84600694

961.22430536

Paketleme

134

21,84600694

2.927,36492996

Depolama

134

21,84600694

2.927,36492996

Toplam

576

21,84600694

12.583,30

Faaliyetler

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama
Kalite Kontrol

-

Öğün
Sayısı

Toplam Maliyet (TL)
961.22430536

Amortisman Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı

Amortisman maliyetlerinin yıllık tutarı 34.960,82TL olarak
gerçekleşmiştir. Maliyetlerin faaliyetlere dağıtımında kullanılacak olan
dağıtım ölçüsü makine saati olarak belirlenmiştir. Yıllık makine saati ise
109.200dk. dır. Buna göre amortismanlar için birim maliyet;
34.960,82TL/109.200dk. = 0,320154 TL/Mak.Saati olarak hesaplanmıştır.
Maliyetlerin faaliyetlere dağıtımı şöyledir;
Tablo 10. Amortisman Maliyetlerinin Faaliyetlere Dağıtımı
Faaliyetler

Makine Saati
(dakika)

Mak. Saati
başına birim
maliyet

Toplam Maliyet
(TL)

Çiğ Süt Kabul

-

-

-

Fermantasyon

21.840

0,320154

6.992,164

HaşlanmaYoğurma ve Tuz
İlavesi
Kalıplama

43.680

0,320154

13.984,33

8.190

0,320154

2.622,061

2.730

0,320154

874,0204

Paketleme

32.760

0,320154

10.488,24

Depolama

-

-

-

109.200

0,320154

34.960,82

Kalite Kontrol

Toplam
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Yapılan dağıtımlar sonucunda faaliyetlerde biriken maliyet toplamları
Tablo 11.’deki gibi olacaktır.
Tablo 11. Faaliyetlerde Toplanan Maliyetler
FAALİYETLER

MALİYETLER

Çiğ Süt Kabul

50.159,63132536TL

Fermantasyon

18.866,35601400TL

Haşlanma-Yoğurma ve Tuz İlavesi

22.562,61270796TL

Kalıplama

11.646,42893984TL

Kalite Kontrol

5.134,05814436TL

Paketleme

61.820,76393496TL

Depolama

10.587,22033096TL

TOPLAM

180.777,07000000TL

4.5. Birim Mamul Maliyetlerin Hesaplanması
Araştırma yapılan işletmede eski ve yeni kaşar olmak üzere iki farklı
ürünün üretilmektedir. Maliyet dağıtımının bu aşamasında, faaliyetlerde
toplanan maliyetlerin ürünlere dağıtlması gerekmektedir. Kaşar üretiminde
ortak maliyetler dikkat çekmektedir. İncelenen işletmede kalite kontrol
evresi de dahil paketlemeye kadar ortaya çıkan tüm maliyetler ortak
maliyet özelliği göstermektedir. Paketleme ve depolama aşamasında ise
farklı maliyetler ortaya çıkmaktadır.
Tablo 12. Maliyetlerin Ürünlere Dağıtımında Kullanılacak
Dağıtım Anahtarları
Dağıtım Ölçüleri

Faaliyetler
Çiğ Süt Kabul

Direkt İşçilik Maliyetleri

Fermantasyon

Üretim Miktarı

Haşlanma-Yoğurma ve Tuz İlavesi

Üretim Miktarı

Kalıplama

Kalıplama Sayısı

Kalite Kontrol

Kalite Kontrol Sayısı

Paketleme

Doğrudan İlişkili

Depolama

Doğrudan İlişkili
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-

Çiğ Süt Kabul
Yüklenmesi

Faaliyetindeki

Maliyetlerin

Ürünlere

Çiğ Süt Kabul faaliyetindeki maliyet toplamı 50.159,63132536TL
olarak hesaplanmıştır. Maliyetlerin ürünlere yüklenmesinde Direkt İşçilik
Maliyetleri ölçü olarak kullanılacaktır.
Yükleme Oranı

=50.159,63132536TL
0,2612480798195833

/192.000,00TL

=

Taze

kaşar

maliyet

payı =142.080TL * 0,2612480798195833=
37.118,1271807664TL

Eski

kaşar

maliyet

payı =49.920TL * 0,2612480798195833=
13.041,5041445936TL

-

Fermantasyon
Yüklenmesi

Faaliyetindeki

Maliyetlerin

Ürünlere

Fermantasyon faaliyetindeki maliyet toplamı 17.863,2077TL olarak
hesaplanmıştır. Fermantasyon maliyetlerinin ürünlere yüklenmesinde
kullanılacak dağıtım ölçüsü üretim miktarı olarak belirlenmiştir.
Fermantasyon süresi eski ve taze kaşar için aynıdır. Dolayısıyla toplam
maliyet eski ve taze kaşarlara üretim miktarlarına göre dağıtılmıştır.
Üretim miktarı 87.936kg. şeklinde hesaplanmıştır. Üretim miktarı içerinde
taze kaşar üretimi 65.117kg., eski kaşar ise 22.819kg. olarak
gerçekleşmiştir. Oransal olarak bakıldığında;
Taze kaşar üretim yüzdesi

: 65.117 / 87.936 = 0,74

Eski kaşar üretim yüzdesi

: 22.819 / 87.936 = 0,26

Yukarıdaki bilgilere göre maliyetlerin ürünlere dağıtılması şöyle
olacaktır;
Taze kaşar maliyet payı= 17.863,2077* 0,74

= 13.218,7737TL

Eski kaşar maliyet payı= 17.863,2077* 0,26

= 4.644,4340TL

-

Haşlanma-Yoğurma
ve
Tuz
Maliyetlerin Ürünlere Yüklenmesi

İlavesi

Faaliyetindeki

Haşlanma-Yoğurma ve Tuz İlavesi faaliyetindeki maliyet toplamı
31.819,0197TL
olarak
hesaplanmıştır.
Maliyetlerin
ürünlere
dağıtılmasında kullanılacak dağıtım anahtarı üretim miktarı olarak
belirlenmiştir. Üretim miktarı 87.936kg. şeklinde hesaplanmıştır. Üretim
miktarı içerinde taze kaşar üretimi 65.117kg., eski kaşar ise 22.819kg.
olarak gerçekleşmiştir. Oransal olarak bakıldığında;
Taze kaşar üretim yüzdesi

: 65.117 / 87.936 = 0,74

Eski kaşar üretim yüzdesi

: 22.819 / 87.936 = 0,26
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Yukarıdaki bilgilere göre maliyetlerin ürünlere dağıtılması şöyle
olacaktır;
Taze kaşar maliyet payı= 31.819,0197* 0,74

= 23.546,0746TL

Eski kaşar maliyet payı= 31.819,0197* 0,26

= 8.272,9451TL

-

Kalıplama Faaliyetindeki Maliyetlerin Ürünlere Yüklenmesi

Kalıplama faaliyetindeki maliyet toplamı 6.312,1922TL olarak
hesaplanmıştır. Maliyetlerin ürünlere yüklenmesinde kalıplama sayıları
dikkate alınmıştır. Kalıplama sayısı eski kaşar için 34.470, taze kaşar için
ise 27.260 şeklinde gerçekleşmiştir. Maliyetlerin mamullere dağıtılması
şöyle olacaktır;
Yükleme oranı

= 6.312,1922 / 61.730 = 0,1022548550137696TL

Taze kaşar maliyet payı = 27.260 * 0,1022548550137696TL=
2.787,4673TL
Eski kaşar maliyet payı = 34.470 * 0,1022548550137696TL=
3.524,7249TL
-

Kalite Kontrol
Yüklenmesi

Faaliyetindeki

Maliyetlerin

Ürünlere

Kalite Kontrol faaliyetindeki maliyet toplamı 4.955,5911TL olarak
hesaplanmıştır. Maliyetlerin ürünlere yüklenmesinde kalite kontrol sayısı
dağıtım ölçüsü olarak dikkate alınacaktır. Eski kaşar için yapılan kalite
kontrol sayısı 109, taze kaşar için ise 93 kez gerçekleşmiştir. Buna göre
maliyet dağılımı şöyle yapılacaktır;
Yükleme Oranı

= 4.955,5911 / 202 = 24,53262920792079

Taze kaşar maliyet payı = 93 * 24,53262920792079TL = 2.281,5345TL
Eski kaşar maliyet payı = 109 * 24,53262920792079TL = 2.674,0566TL
Yapılan incelemeler sonucunda ilk 5 faaliyette (Çiğ Süt Kabul,
Fermantasyon, Haşlama-Yoğurma ve Tuz ilavesi, Kalıplama ve Kalite
Kontrol) toplanan maliyetler ürünlere yüklenmiştir. Yukarıda yapılan
maliyet ataması sonucunda taze kaşar ve eski kaşarın toplam maliyeti
(paketleme ve depolama maliyeti hariç) şöyle hesaplanmıştır;

331

Taze Kaşar Toplam (ilk 5 faaliyet)

Eski Kaşar Toplam (ilk 5 faaliyet)

1. Faaliyet:

37.118,1272TL

13.041,5041TL

2. Faaliyet:

13.218,7737TL

4.644,4340TL

3. Faaliyet:

23.546,0746TL

8.272,9451TL

4. Faaliyet:

2.787,4673TL

3.524,7249TL

5. Faaliyet:

2.281,5345TL

2.674,0566TL

TOPLAM

78.951,9773TL

32.157,6647TL

Araştırma konusu olan işletmede yapılan incelemeler sonucunda
paketleme ve depolama faaliyetlerinde toplanan maliyetlerin üretilen
ürünler bazında takip edilebildiği ve ürünlerle doğrudan
ilişkilendirilebildiği tespit edilmiştir. Paketleme faaliyetinde ortaya çıkan
58.410,2001TL’nin 43.355,8540TL’si taze kaşar, 15.054,3461TL’si ise
eski kaşar için ortaya çıkan paketleme maliyetidir. Ayrıca depolama
faaliyeti için ortaya çıkan 10.820,3201TL’lik maliyetin 3.616,5131TL’si
taze kaşar, 7.203,807TL’si de eski kaşar için katlanılmış maliyetlerdir. Bu
durumda iki ürünün toplam ve birim genel üretim maliyetleri şöyle
olacaktır;
Taze Kaşar Toplam GÜM

= 125.924,3444TL

Eski Kaşar Toplam GÜM

=

54.415,8178TL

Taze Kaşar Birim GÜM

= 125.924,3444TL / 65.117kg. =
1,9338TL/kg.

Eski Kaşar Birim GÜM

= 54.415,8178TL / 22.819kg. =
2,3847TL/kg.

Tüm sonuçlardan hareketle taze ve eski kaşarın birim maliyetleri
şöyle hesaplanacaktır;
Taze Kaşar Br. Maliyet = Br. D.İ.M.M.M. + Br. D.İ.M. + Br. G.Ü.M.
= 11,00 + 2,182 + 1,9338 = 15,1158TL/kg
Eski Kaşar Br. Maliyet = Br. D.İ.M.M.M. + Br. D.İ.M. + Br. G.Ü.M.
= 11,00 + 2,188 + 2,3847 = 15,5727TL/kg
5. SONUÇ
80’lerden sonra teknoloji ve diğer alanlarda yaşanan hızlı dönüşüm
işletmelerin üretim süreçlerini de yoğun bir şekilde etkilemiş, üretim
maliyetlerinin ürün içerisindeki oransal dağılımında değişim yaşanmasına
sebep olmuştur. 1920’lerde %20 seviyelerinde seyreden işçilik maliyetleri
90’lı yıllarda %5’e kadar düşmüştür. Bu değişim beraberinde, üretim
maliyetlerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemlerin demode kalmasını
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ve yeni yaklaşımlara olan ihtiyacın doğmasını getirmiştir. Ortaya çıkan bu
ihtiyacın karşılanmasında kullanılan yöntemlerin başında da Faaliyet
Tabanlı Maliyetleme gelmektedir. Yıllar itibariyle eksiklerine ve
uygulamada yaşanan sorunlara rağmen FTM hala işletmeler tarafından
uygulanan başat yöntemlerden biridir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerde uygulanan FTM, uygulama alanını genişletmek ve
yenilenebilmek adına farklı alanlarda da uygulanmalı, tespit edilen
eksiklikler giderilerek imalat sektörü için de en uygun forma
kavuşturulmalıdır.
Çalışmanın sonucunda elde edilen sonuçlara göre, FTM yöntemi
kaşar üretiminde kullanıldığında Hacim Tabanlı Maliyetleme sistemine
kıyasla anlamlı bir maliyet değişimi tespit edilememektedir. Bunun temel
sebebinin ortak maliyetlerin fazla oluşu, ürün bileşenlerinin azlığı ve
Ardahan’daki kaşar üretimine ait birtakım özel durumlar olduğu
söylenebilir. Bunun yanısıra yöntemin uygulanması ile birlikte faaliyetler
ile ilgili çok daha detaylı bilgiler elde edilebilmektedir. Yöntem sayesinde
(fark büyük olmasa da) daha doğru maliyet bilgisine ulaşılmıştır. Ayrıca,
FTM yönteminin uygulanmasının işletmeler açısından en önemli
avantajarından biri, düşük katma değere sahip faaliyetlerin tespit edilip
üretim sürecinden çıkarılmasına yardımcı olmasıdır.
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PAZAR YÖNLÜLÜK, GİRİŞİMCİ YÖNLÜLÜK VE
PAZARLAMA YETENEKLERİNİN İŞLETME PERFORMANSI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ANTALYA İLİ PERAKENDECİ
İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
A.Buğra HAMŞIOĞLU
GİRİŞ
Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik değişim ve çalkantılı,
öngörülemeyen belirsizlikler ile beraber yaşanan hiper rekabet, işletmeler
için zor, ancak yüksek hareketli bir pazar ortamı ve gelişmiş eşsiz
fırsat/lar kompozisyonu yaratmaktadır. Diğer bir deyişle yaşanan
teknolojik gelişmeler paralelinde oluşan yeni pazar fırsatlarından
yararlanmak isteyen işletmeler, yeteneklerini geliştirme ve farklı
biçimlerde işbirliği yapma pozisyonunu destekleyecek ortamlar içinde yer
almaktadır (Papatya, Papatya & Hamşıoğlu, 2018:1354-1378). İşletmeler
dinamik pazarda faaliyetlerini sürdürmeleri için değişimlere tepki verecek
yeteneklere sahip olmaları gerekir ve böylece rakiplerine karşı rekabetçi
üstünlük sağlarlar. Rekabetçi üstünlük ise, bir işletmenin pazar
konumunu korumasını ve sürdürmesini sağlayan yeteneklerinin bir
sonucudur. Bu yetenekler ise kaynak tabanlı kuram olarak ele
alınmaktadır (Papatya, 2007).
İşletmelerin sahip olduğu yetenek ve kaynakların heterojenliği kaynak
tabanlı kuramın temel yapı taşlarından biridir. Kaynak tabanlı kuram,
rekabetçi heterojenliği yakın rakipler arasında kalıcı ve sistematik
performans farklılıklarını açıklamak için kullanmaktadır. Ayrıca bu
kuram yakın rakiplerin heterojen pazar pozisyonlarının her bir işletmenin
benzersiz kaynak ve yeteneklerinden kaynaklandığını ileri sürmektedir
(Helfat & Peteraf, 2003:997-1010; Peteraf, 1993:179-191; Hoopes,
Madsen & Walker, 2003:889-902; Desarbo & Di Benedetto, 2007:103130). Bu kaynak ve yetenekleri Barney (1991:99-120) değerli, nadir,
taklit edilemez ve yerine konulamaz olarak belirtmiştir (Barney, 1991:99120).
Pazarlama ve stratejik yönetim yazını, işletmelerin rekabet üstünlüğü
ve performansını pozitif yönde etkileyen çeşitli stratejik yönelimleri
tartışmaktadır. Bu tartışmanın merkezinde ise; pazar yönlülük, girişimci
yönlülük ve pazarlama yetenekleri yer almaktadır (Grinstein, 2008:115134; Ngo & O’Cass, 2012:173-187). Pazar yönlülük ve diğer stratejik
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yönelimler de işletme düzeyinde kaynaklar ve yetenekler olarak kabul
edilir. Özellikle de pazar yönlülük felsefi temelleri ve geliştirdiği stratejik
davranışların sonucu olarak değerli, nadir, taklit edilmesi zor ve ikame
edilemeyen bir yetenek olarak görülmektedir (Theodosiou, Kehagias &
2012:1058-1070; Hamşıoğlu & Durukan, 2018:1-22; Hamşıoğlu,
2018:437-451). Pazar yönlülük, modern pazarlama düşüncesinin bir
gerçeği olarak işletmelerin sürekli başarıyı yakalayabilmeleri için müşteri
ihtiyaçlarını rakiplerinden daha önce ve etkin bir şekilde tanımlayıp
müşterileri tatmin etmeyi ifade etmektedir (Kirca, Jayachandran &
Bearden, 2005:24-41).
Ayrıca pazar yönlülük, pazarlama kavramına uygun olarak
işletmelerin davranışlarını ne ölçüde etkilediğini veya etkilemeye meyilli
olduğunu incelemektedir (Kohli & Jaworski, 1990:1-18). Önceki
çalışmalar pazar yönlülüğün işletme performansı ile pozitif bağlantılı
olduğunu göstermektedir (Baker & Sinkula, 2009:443-464; Panigyrakis
& Theodoridis, 2007:137-149; Pelham & Wilsom, 1996:48-68). Pazar
yönlülük, işletmelerde karar verme sürecinin müşteri ve rakip istihbaratı
tarafından yönlendirildiğini yansıtmaktadır (Jaworski & Kohli, 1993:5371).
Yazın ayrıca, girişimci yönlülüğün işletme performansı ile de ilişkili
olduğunu göstermektedir (Keh, Nguyen & Ping, 2007:592-611; Wiklund
& Shepherd, 2005:1307-1314). Girişimci yönlülük, bir işletmenin
stratejik yönelimini ve karar verme stilleri, yöntemleri ve
uygulamalarının belirli girişimci yönlerini yakalayabilme becerisini ifade
etmektedir (Baker and Sinkula, 2009:443-464). Girişimci yönlülük
genellikle üç boyutla ilişkilidir; yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma.
Girişimci yönlü işletmelerin fırsatlara daha fazla dikkat ve çaba sarf
etmeye meyilli oldukları söylenebilir (Wiklund & Shepherd, 2003:13071314). Üstün işletme performansının anahtarı pazar yönlülük ve girişimci
yönlülük olsa da bu yönelimlerin sadece potansiyel değere sahip olduğu
tartışılmıştır (Murray, Gao & Kotabe, 2011:252-269).
Özellikle kaynak tabanlı görüşü takip eden araştırmacılar pazar
yönlülüğün ve girişimci yönlülüğün tek başına daha iyi sonuçlar elde
etmek için yeterli olmadığını iddia etmişlerdir (Hooley, Greenley,
Casogan & Fahy, 2005:18-27; Ngo & O’Cass, 2012:173-187). Örneğin,
Murray, Gao & Kotabe, (2011: 255) de şunu tartışmaktadır. “[….]
performansa etki eden pazar yönlülük değil, performansı artırmak için
pazarlama yeteneklerini geliştirmede pazar yönlülüğü kullanmaktır”.
Benzer bir şekilde, Ngo & O’Cass (2012:182) şunu ifade etmektedir.
“pazar yönlülük bir işletmenin çalışmasını etkileyen önemli bir kaynaktır,
ancak pazar yönlülüğün potansiyel değeri diğer işletme kaynakları ve
yetenekleriyle tamamlanmalıdır”. Morgan, Vorhies & Mason (2009:909920) ise, pazar tabanlı bilgi varlıkları, örneğin pazar yönlülük ve pazarla
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ilgili organizasyonel yetenekler örneğin pazarlama yetenekleri, gibi
işletmelerin performansını açıklamaya katkıda bulunan önemli yollarla
birbirlerini tamamladıklarını ileri sürmektedir.
Weerawardena & O’Cass (2004:419-428), pazar yönlü işletmeler
hakkındaki literatürün gelişmesine rağmen bu işletmelerin özelliklerinin
ve kapasitelerinin anlaşılmasının sınırlı olduğunu belirtmişlerdir.
Örneğin, Kara, Spillan & DeShields (2005:105-118) pazar yönlülük ile
ilgili olarak küçük işletme bağlamında yapılan araştırmaların çoğunun
perakendeci işletmeler yerine üretime odaklandığını ileri sürmektedir.
Özelliklede küçük perakendeciler üzerine yapılan çalışmaların azınlıkta
olduğunu belirtmişlerdir (Kara, Spillan & DeShields, 2005:106).
Bu çalışma, perakendeci işletmelerde pazar yönlülük, girişimci
yönlülük ve pazarlama yeteneklerinin işletme performansı üzerindeki
etkisini inceleyerek yazında ki bu boşluğu doldurmayı amaç
edinmektedir. Bu belirlenen hedefleri ele alıp incelemek için öncelikle
kavramsal bir model ve ilişkili hipotezler geliştirerek geniş bir teorik
bağlam sağlanmıştır. Çalışma, 250 perakendeci işletmeler örneği ve
yapısal eşitlik yöntemi ile model testi kullanılarak oluşturulan hipotezler
test edilmiştir.
1.Literatür İncelemesi
Pazar yönlülüğün bilinen iki iyi kavramsallaştırılması Narver & Slater
(1990:20-34) ve Kohli & Jaworski (1990:1-18) tarafından yapılmıştır.
Narver & Slater (1990: 21) pazar yönlülüğü şu şekilde tanımlamaktadır:
“müşteriler için üstün değer yaratmak ve üstün işletme performansı
sağlamak üzere gerekli davranışları en etkili şekilde yaratan bir
organizasyon kültürüdür”. Narver & Slater (1990:20-34) pazar
yönlülüğün üç davranışsal bileşeni içerdiğini belirtmişlerdir: müşteri
odaklılık, rakip yönlülük ve işlevler arası koordinasyondur. Öte yandan,
Kohli & Jaworski (1990:6) pazar yönlülüğü davranışsal perspektiften
şöyle tanımlamaktadır: “mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarına
yönelik pazar istihbaratının toplanması, bu istihbaratın bölümler arasında
yayılması ve işletmenin genelinde duyarlılık gösterilmesidir”.
Son zamanlarda, kaynak tabanlı görüş ve dinamik yetenekler yazınına
dayalı olarak pazar yönlülük üzerine çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Bkz.
Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy, 2005:18-27; Murray, Gao &
Kotabe, 2011:252-269; Ngo & O’Cass, 2012:173-187). Yapılan bu
çalışmalarda, pazar yönlülük işletmenin hem müşteri hem de rakip
işletmelerden pazar bilgisini işletme yeteneğini vurgulayan maddi
olmayan bir kaynak olarak görülmektedir (Hooley, Greenley, Cadogan &
Fahy, 2005:18-27; Morgan, Vorhies & Mason, 2009:909-920). Örneğin,
Morgan, Vorhies & Mason, (2009:909-920) kaynak tabanlı görüş
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uygulandığında pazar yönlülüğü pazar tabanlı bir bilgi varlığı olarak
tanımlamışlardır.
Morgan, Vorhies & Mason, (2009:909-920) pazar yönlülüğün işletme
için değeri tam olarak gerçekleşirse tamamlayıcı organizasyonel
yetenekler gerektirir. Daha spesifik olmak gerekirse pazar yönlülük
pazarlama yeteneklerinden ayrı olarak görülemez (Day, 1994:37-52).
Pazarlama yeteneği, bir işletmenin ortak bilgi, beceri ve kaynaklarını
işletmenin pazarla ilgili ihtiyaçlarına uygulamak için tasarlanan
bütünleştirici süreçler olarak tanımlanır (Vorhies, 1998:3-24; Vorhies &
Harker, 2000:145-162). Pazarlama yetenekleri, stratejiyi destekleyen ve
pazarlama karması, pazar araştırması ve pazar yönlülüğün somut
unsurlarını içeren pazarlama süreçleri olarak görülmektedir (Merriless,
Rundle-Thele & Lye, 2011:368-375). Pazar yönlülük, pazarlama
araştırmacıları için önemli bir ilgi alanı olmasına benzer bir biçimde,
girişimcilik yönelimi de girişimcilik araştırması alanında önemli
kavramsal ve ampirik çalışma alanı olarak ilgi görmektedir (Covin &
Wales, 2012:677-702; Wales, Gupto & Mousa, 2013:357-383).
Girişimci yönlülük, yenilikçilik, risk alma, proaktif ve rekabetçi
agresiflik olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır (Lumpkin & Dess,
1996:135-172). Ancak girişimci yönlülük genellikle sadece üç boyutla
ilişkilidir; yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma (Matsuno, Mentzer &
Özsomer, 2002:18-32; Miller, 1983:770-791). Yenilikçilik, yeni fikirleri,
ürünleri, hizmetleri ve yaratıcı süreçleri destekleme eğilimini ifade eder.
Proaktiflik, gelecekteki değişim veya fırsat beklentisinde hareket etmeyi
ifade eder (Lumpkin & Dess, 1996:135-172). Risk alma ise, hata
maliyetinin yüksek olabileceği projelere büyük miktarlarda kaynak
sağlama isteğiyle ilgilidir (Miller, 1983:770-791).
2.Araştırma Hipotezleri
Pazar Yönlülük ve Pazarlama Yetenekleri
Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy (2005:18-27) artan pazar
yönlülüğün yüksek pazar yenilikleri ve üstün müşteri bağlantı
yeteneklerinin geliştirilmesine yol açacağını ileri sürmüştür. Ayrıca, Ngo
& O’Cass (2012:173-187) pazar yönlülüğün varlığının yüksek düzeyde
pazarlama kaynaklarının ve pazar yönlülük uygulaması için güçlü bir
pazarlama yeteneklerinin varlığının beklendiğini ileri sürmüştür. Murray,
Gao & Kotabe (2011:252-269) pazar yönlülüğün bir işletmede pazarlama
yeteneklerinin ve rekabet avantajlarının gelişimini etkileyen bir tetikleyici
olarak hareket ettiğini ve bunun sonucunda da işletme performansına etki
ettiğini iddia etmektedir. Merlo & Auh (2009:295-311) ise pazar
yönlülüğün üstün işletme performansına yol açan pazar algılama ve
müşteri bağlantı yetenekleri sağladığını belirtmiştir. Yukarıdaki
anlatılanlara dayanarak:
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H1: Pazar yönlülük ile pazarlama yetenekleri arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Pazar Yönlülük ve İşletme Performansı
Pazarlama literatüründe, pazar yönlülüğün performans üzerinde
olumlu etkisinin olduğu yapılan çalışmalarla görülmüştür (Bkz. Morgan,
Vorhies & Mason, 2009:909-920; Noble, Sinha & Kumar, 2002:25-40;
Liao, Chang, Wu, & Katrichis, 2011:301-310). Kirca, Jayachandran &
Bearden (2005:24-41) meta-analizi çalışması geniş kapsamlı pazar
yönlülük literatüründen ampirik bulguları özetlemekte ve pazar
yönlülüğün performans üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu sonucuna
varmışlardır. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerine yapılan
çalışmada pazar yönlülük ve performans arasında pozitif bir ilişkinin
olduğu görülmüştür (Pelham, 2000:48-68). Baker & Sinkula (2009:443464) küçük işletmeler bağlamında pazar yönlülük ve karlılık arasında
pozitif bir ilişkinin olduğunu belirtmişlerdir. Panigyrakis & Theodoridis
(2007:137-149) perakende sektöründe pazar yönlülüğün finansal ve
finansal olmayan performans üzerinde güçlü ve pozitif bir etkisinin
olduğu görülmüştür. Pazar yönlülük ile ilgili yapılan çalışmalar üretime
odaklanmış olsa da perakende sektöründe de pazar yönlülükle ilgili çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır (Panigyrakis & Theodoridis, 2007:137-149;
Lings & Greenley, 2005:290-305; Kara, Spillan & DeShields, 2005:105118). Tüm bu anlatılanlara dayanarak oluşturulan hipotez:
H2: Pazar yönlülük ile işletme performansı arasında pozitif bir ilişki
vardır.
Girişimci Yönlülük ve İşletme Performansı
Girişimcilik araştırmalarında araştırmacılar, girişimci yönlülüğün bir
işletmenin performansına katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir (Lumpkin
& Dess, 1996:135-172; Miller, 1983:770-791). Yapılan çalışmalarda
daha çok girişimci yönlülüğü benimseyen işletmelerin daha iyi
performans gösterdiği ortaya konmuştur (Zahra & Covin, 1995:43-58;
Zahra, 1991:259-285; Wiklund & Shepherd, 2005:71-91). Smart &
Conant (1994:28-38) perakende sektöründe yaptıkları çalışmada girişimci
yönlülüğün örgütsel performans üzerinde önemli ölçüde etkili olduğunu
sonucuna varmışlardır. Bu anlatılanlara dayanarak oluşturulan hipotez:
H3: Girişimci yönlülük ile işletme performansı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Girişimci Yönlülük ve Pazarlama Yetenekleri
Smart & Conant (1994:28-38) girişimcilik yönlülüğün farklı
pazarlama yetenekleri ile pozitif ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu
belirtmişlerdir. Griffith, Noble & Chen (2006:51-62) girişimci
yönlülüğün daha küçük perakendecileri pazar fırsatlarından yararlanma
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yeteneklerini geliştirmek için bilgi kaynaklarını biriktirmeye
yönlendirdiğini belirtmişlerdir. Griffith, Noble & Chen (2006: 61) de
şunu belirtmektedirler: “Girişimcilik eğilimi daha küçük bir
perakendecinin bilgi kaynaklarını geliştirmesinde ve kullanmasında
merkezi bir rol oynar. Sonuçlar hem girişimci eğilimlerinin anlaşılması
hem de bilgi kaynaklarının pazarlama etkinliğinin dinamik yeteneklere
dönüştürülmesi ve sonuçta perakende performansını etkileme anlayışıyla
güçlü bir teorik ve ampirik bir temel oluşturmaktadır”. Bu anlatılanlara
dayanarak oluşturulan hipotez:
H4: Girişimci yönlülük ile Pazarlama Yetenekleri arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Pazarlama Yetenekleri ve İşletme Performansı
Pazarlama yeteneklerinin işletme performansını nasıl etkilediğini
belirlemeye yönelik ampirik çalışmalar nispeten azdır (Merrilees,
Rundle-Thele & Lye, 2011:368-375). Ancak yapılan bir kaç çalışma
pazarlama yetenekleri ve işletme performansı arasındaki ilişkiye
odaklanmıştır. Örneğin, Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy, (2005:1827) müşteri bağlantı yeteneklerinin performansa katkı yaptığını
belirtmişlerdir. Ngo & O’Cass (2012:173-187) pazarlama kaynaklarının
ve pazarlama yeteneklerinin tamamlayıcı olduğunu ve işletme
performansını artırdığını belirtmişlerdir. Ayrıca, perakendeci işletmelerde
mükemmel müşteri hizmeti sunma yeteneğinin gelir ve sadık müşteriler
yaratan güçlü müşteri deneyimleri yaratabileceği olarak tartışılmıştır
(Grewal, Levy & Kumar, 2009:1-14; Otnes, Ilhan & Kulkarni, 2012:367383). Tüm bunlara dayanılarak oluşturulan hipotez:
H5: Pazarlama yetenekleri ile işletme performansı arasında pozitif bir
ilişki vardır.
Girişimci Yönlülük ve Pazar Yönlülük
Girişimci yönlülük, işletmelerin pazar fırsatlarını belirleme ve
kullanma sürecine öncelik vermelerini yansıtır. Pazar yönlülükte
girişimci faaliyetleri gerçekleştirmek için etkili bir araç sağlar. Özellikle
hem pazar odaklı hem de girişimci işletmeler müşterilerin ifade edilen ve
ifade edilmeyen ihtiyaçlarını karşılamaya ve ortaya çıkan fırsatlardan
yararlanmayı amaçlar. Ayrıca, girişimcilik süreci için girişimci davranışı
şekillendiren pazarlama bilgisi oldukça önemlidir. Girişimci işletmeler ve
yeni girişimler için pazar yönlülük özellikle önemlidir. Çünkü ilk
aşamada fırsatları ve tehditlere hızla tepki göstererek çevreye uyum
sağlamaları sağlanır (Baker & Sinkula, 2009:443-464; Grinstein,
2008:115-134). Dolayısıyla oluşturulan hipotez.
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H6: Girişimci Yönlülük ile pazar yönlülük arasında pozitif bir ilişki
vardır.
Araştırma hipotezleri çerçevesinde oluşturulan araştırma modeli Şekil
1’de gösterilmektedir.

H1

Pazar
Yönlülük

H6

Pazarlama
Yetenekleri
H4

H2
Girişimci
Yönlülük

H5

H3

İşletme
Performans
ı

Şekil 1. Araştırma Modeli
Kaynak: Kajalo & Lindblom, 2015:586’dan yararlanılarak yazar
tarafından geliştirilmiştir.
3.Metodoloji
Çalışma Antalya ili perakendeci işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.
Çeşitli sektörler de faaliyet gösteren perakendeci işletmelerinin
yöneticileri ile görüşülerek anket formları doldurtulmuştur. Tamamlanan
anket sayısı 250’dir.
Oluşturulan ölçekler literatür taramasına
dayanalılarak oluşturulmuştur. Pazar yönlülük ölçeği için Narver & Slater
(1990:20-34), Kohli, Jaworski & Kumar (1993:467-477) ve Kohli &
Jaworski (1990:1-18) dayanılarak oluşturulmuştur. Girişimci yönlülük
ölçeği ise, Covin & Slevin, (1989:75-87) ve Kreiser, Marion & Weaver,
(2002:71-94), pazarlama yetenekleri ölçeği, Morgan, Vorhies & Mason
(2009:909-920) yapılan çalışmadan yararlanılarak hazırlanmıştır. İşletme
performans ölçeği de, Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy (2005:18-27)
yılında yapılan çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur. Oluşturulan
tüm ölçekler beşli Likert ölçeği ile ölçülmüştür.
4.Analiz ve Sonuçlar
4.1Araştıma Metodu
Yapısal eşitlik modeli (YEM), ölçüm, fonksiyonel, yordalayıcı ve
nedensel hipotezleri test etmek için kullanılan istatistikî bir yöntemdir.
Yapısal eşitlik modeli, önerilen teorik modelin test edilmesi için uygun
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bir yöntemdir. Çünkü aynı anda gözlenen ve gizil yapılar arasındaki
çoklu ilişkileri tahmin etmeyi ve ölçüm hatalarını hesaplamayı mümkün
kılmaktadır (Bagozzi & Yi, 2012:8-34). Çalışmada, Anderson & Gerbing
(1988:411-423) de belirttiği gibi iki aşamalı bir YEM kullanılmıştır. İlk
olarak, ölçüm modelinin geçerliği ve bireysel yapıların ayırıcı
geçerliliğini değerlendiren bir doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır.
İkinci olarak, yol katsayılarını tahmin etmek ve yapılar arasındaki
ilişkileri test etmek için yapısal bir model kullanılmıştır (Anderson &
Gerbing, 1988:411-423).
4.2 Ölçüm Modeli ve Analizler
Çalışmada ilk önce doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Bu
değerlendirmeler LISREL program yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Tablo
1’de modelin kabul edilebilir bir uyum gösterdiği gösterilmektedir.
Yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları incelendiğinde değişkenlerin
gerekli faktör yük değerlerine sahip olmaması ve t değerlerinin anlamsız
olması nedeni ile, pazar yönlülükten 1 değişken, pazarlama
yeteneklerinden 2 değişken analizden çıkarılarak ölçüm modeli
tekrarlanmıştır. Daha sonra gizil değişkenlerin güvenilirliğini
değerlendirmek için her bir gizil değişken için bileşik güvenilirlik
değerleri hesaplanmıştır. Yapılan çalışmalarda bileşik güvenirlik
değerlerinin 0.70 ve üzerinde olması gerekmektedir (Hair, Christian &
Sarstedt, 2011:139-151; Bagozzi & Yi, 1988:74-94). Çalışmada bileşik
güvenilirlik değerlerinin 0.70 değerinin (0.72 ile 0.84 arasında) üzerinde
olduğu görülmektedir. Ayrıca, tüm faktör yükleri 0.50 değerinden yüksek
olduğu görülmektedir (Fornell & Larcker, 1981:39-50).
Yakınsaklık ve ayırma geçerlilikleri de incelenmiş olup, yakınsaklık
geçerliliği belirlemek için ortalama varyans değerlerine (AVE)
bakılmıştır. Fornell & Lacker (1981:39-50) de önerdiği gibi AVE
değerinin 0.50’den büyük olması şartı aranmıştır. Elde edilen sonuçlara
göre AVE 0.50 değerlerinin (0.60 ile 0.72 arasında) üzerinde olduğu
görülmüştür. Ayrıca, ayırma geçerliliği de incelenmiş olup, Fornell &
Lacker (1981:39-50) de önerdiği yöntem kullanılmıştır. Bu yönteme göre,
AVE değerinin karekök değeri, değişkenler arası korelâsyon
değerlerinden büyük olması gerekir. AVE değerlerinin karekök değerleri
(0.77 ile 0.85) arasında değiştiği görülmüştür. Tablo 2’de ayrışma
geçerliliği sonuçları gösterilmektedir.
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Tablo 1. Yapısal Ölçümler ve Geçerlilik Değerlendirmeleri
Yapılar ve Ölçümler

Standart
Faktör
Yükleri

Faktör 1: Pazar Yönlülük (α=0.74) (AVE=0.60)
Rakiplerimizin eylemlerine hzlı bir şekilde cevap veririz
Rekabetçi faaliyetlerimiz
gerçekleştirilmektdir

müşteri

0.65

memnuniyetinin

yaratılmasıyla

0.61

Müşteri memnuniyetini sık sık değerlendiriyoruz

0.70

Rakiplerimizin davranışlarını aktif olarak değerlendiriyoruz

0.72

Faktör 2: Girişimci Yönlülük (α=0.72) (AVE=0.66)
İşletme büyümek için risk almaya isteklidir

0.66

İşletme büyüme için yeni ürünler ve hizmetler sunmada isteklidir

0.77

İşletme çevreyle agresif bir şekilde etkileşime girerek fırsatları arayıp bulur

0.83

İşletme yeni ürün ve süreçlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde öncüdür

0.88

Faktör 3 : Pazarlama Yetenekleri (α=0.80) (AVE=0.68)
Rakiplerin fiyatlarını ve fiyat değişikliklerini izleme
Pazar değişikliklerine hızlı cevap vermek için fiyatlandırma becerilerini ve
sistemlerini kullanma
İşletme yeni ürünler\hizmetler geliştirmede başarılıdır

0.66
0.78
0.85
0.90

İşletmenin dağıtıcılarla ilişkileri güçlüdür
İşletme reklam programlarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde başarılıdır

0.79

İşletme satış elamanlarının etkili olması için gerekli eğitimleri vermektedir

0.74

Faktör 4: İşletme Performansı (α=0.84) (AVE=0.72)
Satış gelirlerimiz rakiplerime oranla daha iyidir

0.68

Karlılığımız rakiplerimize oranla daha iyidir

0.73

Rakiplerimize gore müşteri sadakatimiz daha iyidir

0.81

Rakiplerimize oranla pazar payımız daha iyidir

0.82
2

Not: Doğrulayıcı Faktör Analizi İyi-uyum İndexleri: X =174.87; Serbestlik Derecesi
(df)=85; 174.87\= 2.05 Uyum İndeksi (GFI)=0.93; Düzeltilmiş İyilik İndeksi (AGFI)=0.88;
RMSEA=0.070; RMSR=0.063; Artmalı Uyum İndeksi (CFI)=0.96; Normlaştırılmamış
Uyum İndeksi (NNFI)=0.95; Normal Fit İndeksi (NFI)=0.96
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Tablo 2. Ayrışma Geçerliliği
Pazar
Yönlülük

Girişimci
Yönlülük

Pazarlama
Yetenekleri

Pazar
Yönlülük

0.77

Girişimci
Yönlülük

0.64

0.81

Pazarlama
Yetenekleri

0.55

0.76

0.82

İşletme
Performans

0.68

0.74

0.70

İşletme
Performans

0.85

Tablo 2’de çapraz ve koyu olarak yerleştirlen AVE değererinin karekök
değerleri değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinden büyük olduğu
görülmüş ve ayırma geçerliliği de sağlanmıştır.
4.3 Hipotez Testi
Yapılan analizlerden sonra kabul edilebilir bir ölçüm modeli
oluşturulduktan sonra LISREL programı kullanılarak yapısal model
tahmin edilmeye çalışılmış ve hipotezler test edilmiştir. Şekil 2’de model
için genel uyum istatistikleri gösterilmektedir. Elde edilen yapısal
sonuçlara göre pazar yönlülük ve pazarlama yetenekleri arasındaki
doğrudan bir ilişki olduğu görülmüş (β=0.70, p<0.01) ve H1 hipotezi
kabul edilmiştir. Pazar yönlülük ve işletme performansı arasında
doğrudan bir ilişki olduğu tespit edilmiş (β=0.64, p<0.01) ve H2 hipotezi
kabul edilmiştir.
Girişimci yönlülük ve işletme performansı arasında doğrudan bir ilişki
olduğu görülmüş (β=0.71, p<0.01) ve H3 hipotezi kabul edilmiştir.
Girişimci yönlülük ve pazarlama yetenekleri arasında (β=0. 66, p<0.01)
bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş ve H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Pazarlama yetenekleri ve işletme performansı arasında (β=0. 74, p<0.01)
bir ilişkinin var olduğu görülmüş ve H5 hipotezi kabul edilmiştir. Son
olarak girişimci yönlülük ve pazar yönlülük arasında (β=0.62, p<0.01) ve
doğrudan bir ilişki var olduğu tespit edilmiş ve H6 hipotezi kabul
edilmiştir.
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Pazar
Yönlülük

0.70**

Pazarlama
Yetenekleri

0.64**
0.62**

0.66**

Girişimci
Yönlülük
0.71**

0.74**

İşletme
Performans
ı

Şekil 2. Standardize Edilmiş Yapısal Eşitlik Modeli
2

Not: Yapısal Model İyi-uyum İndeksleri: X =174.87; Serbestlik
Derecesi (df)=85; 174.87\= 2.05 Uyum İndeksi (GFI)=0.93; Düzeltilmiş
İyilik İndeksi (AGFI)=0.88; RMSEA=0.070; RMSR=0.063; Artmalı
Uyum İndeksi (CFI)=0.96; Normlaştırılmamış Uyum İndeksi
(NNFI)=0.95; Normal Fit İndeksi (NFI)=0.96,** p<0.01
5. Sonuçlar ve Çıkarımlar
Bu çalışma, Antalya ili perakendeci işletmeler bağlamında pazar
yönlülük, girişimci yönlülük ve pazarlama yeteneklerinin işletme
performansı üzerindeki etkilerine dair bulgular elde edilmiş ve bu
bulgularla yazına katkı sağlanmıştır. İlk olarak, pazar yönlülük
perakendeci işletmelerin pazarlama yeteneklerini doğrudan etkilediği
görülmüştür. Bu sonuç birçok akademik çalışma ile uyumlu olduğu
görülmektedir (Bkz. Murray, Gao & Kotabe, 2011:252-269; Ngo &
O’Cass, 2012:173-187). İkinci olarak, pazar yönlülük işletme
performansını doğrudan etkilediği görülmüştür. Bu sonuçta daha önceki
yapılan çalışmalarla desteklenmektedir (Bkz. Morgan, Vorhies & Mason,
2009:909-920; Noble, Sinha & Kumar, 2002:25-40; Liao, Chang, Wu &
Katrichhis, 2011:301-330). Dahası, Baker & Sinkula (2009:443-464) da
pazar yönlülüğün küçük işletme bağlamında karlılık üzerinde güçlü ve
doğrudan bir etkisinin olduğunu belirtmişlerdir.
Üçüncü olarak, girişimci yönlülüğün işletme performansı üzerinde
doğrudan etkisinin olduğudur. Ampirik çalışmalar girişimci yönlülük ve
performans arasında doğrudan bir ilişkinin varlığına dikkat çekmişlerdir
(Zahra & Covin, 1995:43-58; Zahra, 1991:259-285). Dördüncü olarak
girişimci yönlülük pazarlama yeteneklerini doğrudan etkilediği
görülmüştür. Elde edilen bu sonuç Smart & Conant (1994:28-38) de
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yapılan çalışmadan elde edilen sonuçları desteklemektedir. Beşinci olarak
pazarlama yetenekleri işletme performansı üzerinde etkili olduğu
görülmektedir. Hooley, Greenley, Cadogan & Fahy, (2005:18-27) de
yapılan çalışmayı desteklemektedir. Son olarak girişimci yönlülük pazar
yönlülüğü doğrudan etkilemektedir. Bu sonuç (Baker & Sinkula,
2009:443-464;
Grinstein,
2008:115-134)
yaptığı
çalışmalarla
desteklenmektedir.
Bu sonuçlar Antalya ili perakendeci işletmelerinde pazar yönlülük,
girişimci yönlülük ve işletme performansı üzerindeki etkisinin işletmenin
hem iç hem de dış çevre koşullara bağlı olduğu görülmüştür. Perakendeci
işletmelerinin sadece pazar yönlülük ve girişimci yönlülük üzerinden iş
kültürlerini benimseme çabalarına odaklanmalarından ziyade pazar
yönlülüğün potansiyel değerini gerçekleştirmek için temel süreçlere ve
pazarlama yeteneklerine önem vermeleri gerekmektedir.
Dahası sadece perakendeci işletmelerin pazar yönlülüğün ve girişimci
yönlülüğün değer yaratan potansiyelini tam olarak anlamak için
pazarlama yeteneklerine yatım yapmaları ve\veya pazarlama
yeteneklerini geliştirmeleri gerekmektedir. Pazarlama yetenekleri,
perakendeci işletmelerin stratejisini destekleyen pazarlama süreçleri
olarak görülebilir ve ürün çeşitliliği planlama, fiyatlandırma ve dağıtım
gibi pazarlama karması unsurlarını içerir.
Çalışma sonuçlarını değerlendirirken çeşitli sınırlılıkları içinde
yapıldığı unutulmamalıdır. Öncelikle, çalışmada nesnel finansal
performans verilerinin olmaması işletme performansını değerlendirirken
çalışmayı sınırlandırmaktadır. Çalışmada işletme performans ölçüsü
olarak öznel değerlendirmeler dikkate alınmıştır. Diğer bir sınırlama ise,
sadece Antalya ili perakendeci işletmelerinde yapılmış ve gıda dışı
perakendeci işletmeler üzerine çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu önemli bir
kısıt oluşturmaktadır. Farklı illerde ve farklı örneklem büyüklüklerinde
farklı sonuçların elde edilmesi olasıdır.
Küçük perakendeci işletmeler bağlamında pazar yönlülük, girişimci
yönlülük ve pazarlama yeteneklerini daha iyi anlamak için kavramsal ve
ampirik çalışmalara çok daha fazla ihtiyaç vardır. Özelliklede çevresel ve
yapısal özellikleri dikkate alan kapsamlı bir çerçevenin yaratılmasına
gereksinim vardır.
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DOĞRUDAN PAZARLAMA REKLAMLARINA
YÖNELİKTÜKETİCİ ŞÜPHECİLİĞİNİN İKNA BİLGİSİ
MODELİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
The Evaluation of Consumer Skepticism about Direct Marketing Ads
within Persuasion Knowledge Model
Uğur UĞUR*
Giriş
Son yıllarda özellikle teknolojik gelişmelerin sunduğu imkânlar, kitle
pazarlamasına alternatif olarak gösterilen doğrudan pazarlama
uygulamalarını popüler hale getirmiştir. İşlem hızı, düşük fiyatlar,
müşteri ile karşılıklı etkileşim gibi avantajları ile öne çıkan doğrudan
pazarlama uygulamaları içerisinde en çok başvurulan uygulamalar
internet ve televizyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de özellikle
ünlü kullanımının yaygın olduğu doğrudan pazarlamaya yönelik
televizyon programları artarak devam etmektedir. Bu noktada önemli
olan konu, tüketicilerin bu uygulamaları algılama şekli ve geliştirdikleri
tepkilerdir. Tüketiciler pazarlama uygulamalarına karşı destekleme,
reddetme ya da şüphecilik gibi tepkiler geliştirebilmektedir. Bunlar
arasında özellikle şüphecilik, yeterli kanıtlarla iknaya ve olumlu tutum ve
davranışlara dönüşebilen bir olgudur. Dolayısıyla doğrudan pazarlama
uygulamalarına yönelik tüketicilerin geliştirdiği şüphecilik eğilimlerinin
belirlenmesi, bu uygulamaların planlanması ve yürütülmesi aşamalarında
gerekli müdahale ve düzeltmelerin yapılması anlamında oldukça
önemlidir.
Bu bağlamda araştırmada, doğrudan pazarlama ve tüketici şüpheciliği
hakkında teorik bilgiler verildikten sonra, doğrudan pazarlama
reklamlarına yönelik tüketici şüpheciliği, İkna Bilgisi Modeli
çerçevesinde ölçülmüş, tüketicilerin şüphecilik boyutları (işletme bilgisi,
konu bilgisi, ikna bilgisi) demografik faktörlere göre incelenmiştir.
Doğrudan Pazarlama
Tanım olarak doğrudan pazarlama, işletmelerin müşterileriyle
doğrudan ilişki kurma temeline dayanan bir pazarlama yöntemidir.
Önceleri yalnızca müşterilere mektup göndererek yoluyla ulaşma
şeklinde ortaya çıkan bu pazarlama yöntemi günümüzde gelişen
teknolojiyi kullanarak daha geniş bir içerik kazanmıştır. Genel anlamıyla
daha çok bir ya da birden çok reklam aracını kullanarak herhangi bir
bölgedeki tepkiler veya işlemlerin ölçülmesi amacıyla kullanılan bir
(Öğr.Gör.Dr.); Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gemerek MYO, e-mail:
uugur@cumhuriyet.edu.tr
*
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pazarlama yöntemi şeklinde tanımlanabilir (Leventoğlu, 2012,
http://www.pazarlamamakaleleri.com, Erişim tarihi: 11.12.2018). Kısaca
doğrudan müşterilere yönelik tüm çabalar (Jobber ve Lancaster, 2003:
188) olarak değerlendirilen doğrudan pazarlama, birebir seçilmiş belli bir
alıcı grubuna ulaşabilen, somut, ölçülebilen, marka bağımlılığı oluşturan,
iletişim kuran, geri dönüşümü net bir şekilde raporlanabilen
etkinliklerdir. Doğrudan pazarlama sayesinde hangi ürün ya da hizmet
türünün hangi tüketici grubuna hitap ettiği belirlenebilmektedir (Geçer,
2016: 47). Doğrudan pazarlamanın tanımı incelendiğinde ilk olarak
doğrudan pazarlamanın etkileşimli bir pazarlama sistemi olduğu
görülmektedir. Bu etkileşim ise, işletme ile müşteriler arasında kurulması
söz konusu olan iletişimdir. İşletme ile doğrudan doğruya temas
karşısında kalan müşteri için oldukça önemli bir yer tutan iletişim
kavramı, müşteri ile doğrudan temas kuracak işletme için de oldukça
önemli olacak, pazarlama faaliyetlerinin başarısını büyük ölçüde
etkileyecektir. Kurulan temas sonucunda ortaya çıkan tepki doğrudan
pazarlama tanımının ikinci önemli noktasını vurgulamaktadır. Temas
sonucunda ortaya çıkacak tepki satın alma kararını etkileyecek, etkiyi
satın alma eylemine dönüştürebilecektir. Doğrudan pazarlamanın
herhangi bir mekanda hatta herhangi bir zamanda reklam medyası
aracılığıyla gerçekleştirilmesi tanımın üçüncü önemli özelliği olup,
pazarlama faaliyetini zaman ve mekan sınırlamalarından çıkarmaktadır
(Çatlı ve Çatlı, 2013: 108).
Odabaşı ve Oyman’a (2010: 304) göre doğrudan pazarlama dört
unsuru barındırmaktadır. Bunlar, doğrudan pazarlamanın çift yönlü bir
iletişim sistemi olması, müşteriye yanıt verme fırsatı vererek bu geri
bildirim sayesinde uygulamaların yönlendirilebilmesi, doğrudan
pazarlamada iletişim her yerde yapılabilmesi ile potansiyel müşterinin bir
satış noktasına gelmesinin veya satış görevlisi tarafından ziyaret
edilmesinin gerekmemesi ve son olarak, müşteriden gelen kişisel
yanıtlara göre doğrudan pazarlama faaliyetlerinin kolaylıkla
ölçülebilmesidir.
Genel olarak doğrudan pazarlama teknikleri arasında, telefonla
pazarlama, bilgisayar ve elektronik reklamcılık, radyo ve televizyon
yayınları, doğrudan postalama, elektronik posta, kişisel satış, kataloglar,
internet sayılabilmektedir. Bu araçlar arasında günümüzde özellikle
internet ve televizyon yayınlarının en çok başvurulan doğrudan
pazarlama araçları olduğu söylenebilir.
Kılıç (2012: 12-15) tarafından ilgili literatürden (Ecer ve Canıtez,
2005; Pırnar, 2006; Kotler ve Armstrong, 1996; Tek ve Özgül, 2008)
derlenen bilgilere göre doğrudan pazarlamanın bazı avantaj ve
dezavantajları söz konusudur. Doğrudan pazarlamada tüketici, bulunduğu
ortam veya ülke neresi olursa olsun istediği ürüne rahatlıkla sipariş
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verebilir. Doğrudan pazarlamada firmalar, ürettikleri yeni bir ürünü veya
hizmeti en az risk faktörü ile istatistiksel olarak deneme şansına sahip
olurlar. İstatistiksel tahminler, diğer reklam ve pazarlama faaliyetlerine
kıyasla daha olumlu sonuçlar vermektedir. Müşterilerle kurulan birebir
iletişimsayesinde, müşterilere isim ve çeşitli unvanlarla hitap etmek
mümkündür. Bu durum müşterilerin kendilerini diğer toplu gruplardan
ayrı hissetmelerini sağlar ve özel müşteriler oldukları hissine
kapılmalarını sağlar. Doğrudan pazarlama, hem firmaya hem de
müşterilere fiyat avantajı sunar. Aracı şirketlere ödenen komisyon
giderlerinin olmaması ürün fiyatlarını daha düşük seviyelerde
tutabilmektedir. Büyükmağazalarda bile bulunamayacak ürünler katalog,
broşür veyainternet aracılığı ile bulunup, istenildiği zaman temin
edilebilir. Doğrudan pazarlama aracılığı ile müşterilerden kısa sürede
siparişalınabilir ve iletişim araçları sayesinde bu siparişlerde
çeşitliliksağlanabilir. Gelişen teknoloji sayesinde müşterilerden tepkiler
hemen alınabilmekte ve bu doğrultuda yeni çalışmalar yapılabilmektedir.
Kullanılan veri tabanı sayesinde müşterilerinin maddi durumu ve
özelzevkleri hakkında bilgi sahibi olunabilir ve satış işlemini yaparken
bubilgiler kullanabilir. Alışveriş yapmak için mağazalara gitmeye vakit
bulamayanmüşteriler, doğrudan pazarlama aracılığıyla, istedikleri
ürünleri hızlıca satın alabilirler. Bu avantajlarına karşılık doğrudan
pazarlamanın bazı dezavantajları da vardır. Doğrudan pazarlamada, sınırlı
sayıda kişiye ulaşılabilmektedir. Çünkü doğrudan pazarlama
uygulamalarında kitlesel değil, bireyselçalışmalar ön plandadır. Bu
durum işletmenin her kesime hitap etmesine engel olabilmektedir.
Doğrudan pazarlama ile sınırlı sayıda grubun dikkati çekilebilmektedir.
Bu durum sözkonusu grupların bulunduğu pazar bölümlerinin dışında
faaliyette bulunmayı güçleştirmektedir. Doğrudan pazarlama yönteminin
en büyük dezavantajlarındanbiri de güvenlik sorunudur. Çünkü özellikle
kredi kartları ile yapılanalışverişler sırasında kişisel bilgiler sanal
ortamlardadolaşmaktadır. Ayrıca iletişim imkânlarının yeterliölçüde
gelişmediği ülkelerde uygulanması zordur. Çünkü doğrudan pazarlama
uygulamaları, çeşitli iletişim araçlarıkullanılarak doğrudan müşterilere
ulaşmayı hedefler. Bir diğer dezavantajı ise satın alınacak
ürününgörülmeden satın alınmasıdır. Müşteriler almak istedikleri
ürünübeş duyu organı ile algılayarak almak eğilimindedirler.
Tüketici Şüpheciliği
Şüphecilik sözcüğü İngilizce ‘scepticism’, Yunanca “skeptomai”
kelimelerinden gelmekte olup, “düşünmek, dikkate almak, sorgulamak”
anlamlarına gelmektedir (Skarmeas ve Leonidou, 2013: 1832).
Şüphecilik, “hiçbir şeyin olduğu gibi kabul edilmediği, her şeyin belirli
bir eleştiri ile süzgeçten geçirildiği bir tutum; gerçeğe ulaşmadan önce
zorunlu ve kaçınılmaz olan bir anlayış” şeklinde tanımlanabilir (Cevizci,
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2005: 1045). Tüketici şüpheciliği ise “işletmelerin pazar uygulamaları
karşısında tüketicilerin sahip olduğu inanmama eğilimidir” (Obermiller
ve Spangenberg, 1998: 160). Tüketicilerin geliştirdikleri şüphecilik
eğilimi, onların sosyal etkileşimlerinden (dolaylı öğrenme) ve kişisel
deneyimlerinden (doğrudan öğrenme) kaynaklanan bilgilerle yapılan
değerlendirme sonucu ortaya çıkmaktadır (de Pechpeyrou ve Odou, 2012:
48). Tüketicilerin kullandıkları bu bilgiler, ikna bilgisi olarak
nitelendirilmektedir. Tüketici şüpheciliği, tüketicilerin ikna edici
iletişimleri yargılamak için kullandıkları ikna bilgisi miktarına
atfedilebilmektedir (Groza vd., 2011: 641). Diğer konuların yanı sıra
tüketicilerin, bir işletmenin sosyal ve çevresel sorunları iyileştirmeye
veya azaltmaya çalıştığı konusundaki iddialarından da şüphe etmelerine
veya sorgulamalarına neden olan şüphecilik (Anuar ve Mohamad, 2012:
98), tüketicilerin olumsuz tepkilerine yol açabilmekte ve ikna edici
iletişime direnmelerine neden olabilmektedir (Lee, 2013: 11).
İkna konusunda birçok model geliştirilmiştir. Bunlardan Etkiler
Hiyerarşisi, AIDA, NAIDAS, DAGMAR, Yeniliklerin Benimsenmesi,
Bilgi İşleme, FCB Izgarası, Rossiter Percy Izgarası ve Sezgisel
Sistematik Model gibi modeller, etki modelleri olarak da bilinen, iknayı
tek yönlü olarak inceleyen ve belirli etkilerle, belirli aşamalardan
geçilerek iknaya ulaşılabileceği görüşünü temel alan modellerdir. Bunun
yanı sıra ikna konusunu çok boyutlu olarak ele alan, ikna esnasında
yaşanan zihinsel süreçleri inceleyen çift yönlü süreç modelleri
günümüzde daha fazla kabul görmektedir. Bunların en önemlileri Bilişsel
Tepki Modeli, Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli ve İkna Bilgisi
Modeli’dir.
Bu modeller arasında en tutarlı olarak görülen ve yaygın kullanım
alanı bulan İkna Bilgisi Modeli’dir (İBM). Friestad ve Wright tarafından
1994 yılında geliştirilen İBM, etki-tepki görüşünün aksine iletişimde
alıcının aktif rol aldığı görüşünü temel almıştır. Model, tüketicinin
kullandığı bilgi türlerini, bilgiyi işleme ve karar verme şeklini, seçim
yaparken kullandığı kriterleri açıklamaya çalışmaktadır (Elpeze Ergeç,
2004: 49). Modele göre, karşılaştıkları reklam ve satış mesajlarını
yorumlayıp değerlendiren tüketiciler, zamanla ikna girişiminde kullanılan
taktiklerle ilgili kişisel bilgiler geliştirmektedirler. Bu bilgiler,
tüketicilerin, işletmelerin onları ne zaman, niçin ve nasıl etkilemek
istediklerini anlamalarına yardımcı olmakta ve ikna girişimlerine kendi
amaçlarına göre nasıl cevap verebilecekleri konusunda da fikir
vermektedir (Elpeze Ergeç, 2004: 51). İBM’nin temel iddiası,
tüketicilerin ikna bilgisini kullanarak, işletmelerin kendilerini nasıl
etkileyebileceğini anladıkları ve ikna olayını kendi amaçları
doğrultusunda yönettikleridir.
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İBM, ikna konusunda, ikna girişiminde bulunan ile ikna edilmek
istenenin etkileşimde bulunduğu noktayı işaret etmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. İkna Bilgisi Modeli
Kaynak: Friestad ve Wright, 1994: 2.

Modelde hedef, ikna edilmek istenen kitleyi (tüketiciyi)
göstermektedir. İkna girişiminde bulunan taraf için ajans kavramı
kullanılmıştır. İkna girişimi, hedef kitleyi ikna etmek amaçlı düzenlenen
bilgi sunumunu, ikna ile başa çıkma davranışı bölümü ise, tüketicinin
ikna girişimine verdiği tepkiyi temsil etmektedir. Tüketici, iknaya karşı
direnç göstererek, ikna girişimine karşı mevcut tutumunu korumakta
böylece yeni tutum geliştirmenin psikolojik, bilişsel ve davranışsal
yönden getireceği maliyetlerden kurtulmaktadır (Dursun ve Tümer
Kabadayı, 2012: 76). Son olarak ikna olayı, ajansın ikna girişimine karşı
tüketicinin ikna ila başa çıkma tepkisinin ortak noktası olan ve tüketicinin
mesajı algılayıp ikna olduğu bölümdür.
İBM’de ikna bilgisi, konu bilgisi ve ajans bilgisi olmak üzere üç çeşit
bilgi yapısından söz edilmektedir. Tüketici, ikna bilgisi ile ikna
girişimlerini anlamakta, yorum ve değerlendirme yapmakta, bu bilgiyi
daha sonra hatırlamada kullanmaktadır. Ayrıca ikna bilgisi, tüketicinin,
ikna mesajlarına karşı etkili ve uygun taktikler oluşturmasına yardımcı
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olmaktadır. İkna bilgisi, bir şema gibi işlemektedir (Bir reklam
kampanyası ya da satış promosyonunun tüketicinin dikkatini çekecek
şekilde hazırlanmasında olduğu gibi) (Elpeze Ergeç, 2004: 54). Konu
bilgisi, tüketicinin mesaja konu ürün ve hizmet hakkında bilgi birikimidir.
Ajans bilgisi ise iknayı sunan yani mesajı kurgulayan ajansa ilişkin
tüketicinin düşünceleridir (Çavuşoğlu vd., 2016: 291). Ajans (işletme)
bilgisi yalnızca kaynağa ilişkin bilgi ve değerlendirmeye değil, aynı
zamanda mesajla ilgili ajansın gerekçeleri hakkında fikir yürütmeye de
yardımcı olmaktadır (Ahluwalia ve Burnkrant, 2004: 27). Satın alma
karar süreci bu üç bilginin birlikte kullanımıyla gerçekleşmektedir. Bu
bilgiler yolu ile elde edilen öngörüler yoluyla ikna çabasına karşı bir
tutum geliştirilmektedir. Bu bilgilerin toplamı ikna bilgisini
oluşturmaktadır (Çavuşoğlu vd., 2016: 291).
İBM’nin iddiasına göre, tüketici şüpheciliği, tüketicinin sahip olduğu
ikna bilgisi düzeyine göre değişmektedir. İkna bilgisi azaldıkça tüketici
şüpheciliği ve işletmelerin ikna çabalarına karşı direnç de azalmaktadır
(Feick ve Gierl, 1996: 228).
Araştırma Yöntemi
Araştırmanın amacı, doğrudan pazarlama uygulamalarına yönelik
tüketici şüpheciliğinin İBM çerçevesinde ölçülmesi ve şüphecilik alt
boyutlarının (işletme bilgisi, konu bilgisi, ikna bilgisi), demografik
faktörlere göre farklılaşıp faklılaşmadığını incelemektir. Bu amaçla, beş
temel hipoteze bağlı üçer tane olmak üzere toplamda 15 hipotez
geliştirilmiştir. Araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir:
H1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik şüphecilik
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
H1-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
H1-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
H1-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
H2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik şüphecilik
düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır.
H2-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır.
H2-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır.
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H2-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır.
H3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik şüphecilik
düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır.
H3-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır.
H3-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır.
H3-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır.
H4: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik şüphecilik
düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır.
H4-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır.
H4-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır.
H4-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır.
H5: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik şüphecilik
düzeyleri ailenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır.
H5-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri ailenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır.
H5-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri ailenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır.
H5-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri ilenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır.
Tanımlayıcı araştırma modelinin uygulandığı araştırma, Kayseri ili
merkez ilçesinde yaşayan 227 tüketiciye uygulanmıştır. Kolayda
örneklem yönteminin kullanıldığı araştırmanın sonuçları, araştırmada
uyarıcı olarak kullanılan doğrudan pazarlama reklamını ve ilgili
örneklemi kapsamakta olup diğer reklamlara ya da tüketicilere
genellenmesi mümkün değildir. Araştırmada kullanılan yöntem başka
reklamlar ya da örneklemler üzerinde uygulanabilecek özelliktedir.
Araştırma anketi iki bölümden oluşmaktadır. Anketin başlangıç
kısmında, uyarıcı olarak, Türkiye’de ünlü bir halk müziği sanatçısının yer
aldığı doğrudan pazarlama reklamına ait fotoğraflar eklenmiştir. Böylece
reklama ait fotoğraflar gösterilerek,katılımcıların reklamı hatırlamaları
sağlanmış ve reklamı izlemiş olan ve hatırlayan bu kişilere anket
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uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde, Uğur (2018) tarafından
yapılan araştırmada ilgili literatürden derlenen, 21 maddeden oluşan,
geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmış olan ve tüketici şüpheciliğini
Friestad ve Wright (1994) tarafından geliştirilen İBM alt boyutları
(işletme bilgisi, konu bilgisi, ikna bilgisi) çerçevesinde ölçen tüketici
şüpheciliği ölçeği yer almaktadır. Tüketici şüpheciliği ölçeğinde 5 noktalı
Likert (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) tekniğinden
yararlanılmıştır. Anketin ikinci bölümünde, katılımcıların demografik
özelliklerini ölçen 5 adet soru yer almaktadır.
Analiz ve Bulgular
Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, katılımcıların
yaklaşık üçte ikisinin erkek olduğu görülmektedir. Katılımcılardan evli ve
bekâr olanların oranı yaklaşık olarak eşit dağılmıştır. En fazla katılımcı
21-30 yaş aralığında iken (%33) çoğunluğunun (%60) 21-40 yaş
aralığında olduğu görülmektedir. Eğitim durumuna göre katılımcılardan
ortaokul ve lisans mezunlarının oranları %(32) en yüksek ve birbirine
yakındır. Üçüncü sırada önlisans mezunları gelmektedir (%20). Aylık aile
geliri incelendiğinde, üç grubunun gelir dağılımının birbirine yakın
olduğu görülmektedir (%24). Bunlar 2001-3000 TL, 4001-5000 TL ve
5001-6000 TL geliri olanlardır.
Tüketici şüpheciliği ölçeğine uygulanan doğrulayıcı faktör analizi
sonuçları, ölçeğin daha önceki araştırmada belirlenen özelliklerini
destekler niteliktedir. Analiz sonucuna göre, tüketicilerin ikna bilgisi
düzeyleri, işletme bilgisi (8 madde), konu bilgisi (8 madde) ve ikna
bilgisi (5 madde) olarak üç boyuttan oluşmaktadır. Üç boyut toplam
açıklanan varyansın %37’sini açıklamaktadır. Bu yapılara ait güvenilirlik
değerleri (Cronbah’s α), işletme bilgisi için 0,812, konu bilgisi için 0,788
ve ikna bilgisi için 0,617 olarak hesaplanmış olup, ölçeğin güvenilir
olduğu söylenebilmektedir.
Araştırmanın hipotez testlerine ilişkin sonuçlar aşağıdaki gibidir:
H1-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Yapılan bağımsız
örneklem t testi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme bilgisi
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.
H1-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Yapılan bağımsız
örneklem t testi sonucunda (p<0,05) hipotez kabul edilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu bilgisi
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki
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incelendiğinde, kadın katılımcıların konu bilgisi düzeyinin daha yüksek
olduğu görülmektedir.
H1-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna
bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Yapılan bağımsız
örneklem t testi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmamaktadır.
H2-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek yönlü varyans
analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup, katılımcıların
doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme bilgisi düzeyleri yaşa göre
farklılaşmamaktadır.
H2-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek yönlü varyans
analizi sonucunda (p<0,05) hipotez kabul olup, katılımcıların doğrudan
pazarlama reklamına yönelik konu bilgisi düzeyleri yaşa göre
farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki incelendiğinde, özellikle 31-40 yaş
arası katılımcıların konu bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu
görülmektedir.
H2-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna
bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek yönlü varyans
analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup, katılımcıların
doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi düzeyleri yaşa göre
farklılaşmamaktadır.
H3-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Yapılan
bağımsız örneklem t testi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme bilgisi
düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmamaktadır.
H3-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Yapılan
bağımsız örneklem t testi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu bilgisi
düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmamaktadır.
H3-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna
bilgisi düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Yapılan
bağımsız örneklem t testi sonucunda (p<0,05) hipotez kabul edilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri medeni duruma göre farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki
incelendiğinde, evli olan katılımcıların ikna bilgisi düzeyinin daha yüksek
olduğu görülmektedir.
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H4-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p<0,05) hipotez kabul olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme bilgisi
düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki
incelendiğinde, ortaokul ve lisans mezunu olan katılımcılarınişletme
bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
H4-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu bilgisi
düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmamaktadır.
H4-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna
bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p<0,05) hipotez kabul olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri eğitim seviyesine göre farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki
incelendiğinde, önlisans ve lisansüstü mezunu olan katılımcıların ikna
bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir.
H5-1: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme
bilgisi düzeyleri ailenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik işletme bilgisi
düzeyleri gelir seviyesine göre farklılaşmamaktadır.
H5-2: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu
bilgisi düzeyleri ailenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik konu bilgisi
düzeyleri gelir seviyesine göre farklılaşmamaktadır.
H5-3: Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna
bilgisi düzeyleri ilenin aylık gelirine göre farklılaşmaktadır. Yapılan tek
yönlü varyans analizi sonucunda (p>0,05) hipotez reddedilmiş olup,
katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına yönelik ikna bilgisi
düzeyleri gelir seviyesine göre farklılaşmamaktadır.
Sonuç
Araştırmada, tüketicilerin doğrudan pazarlama reklamlarına yönelik
geliştirdikleri şüphecilik eğilimleri ölçülmüştür. Söz konusu şüphecilik
eğilimlerinin, İBM boyutları olan işletme bilgisi, konu bilgisi ve ikna
bilgisi kapsamında değerlendirildiği araştırmada, her bir boyutta
demografik özelliklere göre farklılıklar olup olmadığı incelenmiştir.
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Araştırmanın dikkat çekici bulguları ve bu bulgular ışığında
yapılabilecek çıkarımlar aşağıdaki gibidir:

Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına
yönelik konu bilgisi düzeyleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır.
Gruplar arası ilişki incelendiğinde, kadın katılımcıların konu
bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Kadınların,
çalışma yaşamında daha fazla yer almaları, gelir düzeylerini
yükseltmiş, ekonomik özgürlüklerini artırmış ve ticari hayata
giderek daha çok katılmalarını sağlamıştır. Gerek işyerinde
arkadaşlarıyla etkileşimleri gerekse internet aracılığıyla, bilgiye
daha çabuk ve kolay ulaşmaları, kadınları,alışveriş konusunda
daha donanımlı hale getirmiştir. Ayrıca özellikle sağlık
konusunda aile bireylerini koruyucu rolleri nedeniyle kadınlar,
doğrudan pazarlama reklamlarında yer verilen ürünler
konusunda daha detaycı ve titiz davranmaktadırlar. Dolayısıyla
kadın tüketicilerin reklama konu olan ürün, ürünün kullanımı ve
sağlayacağı faydalar gibi konularda daha fazla bilgi sahibi
olabilmekte,
bu
durum,
şüphecilik
düzeylerini
yükseltebilmektedir.

Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına
yönelik konu bilgisi düzeyleri yaşa göre farklılaşmaktadır.
Gruplar arası ilişki incelendiğinde, özellikle 31-40 yaş arası
katılımcıların konu bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu yaş aralığındaki tüketiciler, genel olarak
çalışan ve alışverişe daha çok zaman ve para ayıran kesimdir.
Dolayısıyla satın almak istedikleri ürün ve faydalarına ilişkin
daha fazla araştırma yaparak daha fazla bilgi sahibi
olmaktadırlar. Böylece konu bilgisi ve şüphecilik düzeyleri daha
yüksek olabilmektedir.

Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına
yönelik ikna bilgisi düzeyleri medeni duruma göre
farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki incelendiğinde, evli olan
katılımcıların ikna bilgisi düzeyinin daha yüksek olduğu
görülmektedir. Evli olan bireylerin, genellikle izledikleri
reklamlarda, işletmelerin kullandıkları ikna yöntemlerine ilişkin
bilgi alışverişi daha yoğun olmaktadır. Bu durum, evli olanların
ikna bilgisi ve şüphecilik düzeylerinin bekâr olanlara göre daha
yüksek olmasını sağlamaktadır.

Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına
yönelik işletme bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre
farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki incelendiğinde, ortaokul
ve lisans mezunu olan katılımcıların işletme bilgisi düzeyinin
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilgi seviyesi söz konusu
olduğunda, eğitim seviyesi ile doğru orantılı olması
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beklenmektedir. Lisans mezunlarının işletmeye yönelik bilgi
düzeyinin yüksek olması beklenen bir sonuç iken, ortaokul
mezunlarının da işletme bilgisinin yüksek olması nedensel atıf
ile açıklanabilmektedir. Nedensel atıf teorisine göre (Forehand
ve Grier, 2003: 350), Tüketiciler, bilgiyi kullanarak firmanın
niyeti konusunda nedenselliğe dayalı bazı atıflar yapmaktadırlar.
Yapılan bu nedensel atıf, tüketici şüpheciliğinin gelişiminde
önemli bir rol oynamaktadır.Buradaortaokul mezunlarının
işletme ile ilgili “zaten kötü niyetli” olduğu yönündeki
yapacakları nedensel bir atıf, önyargılara neden olarak işletmeye
yönelik şüpheciliklerini yükseltebilmektedir.

Katılımcıların doğrudan pazarlama reklamına
yönelik ikna bilgisi düzeyleri eğitim seviyesine göre
farklılaşmaktadır. Gruplar arası ilişki incelendiğinde, önlisans
ve lisansüstü mezunu olan katılımcıların ikna bilgisi düzeyinin
daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilgi düzeyi ile eğitim
seviyesi arasında yakın ilişki olduğu gerçeğinden hareketle,
üniversite
mezunlarının,
reklamlarda
kullanılan
ikna
yöntemlerine ilişkin bilgi düzeyinin ve şüphecilik eğiliminin
yüksek olması, beklenen bir sonuçtur. Ayrıca eğitim seviyesi
yüksek olan tüketiciler, interneti de daha yoğun
kullandıklarından,
bilgiye
daha
rahat
ve
hızlı
ulaşabilmektedirler. Bunlara ek olarak eğitim seviyesi yüksek
olanların genellikle çalışan bireyler olmaları, başka
kaynaklardan da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Tüm bu
unsurlar eğitim seviyesi yükseldikçe, işletmeler, ürünler ve
kullanılan ikna yöntemleri konusunda daha fazla bilgi sahibi
olunmasını sağlamaktadır. Bu durum şüphecilik düzeylerini de
etkilemektedir.
Sonuç olarak, tüketicilerin doğrudan pazarlama reklamlarına ilişkin
şüphecilik düzeyleri, onların demografik özelliklerine göre farklılık
gösterebilmektedir. Günümüz teknolojik imkânları ile ve özellikle
doğrudan pazarlanın en belirgin özelliği olarak, kişiselleştirilmiş
mesajlarla tüketicilere hitap edilebilmektedir. Bu nedenle işletmeler için,
tüketicilerin demografik özelliklerine göre şüphecilik düzeylerini
belirlemek ve şüpheciliği gidermek üzere kişiselleştirilmiş mesajlar
hazırlamak, doğrudan pazarlama iletişiminde başarı şansını yükseltecek
önemli bir unsurdur. Zira ikna olma ve tutum değiştirmede, şüpheciliğin
olumsuz etkisi, bilinen bir gerçektir.
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LOJİSTİK
Selminaz ADIGÜZEL 1
Giriş
21. yüzyılın en karakteristik özelliği olan üretimin yarattığı dinamizm,
işgücünün niteliğinin değişmesi, teknolojide yaşanan gelişmeler, endüstri
4.0, lojistik 4.0 ile birlikte dünya küresel bir köy haline gelirken alternatif
ticaret yolu olarak görülen e-ticaretle birlikte ulaşılamayan kıtalar, mobil
telefon ya da bilgisayar teknolojisi sayesinde ulaşabilir hale geldi. E-ticaret
yaygınlaştıkça dış ticaret arttı, insanlar ürüne e-ticarette olduğu gibi kısa
sürede ulaşmak istediler. Müşteri memnuniyetini stratejik hedefleri arasına
koyan şirketler, lojistik destek talebini internet üzerinden vererek doğru
ürünü doğru zamanda doğru müşteriye ulaştırmaya çalıştı. Dış ticaret
hacmi hızla arttıkça, lojistik destek sağlayıcıların kalitesi, müşteri
tarafından aranan bir nitelik olarak görüldü. Ülkeler arası siyasi ilişkiler,
ülke kalkınmasını etkilerken politika belirleyiciler, ulaşım politikalarını
siyasi ilişkilerine göre düzenleyerek ulusal kalkınmada yol haritalarını
düzenlediler.
I: BÖLÜM
ULAŞIM
1.Ulaşım
Ulaşım, ulaştırma, ekonomik kararlar ve kültür anlayışıyla birlikte
ülkeleri biçimlendiren üretim faaliyetini düşüren verimliliği artıran doğal
kaynaklardan daha iyi yararlanılmasını sağlayan bir etmendir. Ulaşım,
insan veya eşyanın ihtiyaçları gidermek amacıyla zaman ve mekân faydası
sağlayacak şekilde yer değiştirilmesini mümkün kılan bir hizmettir (Barda,
2013, s 5). Ulaşım medeniyetin göstergelerinden birisidir. Üretim, milli
savunma, tarım, madencilik mal ve hizmet sektörünün gelişimi ulaşıma
bağlıdır. Ulusal ve uluslararası ticaretin mal ve ürünlerin yer
değiştirebilmesi ulaşım ile mümkündür. Bir ülkenin gelişiminde üretim ne
kadar önemli ise üretilen bir malın tüketiciye ulaştırılması da aynı derecede
önem taşımaktadır. Yük ve eşya taşımasındaki taşıma kapasitesine ulaşım
arzı denilir. Ulaşım sektöründeki bir hareketlilik ekonomiyi etkilerken
ulaşım sektöründeki herhangi bir değişim ilerleme ekonomik büyümede
etkili olmaktadır. Kısacası ekonomik gelişme ile ulaşım sektörü bir zincirin
halkaları gibi birbiriyle iç içedir. Bir ülkenin sahip olduğu gelişmiş ulaşım
ağları uluslararası alanda tercih sebebi olacağından rekabet etme kapasitesi
artacak, ekonomik zenginliğe ulaşmasında etkin rol oynayacaktır. Bu
nedenle gelişmiş ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri de ulaşım
1
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ağları ve ulaşım arzıdır. Ulaştırma, lojistik süreçlerin içinde maliyeti en
çok etkileyen, bir eşyanın bir yerden başka bir yere aktarılması işlemidir.
Güvenilir ve en az maliyetle, en hızlı şekilde aktarılması en çok tercih
sebebidir.
Ulaştırma sektörünün sergilediği özelliklerinden biri de yatırımların
sermaye yoğun olmasından dolayı toplam maliyet içinde sabit maliyetin
payının yüksek olmasıdır. Sabit maliyetin toplam maliyet içinde payının
yüksek oluşundan ulaştırma ekonomisi bakımından iki sonuç çıkarılabilir:
Taşıma firmaları, mevcut kapasitelerini mümkün olduğu kadar fazla
kullanmak zorundadırlar. Çünkü kapasite kullanımı (hizmet üretimi)
arttıkça ortalama (parça başına) sabit maliyet düşecektir. Taşıma
fiyatlarında meydana gelebilecek bir değişme nedeni ile firma hizmet
üretimini azaltamayacaktır. Çünkü bu fiyatla elde ettiği gelirle toplam
maliyeti karşılayamasa bile hiç olmazsa sabit maliyetin bir kısmını
karşılayabilecektir. O halde sabit maliyetin toplam maliyet içindeki
payının büyük ve buna bağlı olarak kapasite kullanımının zorunlu oluşu
ulaşım hizmet arzının taşıma fiyatlarındaki düşme karşısında duyarsız
olmasına sebep olmaktadır ( Nalçakan, 2000, s7).
Ulaştırma, malların marjinal faydalarının nispi olarak düşük olduğu
yerlerden, daha yüksek olduğu yerlere taşınarak, yer ve zaman faydası
meydana getiren bir süreç olarak da tarif edilmiştir (Altınok, 2017, s.
73.).Ulaştırma insanın var olduğu günden beri gelişim içerisindedir. Bir
ülkenin kalkınmasının temeli olduğunu Ruyard Kipling ulaştırma
medeniyettir ifadesi ile çok güzel özetlemiştir.
1.1.Ulaştırma Yatırımları ve Önemi
Ulaştırma bir ülkenin kalkınmasında önemli olan yatırımlardan biridir.
Ülkelerin zenginliği ölçülürken sahip oldukları kara, hava, boru hatları
denizyolu, demiryolu hatları olmak üzere beş ulaşım yolları üzerinden
yapılan yatırımları değerlendirilmektedir. Ulaşım yolları tercih edilirken
kısa sürede en fazla yük taşınacaksa denizyolu yerine demiryolu;
demiryolu yerine karayolu tercih edilir, karayolu yerine de demiryolu veya
denizyolu tercih edilebilir.
Tüm bu taşıma modları içerisinde denizyolu daha fazla yükün
denizyolu üzerinden, zaman kısıtlaması olmadığı durumlarda, en
ekonomik taşınmasını sağlar. Bu tercihte ekonomi ve zaman hesaplaması
önemli rol oynar. Denizyolundan sonra en fazla yükün taşınabileceği mod,
demiryolu taşıma modudur.
Kıt kaynaklarla yönetilen şirketlerin enerji ve kaynaklarını boşa
kullanmamaları için taşıma modunun, ürünün taşıma özelliğine göre,
dikkatli seçilmesi, şirketin geleceği bakımından önemlidir. Bu bakımdan
ulaştırma sadece şirketlerin değil tüm ülkenin kalkınmasında etkilidir.
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Ulaştırmanın ülke ekonomisi üzerine etkilerini konu alan akademik
araştırmalarda ulaştırmanın ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkileri
olduğu tespit edilmiştir. Nitekim Mehmet Akif Kara ve Oğuz
Ciğerlioğlu’nun
yaptığı
araştırmada
Türkiye’deki
karayolu
uzunluklarından faydalanılarak ulaşım altyapısı ve ekonomik büyüme
arasındaki uzun dönemli ilişki Cobb-Douglas üretim fonksiyonu
yardımıyla incelenmiştir. 1988-2015 dönemi yıllık veriler kullanılarak
yapılan VAR analizine dayalı Johansen eşbütünleşme testiyle uzun
dönemde Türkiye’deki ulaşım altyapısındaki değişimin ekonomik
büyümeyi pozitif ve anlamlı şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Benzer şekilde birçok ülkede ulaşım alt yapı çalışmalarının ekonomi
üzerindeki pozitif etkisi sonucuna ulaşılan birçok araştırma alanyazında
bulunmaktadır. Bu alanda Seitz ve Licht (1995), Holtz-Eakin ve Schwartz
(1995), Moomaw, Mullen ve Williams (1995), Lau ve Sin (1997), Fuente
ve Vives (1995), Pereira ve Sagales (1999), Nijkamp ve Poot (2004),
Jimenes (2003), Percoco (2004), Pereira ve Andraz (2006), Lall (2007),
Sloboda ve Yao (2008) söz konusu altyapı yatırımlarının ekonomik
etkilerine yoğunlaşmıştır. Özellikle 1990’lı yıllardan günümüze kadar
gelen bu araştırmalardan bazılarındaki farklı sonuçlarla birlikte ve altyapı
harcama türlerine bağlı olarak, çalışmaların büyük çoğunluğunda, altyapı
yatırımlarının bölgesel çıktı, özel sektör yatırımları, maliyetler ve istihdam
üzerinde doğrudan ya da dışsallık yoluyla dolaylı olarak pozitif etkileri
olduğu ve bölgelerin rekabetçi gücünü artırdığı ifade edilmektedir. Bu
uygulamalı çalışmalar arasında, altyapı türlerinden biri olarak ulaşım
altyapısı kullanılmaktadır ve bu altyapı türünün ekonomik büyüme
üzerindeki etkisinin incelendiği Aschauer (1989), Munnell, (1990), HoltzEakin ve Schwartz, (1995), Mas, Maudos, Perez ve Uriel (1996), Boarnet
(1998), Fernald (1999), Cantos, Gumbau-Albert ve Maudos (2005), Lall
(2007), Cohen (2010), Yu, Jong, Storm ve Mi (2013) tarafından yapılan
çalışmalar dikkat çekmektedir Kara, Ciğerlioğlu, 2017, s. 577)
Tablo 1 Altyapı Türünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi
Çalışmaları
Yazarlar
Munnell
(1992)

Altyapı Türü

Ülkeve Düzey

Değişik
altyapı ABD-Eyalet
türleri içerisinde

Dönem

Yöntem

Sonuç

1970-1986

CobbDouglas

Çıktı üzerinde en büyük
olumlu
etkilerden
biri
demiryollarına ait

demiryolua
ltyapısı
Fernald
(1999)

Yolaltyapıyatırıml
arı

ABD-Sektörel

1953-1989

CobbDouglas

Araç yoğun endüstrilerde
verimliliği artırıyor

Ozbay,
OzmenErtekin ve

Karayolu ve cadde
altyapı yatırımı

ABD-New

1990-2000

CobbDouglas

0.17
oranında
artırıyor
ama
yayılma etkisi var

York/New
metropolitan

Jersey

Berechman
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çıktıyı
negatif

bölgeleri

(2007)
Sloboda ve
Yao (2008)

Değişik
altyapı
türleriiçerisinde
ulaşımaltyapısı

ABD-Eyalet

1989-2002

CobbDouglas

Ulaşım altyapısı çıktıyı
olumsuz etkiliyor ve negatif
yayılma etkisi var

Karayolu ulaşım altyapısının ekonomik büyümeye katkısının
Türkiye ekonomisi açısından VAR analinize dayalı Johansen
eşbütünleşme yöntemiyle analiz edildiği Mehmet Akif Kara, Oğuz
Ciğerlioğlu, tarafından yapılan bir araştırmada şu sonuçlar elde
edilmiştir:
Ulusal ve uluslararası araştırmalarda ulaşımın ekonomik gelişimi
hızlandırdığı ülkenin gelir düzeyini arttırdığı, uluslararası ticarete
pozitif katkı sağladığı ekonomik hareketliliği hızlandırdığı ulusal ve
uluslararası rekabette güç kazandırdığı, malın hizmetin,
hammaddenin hareketliliğini hızlandırdığı görülmektedir. Sanayi ve
teknolojideki yeniliklere paralel olarak lojistik operasyonların
çeşitliliği hızlı ve güvenirliliği önem kazanmakta ulaşım ve alt
yapının devletin ulusal zenginliği olarak görülmektedir. Tablo 2’ de
ulaşım altyapısının bölgesel büyüme üzerindeki etkisini belirlemeye
yönelik ekonometrik çalışmalar verilmiştir.
Tablo 2: Ulaşım Altyapısının Bölgesel Büyüme Üzerindeki
Etkisini Belirlemeye Yönelik Ekonometrik Çalışmalar
Hu ve Liu (2010)

Ulaşım altyapı Çin-Eyalet
sermaye stoku

19852006

Cobb- 0.28 oranında
Douglas çıktıyı artırıyor ve
pozitif yayılma
etkisi var

Hong, Chu
Wang (2011)

Ulaşım
türleri

19982007

Cobb- Karayolu ve
Douglas denizyolu
altyapısıekonomik

ve

altyapı Çin-Eyalet

büyümeyipozitif
etkiliyor
Percoco(2004)

Ulaştırma

İtalya-Bölge

19701994

CobbDouglas

19811996

CobbDouglas

ve haberleşme
altyapısı

Lall (2007)

Değişik altyapı
türleriiçerisinde
ulaşımaltyapısı

HindistanBölge

Demiryollarıve
denizyolları
altyapısı çıktıyı
olumlu etkiliyor.
Yol altyapısı negatif
etkinliğe sahip
Ulaşım altyapısı
bölgesel
büyümeyiolumlu
Etkiliyorve
po
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zitif yayılma
etkisivar

Mas
(1996)

Değişik altyapı
türleriiçerisinde
ulaşımaltyapısı

vd.

Ulaşım
türleri

Pereira
ve
Sagales (2003)

Alvarez,
Orea

Arias

ve

(2006)

İspanyaBölge

19641991

CobbDouglas

Ulaşım altyapısı
çıktıyı olumlu
etkiliyor ve pozitif
yayılma etkisi var

altyapı İspanyaBölge

19701995

VAR
analizi

Bölgeselbüyümeyi
olumlu etkiliyor
ve pozitif yayılma
etkisivar

19851999

CobbDouglas

İlçıktısın ıpozitif
etkiliyor
amayayılma

Karayolu
ulaşım
altyapısı

İspanya-İl

etkisi yok

Tablo 3: Ulaşım Alt Yapısının Ulusal Büyüme Üzerindeki Etkisini
Belirlemeye Yönelik Ekonometrik Çalışmalar
Altyapı Türü

Ülke ve Düzey

Dönem

Yöntem

Sonuç

Ulaştırmave
haberleşme
altyapısı

İspanya-Ulusal

1964-1992

VAR
analizi

Uzun dönemde özel
sektör çıktısını pozitif
etkiliyor

Pereira ve
Sagales
(2001)

Ulaşımaltyapı
türleri
ve

İspanya-Ulusal

VAR

İspanya’da uzun

analizi

dönemde ekonomik
büyümenin önemli bir
destekleyicisi

Sturm,
Jacobs
Groote
(1999)

Değişik altyapı
türleri içerisinde
ulaşım altyapısı

HollandaUlusal

1853-1913

VAR-

Ulaşım
çıktıyı
etkiliyor

Değişik altyapı
türleri içerisinde
cadde ve

USA-Ulusal

1956-1997

Yazarlar
Flores
Frutos,
GraciaDiezve
Perez

de

(1998)

ve

Pereira
(2000)

1970-1993

haberleşme
altyapısı

analizi

VAR
analizi

altyapısı
pozitif

Karayolu
altyapısı
özel sektör çıktısını
pozitif etkiliyor

Karayolu
altyapıs
Everaert ve
Heylen
(2001)

Değişik altyapı
içerisindeulaşım
altyapısı

Belçika-Ulusal
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1953-1996

CobbDouglas

Özel
verimliliğini
etkiliyor

sektör
pozitif

Boopen
(2006)

Ulaşım altyapısı

Afrika ülkeleri

1980-2000

CobbDouglas

Ulaşım altyapısı bu
ülkelerin
kalkınmasında
belirleyici bir faktör

Khadaroo Ulaşım Mauritius 1950- VECM Kısa
dönemde
ve
altyapısı (küçük
2000
çıktıyı 0.145, uzun
analizi
Seetanah
bir ada)
dönemdeise
(2008)
0.263
oranında
artırıyor
Na, Han
ve Yoon
(2013)

Otoyol 19
altyapısı OECD
ülkesi

1990- Cobb- Bu ülkelerin
2006 Douglas
ekonomilerinde
verimlilik
artışlarınıdestekliyor

Kaynak Mehmet Akif KARA, Oğuz CİĞERLİOĞLU, Türkiye Ekonomisinde
Ulaşım Altyapısının Ekonomik Büyümeye Etkisi, Gaziantep University Journal
of Social Sciences, 17 (2), 577-591, Submission Date: 24-01-2018.

Bu tablolar incelediğinde genel olarak ifade edilecek olursa, bölgesel
ve ulusal düzeyde ulaşım alt yapısının ekonomik büyümeye pozitif katkı
sağladığı söylenebilecektir.
Demiryolu alt yapı çalışmalarının Ermenistan, Gürcistan ve Türkiye
ekonomisi üzerine etkisi Badalyan, Herzfeld ve Rajcaniova (2014)
tarafından dinamik panel veri yöntemiyle yapılan araştırma sonucuna
göre karayolu ve demiryolu altyapı yatırımları ve mal taşımacılığının
ekonomik büyüme sürecine önemli bir katkı sağladığı görülmüştür.
Yapılan çalışma neticesinde Türkiye’deki ulaşım altyapısının
ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonuçları bölgesel ve ulusal alanda yapılan ampirik
çalışmaları destekler niteliktedir. Ulaşım altyapısının bölgesel büyüme
üzerindeki etkilerini araştıran Munnell (1992), Fernald (1999), Ozbay vd.
(2007), Hu ve Liu (2010), Hong vd. (2011), Lall (2007), Mas vd. (1996),
Pereira ve Sagales (2003) ve Alvarez vd. (2006) ekonometrik
analizlerinde ulaşım altyapısı türlerini kullanarak ulaşım alt yapısının
bölgesel çıktıyı olumlu etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Floresde Frutos
vd. (1998), Pereira ve Sagales (2001), Sturm vd. (1999), Pereira (2000),
Everaert ve Heylen (2001), Boopen (2006), Khadaroo ve Seetanah (2008)
ve Na vd. (2013) ulaşım altyapısının ulusal büyüme üzerindeki etkilerine
yönelik yaptıkları çalışmalarda ulaşım alt yapısının, özel sektör çıktısında
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ve ekonomik verimlilikte olumlu değişimler yarattığını belirlemişlerdir.
Ayrıca ulaşım altyapısı uzun dönemde, ekonomik büyümenin önemli bir
destekçisi olabilmekte ve ülkelerin kalkınmasında belirleyici bir faktör
olarak kullanılabilmektedir (agm, s.582).
1.2.Dünyada ve Türkiye’de Ulaşıın Tarihi
Ulaştırmanın bilinen tarihi M.Ö. 7000 yıllarına kadar uzanmaktadır.
M.Ö. 2000’de hayvanları evcilleştirerek ulaşım için kullanan insanoğlu,
enerji kaynaklarını keşfettikçe bu kaynaklarla ulaşım araçları yaparak
ihtiyaçlarını karşılamıştır. Yontma taş çağında avladığı hayvanı,
yonttukları taşları taşıma, barınma ihtiyacı için malzeme olarak kullanan
insanlar MÖ 3000 de Sümerlerden kalma tekerlekli arabaları kullanmaya
başlamışlardır. İnsanın en temel ihtiyacından biri olan güvenliğin
sağlanması için savaşta da basit de olsa araba kullandığı bilinmektedir.
İnsanoğlu medeniyeti tanıdıkça ulaşım araçlarında en rahatı, en ekonomik
olanı, en hızlı olanı tercih etti ve ulaşım mühendisleri sürekli en iyinin
arayışı içine girdi.
MÖ 4000 yıllarında Mısırlıların Nil Nehri yakınlarında kullandıkları
teknelerin insanlığın en ilkel zamanlarda bile ulaşım aracı arayışı içinde
olduğunu göstermektedir.
Tekerleğin icadı ve motorlu taşıtların üretimi ile insanlar bilimde
teknolojide zamandan tasarruf ederek yeniliklerine yenilerini eklemeye
başladılar. Deniz aşırı yolculuklar için küçük sandallar, yelkenliler,
gemiler kullanılırken, demiryollarında kömür ve buharla çalışan trenler
sayesinde tonlarca yük, kıtalar arasında dolaşmaya başladı. 12. yüzyılda
Çin’de üretilen bisikletten sonra, 1791 yılında Fransız Sivraç ‘ın yaptığı
bisikleti Baron Karl von Drais de Senerbol’un yaptığı tahtadan bisiklet
izledi. 1818 ‘den itibaren de metal bisikletler günümüze kadar ulaştı.
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Kaynak https://www.ekopangea.com/2017/09/11/ulasim-tarihi2/
Çapı 1-1,5 m arasında değişen Bicyole adı verilen tekerlekli bisikletler
1870’den itibaren gelişti ve bisiklet savaş aracı olarak kullanıldı.
Tekerleğin icadı ile hız kazanan ulaşım, her yıl buluşlara yenisini ekleyerek
fayton at arabası gibi ilkel araçlardan yerini motorlu taşıtlara bıraktı.

Kaynak https://www.ekopangea.com/2017/09/11/ulasim-tarihi2/
Yunanca kendiliğinden anlamına gelen Auto kelimesi ile devinimli
hareket anlamına gelen mobile kelimesinin birleşmesinden türetilen
otomobil kelimesi kendiliğinden hareket edebilen taşıt anlamına gelir.
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Hollandalı Christiaan Huygens’in 1680 yılında yaptığı barutla çalışan
pistonlu kapalı bir silindir içinde barutun patlamasıyla çalışan içten
yanmalı motorun ardından Thomas Savery 1698’de James watt ise 1698
‘de buharlı makineyi yaptı. 1769 Fransız mühendis ve Topçu Yüzbaşı
Nicolas Joseph Cugnot tarafından yapılan kendi kendine hareket edebilen
Fardier isimli aracın icadını, Oliver Evans’ın Amerika’da yolcu taşıyan
aracı ve İngiltere’de 1801’de Richard Trevithick’in buharlı otomobili takip
etti. 18. yüzyıla gelinceye kadar buhar gücü, elektrik petrol ile çalışan
araçların bulunması ile taşıma araçlarının gelişimi hız kazanmıştır.1821’de dizel motorların Fransız mühendis Sadi Carnot tarafından icadıyla
buharlı yolcu otobüsleri 1830’da karayoluna çıkmaya başladı.
15-20 km hızla giden, buharla çalışan ve 14 yolcu taşıyabilen ilk yolcu
otobüsü 1830’da üretildi. İngiliz Parlamentosu 1860’ta bütün arabaların iki
sürücüsü ve önünde gündüz kırmızı bayrak gece kırmızı fener bulunmasını
koşul koşan kanun çıkardı. Bu kanun motor gelişim hızını biraz durdurdu.
1896 yılında bu yasa kaldırıldı. Yine 1860’ta hava gazı ile çalışan ticari
bakımdan elverişli ilk motor Belçikalı mühendis Jean Joseph Etienne
Lenoir tarafından yapıldı. Fransız mühendisi Alphonse Eugene Beau de
Rochas 1862’de dört zamanlı çevrimin ilkelerini ortaya koydu. Alman
mühendisler Nicholaus August Otto ve Eugen Langen, Rochas’ın bulduğu
ilkeleri 1867’de uygulamaya çevirerek dört zamanlı çevirmeli motoru
yaptılar. Nikolaus August Otto 1876’da ilk dört zamanlı gaz motorunu
üretti. Otto yaptığı motorun patentini 1877’de Amerika’dan aldı. İngiliz
mühendisi Dugal Clerk 1878’de iki zaman ilkesine göre çalışan ilk motoru
yaptı. Amerika’da George Brayton 1880’de benzin yakıtlı motor yaptı.
Benzinle çalışan içten yanmalı motorlu ilk otomobil Alman mühendis Carl
Friedrich Benz tarafından üretildi. 1902’de istenildiğinde benzinli
istenildiğinde elektrik motoruyla ilerleyebilen ilk aracı 27 yaşındayken
Ferdinand Porsche yapmıştır. 1902-MAN fabrikalarında Alman deniz
kuvvetlerindeki gemilerde kullanılmak üzere dizel motorları yapılmıştır.
1903-Fransız Gustave LİEBAU ilk emniyet kemerini tasarladı ve patentini
aldı. 1904-Kısa 1908-ABD li Henry Ford T modeli adındaki ilk seri üretim
otomobili yaptı. 1920-Voisin firması hidrolik olarak çalışan ABS üzerine
çalışmalar yaptı. Frenlemenin tekerlekleri kitlemesini önleyici
donanımının 671925 nosuyla ilk patentini aldı. 1967-İngiliz otomobil
firması Jensen İlk ABS'yi otomobillerine uyguladı.1892-1897 yılları
arasında Münih Teknik Yüksekokulu mühendislerinden Rudolf Diesel,
kendi adıyla bilinen dizel motoru yaptı ve geliştirdi (Otomobil Tarihi,
2017).
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İsviçreli kamyon üreticisi Saurer 1938’de ilk turbo motorlu kamyonu
buldu.
Mr. Watt, 1776 yılında buhar makinesini bulmuş 1903 yılında ise
Wright kardeşlerin ilk motorlu uçağı kullanmaya başlamaları da havacılık
sektöründeki gelişmeleri başlatmıştır. 1814 yılında George Stephenson ilk
buharlı lokomotifi yaparak demiryolu ulaşımı başlamıştır. 19. yüzyılın ilk
yarısında gemiler demirden üretilip pervane kullanılmaya başlanması ile
denizyolu ulaşımının gelişmesi sağlanmıştır. Son yüzyılda teknolojinin
hızla ilerlemesi ulaştırma sektörünü olumlu etkilemiş; ulaşım araçlarındaki
hızlılık, taşıma kapasitesi, ulaşımın güvenli ve ekonomik olması sonucu
insanların ulaşımdan faydalanmaları sağlanmıştır. Tüm bu gelişmeler
sayesinde küreselleşme ile sınırlar adeta ortadan kalkarak dünyanın dört
bir yanında bulunan hammaddelerin değerlendirilmesi sonucunda
ülkelerin ekonomik gelişmesi sağlanmıştır. Ulaştırma aynı zamanda yeni
coğrafyaların keşif edilmesi, yeni kaynakların bulunmasını hızlandırmıştır.
Ulaştırma ağının bulunduğu noktalar hızla gelişmiş, ulaşım ağının dışında
kalan bölgeler fakir kalmıştır (Arslan, 2015, s.29).
Taşıma türlerinin özelliklerine baktığımız zaman Demiryolu, Karayolu,
Havayolu, Suyolu ve Boru hattı gibi türlerin farklı özelliklerinin olduğu
görülmektedir.
Ağır ve yüksek hacimliyükün en düşük fiyatla taşınabileceği taşıma
türü demiryolu taşımacılığıdır. Diğer taşıma modlarına göre çevreye daha
az zarar veren demiryolu taşımacılığı, trafik yoğunluğu riskine karşı tercih
edilir.
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Sabit sefer süreleri nedeniyle, malın teslim noktası ve varış noktası
arasında demiryolu taşımacılığı varsa, yük ağır, zaman kısıtlaması yoksa
demir yolu taşımacılığı tercih edilmelidir. Demiryolu taşımacılığının en
önemli dezavantajı, demiryolu ağ yapısının yetersiz olması, diğer
taşımacılık şekillerine göre daha yavaş hareket etmesi nedeniyle tercih
edilmemektedir.
Türkiye’de yurt içi taşımacılıkta özellikle demiryolları ve
denizyollarının çok önemli potansiyelinin yeterince kullanılmadığı,
dengesiz, pahalı ve yeterince etkin olmayan bir ulaştırma sisteminin ciddi
sorunlara yol açtığı vurgulanmaktadır (TUBİTAK, 2003). Yiyecek içecek,
teknolojik araç gereçlerin diğer taşıma modları ile yapılması mümkün iken
tonajı ağır madenlerin demir, çeliğin, orman ürünlerinin demiryolu ile
taşıması daha uygundur. Uluslararası alanda demiryolu eşya taşımacılığı
popülerlik kazanması, devletin mevzuatta yaptığı değişiklikler,
düzenlemeler, dış ticaret hacminin büyümesi, demiryolu eşya
taşımacılığına önem veren bir rekabet ortamının oluşması, demiryoluna
gönül veren sivil toplum örgütlerinin varlığı, sektöre değer katmaktadır.
Tüm bu gelişmelerden pay alma trafiği yaşayan işletmeler, proje
lojistiği, fuar, etkinlik lojistiği, tehlikeli madde, ferry rail, intermodal
lojistikle farklılık sağlamaya çalışarak demiryolu taşımacılığnda yerlerini
almaktadırlar. Lojistik şirketleri demiryolu eşya taşımacılığındaki
gelişmeleri takip ederken demiryolu güzergâhlarını, terminalleri, sevk ve
navlun hesapların vagon satın alma, kiralama ferry rail, uluslararası
sözleşmeler, Ro-La maliyetleri, konusunda uzman desteği, eğitimleri
stratejik hedefleri arasına almışlardır. Demiryolları geçmişteki gibi kara
tren vasfından çıkarak hızlı erişim araçları olarak uzun mesafelerde çekici
ve römorklar, konteynerle ağır tonajlı yükler taşınabilmektedir. Demiryolu
taşımacılığı, ekonomik gözükse de alt yapı inşası, işletilmesi, yapımı ve
bakımı sırasında maliyeti yüksek olan taşımacılık çeşidi olarak
bilinmektedir. Devlet eliyle işletilmesi, devlete ağır bir maliyet
gerektirdiğinden devlet özel sektör işbirliği ile işletilmesi; ulusal,
uluslararası sefer sayılarının planlanması gerekmektedir.
Bir ülkenin tedarik zinciri politikası o ülkenin coğrafi özellikleri,
uluslararası ilişkileri, sosyo politik yapısı, güvenlik sorunları, nüfus yapısı,
iklimi, nitelikli insan gücü tarım alanları, sahip olduğu enerji kaynaklarına
göre belirlendiği için ulusların tedarik zinciri ve lojistik alanındaki başarı
ve başarısızlıkları da tesadüfî olmamıştır.
2.Lojistik Kavramı ve Tarihî Gelişimi
Yunanca logisticos kelimesinden türeyen lojistik kelimesi, Latince
logic (Mantık ve statics (hesap istatistik) kelimelerinin birleşmesiyle
türetilmiş bir kelimedir. Mantıklı hesap anlamına gelen bu kelime hesap
kitap yapma bilimi veya hesapta beceri anlamlarını taşır. Dünyaca
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tanınmış, lojistik alanında başarılı olan CSCMP’nin (Council of Supply
Chain Management Professionals ) tanımına göre lojistik, müşterilerinin
ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler de dâhil olmak üzere tüm ürünlerin ve
bilgi akışının başlangıç noktasından tüketim noktasına kadar etkili ve
verimli bir şekilde taşınması, depolanması için gerekli prosedürleri
planlama, uygulama ve denetleme sürecidir. Lojistik, hammadde, ürün
veya hizmetin, müşterinin istediği doğru adrese, doğru zamanda doğru
ürün veya hizmetin ulaştırılması ile ilgili iş ve işlemlerin bütünüdür. Ürün
veya hammaddenin depolanması, elleçleme, etiketleme, ambalajlama
dağıtım, gümrük ve sigorta, müşteri hizmetleri vs. tüm işleri içine alan bir
hizmettir.
Lojistik kavramının ticari kullanımı oldukça yeni bir olgudur. Askerî
literatürde çok eski bir geçmişe sahip olan lojistik kavramı, iş literatürüne
yakın bir zamanda girmiş ve bu kavramın getirdiği anlayış oldukça hızlı
bir şekilde yayılmaya başlamıştır. Eskiden var olan salt nakliyenin yerine,
günümüzün gerektirdiği hizmetleri sağlayabilmek için faaliyet, kapsam ve
konu alanları geliştirilmiş bir şekilde yeni hizmet anlayışı ortaya çıkmıştır.
Askeri kökenli bir ifade olarak ilk başlarda literatürde yer almış olup, bir
askeri birliğin operasyon yeteneğini destekleyecek tüm unsurların tasarımı
ve uygulanması, ilgili ekipman ve malzeme sağlanarak, savaşta ve barışta
etkinliğin ve hazırlığın garantilenmesi şeklinde tanımlanmıştır (Görgün,
2012, s. 2).
Fransızca tolodge (arz etmek), quater (konak yeri, kışla) kelimelerinden
türeyen lojistik kelimesi, mal, hizmet ve insanların belli bir organizasyon
içerisinde bir yere aktarılmasıdır. II. Dünya savaşı boyunca askerlerin
gereksinim duydukları malzemelerin istenilen yerlere sevk edilmesi
amacıyla kullanılmıştır. Daha sonra 1954’lü yıllara kadar durgun bir
dönem geçirmiş olan lojistik anlayışı, teknolojik ve ekonomik
gereksinimlere göre hızlı bir şekilde değişmeye başlamasıyla daha da
önemli hale gelmeye başlamıştır. Sanayi Devrimi sonrasında, ABD’deki
kitlesel üretimler neticesinde mal kapasitelerinin artması, işletmelerin
lojistik faaliyetlere daha da fazla gereksinim duymalarına sebep olmuştur.
Önceleri fiziksel dağıtım ya da satın almaya odaklanan işletmeler, zaman
içerisinde her iki alanda da lojistiğin giderek daha fazla yer almasına
olanak tanımışlardır Lojistik kavramı günümüze kadar aşağıda sıralananlar
da dâhil olmak üzere birçok farklı adla anılmıştır:


İşletme Lojistiği



Kanal Yönetimi



Dağıtım



Endüstriyel Lojistik



Lojistiksel Yönetim
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Malzeme Yönetimi



Fiziksel Dağıtım



Hızlı Yanıt Sistemleri



Tedarik Yönetim

Taşımada en önemli şeylerden biri en ekonomik taşıma hizmetini yerine
getirmektir. Bunun için çeşitli taşıma alternatiflerinin içerisinde mala
ürüne en uygun tercihin yapılması esastır. Taşıyıcının profesyonelliği
taşıma işleminin en iyi şekilde yerine getirilmesi, ürünün fiyatını
etkileyeceği için tüketicinin alım gücüne uygun en sağlıklı taşıma
modunun seçilmesi gerekir.
Taşıma süresince malın nicel ya da nitel kayba uğratılmaması
gerekmektedir. Kayıplar maliyeti artırıcı bir faktördür ve hem üretici hem
tüketici açısından zararlıdır (Yükselen, 1994, s. 191).
2.1.Lojistiğin Ana Faaliyetleri
Müşterinin talebini tahmin etme, siparişini işleme, envanter yönetim,
müşterinin istediği adrese mal, hammadde veya hizmeti taşıma lojistik
faaliyetlerin en önemli unsure olduğu için lojistik faaliyetlerde sistem
içerisinde çok büyük bir faktör olan ana faaliyetler grubunu talep tahmini,
envanter yönetimi, müşteri hizmetleri, sipariş işleme ve taşıma/ulaştırma
faaliyetleri oluşturmaktadır. Envanter; müşterinin istediği ürünü istenen
sayıda ve kalitede hangi noktada ne kadar ürün bulundurulacağının
bilançosu envanter yönetimidir.
Günümüzün en önemli sorunlarından biri envanterin istenilen
seviyede tutulamamasıdır (Karacan ve Kaya, 2011). Zamanında elde
bulundurulmayan çok küçük malzeme ve parçalar yüzünden tüm üretim
sistemi tıkanabildiği gibi var olan müşteri potansiyeli de
kaybedilebilmekte; buna karşılık elde fazlası ile bulundurulan ancak
talebin doğru planlanamamasına bağlı olarak o dönemde üretim bandına
alınmayan stoktaki girdi kalemlerinin ise işletmeye maliyeti büyük
olabilmektedir. Bu nedenledir ki, doğru lojistik stratejiler ile bu noktada
envanterden kaynaklanan işletme maliyetleri önemli ölçüde
düşürülebilmektedir (Çakırlar, 2009).
Yukarıda görüldüğü gibi ulaştırmanın diğer faaliyetlerden farklılık
göstermesinin yanı sıra yapılan tüm faaliyetlerin sonucu konumunda
olduklarından dolayı ayrı bir önem taşımaktadırlar.
2.2.Lojistik Faaliyetler
2.2.1.Üretim Planlaması: Ürünün üretim miktarı talebe göre
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belirlenir.Bu üretimin verimli olabilmesi için hammadde, insan gücü,
malzeme, makine, bütçenin proaktif olarak planlanması gerekmektedir.
2.2.2. Ambalajlama: Ürünün reklam unsuru olarak mşterinin
dikkatini çekecek ve kolaylıkla taşınabilicek şekilde ambalajlanması
gerekir.
Lojistik tesisin seçimi fabirka antreponun yeri en ekonomik taşıma
moduna ve intermodal taşımacılığa uygun bir yer olmalıdır. Kısaca lojistik
yer, müşterinin ulaşabileceği noktada olmalıdır.
2.2.3. Depolama:Tedarik zincirinde ürünün üretim miktarı, daüıtım
miktarı ve tüketim miktarının eşit olması mümkün olamayacağı için
müşterinin istediği ürünün gerekli özelliklerine sahip olanının depoda
bekletilmesi ve depodan müşterinin istediği adrese zamanında
ulaştırılması, müşteri memnuniyetini kalite hedefleri arasına alan
şirketlerin en belirgin özelliğidir. Deponun ürünün özelliğine uyun
saklanma şartlarında ve kalite yönetim sistemine sahip olması, dağıtım
noktalarına yakın olması, gerekli teknoloji ile donatılması yeterli
büyüklükte ve istifleme donanımına ve teknolojiye sahip olması önemlidir.
2.2.4. Satın alma :Karar verme ehliyetinde olan kişilerin maliyet
analizlerini iyi yapması doğru zamanda, doğru fiyatla, yüksek kalitede,
düşük fiyatla teknoloji kullanılarak üretilen ürünün satın alınması ve satın
alınan ürünün sürekli olarak elde edilebilir nitelikte olması talep arz analizi
yapılması şirketin karlılığı açısından önem taşımaktadır. Tüm bu özellikler
dikkate alınarak uzman kişiler tarafından satın alma işlemi yapılmalıdır.

3. Taşıma Sistemleri
Şirketin kârlılığında taşımacılığın önemli bir rolü bulunmaktadır. Ulus
aşırı lojistikte kara, hava, deniz ve demir yollarına, boru hattı yolu ile
yapılan trilyonlarca yatırımın ekonomik verimliliğe çok önemli katkısı
bulunmaktadır.
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Taşıma sistemleri, insan ve yüklerin taşınma şekilleridir. Her sistemin
kendine gore teknolojisi, teknik operasyonel özelliği kolaylığı ve zorluğu
bulunmaktadır. Her taşıma modu, “kara, deniz, hava ve demir” boru hattı
yollarından birinde yer alır. Lojistik alanında çalışan kişilerin herbir
taşıma modunun avantaj ve dezavantajlarını, gümrük, sigorta, navlun
işlemlerini iyi bilmesi ,proaktif davranması gerekmektedir.
3.1.KarayoluTaşımacılığı
Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde en çok kullanılan ulaşım
modudur. Hızlı ulaşım ve evden eve ulaşımın mümkün olması sebebiyle
çok tercih edilir. Devletin ulaşım politikasından, siyasi politik ekonomik
faktörlerden etkilendiği için ülkeler arasında teknoloji, şebekeler, gbs,
uluslararası, ulusal karayolu mevzuatı uygulamaları, arasında farklılıklar
bulunmaktadır. AB ‘nin kurulması ile birlik vatandaşlarına karayolu
güzergahında kolaylık sağlansa da, birlik vatandaşı olmayan taşıyıcılar için
bir dizi zorluklar içermektedir. Bu zorlukların üstesinden gelmenin en
etkili alternatifi demiryolu taşıyıcılığıdır.

Kapıdan kapıya taşıma imkânı olması, her yerde bulunuyor olması,
karayolu ile taşıma yapılacak araç maliyetinin diğer modlara göre
ekonomik olması, sık sık kullanılma imkânının olması, araç seferinin
isteğe bağlı düzenlenme sıklığı, ambalaj ve sevkiyatta diğer taşıma
modlarına göre kolay olması, nedeniyle karayolu taşımacılığı tercih
edilmektedir.
Çok düşük miktarda ürünün taşınması için ekonomik olmaması, hukuki
mevzuat nedeniyle uzun süre bekleme sürelerine ihtiyaç duyulması, trafik
sıkışıklığına sebep olması, çevreye gaz emisyonunun fazla olması
nedeniyle çeyreye zarar vermesi, ağır yük taşıma, yanlış istifleme, fazla
yük taşıma, dikkatsizlik, ihmal nedenleriyle trafik kazalarına sebep olmsı
çok ağır yükleri taşıma kapasitesine sahip olmaması karayolu
taşımacılığının dezavantajıdır. Numune veya benzeri nitelikte taşınacak
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yüklerin düşük miktarda olması halinde bu eşyaların bir araç içinde sevk
yerlerine ayrı ayrı ulaştırılması gerekliliği karayolunun dezavantajları
olarak sayılmaktadır.
3.2.Denizyolu Taşımacılığı Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, üç
tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de limandan limana taşımacılık kârlılık ve
zaman açısından önemlidir.
Uluslararası taşımacılıkta çok ağır yüklerin tehlikesi az taşıma
moduyla deniz yolu taşınması tercih edilmektedir. Bugün dünyada
gemiler, uluslararası sevkiyatlarda tonajı ağır dökme yükleri yoğun
olarak taşırken, limanların demiryolları ile bağlantılarının olması
durumunda demiryolu ile sevkiyata devam etmektedir.
Türkiye, 8.333 km’yi bulan sahil şeridi ile Asya ve Avrupa’yı
birbirine bağlayan uluslararası ulaşım yolları üzerinde bulunan konum
olarak birçok Avrupa ülkesinden çok daha önemli bir jeopolitik yapıya
sahiptir. UTİKAD ın verilerine gore Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde
80’den fazlası deniz yoluyla taşınmaktadır.

Denizyolu taşımacılığı, en fazla yükü en ekonomik şekilde
taşıyabileceğiniz taşıma modudur. Ancak bu taşıma moduna sahip olmak
yüksek maliyet gerektirir. Ancak teknoloji üretenler denizyolu üzerinde
inşa ettikleri fabrikaları, üreterek, denizyolunun yavaş ilerleyen bir araç
olma dezavantajını avantaja çevirmişlerdir. Ancak yaygın olmadığı için
denizyolu taşıma modu, zaman kısıtlaması olmadığı durumlarda güvenli
ekonomik bir taşıma modudur.
3.3.Havayolu Taşımacılığı
Geçmişte çok az hava yolu ile seyahat edilirken, havayolu
şirketlerinin sayısının artması, rekabet ortamının doğması nedeniyle yük
ve yolcu taşımada diğer modlarına nazaran sıklıkla tercih edilen bir
taşıma modu özelliğini kazanarak dünya ticaretinin % 34 ü, havayolu ile
taşınır hale gelmiştir. Az miktarda malın hızlı bir şekilde teslimatı söz
konusu olduğu durumlarda hava yolu ile taşıma, müşteri memnuniyeti
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arttırmaktadır.

3.4.Demiryolu Taşımacılığı Demiryolu taşımacılığı, diğer taşıma
modlarına gore yavaş, ancak tonajı ağır yüklerin taşınmasında önemli rol
oynayan taşıma modudur.
Bir yerden bir yere madeni bir yol üzerinde, mekanik bir güçle hareket
ettirilen madeni tekerlekli araçlar içinde, insan ve eşya taşınmasını
sağlayan tesislerin tümüne birden demiryolu denir. Tanımından da
anlaşıldığı üzere demiryolu yalnızca ray, travers, balast gibi üstyapı ve
drenler, yarma ve dolgu gibi altyapı elemanlarından ibaret olmayıp, iki
nokta arasında yer alan istasyon, emniyet ve sinyalizasyon tesisleri ile
birlikte raylar üstünde hareket eden araçların tümünün oluşturduğu bir
bütündür2
Demiryolları üzerindeki merkezlerin sayısına bağlı olarak verilen
hizmet sınırlıdır. Kömür, demir gibi yer altı kaynakları ile tarım ve orman
ürünlerinin taşımacılığı demiryolu ile yapılabilmektedir. İlk yatırım ve
bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle genellikle devlet tarafından
işletilmektedir (Arslan, s.29).
3.5.Boru yolu (hattı) Taşımacılığı
Taşıma maliyeti, kara ve denizyolu taşımaya göre, yatırım maliyeti
açısından daha yüksektir. Ulaştırma modlarından daha hızlı ve kesintisiz
taşımaya imkan veren boru hattı taşımacılığı diğer ulaştırma modlarına
göre daha hızlı ve kesintisiz ve güvenlidir. Dünyada petrol ticaretinin % 38
2Mesut

Arslan, age,s. 29.
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i, doğal gazın % 75 i boru hatlarıyla taşınmaktadır. Dünya ham petrol
rezervi 2013 yılında 1688 trilyon varil olduğu, bu rezervlerin %47.9’unun
Orta Doğu, %19.5’inin Orta ve Güney Amerika, %13.6’sının Kuzey
Amerika, %8.8’inin Avrupa ve Avrasya, %7.7’sinin Afrika, ve %2.5’inin
Asya Pasifik bölgesinde bulunduğu; Orta ve Güney Amerika bölgesinde
%17.7 pay ile Venezuela; Orta Doğu bölgesinde %15.8, %9.3 ve %8.9 pay
ile sırasıyla Suudi Arabistan, İran ve Irak; Kuzey Amerika bölgesinde
%10.3 pay ile Kanada’nın dünyanın en büyük ispatlanmış ham petrol
rezervlerine sahip ülkeler olduğu görülmektedir. 2013 yılındaki üretim
hızları ile devam edildiği varsayımı ile 53 yıllık petrol ve 55 yıllık doğal
gaz rezervi bulunmaktadır. Doğal gaz rezervlerinin dünya üzerindeki
bölgesel dağılımına bakıldığında ise, toplam 185.7 trilyon m3 olan dünya
doğal gaz rezervlerinin %43.2’sinin Orta Doğu bölgesinde, %30.5’inin ise
Avrupa ve Avrasya bölgesinde bulunduğu ve ülkeler bazında ele
alındığında %18.2 ile İran’ın dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine
sahip olduğu, bu ülkeyi %16.8 ile Rusya Federasyonu, %13.3 ile Katar ve
%9.4 ile Türkmenistan’ın takip ettiği görülmektedir Türkiye’deki mevcut
askeri boru hatları hariç, petrol ve doğal gaz boru hatlarının uzunluğu 15.5
bin km olup, bunun 3 332 km’si petrol boru hattıdır. Mevcut boru hatları
kullanılarak, 2011 yılında tüketilen petrolün yaklaşık %13’ü, doğal gazın
ise %84’ü boru hatları vasıtasıyla taşınmıştır. Bunun yanı sıra Türkiye,
dünya doğal gaz rezervlerinin %72’sine, ham petrol rezervlerinin ise
%73’ne komşudur. 2012 yılında Türkiye’de tüketilen ham petrol talebinin
%9’u yerli üretimle karşılanmış, doğal gazda ise bu oran %1.6 olarak
gerçekleşmiştir (Aydemir, 2016, s. 400).
Nüfusun arttığı şehirlerde trafik sıkışıklıını önleyen taşıma modları
daha çok tercih edildiğinden dünyada boru hattı taşımacılığına karşı daha
fazla bir eğilim olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye’de boru hatlarıyla
ilgili olarak yapılan çalışmalardan bazı örnekler aşağıda sunulmuştur;
Payidar ve Demirel, 2004 yılında Türkiye’de ulaştırma sistemlerinin
analizini değerlendirmek için boru hatlarının yük taşımacılığındaki payını
ortaya koymuştur. Zengin ve Esedov, 2009 yılında Türkiye ve Azerbaycan
örneğinde boru hatları ulaştırmasının çevre üzerindeki etkilerini incelemiş,
Kaşıkçı, 2011 yılında Türkiye boru taşımacılığında enerji analizini yapmış,
Aykan, 2013 yılında deprem etkilerine maruz gömülü sürekli boru
hatlarının emniyetlerinin güvenirlik esaslı değerlendirilmesini
yapmış,Aydemir, 2013 yılında Türkiye’de ulaştırma sistemlerinin durumu
ile taşımalardaki dağılımının analizi ve değerlendirilmesi için boru
hatlarını ayrı ele alarak incelemiş ve uluslararası karşılaştırma yaparak
önerilerde bulunmuştur.. Boru hattı ulaştırma sistemleri açısından; ham
petrol, petrol ürünleri ve doğal gazın boru hatları ile taşınması konusunda
planlayıcı, yatırımcı ve işletmeci kuruluşların faaliyetlerini kapsamaktadır.
Ham petrol genellikle boru hatları ile uygun limanlara, buradan da
tankerlerle rafinerilere veya direkt boru hatlarıyla rafinerilere
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ulaştırılmaktadır. Doğal gaz ise üretim bölgelerinden tüketim yerlerine
hem boru hattı ile hem de sıvılaştırılarak tankerler vasıtasıyla
ulaştırılmaktadır (agm, s. 401).
4. Taşıma Türüne Göre Ulaştırma Sistemleri
Taşıma türüne göre; ulaştırma sistemleri tek türlü, çok türlü, türler
arası ve kombine taşımacılık olarak sınıflandırılmaktadır.
4..1 Tek Türlü Taşımacılık (Unimodal Taşımacılık) Taşınan
yükün, bir ya da birden fazla taşıyıcı tarafından tek bir taşıma türü
kullanılarak taşınmasıdır:
4.2 Çok Türlü Taşımacılık (Multimodal Taşımacılık) Birleşmiş
Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE), Ulaştırma Bakanları
Avrupa Konferansı (UBAK) ve Avrupa Komisyonu (AK) tarafından çok
türlü taşımacılık, malların iki veya daha fazla ulaştırma türü kullanılarak
taşınması olarak tanımlanmaktadır. İki veya daha fazla taşımacılık modu
kullanılarak yapılan,taşımacılıktır. Ulusal ve uluslararası taşımacılıkta,
gelişmiş ülkelerde sıklıkla kullanılan mod değişiminde elleçlemenin
yapıldığı ekonomik ve hızlı taşıma imkanı sağlayan taşıma modudur.
Multimodal taşımacılığın amacı, ulaştırma türlerinin en uygun ve etkin
biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Boş taşınma araçlarının treylerin içinde ürün olmadan taşınması inter
modal taşıma değildir.
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4.3.Türler Arası Taşımacılık (Intermodal Taşımacılık) Ulaştırma
Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) türler arası taşımacılığı, tek
yükleme ile aynı taşıma birimi içinde ürünlerin elleçlenmeden, birden çok
taşıma yöntemleri kullanılarak taşınması olarak tanımlamaktadır
İntermodal (Modlar arası) taşımacılık; yüklerin (malların) bir taşıma birimi
veya kara taşıtı içerisinde iki veya daha fazla ulaştırma türü ile taşınarak,
türler arasındaki geçişlerde malların kendisinin değil taşıma (yükleme)
biriminin elleçlendiği taşıma şeklidir (UNECE, 2001). Konteyner ya da
treylerin hiç açılmadan karayolu, demiryolu veya denizyolu ile
taşınmasıdır. Bir taşımacılık işleminde daha büyük hacimleri taşımak için
bir taşımacılık türünden diğerine seyir halinde değişme olanağı
sağlamaktadır. Yüklemede ağzı kapatılan ünitenin teslim yerinde açılması
hedeflenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı türler
arası taşımacılığı, etkin bir şekilde bağlanmış ve koordine edilmiş birden
fazla ulaştırma türleri arasındaki yük hareketi olarak tanımlamaktadır.
Türler arası taşımacılık, yakıt tüketiminin, hava kirliliğinin ve trafiğin
azaltılmasını sağlar. Türler arası taşımacılık daha verimli ve uygun
maliyetlidir
(Buket
Fulser,
s.29
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/14029/1/10077202.pdf).
Birkaç taşıma modunun bir sevkiyatta kullanılması karma taşımacılık
olup ayrı bir taşıma modu olarak değerlendirilmemektedir. Modlar arası
taşımacılık,değişen pazar koşullarına ve dağıtım gereksinimlerine cevap
verebilen, her türlü malın daha ekonomik ve daha yüksek düzeyde
müşteri hizmeti sunabilecek bir şekilde taşınabildiği taşımacılık türüdür
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4.4.Kombine Taşımacılık (CombinedTransport)
Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu’na göre (UNECE)
kombine taşımacılık, bir konteyner içinde birden fazla taşıma türünün
kullanıldığı taşıma türüdür. Kombine taşımacılık, intermodal
taşımacılığın sınırlandırılmış biçimi olarak düşünülebilir. Ana güzergahı
demiryolu ya da denizyolu olan ve 300 km’den fazla olan taşımalar için
uygundur. Taşımanın büyük bölümünün demiryolu ya da denizyoluyla
yapıldığı, başlangıç veya bitiş etabının ise müm kün olduğunca az olarak
karayolu kullanımı ile yapıldığı modlar arası taşıma türüdür.
Ağır yükle taşınacaksa, geçiş ücretleri maliyetler yüksekse, yakıt
maliyeti değişiyorsa, personel sayısını azaltmak gerekiyorsa, trafik
sıkışıklığını önlemek gerekiyorsa, taşınacak yük çok ağırsa denizyolu ve
demiryolunun daha güvenli olduğu düşünülüyorsa kombine taşımacılığın
avantajlarından istifade edilmelidir.
Kısaca taşıma modunun seçiminde malın cinsi, tonajı, pazarlaması,
rekabet ortamı, taşıma ücreti etkilidir. Malların taşınması aşağıda verilen
beş yolla yapılır;


Karayolları,



Demiryolları,



Su yolları,



Boru yolu (hattı),



Havayolları.

Yukarıda sayılan taşıma şekillerinin çeşitli üstün ve zayıf yönleri vardır.
Lojistik yöneticisi tarafından, bu üstün ve zayıf yönler, taşınacak ürünlerin
fiziksel özellikleri ve maliyetleriyle birlikte ele alınmalıdır. Aşağıdaki
çizelgede taşıma şekillerinin olumlu ya da olumsuz özellikleri
görülmektedir. Taşıma modlarının en yüksek karakteristik özellikleri 1
rakamı ile ifade edilirken, en düşük karakteristik özellikleri 5 rakamıyla
ifade edilmektedir.
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Tablo 4 Taşıma Modlarının Operasyonel Özellikleri
Karakteristikler

Demiryol
u

Kara
yolu

Suy
olu

Hava
yolu

Boru
Hattı

Hız

3

2

4

1

5

Bulunabilirlik

2

1

4

3

5

Güvenilirlik

3

2

4

5

1

Kapasite

2

3

1

4

5

Sıklık

4

2

5

3

1

Maliyet

3

2

5

1

4

Kaynak: Tenekecioğlu, (1974).
Yukarıdaki tabloya gore demiryolu sıklığı düşük, kapasite ve
bulunabilirlik derecesi yüksek, maliyeti hızı güvenirliği, orta seviyededir.
4.5.Kombine Taşımacılık Türleri: Kombine taşımacılık türleri,
konteyner taşımacılığı, araç sırtında taşımacılık ve bir-modal
taşımacılıktır. Konteyner Taşımacılığı Ulaştırma Bakanları Avrupa
Konferansı konteyneri, tekrarlı kullanımlar için yeteri kadar sağlam, türler
arası transfere uygun, istiflenebilen kutular olarak tanımlamaktadır (Buket
Fulser, s.32.
https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/14029/1/10077202.pdf).
5. Lojistiğin Amacı ve Faydaları
Lojistik, tüm süreçlerde, en uygun maliyetle müşterinin istediği hizmet
veya ürünüi, doğru zamanda, doğru yere ulaştırmak için yapılan tüm
işlemleri kapsar. Ödeme işlemleri, gümrük sigorlama, müşteri ilişkileri,
depolama, sigortalama bu işlemlerden bazılarıdır. Bu işlemlerin nitelikli
bir şekilde gerçekleştirilmesi lojistik yönetimi konusunda tecrübeli
yöneticilerin yetiştirilmesine bağlıdır. Yüzlerce amaç arasında lojistik
yönetiminin esas amacı ihtiyaç maddelerinin satın alınması, stokların ve
depo büyüklüğünün planlanması ve yönetilmesi ve müşteriye
ulaştırılmasıdır.
Lojistik yönetiminde gerekli bilgiler ise teslim miktarı, teslim vadeleri,
satın alma şekli, stoklar, ihtiyaç süreleri, ihtiyaç miktarları, ihtiyaç
sebepleri, sipariş miktarları, artık miktarlar, imalat zamanları, gönderenin
yeri ve masrafı, giriş çıkış süreleri, tertibatlar, ambarlama masrafları,
ambalajlama miktarı ve ambalajlama seklinin ne olduğu gibi bilgilerden
meydana gelir (Berkman, 2011, s.3).
Lojistik kelimesi ile tedarik zinciri kelimesi, birbirinin yerine kullanılsa
da, lojistik, tedarik zinciri boyunca bütün malzemelerin hareketinden
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sorumlu olan fonksiyondur. Bazıları lojistik ve tedarik zinciri kavramları
arasında farklılıklar olduğunu belirterek lojistiğin sadece bireysel bir
organizasyon olduğunu, ancak tedarik zincirinin bütün zinciri kapsadığını
söylemektedirler. Ancak bu çok anlamlı bir farklılaştırma değildir
Berkman, 2011, s. 20). Bu görüş Tedarik Zinciri Yönetim Profesyonelleri
Birliği tarafından desteklenen bir görüştür ve lojistik; ileri ve geriye doğru
akışın ve mal ve hizmetlerin depolanmasının ve müşteri gereksinimlerini
karşılamak için orijinal nokta ve tüketim noktası arasında uygun bilginin
etkin ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması ve kontrolü
fonksiyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer biçimde İmtiyazlı Lojistik ve
Taşımacılık Enstitüsü (Chartered Institute of Logistics and Transport) de
şu tanımlamaları yapmıştır: Lojistik, toplam tedarik zincirinin
kaynaklarının
ya
da
stratejik
yönetiminin
zaman
yönlü
konumlandırılmasıdır.

6.Tedarik Zinciri Yönetimi
Tedarik kelimesinin sözlük anlamı, araştırıp bulma, elde etmedir.
İşletmeler açısından ise tedarik kavramı, üretim sürecinde gerekli olan
hammadde, yardımcı madde ve sermaye mallarının araştırılarak bulunması
ve satın alınarak elde edilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Tedarik zinciri
ise, mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve tüketiciye
ulaşıncaya kadar birbirini izleyen tüm faaliyetlerin ve fonksiyonların
bütünüdür. Tedarik zinciri, malzemenin çıkarılmasından müşteriye
teslimine kadar her aşamayı kapsar ve bu malzemeye katılan değerin
maksimum seviyeye çıkarılmasını amaçlar.
Tedarik zinciri, bir müşteriyi tatmin etme amacında olan birbirini
izleyen olaylardır. Bu olaylar; nakliye, depolama ve bilgi teknolojisi ile
ortak bir biçimde tedarik etmeyi, imalatı, dağıtımı ve atık yönetimini de
kapsar (Başkoli I s 49).
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APICS’in (The American Production and Inventory Control Society)
tanımına göre; “Müşteriye hizmet sağlayan ve ürüne değer katan firma
içinde ve dışındaki tüm fonksiyonların koordine edilmesidir.” David
Simchi-Levi’ye (2000) göre; “Mamulün doğru miktarda, doğru yerde ve
doğru zamanda, gerekli müşteri hizmet düzeyinin karşılanarak, tüm sistem
maliyetlerini en küçüklemek için üretilmesi ve dağıtılması için
tedarikçilerin, üreticilerin, depoların ve mağazaların bütünleştirilmesinde
yararlanılan bir yaklaşımlar kümesidir.” Bu tanımlar ışığında, Hintlian’ın
açıklamış olduğu Tedarik Zinciri Yönetimi’nin 7 temel prensibini şu
şekilde sıralayabiliriz;
 Prosese müşterinin ihtiyaçlarını ve değerlerini anlayarak
müşteri ile başla.
 Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak, operasyonlarını
düzene sokmak için müşterilerini ihtiyaçlarına göre gruplandır.
 Lojistik değerleri sadece kendi firman boyunca değil tüm
tedarik zinciri boyunca değerlendir.
 Dağıtım merkezlerinin, stoğun ve taşıma operasyonlarının
tedarik zinciri içine yerleştirme projeleri hem alt hem de üst
aşamalardaki katılımcıları da dâhil etmelidir.
 Müşteri yönetimini organize et. Böylelikle müşterine bilgi
ve müşteri hizmeti açısından bir kapı açılmış olacaktır. –
 Satış ve operasyonların planlanmasını hızlı yanıt
verebilecek bir tedarik zincirine göre düzenle (Kays, 2010, s. 4).
Özetle tedarik zinciri, müşteri siparişinin üretim aşamasından itibaren
teminini, en kısa sürede müşteriye ulaştırılmasını, pazardaki yenilikleri
takip ederek farklı olmayı, rekabet ortamında ayakta kalabilmeyi, kaliteli
ürün veya hizmeti müşteriye ulaştırmayı, teknolojiyi kullanarak yenilikleri
uygulamayı, maliyeti azaltmayı sağlar. İç ve dış ticarette rekabet ortamında
hızlı bir şekilde ürün stoklarının takip edilmesi, müşteri ilişkileri açısından
önemli olduğu için ürünün en uygun maliyetle doğru araçla taşınması
firmaların ana amacıdır. Tedarik zinciri yönetimi temel fonksiyonlarının
bütünleşmiş olması gerekir. Ürünlerin, tedarikçiden son kullanıcıya
ulaşmasında bir dizi fonksiyon belirli görevleri, temel hedefler
doğrultusunda yerine getirir. Bunlar;
Talep ve Sipariş Yönetimi
Satın alma
Planlama
Envanter (Stok) yönetimi
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Depo yönetimi
Sevkiyattır (Taşıma).

8.Lojistik Yönetimi Unsurları
Lojistik yönetimi, üretim faaliyeti içinde envanter yönetimi, taşıma
yönetimi, depolama-antrepo yönetimi, ambalajlama ve elleçleme
yönetimi, dağıtım yönetimini içeren yönetimdir. Gümrükleme müşteri
gereksinmelerini karşılamak için, üretim noktaları ve tüketim noktaları
arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışlarıyla
depolanmalarının etkili ve verimli bir biçimde planlanma, uygulanma ve
kontrolünü içerisine alan tüm tedarik zinciri faaliyetlerinin yönetilmesidir
(http://www2.bayar.edu.tr/kulamyo/docs/turker_palamutcuoglu/TYDN.p
df).
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Şekil 1“ Lojistik Yönetimi

Cranfield Üniversitesi Profesörü olan Martin Christopher Lojistik
Yönetimi‟nin önemini‟Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde
veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları tedarik zincirlerinde olacaktır”
şeklinde ifade etmiştir.
Lojistik yönetiminin esas amacı ürünün satın alınması stoklanması,
depolanması deponun yönetilmesi, envanter işlemleri, ihtiyaç süresinin
planlanması, teslim şekillerinin planlanması, ödeme şekillerinin tespit
edilmesi, ürünün sigortalanması, gümrük işlemlerinin yapılması,
ambarlama taşıma masraflarının ödenmesi, ambalajlama işlemlerinden
oluşur. Kısaca lojistik siparişin alımından müşteriye ulaştırılmasına kadar
bir dizi iş akışını içerir.
Lojistiğin önemli adımlarından biri de taşımacılıktır. Kaliteli ürünün
müşteriye ulaştırılması sırasında tercih edilen taşımacılık modülü, müşteri
memnuniyetini etkiler. Uluslararası lojistik faaliyetlerin yürütülmesi
sırasında müşterinin istediği malın sevkiyatında, malların konsolidasyonu,
birleştirilmesi, depolanması, hasar ve ziya olmadan müşteriye
ulaştırılması, paketlenmesi, ambalajlanması, ürünün müşteriye teslim
ediliş anına kadar özelliklerine uygun şartlarda taşınması gereklidir. Tüm
bu faaliyetlerin yapılabilmesi için taşıma modlarının en düşük maliyetle
tercihi önem taşır.
9.Lojistik Sistemini Değişime Zorlayan Nedenler
Şirketlerin değişen çevre koşullarına göre kendilerini yenilemeleri ve
ARGE çalışmaları ile müşteri memnuniyetini kazanmaları gerekmektedir.
Bu amaçla şirketler, artan müşteri hizmeti ihtiyaçlarını üst seviyede
karşılamak, rekabetçi baskılara karşı kendilerini korumak, gelişmiş
finansal performans göstergeleri ile müşteri çekmek, stok envanter
yönetiminde son teknolojiden yararlanmak, tedarik zinciri vizyonu, lojistik
sistemini yeniden tasarlamak, değişen malzeme sevkiyat konularında
inovasyonu takip etmek durumundadırlar.
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Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki her yenilik sektör için bir tercih
sebebi olduğundan lojistik şirketleri bu yarışta var olduklarını göstermek
zorundadırlar. Şekil 2 de şirketleri değişime zorlayan unsurlardan bazıları
verilmiştir.
Şekil 2

Kaynak Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker,s:105.
Türkiye’de de lojistik şirketleri değişen yeni dünya düzenine uyum
sağlayabilmek için sektörün her alanında var olduklarını gösterebilmek
adına şirket bünyesinde ArGe birimi kurmuşlardır. 5746 sayılı Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile birlikte
Borusan Lojistik’in ArGe departmanı, Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından “ArGe Merkezi” olarak onaylanmıştır
(https://www.borusanlojistik.com/tr/haberler/borusan-lojistik-argedijitallesme-ve-inovasyona-icin-yatirimlarini-artirdi(Erişim
Tarihi
11.05.2018).
Brezilya’da lojistik firması olan Cargox Şirketi,dijital platformuna üye
olan kamyoncu sayısını, 100 bine çıkartmıştır. Değeri 40 Milyon USD’nin
üzerine çıkan lojistik teknolojisini uygulayarak Brezilya’da “Kamyonların
Uber’i” unvanıyla anılmaya başlamıştır.
2008 yılında kurulan Huochebang, Çinli kamyoncular ve lojistik
firmaları için dijital bir lojistik platformu sağlayarak Aralık 2016’da,
değerini 1 Milyar USD’ye çıkartarak, Start-Up dünyasında “Unicorn”
olarak bilinen büyüklük seviyesine ulaşmıştır Rivigo.com Hindistan’da
“Trucks First” (Önce Kamyonlar) sloganıyla 2014 yılında kamyoncuların
internet ortamında gidiş - dönüş yüklerini bulmasını hedeflemiştir. Rivigo,
397

ABD merkezli Warburg Pincus grubundan aldığı 75 Milyon USD yatırım
ile değerini 114.9 Milyon USD’ye çıkartarak, Hindistan dijital lojistik
hizmetlerinde kendini göstermeye devam etmektedir3. Ulusal ve
uluslararası lojistik şirketleri değişime zorlayan teknolojik yenilikler ve
rekabettir. Bu nedenle lojistik şirketler, teknoloji sayesinde kendilerini
takip eden üyelerin sayısını arttırarak rekabet ortamında tanınmayı ve
şirketlerine yatırımlar yapılmasını sağlamaktadır.
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LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİSİ:
BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE İNCELEMESİ
The Impact of Logistics Sector on Economic Growth: Examination
of BRICS Countries and Turkey
Sevgi SEZER

1. Giriş
Küreselleşme ve rekabet gücünün yoğunlaşması sebebiyle, her ülke
rekabete dair yetenek ve kapasitelerini artırmaya yönelik yöntem ve
düzenlemelere önem vermiştir. Küreselleşme sonucunda artan rekabet
karşısında, önlem olarak ülkeler dış ticaret çalışmalarına önem
verebilmektedir. Bu noktadan hareketle özellikle ülke ekonomilerinin
uzun vadede istikrarlı büyümesini sağlamak ve uzun vadeli rekabet
gücüne ulaşmaları amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde lojistik
sistemlerinin geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Ekonomi ve işletme bilimi, lojistik kavramını bilişsel, maddi ve mali
akışların ve kaynakların optimum hareketlerinin yönetim sorunlarını
çözme amacı ile bütünleşik bir bilim alanı olarak ayrıt etmektedir
(Rimienė ve Grundey, 2007; Lai ve Cheng, 2016). Teorik açıdan
bakıldığında, lojistik sistem, temeli özneler ile bunların aralarındaki
etkileşimler ve ara bağlantılardan oluşan yapısal bir bileşimdir. Dinamik
açıdan bakıldığında ise, lojistik sistem faaliyetleri, ekonomik akışların
örgütlenme ve hareketinin tutarlı modellerini araştırmaya, belirlemeye ve
kontrol etmeye yardımcı olan evrensel pratik önlemlerin bütününü
oluşturmaktadır (Parunakjan ve Sizova, 2008; Fernie ve Sparks, 2014).
Bu şekilde, sistemde kaynakların rasyonel kullanımı sağlanmakta ve bu
da lojistik faaliyetlerde ekonomik ilkelerin yaygınlığını vurgulamaktadır.
Çeşitli çalışmalarda bölgesel lojistik, lojistik altyapı ve hizmetlerin
geliştirilmesi yoluyla bölgesel ekonominin gelişebileceği ifade
edilmektedir. Böylelikle, ülkenin tüm bölgelerinin kalkınmasının
yaratacağı sinerji etkisi yardımıyla ülkenin her bir bölgesinin lojistik
sistem faaliyetleri açısından başarılı ekonomik kalkınması sağlanabilir.
Bu bağlamda bölgesel lojistik ve bölgesel rekabet ilkelerine uygun
olarak, bölgelerin sürdürülebilir ekonomik kalkınması için altyapının
iyileştirilmesi ve uyumlaştırılması, etkin sermaye harcamaları için
koşulların oluşturulması önerilmektedir (Held ve diğ., 2000; Sujeta ve
Navickas, 2014). Ayrıca tam tersi bir bakış açısıyla ilgili bölgelerdeki
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altyapı süreçlerinin istikrarsızlaşması, üretim ve hizmet maliyetlerinin
artmasına ve bu bölgelerdeki vatandaşların yaşam kalitesinin azalmasına
sebebiyet vermektedir. Bunun sonucu olarak bölgelerin ve ülkenin
rekabet gücü üzerinde olumsuz bir etki oluşmaktadır (Vilko ve diğ.,
2011).
Lojistik sektörü kendi içerisinde hava, kara ve denizyolu yük
taşımacılığının tamamına ilişkin hizmetler bütünü olarak ele alınabilir.
Daha farklı bir anlatımla, tüm taşımacılık faaliyetlerine ilişkin depolama,
sigorta, muayne/gözetim, gümrük, stok yönetimi, telekominikasyon ve
ilintili altyapı hizmetleri gibi bir dizi yan faaliyet alanıdaki işlemlerin
tamamı lojistik faaliyet olarak değerlendirilebilmekte ve küresel lojistik
sektörünün hacminin 2023 yılında 15 trilyon doları aşması
beklenmektedir. Lojistik sektörünün taşımacılık alanı içerisinde bu
çalışmanında konusunu içeren uluslararası havayolu yük taşımacılığı,
sadece tek başına büyük bir endüstri olmakla birlikte, aynı zamanda hızla
büyüyen uluslararası ve küresel ekonomiye girdi olma yönüyle de bir
öneme sahiptir.
Bu çalışmanın amacı, BRICS ülkeleri ve Türkiye’de lojistik sektörü
faaliyetlerinden birisi olan havayolu yük taşımacılığı ile ekonomik
büyüme arasında nedensel bir ilişki olup olmadığının incelenmesidir.
Toplam beş kısımdan oluşmakta olan çalışmanın ilk kısmında konuyla
ilgili temel seviyedeki bilgiler öncelikli olarak sunulmuştur. İkinci
kısımda ise konuya dair uygulamalı çalışmalara yer verilmiştir.
Çalışmanın üçüncü kısmında, analizlerde kullanılmak üzere belirlenen
değişken verilerinin nasıl ve ne şekilde derlendiği ve uygulanan analiz
yöntemleri üzerinde durulmuştur. Dördüncü kısımda elde edilen analiz
bulgularının değerlendirilmiş olup beşinci ve son kısımda ise çalışmanın
genel bir sonuç değerlendirmesi yapılmıştır.

2. Literatür
Lojistik sektörü ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki ampirik
literatürde çok farklı veri setleri yardımıyla incelenmiş ve farklı ülkelerde
farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Hatta analiz yöntemine göre sonuçların
farklılaştığından dahi söz edilebilir. Sonuçlardaki benzer farklılaşma
lojistik sektörünü temsilen kullanılan analiz değişkenlerinde de
görülmektedir. Buna göre lojistik sektörünü temsil eden değişkenler ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki karşılıklı veya tek yönlü olabildiği
gibi hiçbir ilişki bulamayan çalışmalarada literatürde rastlanmaktadır.
Tablo 1’de literatürde yer alan çalışmalar örneklem ve dönem, veri
kaynak ve yöntem ve sonuç ayrımı kullanılarak özetlenmiştir.
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Tablo 1: Önceden Gerçekleştirilmiş Literatür Çalışmaları
Çalışma

Alleman
ve diğ.
(1994)

Örneklem
ve Dönem

Veri, Kaynak ve Yöntem

9 Güney
Afrika
Ülkesi
1983–
1989

İletişim altyapısı (telefon)
ve ekonomik büyüme
(GSYİH).
BM nüfus tahminleri, IMF
Finansal İstatistikleri,
Dünya Bankası Kalkınma
Raporları. Basit Regresyon
Yöntemi.

Sonuç
Çalışma
bulguları,
Güney
Afrika
ülkelerinde
lojistik
altyapısı ve ekonomik kalkınma
araında pozitif bir ilişkinin
varlığını ileri sürülmüştür.
Çalışmada lojistikten ekonomik
büyümeye doğru tek yönlü bir
nedensellik
ilişkisi
bulunmuştur. Ayrıca lojistik
endüstrisi
ile
bölgesel
ekonomik büyüme arasında
pozitif bir ilişkinin mevcut
olduğunu belirtmiştir.
Çalışma bulguları, Çin’de
lojistik ve ekonomik kalkınma
arasındaki ilişkinin karşılıklı
dışlamalı (mutually exclusive)
değil,
ancak
etkileşimli
olduğunu ortaya koymuştur.
Çalışma
sonuçları,
ulusal
düzeyde
reel
GSYİH’dan
telekommünikasyon
gelişmişliğine doğru tek yönlü
bir
ilişkinin
varlığını
desteklemiştir. Ters yöndeki
nedensellik ilişki ise sadece
doğu bölgesindeki vilayetler
için geçerlidir.
Kısa dönemde lojistik sektörü
ile ihracat arasında herhangi bir
ilişki bulunmaz iken, uzun
dönemde lojistik sektöründen
ihracata yönelik bir Granger
nedensellik
ilişkisi
ortaya
konmuştur.

Liu ve
diğ.
(2006)

Çin
1952–
2004

Trafik devir hacmi artışı
(lojistik) ve GSYİH artışı
(ekonomik büyüme).
Çin İstatistik Yıllığı.
Eşbütünleşme Analizi,
VECM

Zhu ve
diğ.
(2007)

31 Çin
Şehri
1994–
2004

Reel GSYİH büyüme
oranı, lojistik (yıllık kargo
ulaştırma hacmi) büyüme
oranı. Çin İstatistik Yıllığı.
Regresyon Analizi.

22 Çin
Vilayeti
1978–
2004

Reel GSYİH artışı, Kişi
Başı Gelir,
Telekommünikasyon
Gelişmişlik Düzeyi
(telefon abonelik sayısı).
Çin Ulusal İstatistik
Bürosu.
Granger Nedenselllik
Testi, GMM.

Ateş ve
Işık
(2010)

Türkiye
1990–
2005

Sanayi Üretim Endeksi,
Ulaştırma Sektörü
Gelirleri, İhracat.
TÜSİAD, TCMB Veri
Tabanı
Granger Nedensellik Testi

Wang
(2010)

Çin
Anhui
Bölgesi
1990–
2009

GSYİH, Yerli ve Bölgesel
Yük Taşıma Devir Hızı.
Anhui Bölgesi İstatistik
Yıllığı.
Granger Nedensellik Testi

Çalışma bulguları, lojistik
faaliyetlerin bölgesel ekonomik
büyüme üzerindeki etkisinin
belirsiz olduğunu göstermiştir.

Çin
1993–
2007

GSYİH, Lojistik Arzı,
Lojistik Talebi.
Çin İstatistik Yıllığı.
Panel Veri Analizi.

Sonuçlar, lojistik talebi ve
lojistik
arzının
ekonomik
büyüme
ile
eşbütünleşme
ilişkisine sahip olduğuna işaret
etmektedir.

Shiu ve
Lam
(2008)

Yuan ve
Kuang
(2010)
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Hu ve
diğ.
(2012)

Çin
1986–
2007

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla,
Lojistik Endüstrisi Sabit
Varlık Yatırımları, KatmaDeğerli Lojistik
Hizmetleri. VECM.

Chu
(2012)

30 Çin
Vilayeti
1998–
2007

Lojistik yatırımlar ve
bölgesel ekonomik
büyüme. Koşullu
Yakınsama Modeli
Yaklaşımı, GMM Dinamik
Panel Veri Analizi.

Kayode
ve diğ.
(2013)

Nijerya
1977–
2009

GSYİH, Özel Fiziki
Sermaye, Ulaştırma
Sermayesi, Diğer Kamu
Sermaye Yatırımları,
İşgücü Kalitesi.
En Küçü Kareler Yöntemi.

Türkiye
2005–
2013

Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla ve
Ulaştırma ve Depolama
Devir Endeksi. TCMB ve
TÜİK resmi websitesi.
Granger Nedensellik testi.

Çin
1980–
2009

Reel GSYİH, reel sabit
varlık yatırımı, işgücü, faal
demiryolu uzunluğu,
otoyol uzunluğu, rıhtım
sayısı, kişi başına yük
devir hacmi ve ulaştırma,
depolama ve iletişim
endüstrileri reel çıktısı.
Çin Ulusal İstatistik
Bürosu. Granger
Nedensellik testi. VECM.

32 OECD
Ülkesi
1994–
2011

Yurtiçi taşımacılık altyapı
yatırımları, demiryolu
taşımacılığı, karayolu
taşımacılığı, havayolu
taşımacılığı, telefon hatları
ve internet abonesi sayısı.
Panel Veri Analizi.

Kuzu ve
Önder
(2014)

Lean ve
diğ.
(2014)

Hayaloğlu,
2015
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Değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi mevcuttur. Ayrıca
uzun dönemde lojistik sektörünün sabit varlık yatırımları ile
bölgesel ekonomik büyümeye
katkı sağladığı görülmüştür. Ancak lojistik hizmetlerinin bölgesel Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla
büyümesini arttırdığına yönelik
bir bulşguya ulaşılamamıştır.
Bulgular,
Çin’de
lojistik
yatırımların bölgesel ekonomik
büyüme üzerinde anlamlı ve
pozitif bir etkisinin varlığını
bortaya koymaktadır. Ayrıca,
lojistik yatırımların katkısının
iç bölgelerdeki azgelişmiş
vilayetlerde
daha
fazla
olduğuna yönelik bulgulara
ulaşılmıştır.
Bulgular, Nijerya’da ekonomik
büyümeyle ilgili olarak yük
taşımacılığının
etkisinin
olmadığını ortaya koymaktadır.
Ekonomik büyüme ile lojistik
kalkınma arasında eşbütünleşme vardır. Ayrıca uzun dönemde, ekonomik büyümeden lojistik kalkınmaya yönelik tek yönlü bir nedensellik mevcuttur.
Çalışmada lojistik kalkınma ve
ekonomik büyüme arasında
uzun dönemli
bir ilişki
saptamıştır. Ampirik sonuçlar
ulaştırma
koşullarının
geliştirilmesinin
ekonomik
kalkınmaya yardımcı olacağını
göstermiştir. Ayrıca Kısa ve
uzun
dönem
nedensellik
testleri, ekonomik kalkınmanın
lojistik hizmetlere olan talebi
arttırmasına istinaden, lojistik
çıktının ekonomik büyümenin
Granger
nedeni
olduğunu
göstermiştir.
Çalışma bulguları, lojistik
sektöründeki gelişmeler ile
ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin, ele alınan gösterge
değişkenlere göre farklılık
gösterdiğini
ortaya
koymaktadır.

Lan ve
diğ.
(2017)

Beş
Uzakdoğu
Şehri
2009–
2013

Kişi başına GSYİH,
Toplam sabit sermaye
yatırımları, Kamusal gelir,
hanehalkı tüketim seviyesi,
Lojistik sektörü çalışan
sayısı, karayolu yük
taşımacılığı hacmi, otoyol
uzunluğu.
Entropi Yöntemi, Granger
Nedensellik testi.

Çalışmadan elde edilen sonuçlar ekonomik kalkınma ve
lojistik ile ilgili kullanılan
değişkenler arasında pozitif bir
ilişkinin olduğu ve bu ilişkinin
karşılıklı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

3. Veri ve Yöntem
Bu çalışmada gayrısafi yurtiçi hâsıladaki büyüme (ΔGSYİH) ile
havayolu yük taşımacılığı (HYT) arasındaki bir nedensellik ilişkisi olup
olmadığı araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışmada kullanılan ΔGSYİH verisi
GSYİH’nin ilgili ülkeye ait para birimi cinsinden olup 2010 sabit
fiyatlarıyla ifade edilmiş yüzdesel olarak yıllık büyüme şeklinde
hesaplanmıştır. Havayolu yük taşımacılığı verisi ise, havayolu yük
taşımacılığı işlem hacmi olarak ifade edilmiş olup metrik ton cinsindedir.
Çalışmada kullanılan havayolu yük taşımacılığı verisi dışında BRICS
ülkeleri ve Türkiye örneklemi için karayolu denizyolu ve demiryolu yük
taşımacığı verilerine düzenli olarak ulaşılamamaştır.
Bu bağlamda lojistik sektörünün ulaştırma alanına ilişkin sadece
havayolu yük taşımacılığı verisine ulaşılmış olup bu durum çalışma
açısından önemli bir kısıttır. Buna göre hem ΔGSYİH hemde HYT verisi
de Dünya Bankası veritabanından, dünya gelişme göstergeleri içerisinden
temin edilmiştir. Çalışma dönemi olarak en geniş veri aralığına
ulaşılabilen 1993–2017 dönemi belirlenmiş olup, 1993 öncesi verilerde
eksiklik söz konusudur. Ayrıca çalışma frekansı yıllık olup örneklemde
yer alan ülkeler BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney
Afrika) ve Türkiye’dir. Çalışmada kullanılan ΔGSYİH verisine ait
tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de incelenebilir.
Tablo 2. ΔGSYİH Verisine Ait Tanımlayıcı İstatistikler

Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Güney Afrika
Türkiye

Maksimum Minimum

Ortalama

7,54
10,00
10,26
14,23
5,60
11,11

2,62
1,71
6,91
9,59
2,78
4,77

-3,55
-12,57
3,80
6,70
-1,54
-5,96
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Std.
Sapma
2,67
5,86
1,90
2,12
1,63
4,68

Tablo 2 incelendiğinde en yüksek büyüme rakamının %14,23 ile Çin’e
ait olduğu en düşük büyüme rakamının ise -%12,57 ile Rusya’ya ait
olduğu görülmektedir. Ayrıca örneklem dönemi olan 1993–2017 dönemi
için ortalama bazında en yüksek ve en düşük rakamlar sırasıyla Çin ve
Rusya’ya aittir. Bununla birlikte Türkiye için ortalama büyüme rakamının
%4,77 olduğu görülebilir. Çalışmada kullanılan diğer değişken olan HYT
verisine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. HYT Verisine Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Std.
Sapma
Brezilya
1.807,06
1.284,30
1.541,48
149,73
Rusya
6.845,23
736,50
2.336,19
1.782,73
Hindistan
2.407,32
372,40
1.053,18
584,60
Çin
23.323,61
1.501,00
9.511,56
6.954,23
Güney Afrika
1.233,00
263,10
774,34
277,95
Türkiye
4.800,24
161,40
1.074,01
1.216,15
Tablo 3’de yer alan havayolu yük taşımacılığına ait veriler
incelendiğinde ortalama bazında en yüksek havayolu yük taşımacılığının
Çin tarafından gerçekleştiği görülmektedir. Çin’e en yakın değer ise
Rusya’ya ait olup ilgili veri 2.336 milyon tondur. Bu konuda Türkiye ise
Çin, Rusya ve Brezilya’dan sonra 1.074 milyon ton ile dördüncü sırada
bulunmaktadır.
Maksimum

Minimum

Ortalama

Gayrısafi yurtiçi hasıladaki büyüme ve havayolu yük taşımacılığı
arasında karşılıklı nedenselliğin incelenmesi için öncelikle HYT verisinin
logaritması alınmış ve ve logaritmik büyümesi hesaplanmıştır. Buna göre
gerçekleştirilen işlem gereği Log (HYTt) – Log (HYTt-1) işlemi havayolu
taşımacılığı verisine ilişkin logaritmik formda havayolu taşımacılığındaki
büyüme rakamını (ΔHYT) temsil etmektedir. Böylelikle nedensellik
ilişkisi incelenen her iki seri de büyüme serisi olarak analizlere dâhil
edilmiştir.
Çalışmanın amacı kapsamında nedensellik ilişkisi inceleneceğinden
örneklemde yer alan ülkelerin analizlere dâhil edilen verilerinde yatay
kesit bağımlılığının olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Diğer
bir ifadeyle, çalışma kapsamında nedensellik analizi gerçekleştirilmeden
önce örneklemdeki ülkelerinin analizlere dâhil edilen verileri arasında
heterojenlik olup olmadığının incelenmesi gerekir. Çünkü heterojen panel
özellikleri gösteren serilerin homojen olarak tahmin edilmesi tahmin
edicilerin yanlı olmasına neden olabilmektedir (Baltagi, 2005: 201).
Ayrıca, yatay-kesit bağımlılığı olarak ifade edilen bu durum
kullanılacak yöntemlerinde belirleyicisi olmaktadır. Bu bağlamda
öncelikle panele dâhil edilen ülkelerin ilgili verileri arasında heterojenlik
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olup olmadığı literatürde sıkça kullanılan Breusch ve Pagan (1980),
Pesaran (2004), Peseran v.d. (2008), Baltagi, Feng ve Kao (2012)
çalışmalarıyla geliştirilen Bias-corrected scaled LM, Breusch Pagan LM,
Peseran scaled LM, Bias-corrected scaled LM ve Peseran CD testleri ile
sınanmıştır.
Ayrıca benzer şekilde örneklemdeki ülkeler arası eğim katsayılarının
homojen kabul edildiği sıfır hipotezi Pesaran ve Yamagata (2008)
çalışmasıyla geliştirilen Delta testi veya diğer adıyla eğim homojenliği
testi ile sınanmıştır. Böylelikle hem yatay kesit bağımlılığı bazında
hemde ülkeler arasındaki ilişkinin regresyon denklemine ait eğim
katsayısı bazında benzerliği incelenmiştir.
Yatay-kesit bağımlılığı altında birinci nesil birim kök testlerinin
kullanılması anlamlı netice vermesi beklenmez. Buna göre çalışmada
yatay-kesit bağımlılığını göz önünde tutan Pesaran (2007) çalışması ile
geliştirilen Cross-Sectional Augmented Dickey Fuller (CADF) test
istatistiklerinin ortalamasının alınması ile hesaplanan CIPS test istatistiği
kullanılmıştır. Daha sonra seriler arasındaki nedensel ilişkinin varlığı
Dumitrescu ve Hurlin (2012) çalışması ile geliştirilen nedensellik analizi
ve Kónya (2006) çalışmasında önerilen Bootstrap Granger nedensellik
analizi ile incelenmiştir.
Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik testi seriler arasındaki
yatay-kesit bağımlılığını dikkate alabilen, farklı ölçeklerdeki zaman ve
kesite sahip örneklemler için kullanılabilen ve dengesiz panel
analizlerinde de sonuç verebilen bir testtir. Kónya (2006) çalışmasında
önerilen Bootstrap Granger nedensellik analizi ise gecikme yapısına
ilişkin testlere ihtiyaç duymamaktadır. Bu yaklaşım, Granger nedensellik
ilişkisinin hangi ülkelerde olduğunun bulunmasına imkân vermektedir.

4. Bulgular
Analizlere dâhil edilen BRICS ülkeleri ve Türkiye’nin oluşturduğu
veri setinde kullanılan ΔGSYİH ve ΔHYT serilerine ait panel tanımlayıcı
istatistikler Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Analizlere Dâhil Edilen Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı
İstatistikler
Maksimum
Minimum
Ortalama
Std. Sapma
Gözlem Sayısı

ΔGSYİH
14,231
-12,569
4,760
4,355

ΔHYT
0,292
-0,196
0,034
0,068
144
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Tablo 4’de serilere ilişkin maksimum, minimum, ortalama ve standart
sapma değeri ile analizlere dâhilindeki gözlem sayısı görülmektedir. İlgili
seriler kullanılarak gerçekleştirilen yata-kesit bağımlılığı ve eğim
katsayısı homojenliği testine ilişkin sonuçlar ise Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Eğim Katsayısı Homojenliği
Testlerine ait Sonuçları
ΔGSYİH
57,655
Breusch Pagan LM
(0,000)
7,787
Peseran scaled LM
(0,000)
Bias corrected scaled
7,657
LM
(0,000)
6,030
Peseran CD
(0,000)
7,85
Delta_Tilde
(0,000)
9,22
Delta_Tilde_adj
(0,000)
* Parantez içerisindeki değerler olasılık değerleridir.
Test Türü

ΔHYT
20,207
(0,164)
0,950
(0,341)
0,820
(0,412)
-0,090
(0,928)
7,98
(0,000)
9,35
(0,000)

Tablo 5 incelendiğinde, ΔGSYİH verisine göre BRICS ülkelerinde
“yatay kesit bağımlılığı yoktur” temel hipotezi reddedilmiş, yatay-kesit
birimleri arasında korelasyon olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak,
ΔHYT verisine ilişkin sonuçlar, “yatay kesit bağımlılığı yoktur”
hipotezinin reddedilemediğini ortaya koymaktadır. Eğim katsayısına
ilişkin Delta_Tilde ve Delta_Tilde_adj testi sonuçları her iki koşul için
(ΔGSYİH = f{HYT}; HYT= f{ΔGSYİH}) eğim katsayılarının homojen
olduğuna ilişkin temel hipotez reddedilmektedir. Buna göre eğim
katsayıları heterojendir. Bu sonuçlardan hareketle yatay-kesit bağımlılığı
altında birinci nesil birim kök testlerinin sonuçları yanlı olacağından Im
ve diğ. (2003) ve Peseran (2007) çalışmalarıyla geliştirilen ve CrossSectional Augmented Dickey Fuller (CADF) testi kullanılarak hesaplanan
Cross-Sectionally Augmented IPS (CIPS) birim kök test istatistiği
sonuçları Tablo 5’de sunulmuştur.
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Tablo 6. CIPS Birim Kök Testi Sonuçları

ΔGSYİH
ΔHYT

CIPS
ist.
-3,52
-4,76

Sabitli
Kritik Değerler
%10
%5
%1
-2,12 -2,25 -2,51
-2,10 -2,22 -2,44

CIPS
ist.
-4,00
-5,12

Sabitli ve Trendli
Kritik Değerler
%10
%5
%1
-2,76 -2,94 -3,30
-2,67 -2,82 -3,10

Tablo 5 sonuçları, hem ΔGSYİH hem de ΔHYT serisinin durağan
olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, ilgili seriler ortalamaya dönme
eğilimi içerisindedirler ve nedensellik incelemesi için gerekli ön koşul
sağlandığından Dumitrescu ve Hurlin (2012) çalışmasıyla geliştirilen
nedensellik sınaması ile Kónya (2006) çalışmasında önerilen Bootstrap
Granger nedensellik sınaması gerçekleştirilebilir. Buna göre
gerçekleştirilen Dumitrescu ve Hurlin (2012) panel nedensellik sınaması
sonuçları Tablo 7’de incelenebilir.
Tablo 7. Dumitrescu ve Hurlin (2012) Panel Nedensellik Analizi
Sonuçları
𝐻𝑁𝐶
𝑊𝑁,𝑇

𝐻𝑁𝐶
𝑍𝑁,𝑇

𝑍𝑁𝐻𝑁𝐶

ΔHYT → ΔGSYİH

1,583

0,675
(0,493)

1,010
(0,338)

ΔGSYİH → ΔHYT

1,201

0,129
(0,888)

0,348
(0,748)

* Parantez içerisindeki değerler olasılık değerleridir.

Dumitrescu ve Hurlin (2012) çalışmasında T>N koşulu için sonuçların
𝐻𝑁𝐶
değerlendirilmesinde 𝑍𝑁,𝑇
istatistiğinin dikkate alınması önerilmektedir.
𝐻𝑁𝐶
Ancak, hem 𝑍𝑁,𝑇 hem de 𝑍𝑁𝐻𝑁𝐶 istatistiği “nedensellik yoktur” boş
hipotezinin reddedilemediğini ortaya koymaktadır. Buna göre ΔHYT’den
ΔGSYİH’ye doğru veya ΔGSYİH’den ΔHYT’ye doğru nedensellik
ilişkisine rastlanmamıştır. Konuyu daha detaylı incelemek amacıyla
gerçekleştirilen ve 1.000 sınamayla ulaşılan Bootstrap Panel Granger
nedensellik analizi sınamasına ilişkin sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8’de Wald istatistiğine ilişkin olasılık değerleri verildiğinden %1,
%5 ve %10 önem seviyesine sahip kritik değerlere yer verilmemiştir.
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Tablo 8. Bootstrap Panel Nedensellik Sonuçları
ΔHYT → ΔGSYİH
ΔGSYİH → ΔHYT
Wald
Olasılık
Wald
Olasılık
Brezilya
1,485
0,237
0,121
0,731
Rusya
1,615
0,218
0,001
0,972
Hindistan
2,295
0,145
2,387
0,137
Çin
1,061
0,315
0,490
0,491
Güney Afrika
2,189
0,154
3,337
0,080
Türkiye
0,853
0,366
0,830
0,372
Tablo 8’den elde edilen sonuçlar örneklemde yer alan ülkelerde
havayolu yük taşımacılığı ile gayrısafi yurtiçi hâsıladaki büyüme arasında
nedensellik ilişkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Buna göre, ekonomik
büyüme üzerinde havayolu yük taşımacılığının nedensel bir etkisi
bulunmamaktadır.

5. Sonuç ve Öneriler
Lojistik sektörünün gelişmesi, sıklıkla ekonomik açıdan çok önemli
görülmekte ve ülkelerin gelişimi üzerinde gerek doğrudan gerekse de
dolaylı etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. İlgili gelimeler, bölgesel
kalkınmanın sağlanması için ihtiyaç duyulan mobilitenin artmasına
işgücü hareketliliği ile destek sağlayabileceği gibi toplam talebin artması
ile de destek sağlayabilir. Ampirik literatürde lojistik sektörü ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin tek yönlü olduğu veya karşılıklı
olduğu sonuçlarına ulaşan çalışmaların yanında, hiçbir etkileşimin
olmadığı bulgusuna ulaşan çalışmalara da rastlanmaktadır.
Bu çalışmada BRICS ülkeleri ve Türkiye için lojistik sektörünün
önemli bir bileşeni olan havayolu yük taşımacılığındaki büyüme ile
gayrısafi yurtiçi hâsıladaki büyüme arasında nedensel bir ilişkinin olup
olmadığı bir dizi yöntem ile araştırılmıştır. BRICS ülkelerinin
birbirleriyle etkileşim içerisinde olması sebebiyle çalışmada kullanılan
değişkenler birbirleriyle ilişkili olabilmektedir. Buna göre örnekleme
dâhil edilen ülkelerinin ilgili verileri arasında yatay kesit bağımlılığı ve
eğim katsayısının homojenliği incelenmiş, sonrasında Peseran (2007)
çalışması tarafından önerilen CIPS birim kök testi gerçekleştirilmiş ve
serilerin durağan olduğu tespit edildikten sonra Dumitrescu ve Hurlin
(2012) panel nedensellik testi ile Kónya (2006) çalışmasında önerilen
Bootstrap Granger nedensellik analizi sınaması gerçekleştirilmiştir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar BRICS ülkeleri ve Türkiye için
havayolu yük taşımacılığı ve ekonomik büyüme arasında nedensel bir
ilişkinin olmadığını ortaya koymaktadır. Ekonomik büyüme üzerinde
nedensel etkiye sahip çok fazla faktör bulunabilir. Ancak bu çalışmanın
sonuçları havayolu yük taşımacılığındaki büyümenin BRICS ülkeleri ve
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Türkiye’nin oluşturduğu örneklemde ekonomik büyüme için anlamlı bir
nedensel etkiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Bunun çok farklı
sebepleri olabilir. Örneğin havayolu tük taşımacılığı ağırlık cinsinden bir
değişken olup ekonomik büyüme açısından ticarete konu ürünlerin katma
değerini ortaya koyamamaktadır. Ayrıca havayolu yük taşımacılığı
karayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığına kıyasla daha kısıtlı bir
veri olup maliyetleri sebebiyle daha sınırlı bir lojistik alanı olabilir. Bir
diğer sebep ise literatürde Wang (2010) ve Kayode ve diğ. (2013)
çalışmalarının bulgularıyla benzer şekilde teorik kaynaklarda ifade edilen
ilişkiye pratikte ulaşmak mümkün olmayabilir.
Çalışmadan elde edilen sonuçlar sadece ilgili örneklem için geçerli
olup, mevcut literatürde daha farklı sonuçlara ulaşan çalışmalar da
bulunmaktadır. Gelir grubuna göre farklı sınıflandırmalarda yer alan
ülkelerin dâhil edildiği analizler ile karayolu taşımacılığı ve denizyolu
taşımacılığı ve demiryolu taşımacılığına ilişkin verilere ulaşılarak
gerçekleştirilecek yeni analizler konuyla ilgili daha detaylı bilgiler
sağlayabilecektir. Bu ise yeni çalışmaların konusunu oluşturabilir.
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İNTERNET MEDYASI İÇİNDEKİ “MEDYA HABER” SİTELERİ:
HABER Mİ, ELEŞTİRİ Mİ, DEDİKODU MU?
Media News Sites in Internet Media: News, Criticism or Gossip?
Cihan OĞUZ1
Giriş
Türkiye’de “medya haber sitesi” olarak adlandırılan internet siteleri
2000’li yıllardan itibaren online habercilik (gazetecilik) alanında
kendilerini göstermiştir. Önce Habertürk, sonra Medyatava, Superpoligon
ve
Medyafaresi,
ardından
da
Medyaradar,
Haberler.com,
Gazeteciler.com, Dördüncü Kuvvet Medya, Medyakafe ve Jurnal.net vb.
sitelerde yoğun şekilde medyanın içinden haberler yayımlanmaya
başlamıştır. Bu tarz, geleneksel gazetecilik anlayışından oldukça farklı bir
yönelime işaret etmektedir: Geçmişte “medya dedikoduları” sadece
basındaki bazı aylık meslekî dergilerde ve kısmen gazetelerin magazin
sayfalarında yer alırken, medya haber siteleri sayesinde medyanın kendi
içinden haberler bir anda tüm kamuoyunun takip etmeye başladığı
gelişmeler halini almıştır.
“İnternet Medyası” olarak nitelendirilen bu tip siteler, sayfalarında
öncelikle medya içinden haberlere yer vermekle birlikte, güncel siyasi
gelişmeleri, spor dünyasındaki dedikoduları, magazin haberlerini de
okura iletmeye başlatmıştır. İlk olarak, Habertürk adlı internet sitesi
1999’da Ufuk Güldemir,
Hakan Aygün ve Serfiraz Ergun’un
ortaklığında
kurulmuştur
(2006,
https://www.kisa.link/Lt4u).
Habertürk’ü, “Medyatava yazmadıysa doğru değildir!” sloganıyla 22
Mart 2001 tarihinde yayın hayatına başlayan “Medyatava” sitesi
izlemiştir. Bu iki sitenin rekabetine kısa süre içinde Superpoligon.com,
Medyafaresi.com, Medyaradar.com, Gazeteciler.com, Dördüncü Kuvvet
Medya, Medyaloji.net, Medyakafe.com, Jurnal.net, T24.com.tr vb. medya
haber siteleri de katılmıştır.
Medya haber sitelerindeki rekabet günden güne artarken, medya
çalışanları da hem kendi kurumlarıyla hem de basındaki diğer
kuruluşlarla ilgili son haberleri ve “dedikoduları” bu sitelerden
öğrenmeye başlamıştır. Tabiri caizse, Bâb-ı Âli’deki meşhur “Biz 40
kişiyiz, birbirimizi biliriz” sözü tam anlamıyla yerine oturmuştur.
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İnternet medyası benimsenmeye ve ilgi toplamaya başlayınca,
örgütlülük de kaçınılmaz olmuştur. Mayıs 2005’te İnternet Medyası
Derneği kurulmuştur. Derneğin kurucu üyeleri ise Hadi Özışık
(İnternethaber), Kadir Çelik (Objektifhaber), Tanyel Yılmaz (Haberciler),
Ramazan Kurnaz (Haberin Merkezi), Yurtsan Atakan (Hürriyetim), Ömer
Özgüner (Medyatava), Kazım Kılınç (Haber1), Şener Aygün (Jurnalturk),
Mehmet Sakin (Zaman), M. Aydın Özdalga (Haber3) ve Özlem
Ulueren’den
(Mynet
Haber)
oluşmuştur
(2005,
https://www.kisa.link/Lt4D). Bu derneği daha sonra İnternet Yayıncıları
Derneği, Bilişim Medyası Derneği, Uluslararası İnternet Gazeteciliği ve
Gazeteciler Derneği gibi kuruluşlar izlemiştir.
Literatür taraması ve veri toplama tekniğiyle yapılan bu çalışma, bir
yandan medya haber sitelerini diğer internet medyasından ayıran
özelliklere dikkat çekerken, aynı zamanda dijital medyaya nasıl
“öncülük” yaptığını da göstermeyi amaçlamaktadır.
2. Online Gazetecilik (İnternet Medyası) Kavramı
İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte etkileşimli bir medya ortamı
oluşmaya başlamış ve gazetecilik anlayışı değişime uğramıştır. “Online
gazetecilik” adı verilen bu yeni oluşum, televizyon, radyo ve yazılı
basından sonra “dördüncü gazetecilik türü” olarak, haberlerin internet
yoluyla okura ulaştırılması anlamına gelmektedir (Bordoel ve Deuze,
2001: 92). Günümüzde Türkiye’de okurların yüzde 73'ü haber kaynağı
olarak sosyal medyayı seçmektedir (2016, https://www.kisa.link/LtdG).
Bu tercihi yapanların çoğu da, sosyal paylaşım sitelerinden çok internet
medyasına başvurmaktadır.
Bu noktada yeni bir kavram olarak internet gazeteciliği ortaya
çıkmıştır (Çakır, 2007: 125). İnternet medyası, okurlara son dakika
haberlerini süratli şekilde sunma, gazete arşivlerine ve bu arşivlerdeki
haberlere anında ulaşabilme gibi imkânlar getirmiştir. Ayrıca internet,
okurlara gazeteleri ile iletişim olanağı da sağlamıştır. Okurlar, haberlerin
altına yaptıkları yorumlarla aktif ve katılımcı bir pozisyon elde etmiştir.
İnternet
gazeteciliği,
etkileşim
(interactivity),
çokluortam
(multimedia) ve bağlantılı metin (hypertextuality) nitelikleriyle diğer
gazetecilik türlerinden ayrılan yepyeni bir gazetecilik türü olmuştur
(Deuze ve Paulussen 2002: 237–245). Bir anlamda, medya kabuk
değiştirmeye başlamıştır.
İnternet medyası sadece okurları değil, özellikle son dakika
haberleriyle diğer medya mensuplarını da uyaran bir işlev üstlenmiştir.
Gazete ve televizyonların haber merkezleri, sadece haber ajanslarından
gelen haberlere değil, internet medyasına düşen son dakika haberlerine de
dikkat kesilmeye başlamıştır. Gazeteciliğin temel amacı haberi kitlelere
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ulaştırmak olduğundan, internet gazete ve gazetecilere önemli bir imkân
sağlamıştır (Bekiroğlu ve Bal, 2006: 72). İnternet medyası haber dilini de
değiştirmiş, ajanslardan gelen “kuru” ve “düz” metinler, çekici başlıklarla
okura sunulmaya başlamıştır.
2.1. İnternet Haber Siteleri
Yazılı basın ve televizyonların yıllarca süren hakimiyetinin ardından,
1995 yılında dünyanın en popüler geleneksel gazeteleri internet
ortamında yayın yapmaya başlamıştır. 1995 yılının başlarında ABD’de
The Washington Times ve New York Times gibi gazeteler, aynı yıl
içerisinde Avrupa’da International Herald Tribune ve Daily Mirror gibi
gazeteler internet üzerinden yayına geçmiştir (Çakır, 2007: 138). Ancak
1972 yılında İngiliz BBC kanalının CEEFAX adlı sistemle hayata
geçirdiği yayın internet gazeteciliğinin başlangıcı olarak kabul
edilmektedir (Toruk, 2008: 292). İnternetin çevrimiçi ağlarla sunduğu
olanaklar, geleneksel medyayı da bu “cazip” alana yöneltmiştir.
Türkiye’de ise internet medyası aslında medya haber siteleri
kurulmadan 4 yıl önce oluşmaya başlamıştır. İçeriğini internete taşıyan
ilk yayın Aktüel Dergisi olmuştur (Temmuz 1995). İçeriğinin tamamını
internete açan ilk gazete Milliyet Gazetesi’dir (27 Kasım 1996). Hürriyet
ve Sabah gazeteleri de Milliyet Gazetesi’ni izlemiştir (1 Ocak 1997).
Radikal Gazetesi 28 Mart 1998'de, Cumhuriyet Gazetesi ise 7 Mayıs
1998'de internete açılmıştır. Cumhuriyet Gazetesi 2000 yılının nisan
ayında internet üzerinden abonelik sistemini getirmiş ve abone olan
okurlar kendilerine verilen şifreyle o günkü sayıya ulaşabilmiştir (Kalsın,
2016: 78). Ancak bu siteler dijital anlamda aktif ve okuyucuyu saran bir
işlevselliğe henüz sahip değildir. Asıl rekabet, medya haber sitelerinin
yaygınlaşmasıyla birlikte başlayacaktır.
O dönemde web sitelerini hazırlayan gazeteciler, başlattıkları yeni
uygulamalarında, aldıkları duyumları değerlendirerek, kendilerine göre
eleştirel bir yaklaşımla haberlerini yapmaya yönelmektedirler. Yaptıkları
haberlerde dedikodulara dayandıkları da görülmektedir. Bu haberlerden
zaman zaman geleneksel medya kuruluşlarının da yararlandığı olmaktadır
(Tokgöz, 2017: 132-133). İnternet gazeteciliği ile geleneksel gazeteciliği
buluşturan, aslında medya haber sitelerinin üslubu ve cesareti olmuştur.
2.2. İnternet Magazin Siteleri
İnternet haber sitelerinin yaygınlaşmasından sonra sanal dünyada
magazin siteleri de hızla çoğalmaya başlamıştır. İlk olarak, 2001 yılında
ünlü magazin gazetecisi Kenan Erçetingöz’ün sahibi olduğu Gecce.com,
ardından da yine magazinci Can Tanrıyar’a ait Ucankus.com ve
Magazinci.com, Magazinkolik.com, Sacitaslan.com, Acunn.com vb.
magazin siteleri internette yerini almıştır.
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Magazin siteleri öncelikle müzik, TV, sinema, dizi, sosyete hayatı,
spor vb. alanlarda özel hayata ilişkin gelişmeleri seyircilere aktarırken,
aynı zamanda güncel olaylara ve özellikle “3. sayfa hikâyeleri” olarak
adlandırılan cinayet, kaza, yangın, kavga vb. gelişmelere de yer
vermektedir.
3. Medya Haber Siteleri
Medya haber siteleri, TV, gazete, radyo ve dergilerde meydana gelen
gelişmelerin, dedikoduların ve kısmen de olsa medyadaki çalışanların
özlük haklarının yer aldığı portallardır. Türkiye’de ilk medya haber sitesi
1999 yılında Ufuk Güldemir öncülüğünde kurulan Habertürk’tür.
Habertürk, sitede sürekli yayınladığı “medya dedikoduları” ve bazen
de abartılı, hatta “asparagas” haberleriyle, o dönem internete yeni yeni
alışmaya çalışan Türk Medyası için oldukça şaşırtıcı, aynı oranda da
“cazip” bir ortam yaratmayı başarmıştır. Bunda, sitenin kurucusu gazeteci
Ufuk Güldemir’in “yaratıcı” zekâsı ve “fütursuz” tutumu da büyük rol
oynamıştır. 1987 yılında Cumhuriyet Gazetesi Washington
Temsilciliği’ne atanan Ufuk Güldemir, 5 yıl kaldığı Washington’da çok
sayıda büyük habere imza atmış, 1992 yılında ABD’den döndükten sonra,
özel televizyonların açılması üzerine Star Televizyonu’nda haber
müdürlüğüne getirilmiştir. “Analitik habercilik” anlayışını televizyona
taşıyan ve yeni bir habercilik ekolü yaratan Güldemir, Star
Televizyonu’ndan Show TV’ye haber genel yayın yönetmeni olarak
geçmiştir. 1995 yılında Milliyet Gazetesi genel yayın müdürlüğüne
getirilen Ufuk Güldemir, daha sonra Sabah Gazetesi genel yayın
müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 1999 yılı Kasım ayında Türkiye’nin
ilk internet haber portalı olan www.haberturk.com’u kuran Güldemir,
2001 yılında Gazete Habertürk, Habertürk TV ve Habertürk Radyo’yu da
medyaya kazandırmıştır (2018, https://www.kisa.link/LtCy). Ağır
hastalığı nedeniyle Habertürk’ü 5 yıl sonra Ciner Medya Grubu’na satan
Ufuk Güldemir, 2006 yılı Aralık ayında Yaban TV’yi kurarak medyadan
ayrılmıştır.
Habertürk medya haber sitesinin ilgi görmesi üzerine, kısa süre içinde
yine medya çalışanlarının kurduğu Medyatava ve Superpoligon internet
haber siteleri ile Medyafaresi ve Medyaradar da etkin şekilde medyanın
kendi içinden haberler ve dedikodular iletmeye başlamıştır.
Medya haber sitelerinin medya ile ilgili haberleri büyük oranda
geleneksel basında yer almayan, TV’lere yansımayan, “lokal” gibi
görünse de aslında “genel fotoğraf”a uygun haber özelliği taşımaktadır.
Örneğin, Medyaradar’ın 23 Kasım 2013 tarihli web sayfasında yer alan
“Medyaradar gerçek rakamı açıklıyor; Acun tv8’i kaça satın aldı?”
başlıklı haber buna örnektir (2013, https://www.kisa.link/LtD3). Bu
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haber, her ne kadar medyanın kendi iç gelişmelerini yansıtsa da, bir
bakıma siyasal içerik de taşımaktadır.
Keza, Medyatava’da 19 Kasım 2002 tarihinde yayınlanan “Dünya
Gazetesi’ne Yeni Editör - 12 yıldır Finans Dünyası'nda çalışan o isim,
Dünya Gazetesi'ne geçti” başlıklı haber de medya haber sitelerinin
çoğunlukla
kullandığı
türden
bir
haberdir
(2002,
https://www.kisa.link/LtD7). Bu siteler, genellikle flaş ve spot
başlıklarında haberin ya da olayın içeriğini ve özünü gizlemekte, soru
sorarak merak uyandırmayı tercih etmektedirler: “CNN Türk'ün
başındaydı! Hangi haber kanalının başına geçti?” örneğinde olduğu gibi
(2018,
https://www.kisa.link/LtDa). Aslında bu tip spot başlık atma
taktiği internet haberciliğinin özünde yer almaktadır. Ancak medya haber
sitelerinde daha yoğun kullanıldığı görülmektedir.
Medya haber sitelerinde basının ünlü isimleriyle ilgili dedikodu
haberlerine de yer verilmektedir. Medyafaresi’nde 20 Aralık 2018
tarihinde yayınlanan “Ahmet Hakan’la Asena Atalay Aşk mı Yaşıyor?
Flaş
Açıklama!”
başlıklı
haber
buna
örnektir.
(2018,
https://www.kisa.link/LtDd). Yine, Haber Vitrini’nde 21 Ekim 2004
tarihinde yayınlanan “Flaş.. Flaş.. Reha Muhtar Star TV’nin iflasını
istedi” başlıklı haber de, klâsik medyaya yansımayan ancak medya haber
sitelerinde “flaş” olarak yer alan bir gelişmedir (2004,
https://www.kisa.link/LtDj). Medyada her dönem görülen rekabet medya
haber sitelerine de yansımış, özellikle 2000’li yılların başında Medyatava
ile Superpoligon ve Medyaradar ile Medyafaresi, basın camiasından
“haber atlatmak” için birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içine girmiştir.
4. Geleneksel Medya İnternette: Agresif Habercilik
Geleneksel medya aslında internet haber sitelerinden 4 yıl önce sanal
dünyadaki yerini almıştır. Peki, Aktüel ve Leman dergilerinin 1995’te
internetten yayın yapmasıyla başlayan bu süreçte niçin medya haber
siteleri daha baskın çıkmış ve geriden gelmelerine rağmen geleneksel
medya için itici bir güç oluşturmuştur? Bu sorunun yanıtını “agresif
habercilik” kavramında aramak gerekir.
Agresif habercilik aslında basının (medyanın) özünde yer alan bir
olgudur. Gazeteci, “provokatif” bir iş yapmakta; kamuoyunu
bilgilendirirken, bir yandan da sorunların çözümü konusunda hükümetleri
(iktidarları), hatta muhalefeti uyarmaktadır. Geleneksel medyanın bu
tutumdan farkı nedir? Fark, haberin içeriğinden ziyade veriliş tarzından
kaynaklanmaktadır. Haber ajanslarından gelen sıradan bir cinayet haberi,
internetteki haber sitelerinde bir anda “çekici” başlık sayesinde öne çıkan
bir gelişme halini alabilmektedir. Özellikle spot başlıklardaki “gizem”,
okur nezdinde ambalajı rengârenk ve albenili bir ürün kadar ilgi
görmektedir. Örneğin, internetteki bir haber sitesinde yer alan “O
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Emniyet Müdürü ile ilgili karar verildi!?” başlığı, içeriğin bir tıklanmayla
ulaşılabilecek perde arkasındaki gizemli varlığıyla okurları kendisine
çekmektedir (2018, https://www.kisa.link/LtEw). Okur, zihnindeki
“Hangi müdür acaba? Ne suç işlemiş?” şeklindeki sorularla, internetteki
o haberi okuma zorunluluğu hissetmektedir.
Agresif haberciliğin bir başka özelliği de, reyting yarışında öne
geçmek için farklı bir tarz ve üslûp taşımasıdır. Bu tarz ve üslûp,
geleneksel habercilik anlayışındaki kırılmanın bir yansımasıdır: Bu
kırılma, habere “takla attırmak” veya “sansasyonel yayıncılık”tan çok
daha farklı bir reflekse işaret etmektedir. Agresif habercilikte, sadece
olayları ve gelişmeleri interaktif şekilde kamuoyuna aktarmak değil, bunu
nasıl yaptığını göstermek de önemlidir. Spikerin haberi sunarken heyecan
içinde mimik ve jestlerine eda katması, haberi olay yerinden aktaran
muhabirin heyecan dolu ses tonuyla seyircilere seslenmesi, agresif
haberciliğin özelliklerindendir. Sadece davranışsal anlamda değil, seçilen
haberin konusu, işleniş biçimi ve atılan başlıklar da agresif haberciliği
pekiştirmektedir.
Agresif habercilik, internetteki haber sitelerine medya haber siteleri
öncülüğünde girmiştir. O âna dek sadece klâsik tarzda haber yayımlayan
veya “tarafsız” haber verme adına “üslûp” kullanmayan haber siteleri,
medya haber sitelerinin “cesur” başlıklarından ve haberin içeriğini spot
başlıklara taşıyarak sunduğu gelişmelerden etkilenmiştir. Yani aslında,
zaten medyanın içinde olan editörler, kendi içsel meselelerinin
tartışıldığı/gündeme getirildiği medya haber sitelerinde bir tür “prova” ya
da “pilot deneme” yapmışlar, bunu daha sonra internet haber sitelerine
taşımışlardır.
5. Sonuç ve Tartışma
İnternet haber siteleri ile medya haber siteleri, temelde farklı
görünmekle birlikte, birbirini tamamlayan portallardır. Şu farkla ki;
medya haber siteleri medyanın içinden verdikleri magazinsel tarzda
haberlerin yanı sıra gündemdeki sıcak başlıkları da manşetlerine
taşımaktadır. İnternet haber siteleri ise güncel gelişmeleri aktarırken gündemi doğrudan etkilemedikçe- medyadan haberlere yer
vermemektedir.
Medya haber siteleri, internet haber sitelerine göre daha “samimi”,
ancak daha “magazinsel” bir içeriktedir. Bir bakıma “lokal” sitelerdir.
Sadece medyaya ilişkin haber aktarmanın yeterli olmayacağını ve okur
kazandıramayacağını bildikleri için de, güncel haberlere yer vermek
zorunda kalmışlardır. Ancak bunu yaparken de “durağan” ve “kuru” bir
dil kullanmaktansa, ajite edici, kışkırtıcı bir üsluba başvurmuşlardır.
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Aradan geçen 20 yıllık süreçte (1999-2019) ise öncü medya haber
sitelerinin teker teker alanı terk ettiği veya geleneksel haber sitelerine
dönüştüğü gözlemlenmektedir. Nitekim, Türkiye’nin ilk medya haber
sitesi Habertürk de bunlardan biridir: Ufuk Güldemir’in ölümünden sonra
Ciner Medya Grubu’na satılmış, internet haber sitesine dönüşmüştür.
Yazılı basına veda ettikten sonra, halen sadece internet gazetesi olarak
yayın hayatına devam etmektedir.
Keza 2000’li yılların başındaki en etkin medya haber sitelerinden biri
olan SuperPoligon’un kaderi de farklı olmamıştır. SuperPoligon ve
KuvayıMedya siteleri, “George Soros - Doğan Medya ilişkisi” şeklinde
bir haber yayınladıkları için mahkemeden kapatma almıştır (2005,
https://www.kisa.link/Lu7x). Gazete ve televizyonların internet haber
sitelerinin sayısı arttıkça, medya haber siteleri eskisine göre işlevini
yitirmeye başlamıştır. Geleneksel medya, internet gazeteciliğini medya
haber sitelerinden öğrenmiş, kendisini geliştirdikçe de medya haber
sitelerinin kaçınılmaz sonunu hazırlamıştır. Bugün için medya haber
sitelerinin eski gücünden söz edebilmek mümkün değildir.
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BASIN İŞLETMELERİ VE PLANLAMA
Çiğdem DİRİK*
GİRİŞ
İşletmeler için gelecek, işletmenin önünü görmesi açısından önemli
olmakla birlikte belirsizliği de içinde barındıran bir durumdur. Bu
nedenle işletmeler bu belirsizlikten kurtulmak ve amaçlarına ulaşabilmek
için planlama yapmak zorundadırlar. Tıpkı bireyler gibi işletmelerde
varlıklarını devam ettirme yolunda kıt kaynaklarla mücadele ederken,
kaynakları en verimli bir şekilde kullanabilmek ve belirsizlikleri ortadan
kaldırabilmek adına
planlı hareket etmek zorundadırlar. Basın
işletmelerinin de ekonomik yapı içinde yer alan bir işletme olduğu
düşünüldüğünde planlamanın basın işletmeleri için de önemli bir yönetim
fonksiyonu olduğu göz ardı edilemez bir gerçektir.
GENEL OLARAK PLANLAMA KAVRAMI
Yarın yapılacak işlerin bugünden belirlenmesi olarak ifade
edilebilecek planlama, hedeflere ulaşabilmek için gerekli olan yöntem ve
araçların önceden saptanması ve izlenecek yolun bu amaca göre
çizilmesidir (Mucuk, 1993:125). Bu nedenle işletmelere bir yol haritası
olacak planların, başlangıç aşamasında doğru yapılması oldukça
önemlidir. İşletme için bilinmeyen durumların önceden tahminlenerek
programlanmasını sağlayan planlama
ile işletmeler amaçlarına
yönelik olarak ne yapacaklarını, amaçladıkları
hedefe nasıl, ne
sürede ve kimlerle ulaşacaklarını önceden belirlemektedirler
(Göksu,http://www.turgutgoksu.com/FileUpload/ks7441/File/yonetimin_
fonksiyonlari_planlama.pdf. Diğer bir şekilde ifade etmek gerekirse
işletme yönetim fonksiyonu olan planlama sayesinde bulunduğu nokta ile
ulaşmayı planladığı nokta arasında bağlantı kurmakta ve 6N+1K ( Ne,
nasıl, niçin, ne kadar maliyet, nerede , ne zaman kim) yaklaşımıyla
çalışmalarını, varlığını ve karlılığını devam ettirmektedir (Önal, 1995:
146).Kısacası plan ; gelecekte nelerin gerçekleştirilerek nereye ulaşılmak
istendiği ile ilgili kararların bugünden alınması, gerekli düzenlemelerin
ve yapılacakların belirlenmesi olarak tanımlanabilmektedir (Atıgan,
2016:39). Yönetimin kararsızlık ve belirsizlik durumlarını en aza
indirmek amacıyla yaptığı planlama bilimsel ve sezgisel tahminlere
dayanmakla birlikte çeşitli seçenekler arasından uygun olanın seçilip
karar verilmesi şeklinde tanımlanmaktadır (Taşkın,2013:50).
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Planlama işletmelerin amaçlarını gerçekleştirerek devamlılıklarını
sağlaması ve amaçlarına ulaşma noktasındaki etkinliklerini görebilmesi
açısından gerekli olmakla birlikte faaliyetinin başarılı olabilmesi
gerçekleri
yansıtabilmesine
bağlıdır.
Yani
işletmelerde
uygulanacak planlar dış dünyada meydana gelebilecek değişimlere
uyumlanabilmeli ve esnek yapıda olabilmelidir (Karacabey,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/465/5326.pd).
Gelecek ile ilgili isabetli tahminler yapılması planların başarısını
artıracak temel faktörlerden birisi olmakla birlikte bazı durumların
tahminlenemeyişi
planların
uygulanması
esnasında
sıkıntı
yaratabilmektedir. Belirsizliğe neden olan faktörler olarak teknolojik
değişmeler, moda, mevsimlik ekonomik ve yapısal değişmeler örnek
olarak gösterilebilir (Doğan, 2016:165).
BASIN İŞLETMELERİNDE PLANLAMANIN ÖNEMİ
Basın işletmeleri de diğer işletmeler gibi hem önlerini görmek hem de
gelecek için koydukları hedeflere ulaşabilmek için planlama yapmak
zorundadırlar. Basın işletmeleri için yapılan planlar varılacak limanı, o
limana gidecek yolları, ortaya çıkabilecek fırtınaları ve bu fırtınaların
işletmeye verebileceği zararları ve koruma yollarını ortaya koyan bir yol
haritası gibidir.
Yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan planlamanın doğru
yapılması ve planların doğru uygulanması önemlidir çünkü bu aşamada
yaşanacak bir aksaklık tüm diğer yönetim süreçlerini de etkileyecektir.
Kısacası basın işletmelerinde diğer yönetim fonksiyonlarının başarısı iyi
bir planlamaya bağlıdır. Basın işletmelerinin yoğun rekabet ortamında
faaliyet göstermesi, sürekli değişen ekonomik koşullar ve teknolojide
yaşanan değişimler basın işletmelerini ayakta kalabilmek için bu şartlara
uyabilmeye zorunlu kılmıştır. Bu uyumu sağlayabilmenin de yolu
planlamadan geçmektedir (Doğan,2016:165).
Basın işletmeleri açısından planlamanın özellikleri şu şekilde
sıralanmaktadır (Atıgan,2016:39):
1- Geleceğe yönelik olarak araştırma inceleme ve değerlendirme
faaliyeti olan planlarla basın işletmeleri bulundukları nokta ile ulaşmak
istedikleri nokta arasındaki tüm değerlendirmeleri yapmaktadırlar. Basın
işletmeleri planlama ile eldeki kaynakları, artıları, eksileri ve ihtiyaçları
değerlendirerek yapılacaklar hakkında bir karar vermektedirler.
2-Basın işletmeleri açısından planlamanın bir diğer anlamı da amaç
risk ve varsayımların toplamından oluşmasıdır. Çünkü basın işletmeleri
amaçlarına ulaşmak için risk alırlar ve bu riskinde işletme için her zaman
bir alternatif maliyeti bulunmaktadır. Bu nedenle planlamanın rasyonel
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olarak yapılması ve hedeflerin net bir şekilde ortaya konması amaca daha
kolay ulaşmayı sağlayacaktır.
3-Basın işletmeleri açısından planların bir diğer özelliği de esnek
olabilmeleridir. Planlar uygulamaları esnasında değişen şartlara
uyumlanabilmelidir, yeni koşullara uyum sağlayamayan veya gözden
geçirilmeden aynen uygulanan planlar işletmeye yarar yerine zarar
verebilmektedir.
4-Basın işletmeleri açısından planların bir diğer özelliği de finansal
olarak uygulanabilir olmasıdır. Bu nedenle basın işletmeleri plan
yaparken ellerindeki kaynaklarını olabildiğince etkin kullanmaya
çalışmalıdırlar.
5-Planların bir diğer önemli özelliği de basın işletmelerinin ulaşmak
istediği amaçlara uygun süreyi kapsamalıdır. Sürenin doğru hesaplanıp
konması basın işletmesinin faaliyetlerini kolaylaştırıcı niteliktedir.
6-Planların uygulayacaklar tarafından desteklenmesi ve basın
işletmeleri açısından önemlidir. Çünkü planların desteklenebilmesi için
planın oluşum aşamasında çalışanların desteğinin alınması önemlidir.
Çalışanların desteği alınmadan hazırlanacak bir plan, uygulama
aşamasında destek yerine dirençle karşılaşacaktır.
Basın işletmeleri en az 4 nedenden dolayı plan yapmaktadırlar.
Öncelikle planlama ile işletmede çalışanların çabalarının eşgüdümü
sağlanmaktadır. Tüm birimlerin ahenkle hedefe kitlenmesi ve organize
bir şekilde hedefe doğru yol alması planlama sayesinde olacaktır. Daha
sonra bu yönde ilerlerken israflar en aza indirilecek ve standartlar tespit
edildiği için amaçtan sapma olmayacak ve denetim daha kolay
gerçekleşecektir. Ayrıca planın uygulama sürecinde sürpriz durumların
işletmede yaratacağı etkiler en aza indirilmiş olacaktır (Tolay,2016:106).
BASIN İŞLETMELERİNDE PLANLAMA SÜRECİ
Basın işletmelerinde planlama yapılmadan önce işletmenin durumu
net olarak ortaya çıkarılmalıdır. Belirsizliklerin olduğu durumlarda yola
çıkmak yolda karşılaşılacak engellerle savaşmayı daha zorlu
hale getirecektir. Öncelikle basın işletmesinin bir SWOT
(Strength,Weakness,Oportunities,Threats) analizi yapması gereklidir.
Yani işletme için olumlu ve olumsuz yönlerin net bir şekilde ortaya
konması gerekmektedir. Güçlü ve zayıf taraflar ile fırsatlar ve tehditlerin
bilinmesi planlama öncesi atılması gerekli ilk adımdır (Taşkın 2013:70).
Bir basın işletmesi için güçlü taraflar işletmenin hedefine ulaşmasını
destekleyecek iç unsurlardır. Örneğin iyi bir yazar ve muhabir
kadrosunun olması, modern teknolojiye sahip olma, tirajlarının ve reklam
gelirlerinin yüksek olması, iyi bir dağıtım ağının olması gibi bazı
özellikler işletmeyi güçlü kılan özellikler olarak düşünülebilir. İşletmenin
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iç unsurlarından birisi olan basın işletmesinin zayıf tarafı ise,
teknolojisinin eski olması ki bu basın işletmeleri için çok büyük bir
dezavantajdır. Ayrıca hammadde de dışa bağımlı olması (herhangi bir
ekonomik kriz direkt maliyetleri etkileyecek bir unsurdur), işletme içinde
bölümler arasında uyum ve koordinasyonun olmaması, finansal sıkıntılar
ve benzeri zayıf taraflar basın işletmesinin amacına ulaşma noktasında
engel teşkil edecek durumlardır. Basın işletmesi açısından dış etkenlerden
birisi olan fırsatlar ise işletmenin yeni ürün (örn: sektör eki hafta sonu
ekleri gibi) yaratabilecek bir kadroya ve altyapıya sahip olmasıdır. Basın
işletmesinin dış etkenlerden olan tehditler ise ekonomik yapıda yaşanan
dalgalanmalardır. Basın işletmelerinin şu an için hammadde bağlamında
(kâğıt, mürekkep) dışa bağımlı olduğu düşünüldüğünde yabancı para
birimlerine endeksli olarak gerçekleşecek fiyat yükselmeleri basın
işletmesinin maliyetini yükselten bir durum olarak karşımıza çıkacaktır.
Nitekim bu durum bir süredir basın işletmelerinde yaşanmakta birçok
işletme kâğıt fiyatlarındaki yükselme nedeniyle zor zamanlar
geçirmektedir. Bu duruma dayanmak için bazı basın işletmeleri sayfa
sayılarını düşürürlerken bazıları da ayakta kalamayıp yazılı basını kapatıp
yollarına internet gazeteciliği ile devam etme yolunu seçmişlerdir. Basın
işletmesi için bir diğer tehdit değişen okuyucu tercihlerine cevap
verememektir. Ayrıca internet ve televizyonunda varlığı düşünüldüğünde
basın işletmelerinin onlarla rekabet edememesi de bir tehdit unsuru olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer önemli tehditte dağıtım ağında
yaşanabilecek sorunlardır. Dağıtım ağında yaşanacak bir sıkıntı basın
işletmesini bir anda çaresiz bırakacak ya da çok zorlayacaktır.
Okuyucuyla zamanında buluşamayan bir gazete bir süre sonra tercih
edilmemeye başlanacaktır. Bu nedenle basın işletmelerinde sözü edilen
güçlü ve zayıf yönlerin, fırsat ve tehditlerin önceden bilinmesi
gerekmektedir. Basın işletmesinin SWOT analizi sonucundaki mevcut
durumu ortaya çıktıktan sonra planlama yapılması yanlışların önüne
geçilmesini sağlayacak ve planların uygulanabilirliğini artıracaktır.
Basın işletmesi planlama aşamasında sekiz temel soruya cevap
aramaktadır. Bu sorular sırasıyla; Ne? Ne zaman? Nerede? Nasıl? Neden?
Ne kadar sürede? Ne kadar Maliyetle ve Kim tarafından?
(Taşkın,1993:71). Planlamanın bu sorular çerçevesinde yapılması bir
yandan amaca ulaşmayı kolaylaştırırken bir yandan da planlama sonucu
gerçekleşecek tablonun önceden görülmesini sağlayacaktır.
Basın işletmesinde planlamanın ilk sorusu Ne yapılacak? sorusudur.
Örneğin işletmenin yeni bir ürün olarak gazete eki ortaya çıkaracağını
düşünürsek (turizm, sağlık, inşaat v. b) bununla ilgili yapılacakların
önceden tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra ne zaman? sorusu
sorulmalı ve bu ekin ne zaman çıkarılacağının planlaması yapılmalıdır.
Yani haftada bir mi verilecek, sezonluk mu verilecek özel bir günde mi
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çıkarılacak bunun belirlenmesi gerekmektedir. Turizm eki çıkarılacaksa
sadece yaz döneminde mi yoksa diğer dönemlerde mi çıkacağı tespit
edilmelidir. Ya da hafta sonu çıkacak bir ek ise hangi çerçevede
yapılacağı, yer alacak konuların neler olacağı önceden belirlenmelidir.
Daha sonra nerede sorusu sorulmalıdır. Basın işletmesi ulusal bir işletme
ise bu eklerin belli bölgede mi ya da yayınlanan tüm bölgelerde mi
çıkarılacağı tespit edilmelidir. Basın işletmesi ulusal olup sadece bir
bölgeye yönelik de ek çıkarabilmektedir. Planın bu aşamasında nasıl?
sorusu gündeme gelmelidir ki bu basın işletmeleri için planın en önemli
ayağıdır. Çünkü ekin nasıl çıkacağı, imkanların gözden geçirilmesi
demektir. Öncelikle böyle bir eki çıkarabilecek bir kadroya işletme sahip
mi? İşletmenin teknik altyapısı böyle bir yayını hazırlayabilecek kapasite
de mi? şeklindeki soruların sorulması gerekmektedir. Diğer bir planlama
sorusu ise Neden olmalıdır? Neden basın işletmesi böyle bir ek çıkarma
gereği duymuştur? Ekin konusu ile ilgili kamuoyunda farkındalık
yaratmak mı? Yoksa konunun popüler olması sebebiyle okuyucu sayısını
ve dolayısıyla tirajları artırmak mı? Tüm bunlara bağlı olarak reklam
gelirlerini artırmak mı? amaçlandığı net bir şekilde ortaya konmalıdır.
Basın işletmesi için planlama noktasında dikkat edilecek bir diğer soru
ise ne kadar sürede? sorusudur. Hedeflenen ek çıkarma faaliyetinin ne
kadar süreyle devam edeceği ortaya konmalıdır. Bir sonraki konu ki bu
planlamanın en önemli kısımlarından birisidir ve ne kadar maliyetle?
sorusunu içermektedir. Bu kısımda işin işletmeye maliyetinin ne kadar
olacağı ortaya konmaktadır. Hiçbir işletme zarar etmek için bir işe
başlamaz, zarar edeceği riskini her zaman bilir ama amacı kar elde
etmektir. Bu nedenle de basın işletmeleri böyle bir eki yaparken doğru bir
maliyet hesabı yapmazlarsa kar yerine zarar edebilirler. Eğer kazanılması
hedeflenen gelir maliyetlerin altında ise işletme bu işe girmek
istemeyecektir. Şöyle ki bazen planlama net bir şekilde yapıldığı halde,
herhangi bir ekonomik kriz v b nedenlerle işletme maliyetleri bir anda
yükselebilmekte
bu
durumda
ulaşılmak
istenen
sonuçları
etkileyebilmektedir. Planlamanın son sorusu ise kim tarafından? bu
faaliyetlerin yapılacağıdır. Yani söz konusu basın işletmesinde yeni ek
çıkarabilmek için yeni muhabirler mi istihdam edilecek ya da var olan
kadroyla mı çalışılacak bu tespitin önceden yapılması önem arz
etmektedir.
Basın işletmelerinde uygulanan planlama süreci altı aşamadan
oluşmaktadır. Bu aşamalar amaçların saptanması, olanakların
araştırılması, seçeneklerin belirlenerek karşılaştırılması, en uygun
seçeneğin belirlenmesi, plan hedeflerinin saptanması, planın denetimi
olmak üzere 6 aşamadan oluşmaktadır (Doğan,2016:166-167). Basın
işletmeleri için öncelikle planlama için hangi amaçların saptanacağı
belirlenmelidir. Örneğin basın işletmesi için karını en yüksek düzeye
çıkarmak amaçlanabilir. Bu amaç belirlendikten sonra bu amaca ulaşmak
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için gerekli olan olanakların işletme içi ve dışından nasıl sağlanacağı
araştırılmalıdır. Yani işletme içinde ve dışında karlılığı artırmak için
nelerin yapılması gerektiği planın ikinci basamağını oluşturmaktadır.
Planın üçüncü basamağı ise karlılığı artırmaya yönelik seçeneklerin
belirlenerek bu seçeneklerin birbiriyle kıyaslanması ve dördüncü
basamakta en uygun seçeneğin belirlenmesidir. Beşinci aşamada artık
plan hedeflerini saptayan basın işletmeleri bu hedefler doğrultusunda
karlılık ile ilgili çalışmalarına başlayacaklardır. Planın son aşaması ise
hedeflenen karlılığa plan dahilinde ulaşılıp ulaşılmadığının
denetlenmesidir. Denetleme hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığının, ulaşılmadı
ise bunun nedenlerinin ortaya konması açısından çok önemli bir
aşamadır.
Tüm sözü edilen aşamaların önceden bilinmesi ve planlama yapılması
hedefe ulaşma yolundaki sisli görünümü net bir görünüme
kavuşturacaktır. Bu noktada önemli olan üst yöneticiden bölüm
yöneticisine ve çalışanlara kadar motivasyonla planların uygulanmasıdır.
Ancak bazı durumlarda planların uygulanması noktasında gerek
yöneticiler gerekse çalışanlar planlara direnç gösterebilirler. Bazen
planların maliyetli olduğu işletme için zaman kaybı olduğu ekonomik
yapıdaki dalgalanmaların planların uygulanması engellediği gibi birçok
eleştiri de yapılabilmektedir. Bu çerçeveden bakınca basın işletmeleri için
planlamanın avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir
(Dündar,2007:49):
Planlamanın avantajları:

Planlama tüm kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını
sağlar. Kaynakların kıt zamanın sınırlı olduğu düşünüldüğünde ne kadar
önemli olduğu ortadadır. Basın işletmelerinde planlama öncelikle
işgücünün ve zamanın etkin kullanılması noktasında önemlidir. Çünkü
basın işletmelerinin zamana karşı yarışan işletmeler olduğu
düşünüldüğünde planlamanın önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.

Planlama sayesinde basın işletmesi amaç üzerinde yoğunlaşarak
hedeften sapmaktan uzaklaşır ve tam bir odaklanma sağlar. Ayrıca basın
işletmelerinde planlama sayesinde çakışmalar ve işgücünün verimsiz
kullanılmasının önüne geçilmektedir.

Basın işletmesindeki tüm bölümler ve faaliyetler arasında uyum
sağlanır. Örneğin gazetenin çıkaracağı ek ile ilgili plan yapılırken haber
servisinden reklam servisine kadar tüm birimler uyumlu çalışmak
zorundadır. Gazete ekinin sadece hangi haberlerle ve yazılarla çıkacağı
değil reklam alınacak yerlerinde belirlenmesi önceden yapılacaktır. Böyle
basın işletmesindeki her bölüm ayrı ayrı görev ve sorumluluklarını yerine
getirerek farklı faaliyetleri de gerçekleştirseler aynı amaç uğrunda yol
alabileceklerdir.
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Basın işletmesindeki planlama sayesinde yetki ve sorumluluklar
belli olacağı için yetki devri problemi de yaşanmayacak herkes elindeki
yol haritasına göre üzerine düşen görevi yapabilecektir.

Planlama basın işletmesinin kaynaklarını doğru olarak kullanıp
kullanmadığının kontrolünü yardımcı olur, belirsizlikleri azaltır ve
denetimi kolaylaştırır.
Planlamanın Dezavantajları

Her ne kadar planların işletmeye sağladığı avantajlar net olarak
görülse de bazen bazı basın işletmelerinde planlama dezavantaj olarak da
görülmektedir. Planlamanın uzun vadede sağlayacağı faydaları
düşünmeden kısa vadede getireceği maliyete odaklanmak basın işletmesi
için planlamanın dezavantaj olduğu sonucuna varılmasına neden
olmaktadır.

Planların geleceğe yönelik hazırlanması nedeniyle bazı
zamanlarda planlar üzerinde odak kaybı yaşanabilmektedir. Burada
yöneticilere önemli görevler düşmektedir. Yöneticiler çalışanları ile
uyumlu ve iş birliği içinde takım ruhu ile hareket etmeli ayrıca çalışanları
planlar doğrultusunda motive etmelidir. Hedeften şaşmadan planlanan
sürede çalışmaların yapılması gerekliliğini benimseyen çalışanlarda bu
sayede odak kaybı yaşamayacaklardır.
Basın işetmelerinde planlama ile ilgili üzerinde durulması gereken bir
diğer noktada planların süreli olduğudur. Belirli bir sürede tamamlanması
gereken planlarda aksama olmaması için gerek üst yöneticilerin gerekse
bölüm yöneticilerinin yapılan planlama doğrultusunda çalışanları
yönlendirmesi gerekmektedir.
Basın işletmelerinde süre baz alındığında uygulanacak planlar kısa,
orta ve uzun vadeli planlar olarak ayrılmaktadır (Dündar,2007:48). Kısa
vadeli planlar genellikle süresi bir yıla kadar olan planlardır. Orta süreli
planlar ise basın işletmesinin önceden belirlediği hedefleri
uygulayabileceği 1 yıldan 5 yıla kadar olan planlardır. Uzun süreli planlar
ise genellikle 5 yılı aşan ve basın işletmesinin genellikle tüm bölümleri
ile ilgili planlardır.
Basın işletmelerinde uygulanan bir diğer plan türü de sürekli planlar
ve bir seferlik planlar olmak üzere ayrılmaktadır (Dündar,2007:48).
Sürekli planlar adından da anlaşılacağı üzere basın işletmesinin
faaliyetlerinin süreklilik arz etmesi için sürekli uyguladığı planlardır.
Örneğin basın işletmesinde dağıtım ağının kesintisiz olarak faaliyetlerine
devam etmesi gerekmektedir. Bu bölümde yapılan bir hata veya plansız
bir faaliyet basılan gazetelerin dağıtılamamasına neden olacaktır ki bu
durumda gazetenin hazırlanmasının bir anlamı olmayacaktır. Bayilerde
biten gazetelerin gün içinde temini ile ilgili plan ve programın doğru
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yapılması doğru bir dağıtım planlamasının önemli bir aşamasıdır. Bu
örnekte olduğu gibi basın işletmesinin süregelen faaliyetlerine yönelik
olarak yapılan planlar sürekli planlar kapsamında değerlendirilmektedir.
Bir seferlik planlar ise basın işletmelerinde sürekli faaliyetlerle ilgili
olmayıp genellikle yeni bir atılım, belirsiz bir durumun ortadan
kaldırılması gibi durumlarla ilgili olabilmektedir. Örneğin ulusal bir
basın işletmesi faaliyet gösterdiği herhangi bir bölgede tirajları
düşmesinin tespitinden sonra o bölgeye yönelik okuyucular tarafından
gazetenin daha çok okunurluğunu sağlayacak bir planlama yapabilir.
Basın işletmelerini uyguladığı bir diğer plan türü de sabit ve değişken
olmak üzere iki tanedir (Dündar,2001:48). Bu planlama türünde basın
işletmesinin değişen koşullara uyum konusunda sabit planları
uygulamasının bir sakıncası yoksa bu planla devam edebilir ancak sabit
planlar değişen koşullarla uygulanamıyorsa değişken planların
uygulanması daha doğru olacaktır. Örneğin basın işletmelerinde teknoloji
değişimi işletmenin faaliyetlerini etkileyebilmektedir. İşletmenin bu
teknoloji değişimine uyumlanması gerekiyorsa gerekli teknoloji
yatırımını yapması kaçınılmazdır bu durumda ancak değişken planların
uygulanması ile gerçekleşebilecektir. Basın işletmelerinde uygulanan bir
diğer plan türü ise kısmı ve bütüne yönelik olarak ayrılırken; bir diğer
planlama türü de yönetim kademesine göre ayrılmaktadır
(Dündar:2007,49). Basın işletmelerinde uygulanan kısmi planlar
işletmenin sadece bir kısmı ile ilgili olarak hazırlanırken , bütüne yönelik
planlar ise işletmenin tamamını kapsamaktadır. Örneğin işletmenin temel
gelir kaynaklarından birisi olan reklam ile ilgili bir bölümde planlama
yapılabilir. Reklam bölümündeki çalışanlara yönelik olarak reklam
gelirleriyle ilgili hedefler koyan bir kısmi plan yapılabileceği gibi basın
işletmesinin tamamında çalışan işgücü ile ilgili bir kariyer yönetim planı
yapılabilir. Örn: Hazırlanan bu plan kapsamında hangi bölümde
işgücünün nitelikleri açısından hangi eksikliler varsa onları tamamlamaya
yönelik kurum içi ve kurum dışı eğitim vb çalışmalar düzenlenebilir. Bir
diğer plan türü de tepe-orta-alt kademe yönetimlerince hazırlanan
planlamadır. Basın işletmelerinde bu planlama türü de yöneticinin bağlı
bulunduğu yönetim kademesine göre yapılmaktadır. Bazen basın
işletmesinde genel yayın müdürü, haber müdürü, yazı işleri müdürü
birlikte belli bir sürede basın işletmelerinin ürettiği içeriğe yönelik olarak
kalite ile ilgili planlama yapabilirler. Okuyuculara daha iyi içerikle daha
kaliteli bir gazete sunmak için kalite odaklı yapılacak faaliyetleri
planlayabilirler. Ya da basın işletmesi abonelik sistemi ile çalışıyorsa
gazetenin idari müdürü veya abone servisi müdürü abone sayısını
artırmak adına bir planlama yapabilir. Aynı şekilde idare müdürü
hammaddelerin temini konusunda bir planlama yapabilir. Örn basın
işletmelerinde geçtiğimiz yaşanan kâğıt sorunun çözmeye yönelik yeni
tedarik kaynakları araştırılıp bir planlama yapılabilir. Böylece basın
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işletmeleri tüm bu örneklerden de anlaşılacağı üzere planlı hareket ederek
hem olası bir krizi daha kolay çözme gücüne sahip olacaklar hem de
ellerindeki kaynakları en iyi şekilde yönetebileceklerdir.
SONUÇ
Günümüzün rekabet ortamında basın işletmeleri değişen koşullara
uyum göstermek ve kaynaklarını doğru yönetebilmek için planlama
yapmak zorundadırlar. Özellikle teknolojideki yaşanan değişimlerden
direkt etkilenen basın işletmelerinin bu süreci doğru yönetmesi daha
önemli hale gelmiştir. Bu süreçte okuyucularında beklentileri göz önüne
alındığında basın işletmelerinin hedeflerine ulaşmak adına daha planlı
hareket etmeleri kaçınılmaz bir gerçektir. Bu noktada basın işletmelerinde
yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Öncelikle planlama yapılırken
çalışanlardan da fikir alınması gerekmektedir. Bu şekilde planlar
uygulanırken hem çalışanların sürece dahil edilmesi sağlanır hem de
planlarla ilgili direnç ile karşılaşılması önlenir. Basın işletmelerinde
planlama, bir yandan yönetim sürecini kolaylaştırırken bir yandan da
ilerde ortaya çıkabilecek belirsizlikleri ve sorunları bugünden kontrol
altına almayı sağlayan önemli bir süreçtir. Michel De Montaigne'in
“Gideceği limanı bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez” sözü
basın işletmeleri içinde geçerlidir. Eğer basın işletmesi planlamasını
doğru yaptıysa ekonomik dalgalanmalar vb gibi çok ekstra durumlar
dışında ulaşacağı hedefi önceden bilecek ve bu hedefe ulaşmak içinde
yapılacak işlerle ilgili süreçleri net bir şekilde ortaya koyabilecektir.
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TOPLUMSAL KİMLİĞİN İNŞASI SÜRECİNDE MEDYANIN
ROLÜ
The Role of Media in Building Social Identity
Sinem ÇAMBAY*
Giriş
Bireyin kim olduğu sorusuna verdiği yanıtı toplumsal olan üzerinden
kurgulayan bir kavram olarak kimlik, birey ve toplum arası sınırsız
karşılıklı etkileşimden doğan ve tüm bakış açımızı şekillendiren önemli bir
toplumsal yapı biçiminde öne çıkmaktadır. Söz konusu kavram toplum
içinde nasıl davranmamız ve nasıl yaşamamız gerektiği konusunda
belirleyici kodlar üretmekte olup bizim toplumsal hayattaki duruşumuzu
tümüyle şekillendirmektedir.
Toplumsal bir olgu olarak kimlik içinde bulunulan toplumun ekonomik,
sosyal ve kültürel yapısıyla ve dinamiklerine bağlı olarak oluşmakta ve
farklılaşmaktadır.
Kimlikler toplumsal yaşam içerisinde üretilip her defasında yeniden
pekiştirilmekte olup kaçınılmaz bir biçimde içselleştirilerek hayatımıza
yön vermektedir. Toplumda kimlik üretiminin ve pekiştirilmesinin temel
aracı olarak da medya öne çıkmaktadır.
Medya yoluyla toplumsal olarak kurgulanmış kimlikler inşa edilmekte
medyada yapılan kimlik sunumlarıyla bir toplumsal temsil yaratılmakta ve
bu temsil yoluyla kültürel kimlik inşası gerçekleşmektedir.
Medyanın yansıttığı temsiller, hangi kesime yönelik olursa olsun rol ve
davranış modeli oluşturmakta olup tutum ve beklentileri bu yönde
etkilemektedir. Toplumun tüm kanaat ve izlenimlerini etkileyen söz
konusu kimlik temsilleri önemli bir algı üretimine katkıda bulunduğundan
medyada yer alan kimlik inşasının çok büyük önem taşıdığı vurgulanması
gerekli önemli bir hususu oluşturmaktadır.
Toplum Kavramı
Belli anlam, değer ve kurallara sahip olan bireylerin birbirleriyle
etkileşiminden meydana gelen bir toplumsal ilişkiler bütünü olarak toplum,
anlam, değer ve kuralları içeren çok geniş ölçekli bir kavramdır
(Kongar,2008:41). Bu kavram ortak davranış temelinde toplumsal kalıp ve
yargıları içermektedir.
(Dr. Öğr. Üyesi); Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, İzmir, Türkiye, E- Mail:
sinemonar@mynet.com
*
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Benzer ve ortak bir coğrafyada bir araya gelerek ortak bir kültür
etrafında toplanan bireylerin oluşturdukları topluluk olarak toplum,
bireyleri belli davranış, değer ve tutumlara göre toplumsallaştırarak
şekillendiren önemli bir birlikteliktir (Topçuoğlu,2010:23). Söz konusu
birliktelik toplumsal etkileşim ve bütünlük sağlamaya odaklanmakta
toplumsal gerçek ve modelleri öne çıkararak toplumsal olanın temel
sınırlarını belirlemektedir.
Ortak bir kültürü paylaşan insanların oluşturduğu bir kavram olarak
toplum, geçmiş deneyim ve birikimleri aktararak insanların içinde
yaşadıkları koşulları biçimlendiren önemli bir yapıdır (Mardin, 1994:204).
Bu yapıyı oluşturan en önemli bileşen olarak kültür öne çıkmakta olup
toplumsal yapı içinde bireylerin davranış ve tutumlarını önemli ölçüde
kültür etkilemektedir. Bu bağlamda bireylerin var olan toplumsal koşullar
içerisinde toplumsallaşmalarını sağlayan dinamik olarak kültür
belirginleşmektedir.
Toplumdaki bireyler arasında davranış ve değerler sistemini
biçimlendirerek yapılandıran bir unsur olarak kültür, toplumun gelecek
kuşaklara aktardığı böylelikle devamını sağlayan önemli bir mirastır.
Toplumun kültürel dinamiklerini oluşturan bu miras, örf ve adetleri,
gelenek ve görenekleri, değerler ve normlar ile inançları kapsamaktadır.
Bireyleri birbirine bağlayan, karşılıklı etkileşim halinde olan insanların
oluşturdukları bir sitem olarak toplum, insan davranışlarını kurallar
koyarak sınırlayan bir organizasyondur (Bahar,2009:25). Söz konusu
organizasyon toplumsal olarak üretilen değer ve inançlar sistemini
meşrulaştıran ilişki biçimlerini içermektedir. Bu ilişki biçimleri tüm
toplumsal kurumlarda yeniden üretilip meşrulaştırılmakta olup bu
toplumsal kurumlardan birisi olarak medya öne çıkmaktadır.
Medya Kavramı ve Medyanın İşlevleri
Latincede araç ve ortam olarak kullanılan medya kavramı günümüzde,
radyo, televizyon, gazete, dergi, billboard, sinema hatta yeni medya olarak
adlandırılan internet gibi elektronik, basılı, görsel, işitsel ve bilişsel tüm
iletişim araçlarını kapsamaktadır (Nalçaoğlu,2003:47). Söz konusu araç
çok geniş kapsamlı bir içeriğe sahip olmakla birlikte günümüzde bizzat
bireyin kendisi bile bir medya aracına dönüşmüş bulunmaktadır.
Günümüzde bu araca, televizyondan bilgisayara, akıllı telefonlardan,
tabletlere, webcamden bloglara, dergi ve afişten el ilanlarına, sergi, konser
ve animasyonlardan fuarlara kadar her türlü ortamın dahil olduğu
görülmektedir.
Medya birey ve toplum üzerinde oldukça büyük etkiye sahip bir araç
olarak öne çıkmakta olup bu aracın toplumun durum ve gündemini
belirlemek, gerçekliği şekillendirmek gibi çok etkin rolleri bulunmaktadır.
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Medyanın söz konusu rolünü gerçekleştirirken toplumda mülkiyet ya da
kontrolü elinde bulunduran kişi ya da kesimlerin ihtiyaç ve isteklerini öne
çıkardığı görülmektedir (Arslan,2004:2). Medya her şeyden önce
toplumsal bir araç olduğu için toplumsal yapı içinde belirleyici olan
mekanizmaların isteklerine göre şekillenmesi de kaçınılmaz bir biçimde
gerçekleşmektedir.
Ayrıcalıklı bir toplumsal iletişim kurumu olarak medya toplumda farklı
fikirlerin belirli bir yönde bir araya gelmesini sağlayan fikir ve kanaat
oluşumunu teşvik eden bir araçtır (Tokgöz,2003:110). Söz konusu araç
kültürel ve toplumsal değerlerin gelecek kuşaklara iletilip devamlı
olmasını sağlamakta böylece toplumsal yapının devamına hizmet
etmektedir. Bu noktada medyanın kültürün taşıyıcısı olduğu
görülmektedir.
Bir toplumun mesaj ve bilgi aktarılması sürecinde toplumsal, kültürel
ve siyasal tüm pratiklerin etkisine açık bir araç olarak medya son derece
önemli işlevler üstlenmiş bulunmaktadır (Barbier & Lavenir,2001: 7).
Medyanın bu işlevlerine baktığımızda bu aracın toplumda ayrıcalıklı bir
biçimde konumlandığı ve son derece önemli görevler üstlendiği göze
çarpmaktadır.
Medyanın toplumdaki işlevleri, haber ve bilgi vermek, eğitmek,
eğlendirmek, toplumsallaştırmak, farkındalık yaratarak eleştirmek ve
kamuoyu oluşturmak şeklinde öne çıkmaktadır (Güz,2005:14). Bu
işlevlere baktığımızda medyanın çok önemli bir toplumsal araç olarak
konumlandığı görülmektedir.
Dünyada gerçekleşen çeşitli olaylar silsilesi içinde ve bu kadar bilgi
yoğunluğu ve fazlalığı altında medyanın en önemli işlevlerinden birisi
haber ve bilgi verme fonksiyonunu üstlenmiş olması şeklinde
belirginleşmektedir. Dünyada gerçekleşen olaylar içerisinden hangisinin
kamu gündemine aktarılıp aktarılmayacağına karar veren bir araç olarak
medya kritik bir öneme sahip bulunmaktadır. Çünkü medya kamu
gündemini belirlemektedir. Gündem belirleme işlevi, medyanın önemlilik
ve öncelik sırasına göre konuları ayrıştırarak kamuya aktarması ve bu
konuların kamu nezdinde öncelikli konular haline gelmesini
açıklamaktadır (Yüksel,2007:578). Medya, yalnızca ne hakkında
düşüneceğimizi değil aynı zamanda bunun hakkında nasıl düşüneceğimizi
de belirlemekte olup konuşacağımız konular ile bu konular hakkında nasıl
konuşacağımızı genel hatları ile bize sunmaktadır.
Medyanın çağdaş ve demokratik toplumlarda yasama, yürütme ve
yargıdan önce birinci kuvvet olarak konumlandığı görülmekle birlikte bu
konumunun bilgiye sahip olmasına ve bu bilgiyi dilediği gibi yönetme
gücüne erişmiş olmasına bağlı olarak sürekli artığı dikkat çekmektedir.
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Medya ülkedeki en önemli güçlerden önce gelmekte bilgi temelli bir
biçimde kendisi bizzat güce dönüşmüş bulunmaktadır.
Medyanın en temel işlevlerinden birisi de eğitim işlevi olarak karşımıza
çıkmakta medya toplumdaki bireylerin eğitimini üstlenmiş önemli bir araç
olarak belirginleşmektedir. Bu noktada medyanın bir toplumun
ilerlemesini ya da geri kalmasını sağlayacak bir katalizör olduğu
görülmektedir. Medya önemli toplumsal, siyasal ya da ekonomik
konularda eleştiri yapıp toplumda farkındalık yaratarak toplumu
düşünmeye sevk edecek önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Söz
konusu araç her ne kadar bu işlevini ekonomi politik yapısı nedeniyle tam
olarak yerine getiremese de yine de farkındalık yaratma ve eleştiri olanağı
yaratma potansiyeli dikkat çekmektedir.
Medyanın diğer önemli bir işlevi de toplumsallaştırma işlevi şeklinde
öne çıkmakta olup medyanın bireyin toplumla bütünleşip aidiyet duygusu
kazanmasını sağlayan önemli bir araç olduğu görülmektedir. Bireyin
içinde yetiştiği toplumsal sisteme uygun beceri, tutum, davranış ve
değerleri öğrenip içselleştirerek ona göre hareket etmesini ifade eden
toplumsallaşma kavramı, toplumun bir parçası haline gelerek ortak kimliğe
uygun davranmayı gerektirmektedir (Tokgöz Bakıroğlu,2013:2). Söz
konusu gereklilik kimliğin toplumsal olana uygun bir şekilde
biçimlenmesini ifade etmekte olup toplumsal değer, norm ve yargılara
uygun yaşamayı zorunlu kılmaktadır. Temelde ilk olarak ailede başlayan
toplumsallaşma süreci, daha sonra aile, arkadaş ve okul çevresiyle
gerçekleşmekte olup toplumsallaşma süreci içerisinde özellikle medya
büyük önem taşımaktadır.
Medya bireylerin tutum ve kanaatlerini etkileyerek toplumsal statü ve
rollerinin gerektirdiği davranışlara uygun davranmalarını sürekli olarak
vurgulamakta toplumsal kimlik ve rollerine uygun davranmayanların
sistem dışında kalıp ötekileştirileceğine dair mesajlar vermektedir.
Medya, toplumun bir arada yaşaması için gerekli fikir ve düşünce
oluşumunu sağlayıp bir taraftan da gelişmesi için gerekli değişiklikleri
aktif hale getiren önemli bir katalizör olarak öne çıkmakta olup bu işlevi
yerine getirirken daha çok egemen ideolojinin sürdürülmesini hedef
almaktadır (Girgin, 2003:59). Medya var olan toplumsal düzenin devamına
hizmet eden önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. Üretilen medya
metinlerinde egemen ideolojinin devamı her seferinde yeniden garanti
altına alınmakta olup bu ideoloji hafızalara kazınmaya çalışılmaktadır.
Toplumun devamı için gerekli toplumsal kimlik biçimlerini
meşrulaştıran bir araç olarak medya toplumsal olana ait her
şeyin oluşumuna hizmet eden önemli bir kültür taşıyıcısı
şeklinde belirginleşmektedir (Köse,2008:227). Bu bağlamda medyanın
hegemonyanın devamına katkıda bulunan bir kültür endüstrisi olduğu
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görülmektedir. Medya hem kültürün taşıyıcısı ve gelecek kuşaklara
aktarılmasını sağlamakta hem de bizzat kendisi kültür endüstrisi olarak
kültürün gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu noktada vurgulanması
gerekli en önemli husus medyanın bir toplumun kültürel anlamda
ilerlemesi ya da geri kalmasında son derece büyük bir güce sahip
olduğudur.
Medya belli konuları öne çıkartıp bu konularda duyarlılık yaratarak
ortak bir bilincin oluşmasına katkıda bulunmakta aynı zamanda da kültürel
devamlılığı da sağlamaktadır. Bireylerin içinde yaşadıkları toplumla
bütünleşip birleşmesini sağlayan medya ortak düşünce ve sağduyuyu
harekete geçirmektedir. Söz konusu sağduyunun içinde yaşadığımız
çevreye ilişkin yarattığı algı toplumsal yaşantımızın kurgulanmasına
aracılık etmektedir.
Medya önemli bir kamuoyu oluşturma aracı şeklinde öne çıkmakta olup
bu aracın kamuoyu oluşturmak konusunda çift yönlü bir etkisi
bulunmaktadır. Medya hem kamunun sesi, gözü, kulağı olarak hareket
etmekte hem de bizzat kendisi kamuyu yaratmakta ve kamuoyunun
oluşumunu sağlamaktadır (Atabek,2002:232). Her iki durumda da
medyanın kamuoyu oluşma sürecinde oldukça etkili olduğu ve tutum ve
kanaatlerin oluşmasıyla değiştirilmesinde son derece belirleyici olduğu
görülmektedir.
Toplumsal Kimlik Kavramı
Latincede “idem”ve “identidem” kelimelerinden türetilmiş olan kimlik,
“insanların kim olduklarını ve kendilerini diğer insanlara nazaran nerede
konumlandırdıklarını belirtmek için kullandıkları kategoriler” şeklinde
tanımlanmaktadır (Owens,2006:207). Söz konusu tanıma bakıldığında
kimliğin tanımlama ve aidiyet unsurlarını içerdiği görülmektedir.
Bireyin temelde kim olduğuna odaklanan ve bunu ötekiler ile olan ilişki
içerisinde kurgulayan bir kavram olarak kimlik, davranışlarımıza yönelik
toplumsal geri bildirimleri ifade etmektedir (Bilgin,2001:156). Bu ifadenin
toplumsal beklentiler ışığında doğru olan kodları tanımlayarak şekillendiği
ve bu kodlar üzerinden doğru olmayan davranış biçimlerini vurguladığı
görülmektedir.
İnsanın kendisini içinde bulunduğu toplumsal ortama bağlı olarak
tanımlamasını ifade eden bir kavram olarak kimlik, bireyin kendisini
toplumsal olarak dışlanmış öteki karşısında konumlandırmasını
içermektedir. Toplumsal bir ürün olarak kimlik, toplumsal norm ve
davranış kalıplarına uygunluğa göre şekillenen önemli bir yapıdır. Bu
yapının inşası toplumsal olana uyumu sağladığı için büyük önem
taşımaktadır. Bireyin kendisini ait hissettiği toplulukla bir bağ
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oluşturabilmesi
görünmektedir.

bu

kimliğine

uygun

davranmasıyla

mümkün

Tümüyle toplumsal bir ortamda oluşan bir kavram olarak kimlik,
bireyin kendisini tanımlama ve kabul görme çabasının önemli bir sonucu
olarak öne çıkmakta bireyin sosyo-kültürel yapı içindeki konumunu
belirleyen önemli bir faktör olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu faktör
toplumun ayakta kalmasını sağlayacak temel değerler sisteminin devamına
katkıda bulunmaktadır. Bu noktada kimliğin toplumun diğer toplumlardan
fakını ortaya koyan kendine özgü özelliklerini vurgulayan bir yapı olduğu
göze çarpmaktadır.
Bireyin toplumsallaşma süreci içerisinde kim olduğu sorusuna
toplumsal olarak yanıt veren kimlik olgusu, toplumda biz ve ötekiler tanımı
üzerinden toplumsal olanla uyumu ifade etmektedir.
Bireyler toplum içerisinde rol, statü ve konumlarını kimliklerine, göre
kurgulamakta bu şeklide toplumsallaşma sürecinin bir parçası olmaktadır.
Bu bağlamda kimlik toplum tarafından şekillendirilen ve toplumu
şekillendiren
önemli
bir
yeniden
üretim süreci
şeklinde
belirginleşmektedir. Söz konusu üretim sürecinde medya çok ama çok
önemli belirleyici bir faktör olarak konumlanmış bulunmaktadır.
Toplumsal Kimliğin İnşasında Medyanın Rolü
Toplumsallaşma süreci içerisinde bireyi var olan toplumsal kuralların
içine çeken toplum olgusu, bireyin toplumsal olanla bütünleşmesini
sağlayan önemli bir mekanizma olarak işlev görmekte olup bu süreçte
medyayı temel araç olarak kullanmaktadır (Mora,2008:1). Bu bağlamda
toplumda temel değerlerin taşıyıcısının medya olduğunu söylemek doğru
olacaktır.
Medya ve toplum arasında karşılıklı bir ilişki bulunmakta olup bu ilişki
içinde medya hem toplumda var olan durumu yansıtmakta hem de
önemli değişikliklere aracılık ederek var olan durumu da değişime
yönlendirmektedir. Söz konusu değişim sürecinde medyanın önemli
ölçüde inşa ettiği toplumsal kimlik medya metinlerinde her defasında
yeniden üretilmekte ve bu üretimde kimliklere ilişkin temsiller
yaratılmaktadır.
Bireylerin gözlemleyip taklit ederek ve kendisiyle özdeşleştirerek
toplumsal öğrenme sürecine girdiği medya temsilleri semboller aracılığı
ile kimlik özelliklerinin şekillenmesini sağlamaktadır (Varol,2014:301).
Bu bağlamda medyanın ürettiği sosyal temsiller yoluyla toplumsal belleği
oluşturduğu ve bireylerin kimliklerini bu bellek üzerinden şekillendirdiği
görülmektedir.
Bireyin hayat ve topluma ilişkin genel tutum ve kanılarını oluşturup
şekillendiren önemli bir araç olarak medya, toplumdaki değer, düşünce ve
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davranışların kabul şeklini ortaya koyarak toplumsal olandan dışlanmayı
önleyen önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır.
Toplum içerisinde biz ve ötekiler nosyonlarının sınırlarını belirgin bir
biçimde çizen medya, davranış tutum ve tavırlara yönelik önemli bir
toplumsal haritanın oluşmasına hizmet etmekte ötekilere karşı kalıpları
ortaya koyup pekiştirerek aslında normal olanı tanımlamaktadır (Posos
Devrani,2017:937). Bu bağlamda toplumda kimliğin inşa edilme sürecinde
medya önemli bir aracı işlevi görmekte olup bu işlevini var olan düzenin
ve hegemonyanın devamına katkıda bulunacak şekilde kullanmaktadır. Bu
noktada medyanın var olan düzeni devam ettirme aracı olduğunu söylemek
doğru olacaktır. Medyanın bu konudaki işlevine bakıldığında medyada
toplumun her türlü kesimine yönelik bir kimlik algısı oluşturulduğu ve bu
algı yoluyla toplumsal ve toplum dışı kesimlerin tanımlandığı
görülmektedir. Bu bağlamda kimliğin medyada toplumsal olarak
kurgulanmış bir değerlendirme kategorisi olduğu ve bu kategorinin
üzerinden farklı olanın altının çizildiği dikkat çekmektedir.
Diğer bir ifadeyle medya toplumsal olanın devamını sağlama amacı
taşıyan önemli toplumsal kodların hem üretimini hem de taşıyıcılığını
üstlenmekte bu kodlara ilişkin sosyal temsiller oluşturarak toplumsal dışı
olanları kimliksizleştirmektedir.
Medya toplumda kabul görmüş egemen toplum anlayışının önemli bir
taşıyıcısı olarak toplumsal kimlikleri var olan toplumsal konumlar
üzerinden tanımlamakta ve bu tanımları yaparken çeşitli temsiller
üretmektedir.
Erkek egemen ataerkil bir bakış açısının hâkim olduğu toplumlara
baktığımızda bu toplumların medyasının eril bir bakış açısıyla şekillendiği
ve kimlik inşa sürecinin de bu bakışla gerçekleştiği görülmektedir. Örneğin
erkek egemen toplumlarda egemen söylem kadın imgesini erkek üzerinden
tanımlayıp kadına ilişkin değersizleştirici ve geri planda tutucu bir temsil
yaratılmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu medyada yer alan kadın
imgesinin toplumsal cinsiyet kalıpları içerisine sıkışmış bir kimlikle
yansıtılması olarak belirginleşmektedir.
Söz konusu toplumların kültürel taşıyıcısı olarak medyada kadın
kimliğinin yansıtılma şekline bakıldığında bu kimliğin, kurban, mağdur,
ezik, şiddet gören, korumaya muhtaç, ekonomik olarak özgür olmayan bir
kimlikle yapılandırıldığı dikkat çekmektedir. Söz konusu kimlik inşasında
kadına toplumsal olarak nasıl davranması gerektiği açıkça ifade
edildiğinden buna uygun davranmayan kadınlar otomatik olarak toplum
dışı bırakılıp ötekileştirilmektedir.
Evinin hanımı, çocuklarının bakıcısı, anne rollerini üstlenmiş kadının
kimliğine uygun davranması her defasında haberlerde, dizilerde,
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gazetelerde vurgulanarak kültürel bakış açısının devamı sağlanmaktadır.
Bu bağlamda kadının toplumsal olarak kurgulanmış kimliğine aykırı
davranması onun toplumsal olarak dışlanmasına neden olacağından ister
istemez bu kalıplarda davranma zorunluluğu ve baskısı da beraberinde
gelmektedir.
Aynı tutum, medyadaki çocuk ve genç kimliği için de söz konusu
olmakla birlikte medyanın çocuk ve gençlerin hangi toplumsal rollere
uygun davranması gerektiği konusundaki sınırları da oldukça belirleyici
bulunmaktadır. Medya çocuklara yönelik söz konusu kimlik inşasını
haberlerde kullandığı sıfat ve tamlamalar ya da dizilerde çocuk ve gençlere
yönelik öne çıkardığı rollerle yapmakta olup egemen toplum anlayışının
devamını sağlamaktadır.
Gazete sayfaları, haberler, kitap ve diziler gibi önemli medya
ortamlarına baktığımızda eşini aldatan, gece sokağa çıkan, çocuklarına ve
eşine şefkat göstermeyen, tanımlanmış annelik ve kadınlık kimliğine ait
görevlerini eksik yerine getiren kadınların ve çocukluk görevlerine uygun
davranmayan çocukların sonunda toplumsal olarak cezalandırılıp
dışlanacakları mesajları oldukça belirgin bir biçimde göze çarpmaktadır.
Söz konusu medya mesajlarının önemli bir kimlik inşası yarattığı ve bu
inşaya uygun doğru davranış kurallarını açıkça ortaya koyduğu
görülmektedir.
Yeni medya ortamlarına bakıldığında ise bu ortamlarda kimliğin inşası
sürecinde de kurgulanmış kimlikler öne çıkmakta olup “miş gibi
kimliklerin” bu alanda göze çarptığı görülmektedir. Söz konusu sanal
kimlikleri zaman ve mekândan bağımsız her an ve her yerde görünür olma
arzusu şekillendirmektedir (Uludağ Eraslan,2013:32). Bu bağlamda yeni
medya ortamlarının kimlik sunumunda alternatif ortamlar olarak öne
çıktığı görülmektedir.
Yeni medya ortamları kimliğin inşa sürecini değiştirmiş olup gerçek
dışı çevirimiçi kimliklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni
medyanın zaman ve mekân kavramından bağımsız her yere erişim olanağı,
farklı kültürlerle etkileşim imkanını artırmakta toplumsal değerler
sisteminin sınırını aşmaktadır. Bu bağlamda yeni medya ortamlarının
kimlik inşa sürecinde toplumsal olanın konumunu biraz zedelediği
görülmektedir. Ancak her ne kadar yeni medya alanında sanal kimlikler
daha özgürleşmiş bir şekilde inşa edilmiş olsa da topluma egemen olan
söylemin bu alanda da kimlik inşasına entegre olduğu farklı olanı otomatik
bir biçimde sistem dışına ittiği vurgulanması gerekli önemli bir diğer husus
olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
Bireyin kendisini içinde bulunduğu toplumsal ortama bağlı olarak
tanımlamasını ifade eden bir kavram olarak kimlik, toplumsal olarak
konumlanmış norm ve davranış kalıplarına uygunluğa göre şekillenen
önemli bir yapıdır. Bu yapının inşa edilmesi toplumsal olana uyumu
gerektirdiği için büyük önem taşımakta olup bireyin kendisini ait hissettiği
toplulukla bir bağ oluşturabilmesi bu kimliğine uygun davranmasını
zorunlu kılmaktadır.
Toplumsal yaşam içinde her defasında yeniden üretilip yeniden
pekiştirilen kimlikler tüm toplum tarafından içselleştirilerek hayatımıza
yön vermektedir. Toplumda kimlik üretiminin ve pekiştirilmesinin temel
aracı olarak da medya öne çıkmaktadır.
Medya toplumsal olarak kurgulanan kimlikleri inşa etmekte,
medyadaki kimlik sunumlarıyla toplumsal temsiller yaratılmakta ve bu
temsiller kültürel kimlik inşasını gerçekleştirmektedir.
Medya ve toplum arasındaki karşılıklı ilişki medyanın hem toplumda
var olan durumu yansıtmasını hem de önemli değişikliklere aracılık ederek
var olan durumu da değiştirmesini içermektedir. Söz konusu süreçte medya
önemli bir toplumsal kimlik inşası meydana getirmekte bu inşa, medya
metinlerinde her defasında yeniden üretilip kimliklere ilişkin temsiller
yaratılmaktadır.
Bireylerin topluma ilişkin genel tutum ve kanılarını oluşturup
şekillendiren önemli bir araç olarak medya, toplumdaki kabul edilme koşul
ve biçimlerini ortaya koyarak toplumsal olanla bütünleşmenin anahtarını
açıklamakta böylece bunun üzerinden dışlanmaya neden olacak unsurları
da vurgulamaktadır. Medya bu yolla toplumda biz ve ötekiler
nosyonlarının sınırlarını çizmekte olup davranış, tutum ve tavırların nasıl
olması gerektiğine yönelik önemli bir toplumsal haritanın oluşmasını
sağlamaktadır.
Medya metinlerinde özellikle haber ve dizilerde sunulan kimliklere
yönelik tamlamalar, sıfat ve yaftalamalar, kullanılan dil, sembol ve imgeler
kimliklerin inşa sürecinde önemli temsil sorunlarını beraberinde
getirmektedir. Medyada karşılaşılan en önemli temsil sorunu bazı
kimliklerin öne çıkartılıp bazı kimliklerin hiç ifade olanağı bulamaması ya
da yanlış temsil edilmesi şeklinde belirginleşmektedir.
Medyanı egemen toplum anlayışına hizmet eden bir araç olarak
kadınlar, çocuklar ve gençler gibi kesimlerin kimliğine yönelik
gerçekleştirdiği algı üretimi, bu kesimleri davranış ve tutumları konusunda
baskılamakta ve genele uygun davranmaya zorlamaktadır.
Medyanın farkındalık yaratma, toplumsallaştırma ve kamuoyu
oluşturmak konularındaki gücü göz önüne alındığında medyada yaratılan
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kimlik inşasının önemi daha da anlaşılacaktır. Medyanın kimlikleri inşa
etme sürecinde var olan hegemonik yapı ve düzeni devam ettirmeye
olduğu kadar onu geliştirip ilerletmeye de önem vermesi ciddi bir
zorunluluk teşkil etmekte olup bu zorunluluk çağımızın en demokratik
aktörü olan medya için zorunlu bir biçimde düşünülmelidir.
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DEĞİŞEN MEDYA KÜLTÜRÜ: GELENEKSELMEDYADAN
YENİ MEDYAYA EVRİLEN SÜREÇ
The Unstable Media Culture: From Traditional Media to New Media
Celal HAYIR*
Giriş
20. yüzyılın en büyük ve devrim niteliğinde sayılan bilgisayar
teknolojisinin icadı dünyayı enformasyon açısından yeni bir sürece
sokmuştur; bununla birlikte bilginin hızlıca tüm dünyaya yayılmasının ve
kullanılmasının da önü açılmıştır. İlk bilgisayar teknolojisi üzerindeki
çalışmalar hemen ikinci dünya savaşının bitimine rastlamaktadır. 20.
yüzyılın son yirmi yılında bilgisayar ve bununla birlikte internet
teknolojisinin gelişimi, bu teknolojinin daha da ileri seviyelere taşınması
enformasyon akışını ve dünyanın gidişatını hepten değiştirmiştir.
“Enformasyonun toplumlara, gruplara ve bireylere ulaşımı ise ancak kitle
iletişim araçları aracılığıyla, radyo, televizyon, sinema filmleri, gazeteler,
günümüzde daha çok internet teknolojisinin gelişimiyle yeni medya
üzerinden gerçekleştirilmektedir" (Tazegül, 2005: 56). Yaşanılan çağda
modern toplumlar için medya organları olmazsa olmaz öncelikler arasında
yer almaktadır. Yeryüzünde olup bitenlerden haberdar olma, insanların,
toplumların, grupların, bireylerin, kurum ve kuruluşların birbirleriyle
etkileşime girme noktasında kitle iletişim araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kitle iletişim araçları, yeni medya teknolojileri günümüz insanı için
neredeyse uyku, yemek ve su kadar temel ihtiyaçlar arasında
sayılmaktadır.
Özellikle 21. yüzyılda yeni medya teknolojilerinde yaşanan ilerleme
modern toplumların günlük yaşam pratiklerini kökten değiştirmiştir.
McLuhan’ın “Dünya küresel bir köye dönüşmüştür,” sözünü yaşadığımız
çağa; “Dünya cebimize girecek kadar küçülmüştür” şeklinde
uyarlayabiliriz. Bugün, istediğimiz herhangi bir konuda bilgi edinmek için
internet bağlantılı akıllı telefonlardan birine sahip olmak yeterlidir.
Eskiden (yaklaşık 20-30 yıl önce, internetin daha yaygınlaşmadığı
dönemde) bir konuda araştırma yapmak veya bilgi sahibi olmanın iki yolu
vardı; ya bir kitapçıdan konu ile alakalı kitabı satın almak ya da bir
kütüphaneye gidip konu ile ilgili gerekli kaynakları incelemek
gerekiyordu. Oysa günümüzde dünya üzerindeki enformasyon akışı
tamamen değişmiş durumdadır. Bilgiye ulaşmak artık çok kolaylaşmıştır.
Çağın getirdiği teknoloji tabanlı bazı olumlu gelişmeler insanlara birçok
ülkede önemli imkânlar sağlamıştır. Bugün yeni medya denilen olgu
*

(Dr. Öğr. Üyesi); Fenerbahçe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü,
İstanbul, E-posta: celal.hayir@fbu.edu.tr

447

geleneksel medyadan (gazete, radyo, televizyon, sinema) ayırt edici temel
özelliklere sahiptir. Enformasyon aktarımı şekil değiştirmiştir. Karşılıklı
çok fazlaca enformasyon aktarılması olanağı olmakla birlikte
enformasyonun geri dönüşümü de mümkün hale gelmiştir. Bütün bunlar
ise yeni medya teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler, internet vs. ile
olanaklı hale gelmiştir. Cebinizdeki telefonu veya çantanızdaki laptopu
çıkarıp Google gibi arama motorlarından birine girmek yeterlidir
istediğiniz bilgiye sahip olmak için. Gazeteyi satın almadan internetten
online web sitesinden okumak, kitabı ve makalenin dijital versiyonunu
masaüstüne indirmek, haberi Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden anında
interaktif biçimde takip etmek, herhangi bir konuda bir videoya ulaşmak
için Youtube’yi kullanmak, TV’yi online canlı seyretmek, sinema
filmlerini daha vizyona girmeden web sayfalarından birinde izlemek,
Facebook ve İnstagram aracılığı ile sanal sosyal çevremizle karşılıklı
fotoğraf, video veya haber paylaşmak ve bu şekilde sosyalleşmek, bilgi
alışverişinde bulunmak, herhangi bir konuda aktif olarak fikir beyan
etmek, taraf olmak ya da karşısında olmak, sanal sosyal ağlar üzerinden
örgütlenmek, platformlar oluşturmak, herhangi bir sosyal konuda
kamuoyu oluşumuna katkı sağlamak vs. gibi aktivitelerin hepsi günümüz
toplumları için yeni medya sayesinde mümkün olmakla birlikte, bu
aktiviteler günlük yaşamın sıradan bir parçası haline gelmiş durumdadır.
Oysa bundan yaklaşık 30 yıl öncesine kadar sıradan insanlar için bilgiye
ulaşmak bu kadar kolay değildi. Dünyada olup bitenlerden sadece ve
sadece evimizdeki radyo ve televizyon veya satın aldığımız basılı gazete
aracılığıyla, tek yönlü haberdar ediliyorduk. Yani geleneksel medyanın
(radyo, TV ve gazete) bize verdiği kadarıyla yetinmek durumundaydık.
Dünya enformasyon/bilgi ve haber dağılışı uluslararası belli büyük medya
tekelleri üzerinden gerçekleşiyordu, önümüze haber olarak ne konulduysa
onunla yetinmek durumundaydık. Fakat bugün, 21. yüzyılda bu durum
tamamen değişmiş, bütün geleneksel yapılar ve anlayışlar yerle bir olmuş
durumdadır. Internet, dünyanın sıradan insanları için büyük avantajlar,
olanaklar sağlamış durumdadır. Artık insanlar büyük medya tekellerinin
haberleriyle yetinmek mecburiyetinde değildirler. Hangi haberi
okuyacağına kendileri seçme imkânına sahip olmakla birlikte; internet
üzerinden binlerce, hatta milyonlarca alternatif haber sitelerine ulaşma
imkânına da sahiptirler. Hatta yeni medya iletişim ortamında sıradan
bireyler, birer haberci gibi çevresinde olup bitenleri dünya halklarıyla
anında paylaşabilmektedirler.
Dolayısıyla bu çalışmada geleneksel medyadan yeni medyaya doğru
evrilen tarihsel süreç, “veri kaynakları” araştırma yöntemlerinden “yazılı
kaynaklar” taraması yapılarak, medya kültüründe yaşanan değişim bütün
hatlarıyla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Veri kaynakları yöntemi bugün
herhangi bir toplumbilimsel ya da toplumsal araştırmada en önemli
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aşamalardan biridir. Konuyla ilgili yazılı literatürün incelenmesi
aşamasıdır. Yazılı kaynaklar; kitaplar, bilimsel dergiler, gazeteler, sürekli
yayınlar, başvuru kitapları, yazılı belgeler vs. gibi (Aziz, 2013: 61-63)
1. İletişim Kültürünün Başlangıcı
İletişim kavramı Latince kökenli communis (Almanca karşılığı
gemeinsam) sözcüğünün kökünden türetilmiştir. İletişim durumunda olma
hali. Ortaklaşa, birlikte iletişime geçmek, iletişimde bulunmak, karşılıklı
bilgi, haber, deneyim ve düşünceleri taşımak, ötekilere aktarmak ve
paylaşmak, beklentileri karşılıklı karşılamak vb. iletişim ile ilgili çok
fazlaca tanımlar yapılmakla birlikte bu kavrama çok farklı anlamlar da
yüklenmiştir (Schulz, 2009: 169). Türk Dil Kurumunun yayımladığı
Türkçe Sözlük’te iletişim iki şekilde tanımlanmıştır: Birincisi, “Duygu,
düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına
aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon;” ikincisi ise, “Telefon,
telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi
alışverişi, haberleşme muhabere, komünikasyon” (www.tdk.gov.tr).
İletişim, düşünceleri sözle, yazıyla, işaretlerle, sembollerle açıklama, ifade
etme ve başkasına aktarma sürecidir. “İletişim mesajlar aracılığıyla
toplumsal etkileşim olarak tanımlanabilir. Mesajlar; bir kültürde paylaşılan
bir anlama sahip biçimsel olarak kodlanmış, simgesel veya temsili
olaylar”dır (Gerbner, 2010: 79). İletişim, “İnsan etkinliklerinin ve
ilişkilerinin tümü” (Zıllıoğlu, 1996: 1) şeklinde de ifade edilebilir.
İnsanoğlu kendi tarihinin akışı içinde farklı şekillerde daima
birbirleriyle iletişim halinde bulunmuştur ve çevrelerinde olup bitenlerden
haberdar olmak, duyduklarını başkalarına aktarmak, bunlar üzerinde
düşünmek, düşüncelerini başkalarına ulaştırmak ihtiyacı duymuştur. Bu
amaç doğrultusunda toplumlar, toplum içinde yaşayan bireyler dünya
üzerinde var oluşlarından itibaren bazı uyarıcılarla iletişime geçmişlerdir.
Bu uyarıcılar (görsel uyarıcılar vb.) iletişimde anahtar olmuştur. İnsanlar
tarihin her aşamasında toplumsal ve bireysel iletişim için kodlar,
semboller, işaretler üretmişler; “Mağara duvarlarına kazınan
sembollerden, 20. yüzyılda yazılı sözcüklere doğru gelişen işaretlerle bilgi
taşıma insanlığın kültür oluşumunda önemli rol oynamıştır” (Onursoy,
2003: 76).
Walter J. Ong Sözlü ve Yazılı Kültür (1995) kitabında sözlü ve yazılı
kültürden bahseder. Henüz yazının bulunmadığı ve konuşma dilinin
kullanıldığı on binlerce yıl boyunca yazı ve matbaanın varlığının bile
bilinmediği, iletişimin yalnız konuşulan dilden oluştuğu, zaman ve mesafe
engelini aşamadığı, sadece davullar, bayraklar, duman işaretleri gibi
araçlar üzerinden sesini uzaktaki insanlara duyurma, onlarla bu şekilde
iletişime geçildiği dönemi sözlü iletişim kültürünün yaşandığı dönemidir
(Türkoğlu, 2004: 53-58). İletişim toplumsal kültürel bir süreçtir, toplumsal
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ilişkiler tarafından belirlenirken bu ilişkileri de etkilemiştir. Tarihin ilk
dönemlerinden günümüze gerçekleşen toplumsal gelişmelerle birlikte
iletişim kültürü de değişime uğramıştır. Yazının icadı, “Yazılı kültürün
başlangıcı yazının kullanıldığı ilk yıllar olan M.Ö. 3000 Sümer
medeniyetine kadar indirilmektedir” (Parsa, 2004: 7). Yazının icadı
toplumlar arasındaki iletişime yeni bir boyut kazandırmış, düşüncelerin,
insanların merakını giderecek gelişmelerle ilgili bilgi ve haberlerin
taşınabilir, kalıcı olmasını sağlamıştır. “Taşınabilir kil tabletler ve rulo
yapılabilir deri, papirüs, kumaş vb. materyallerin kullanılması
imparatorlukların,
uzandıkları
alanlara
hükmedebilmelerini
kolaylaştırdı”ğını söyleyen Türkoğlu’na göre; kayıtlı sözün hacminin
artmakla birlikte kitabı elle yazmak zahmetli bir süreçti. Bu bağlamda
“Baskı tekniklerinin gelişimi bugün insanlık tarihinin en devrimci
buluşlarından” biri olarak kabul görmektedir (Türkoğlu, 2004: 58).
Yazının önemini anlatan aşağıdaki sözler M.Ö 1600 yıllarında Mısır’da
kaydedilmiş: “Sen yazıyı yüreğine yerleştir, yerleştir ki, kendini ağır işten
koru ve saygın bir konuma yerleş. Yazıcı, ağır beden işinden
kurtulmuştur… artık emir veren odur. Elinde yazıcının yazıtı var mı, yok
mu? İşte artık seni, kürek çeken elden ayıran o olacaktır” (Gordon Childe
1978’den aktaran Türkoğlu, 2004: 59).
Kâğıdın ve matbaanın bulunuşu iletişim kültüründe ve bununla birlikte
insanlık tarihinde yepyeni bir çığır açmıştır. Bugün modern dünyanın
kullandığı kâğıda dair ilk pratiğin M.Ö. 180-50’li yıllarda Çin’de
uygulandığı ileri sürülmektedir. Çin’den sonra Asya’da da kullanımı
gerçekleşen kâğıt yapma tekniği bir hayli geç tarihlerde Avrupa’ya
ulaşmış, 1140’larda İspanya’da kullanılmaya başlamıştır ve sonraki
tarihlerde diğer Avrupa ülkelerine yayılmıştır. 1400’lü yıllarda kâğıt
yapımı oldukça yaygınlaşmıştır (www.papiergeschichte.freyerweb.at).
Dolayısıyla yazının icadıyla insan düşüncesi ebediyen saklanma olanağına
kavuşmuş; kâğıdın icadı düşünceyi yazıya dökme ve uygarlıkların
yayılmasına olanak sağlamış ve matbaanın icadı düşüncenin basılması,
hızla çoğaltılması imkânını sağlamasının yanında, düşünlerin, fikirlerin ve
haberlerin tüm toplumun yararlanmasına olanak tanımıştır (Tazegül, 2005:
54).
Gutenberg tarafından Almanya’da matbaanın icadı, yani baskı
makinasının geliştirilmiş olması hem uygarlık tarihinde hem de iletişim,
basın yayın habercilik tarihinde çok önemli bir aşama olarak kabul
edilmiştir. Matbaanın icadı basılı ve yazılı eserlerin, değişik fikirlerin,
bilim sanat eserlerinin dünyaya yayılmasını kolaylaştırdığı gibi bu
eserlerin toplumları, kitleleri kolayca etkilemesine olanak sağlamıştır.
Gutenberg’den sonra matbaa Almanya ve Avrupa’nın birçok kentinde
kurulmuştur. Bamberg 1461, Köln 1470, Roma 1467, Venedik 1469,
Napoli 1471, Paris 1470 vb. hızla yayıldı. “Sadece Almanya’da 1470’te 17
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tane matbaa kurulmuşken, 1480’e kadar 121, 1490’a kadar 204 ve 1500’e
kadar ise 225“(Rüthing, 1998-99: 8) gibi bir rakama ulaşmıştır, kurulmuş
basımevleri sayısı. Diğer yandan Avrupa kentleri dışında Rusya, Hindistan
gibi ülkelere de matbaa ulaştırılmış ve bu ülkelerde de basımevleri
kurulmuştur.
Matbaanın icadı kilisenin egemenliğindeki Avrupa’da sosyal dengeleri
alt üst etmiştir. Diğer birtakım gelişmelerle birlikte posta örgütlerinin
kurulması sayesinde bilgi hızla insanlara ulaştırılmaya başlanmıştır. Bu
gelişmelerin yaşandığı böylesi süreçte Avrupa toplumunun özgür hümanist
düşünceyle tanışma imkânı da doğmuştur. Yunan klasiklerinin basılıp
çoğaltılması ve yaygınlaşmasıyla skolastik düşünce yavaş yavaş yerini
pozitif bilimsel düşünceye bırakmıştır. Dinde reform hareketleriyle
Avrupa’da kilisenin otoritesi yıkılırken; Rönesans’ın doğması, aydınlanma
hareketinin başlaması, 18. yüzyıl ve sonrasındaki hareketlerin ve
devrimlerin gerçekleşmesi de kaçınılmaz olmuştur (Tazegül, 2005: 54-55).
2. İlk Gazete ve Dergilerin Kuruluşuyla Şekillenen Medya Kültürü
Avrupa’da sosyal kültürel hayatın köklü değişim-dönüşümlerden
geçtiği bir dönemde haberleşme olgusu daha da önemli hale getirmiştir.
Matbaanın icadı, baskı tekniğinin geliştirilmesi yeni bir mesleğin ortaya
çıkmasına zemin oluşturmuştur. Mektuplar üzerinden sağlanan haberleşme
halkın bilgi alış-veriş ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktaydı.
Matbaanın yaygınlaşmasıyla birlikte ilk çıktığı yer olan Avrupa’da, bilgi
alışverişini sağlayan bir kitle iletişim aracı rolünü̈ üstlenen yeni bir
yapılanmaya ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç doğrultusunda gazeteler ortaya
çıkmaya başladı. Gazete denilebilecek ilk basın ürünleri belirli bir sürede
yayımlanan yayınlar, 16. yüzyılda Almanya’da basılan “Almanaklar“dır.
Bunlar daha çok 6 aylık periyodlarla yayımlanmışlardır.
17.yüzyılın başları ise Batı Avrupa’da gerçek anlamda gazetelerin
ortaya çıktığı bir yüzyılın da başlangıcı olmuştur. Bu doğrultuda
günümüzdeki şekliyle algılanan en eski gazete, Strasburg’da Straßburger
Relation (1609) ve Aviso (1609) adıyla haftalık yayımlanmış gazetelerdir
(Wilke, 2007: 28). Bu iki gazeteyi takiben diğer Avrupa kentlerinde ise;
Paris’te Courant d'Italie et d'Almaigne (1620), Amsterdam’da Courante
uyt Italien, Floransa’da 1636’da isimsiz yayınlanmış gazetelerdir (Clavien
ve Scherre, 2015: 1). 17.yüzyılın sonlarına kadar Almanca konuşulan
coğrafyada, yaklaşık 80 şehirde 200’e yakın gazete; 1920’de Köln,
Frankfurt, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Danzig, Hieldesheim, Agusburg,
Wien, Münih ve Zürih vs. gibi şehirlerde kurulmuştur (Lidermann, 1969:
93-95).
17. yüzyıl, basın gelişmesi ve yaygınlaşması açısından oldukça
önemlidir. Bu yüzyılda birçok gazetenin kurulmasının yanında yavaş yavaş
dergiler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Paris’te 1665’te Journal des
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Sçavants, Londra’da Philosophical Transactions, Roma’da 1668’de das
Giornale de Letterati, Almanya’da Miscellanea Curiosa sive Ephemerides
medicophysicae Germanicae (1670), Der Mercurius (1674/75), Acta
Eruditorum (1682) adlarında farklı alanları kapsayan ilk dergiler
yayımlanmaya başlamıştır. 18. yüzyıl başlarında, yeni yeni dergilerin
kuruluşu artarak devam etmiş ve bu yayınların sayıları 1789 Fransız
Devrimi’ne kadar binleri geçmiştir (Hauke, 1999: 40-41).
18. yüzyıl, sonrasında 19.yüzyıl, Avrupa açısından önemli yüzyıllardır.
Bu zamanlar, Aydınlanma hareketi ile sosyal-toplumsal hayatta köklü
değişikliklere sahne olmuştur. Rönesans’la başlayıp Aydınlanma
hareketiyle doruk noktasına ulaşan düşünsel gelişim, Fransız Devrimi ile
toplumsallaşma temelinde yeni bir viraja girmiştir. “İnsan hakları, hukuk
devleti ve demokrasi kavramları ve ‘modern Avrupa kültürü’ kurulmuştur”
(Tazegül, 2005: 56). Avrupa kıtasında bu dönem yaşanan süreçler
toplumların bilimsel, teknik, sanatsal, kültürel ve ekonomik ilerlemesinde
önemli rol oynamasının yanında basının yapısal gelişimi, gündelik
gazetelerin kurulması ve kitlelerle buluşması açısından önemlidir.
Tazegül’ün (2005) aktardığına göre; 1753’te İngiltere’de toplam gazete
satışı 7 milyonken, 1760’da bu sayı 9 milyona, 1777’de ise 11 milyona
ulaşmıştır (s.56).
Avrupa toplum yapısı, yaşam düzeni, ekonomik gücü, 19’uncu
yüzyılda hızlı bir gelişme ve değişme içinde olmakla birlikte; bu yüzyıl
iletişim teknolojisi ve basının gelişimi açısından dönüm noktasıdır. Basının
mesafe kat etmesinde önemli rol oynayan telefon ve telgraf gibi
telekomünikasyon araçlarının icat edilmesi sayesinde mesafeler kısalmış,
insanlar okyanus ötesinde yaşananlardan çok kısa sürede haberdar olma
imkânına kavuşmuşlardır. Haberlerin basımını ve dağıtımını kolaylaştıran
teknik icatlar geliştirilmiş, bu durum medya kurumlarını giderek
güçlendirmiş ve dolayısıyla kamuoyunu istedikleri şekilde yönlendirecek
noktaya ulaştırmıştır. 20. yüzyılda ise, medya kurumları çok güçlenerek
dev şirketlere, büyük tekellere dönüşmüştür.
19. yüzyılda fotoğrafçılık sanatındaki teknik ilerlemeler sayesinde
yüzyılın sonlarında hareketli görüntünün (sinematografın) icadı ile
şekillenen süreç, 20. yüzyılın hemen başlarında sanayileşme temelinde bir
yapılanma sürecine girmiştir. Radyo teknolojisinin icadı ve 1920’li yıllarda
ilk yayınını gerçekleştirmesiyle çeşitli ülkelerde radyo programları hızla
kitleselleşmiş ve 1930’larda kitleler üzerindeki en etkili iletişim aracına
dönüşmüştür.
1936’da Londra’da ilk televizyon yayınının
gerçekleştirilmesi ile televizyon önemli bir görsel işitsel kitle iletişim aracı
olarak çağa damga vurmuştur. 1980 yılında yapılan UNESCO
istatistiklerine göre ise dünyada 137 ulus arasında bölüşülmüş 500 milyon
televizyon bulunmakta olduğu tepit edilmiştir (Baldini, 2000: 90-91).
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Dolayısıyla tarihsel gelişimi bakımından 20. yüzyıl medya
kurumlarının, medya teknolojisinin, medya sanayisinin altın yüzyılıdır.
Görsel-işitsel ve yazınsal medya kurumları her açıdan ciddi bir gelişim
sürecine girmişlerdir. Öyle ki hem ulusal ölçekte hem de uluslararası,
devletlerarası ilişkilerde belirleyici güç konumuna erişmişlerdir. Yüzyılın
sonlarında İnternet teknolojisinin icadı ile medya kurum ve kuruluşları
yeni bir sürece doğru evrilmiştir. Bu dönem iletişim teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak, geleneksel medya anlayışı yerini yavaş yavaş
yeni medya anlayışına terk etmeye başlamıştır.
Geçmişte iletişim geleneksel medya araçları üzerinden, geleneksel
medya teknolojisi kullanılarak gerçekleşirken bugün daha çok yeni iletişim
teknolojilerinin etkin kullanımıyla kolayca gerçekleşmektedir. İletişim
kültüründe ciddi bir değişim yaşanmaktadır. İnsanlar dünyanın herhangi
bir kösesindeki bir kişi, grup veya kurum ve kuruluşla yeni teknik imkânlar
sayesinde karşılıklı, ihtiyaçları doğrultusunda her türlü iletişim kurma
imkânına sahiptirler. Yeni iletişim teknolojisi sunduğu imkânlarla “anında
iletişim”in söz konusu olduğu bir dönem yaşanmaktadır.
3. Değişen İletişim Teknolojisi ve Değişen Dünya
Dünyadaki değişim insanla başlamıştır. İnsan türünün yeryüzünde
varoluşundan itibaren içinde yaşadığı doğanın zor koşullarına karşı verdiği
yaşam mücadelesi binlerce yıl sürmüştür. İnsan, kültür oluşmaya başladığı
andan itibaren, toplumsal yapının devamı için belli bir düzen kurmuş ve
düzen içinde nesiller boyu yaşamaya çalışmıştır. İnsanlık tarihi
incelendiğinde görülecektir ki; yeryüzündeki insan yaşamını tümüyle
etkileyen olaylardan en önemlisi avcılıktan yerleşik hayata, “tarım
toplumuna geçiş” (Giddens, 2000: 51), ikinci olarak “Sanayi Devrimi”nin
gerçekleştirilmesi ve bir diğer önemli olay ise “iletişim-bilişim devrimi“dir
(Kongar, 2001: 36). Bu olaylar insanlık tarihinde büyük değişim ve
dönüşümlere neden olmuştur.
Yaşadığımız çağda neredeyse her saatimizi teknoloji ile iç içe
geçirmekteyiz. Sürekli gelişen iletişim teknolojileri sayesinde her türlü
bilginin saklanması, arşivlenmesi ve iletilmesi daha da kolaylaşırken; her
türlü medya formatının yaratılmasının da koşulları oluşmuştur. Dünya
1980’lerden itibaren iletişim teknolojisinde yaşanan ilerlemelerin etkisiyle
hızlı bir küreselleşme süreci içine girmiş, teknolojik değişme ve gelişme
dünyanın gidişatını değiştirmiş ve bu durum sermayenin artmasına imkân
sağlamıştır. Kitle iletişim araçlarında yaşanan baş döndürücü teknolojik
gelişmeler sayesinde ve bu araçlar aracılığı ile bütün yaşamsal ve
toplumsal alanlara müdahale eder hale gelinmiştir. Hatta teknolojinin
hayatımızda olmadığı, iletişim teknolojisinin gülük hayatımızda
kullanmadığımız gün, saat, dakika neredeyse yok gibidir. Dünyamız
küreselleşme bağlamında gittikçe ivme kazandığı bir dönemden
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geçmektedir. Bilim insanları tarafından küreselleşme kavramı üzerine
çokça tartışılmakta ve bu kavrama farklı anlamlar yüklenilmektedir.
Küreselleşme “Dünyanın tek bir mekân olarak algılanabilecek ölçüde
sıkışıp küçülmesi anlamına gelen bir süreç” (Tutar 2000’den aktaran
Karagöz, 2013: 133) şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bağlamda
küreselleşme “Ekonomik, siyasi ve kültürel değerlerin ve bu değerler
çerçevesinde oluşmuş birikimlerin ulusal sınırlar dışına taşarak dünya
geneline yayılması” (Karagöz, 2013: 133) şeklinde değerlendirilmeye tabii
tutulmaktadır. Ekonominin küresel bir boyut kazanması, siyasetin de
küresel düzeyde yapılmasını gerekli kılmıştır. Dolayısıyla ekonomide
başlayan küreselleşme beraberinde kültürel küreselleşmeyi de getirmiştir.
İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde toplumlar, kültürler, yirminci
yüzyıldaki gibi bir değişim geçirmemiştir. Coğrafi sınırlar önemini
yitirmiştir. Kitle iletişim araçları fiziksel mekânı ortadan kaldırmıştır.
Toplumlar, kültürler her geçen gün birbirlerine daha da yakınlaşmıştır,
yakınlaşmaktadır ve benzeşmektedir. Küresel teknoloji ile birlikte dünya
hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. McLuhan’ın deyimiyle
dünya “global köy” olacak kadar küçülmüştür (Alemdar ve Erdoğan 2005:
142)
Kuşkusuz ki, bu değişim-dönüşüme doğrudan etki eden en belirgin
temel etmen ise iletişim süreçlerinde yaşanan teknolojik ilerlemelerdir ve
yeni iletişim teknolojileri sayesinde de (internetin yaygın kullanıma geçişi
ile) enformasyonun (bilgi) dolaşımı, kolaylaşma temelinde önemli mesafe
kaydetmiştir. Yeni iletişim teknolojisi; “Gündelik yaşamı düzenleyen
teknolojiler olduğu varsayılan yeni bilgi ve iletişim teknolojileri; iletmek,
işlemek ve veri depolamak için elektronik araçlar tarafından kullanılan
teknolojiler olarak tanımlanmaktadır” (Yeğen, 2014: 86). Bilginin iletişim
teknolojileri aracılığı ile hızlıca yayılması beraberinde iktisadi, sosyal ve
kültürel değişimi de getirmiştir. Bu dönüşümün önemli bir parçası olan
medya hem bu süreci etkileyen hem de bu süreçten etkilenen bir nitelik
taşımaktadır. İletişimin teknolojik anlamda ilerleme aşamaları
incelendiğinde, en büyük adımın Gutenberg’in matbaayı icat etmesi
olduğu görülecektir. Matbaanın teknolojik olarak icadı, gazetelerin
basılmasının ve kitlelerle buluşmasının önünü açmıştır. Ayrıca bu
teknolojik buluş sayesinde gazetelerin hem yerel hem de uluslararası
düzeyde önem kazanmasına sebep olmuş ve Avrupa’nın birçok merkezi
kentinde peş peşe matbaalar, basımevleri kurulmuştur. Dolasıyla
iletişimde, iletişim teknolojisinde çığır açan matbaanın icadı sonrasında
telgrafın bulunuşuyla haberleşme süreçleri hızlanmıştır ve mesafeler daha
da kısalmıştır. Okyanusun bir yakasından bir diğer yakasına haber
ulaştırmak ya da haberdar olmak kolaylaşmış, insanların dünyanın farklı
bölgelerinde olup bitenler hakkında bilgi sahibi olması olanaklı hale
gelmiştir.
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İletişim teknolojisindeki ilerlemeler; matbaa, gazete, telgraf, fotoğraf,
radyo, televizyon ve sinema gibi teknik buluşlar dünyanın gidişatında
başrolü üstlenmişlerdir; özellikle 20. yüzyılda bilgisayar teknolojisi
yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir. Geleneksel medya (gazete, TV,
radyo vs. gibi) merkezi bir yapıya sahipti ve genel anlamda medya içeriği
bu merkezi yapıda şekillenmekteydi, uluslararası alanda ise tekellerin
kontrolündeydi. Yeni iletişim teknolojileri sayesinde bu hegemonyalar
yıkılmaya başlanmıştır (Karagöz, 2013: 133) ve özellikle internetin
yaşamımıza girmesi yepyeni bir iletişim çağını başlatmıştır. İnternet,
soğuk savaş döneminde ABD tarafından bilgisayarların birbirleriyle
bağlantılı olduğu bir ağ sistemi şeklinde geliştirilmiş iletişim teknolojisidir.
Belli aşamalar sonrası ARPANET adı altında formüle edilen bu ağ sistemi
bugün internet olarak adlandırılmıştır (Capron ve Johnson, 2004: 227).
İnternet, yeni iletişim teknolojisi bugün çeşitli çalışmalar, araştırmalara
konu olmakta ve bireyler, toplumlar üzerindeki etkileri araştırılmaktadır.
Fakat artık şu kaçınılmaz bir gerçek ki; internet gibi iletişim teknolojisi
yaygınlaşması sayesinde büyük medya tekellerinin kontrolü dışında
birtakım web haber siteleri, gazeteler, dijital televizyonlar, sosyal ağlar vs.
gibi insanlar kendi medyalarını kurma imkânına kavuşmuştur. Böylece,
internet sayesinde dünyanın bir ucunda yaşanan olaylara anında ulaşmanın
yanı sıra, o olaylara anında interaktif bir biçimde katılmak ve karşılıklı
etkileşimde bulunmak olanaklı hale gelmiştir. Böylelikle her türlü bilgiye
ulaşmak mümkün kılınmıştır ve o bilgilere doğrudan ya da dolaylı
müdahale etmek veya yorumlarda bulunmak kolaylaşmıştır (Gönenç Y.,
2004: 439). “İnternet ve yeni iletişim teknolojilerinin hizmete girmesiyle
birlikte içerik ve enformasyon üretimi çoğalmış, enformasyon, alışverişi
yapılabilir bir meta haline dönüşmüştür” (Akbıçak, 2017: 51). İnternet ile
birlikte bireysel alışkanlıklarımız, yaşam biçimimiz değişmeye
başlamıştır. Dünyanın birçok bölgesinde gerçekleşen olaylar,
ayaklanmalar, toplumsal hareketler ve aktivist hareketler çevrimiçi
ortamları merkez almış, muhalif guruplar bu yeni iletişim ortamında, bu
teknolojinin imkânlarını kullanarak organize olmaya başlamışlardır.
Dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan olayların, olguların küresel bir
nitelik kazanması ve buna karşı kamuoyunun oluşmasında yeni medya
teknolojisinin, internetin payı azımsanmayacak derece büyük olmuştur
(Akbıçak, 2017: V)
21. yüzyılın ilk çeyreğinde, geleneksel iletişim araçlarının (gazete,
dergi, radyo, televizyon ve sinemanın) dışında yeni iletişim araçlarının
bilgisayar, internet ve mobil teknolojilerin gelişimi ile “Geleneksel
medyada mesajların iletimi tek yönlü iken, yeni teknolojilerin gelişmesi ile
kullanıcılar, zamandan ve mekândan bağımsız olarak interaktif bir
iletişimi, sanal mecrada gerçekleştirmeye” (Güney, 2014: 51) başladıkları
bir döneme geçilmiştir. Dolayısıyla, Engin Güney’in doktora tezindeki şu
cümleyle; “Günümüz teknoloji kültürünün yeni medya teknolojileri ile
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biçimlendiği söylenebilir. Yeni medya, birer teknolojik araç olmakla
birlikte kültürel ortamlar olarak da değerlendirilmektedir” öngörüsünde
bulunmak mümkündür. Medya ile değişik teknolojilerin bütünleşmesi
süreci “Yeni Medya” kavramıyla anlatılmıştır ve temelinde dijital kodlama
sistemini barındırmaktadır. İletişim süreçlerinde yüksek hız, yoğun
kapasitede etkileşim ve multimedya biçimselliğinin söz konusu olduğu
iletişim teknolojileridir (Binark, 2007: 21). Yeni iletişim ortamında, yeni
medya iletişim teknolojisinin kullanıcıları geleneksel medya karşısında
etkili ve bağımsız bireyler olarak ortaya çıkmışlardır. Bu bağlamda
yaşadığımız çağın bir “dijital kültür” olarak şekillenmesinde
telekomünikasyon tekniğinin, yeni iletişim (medya) teknolojinin yeri ve
önemi rahatlıkla gözlemlenmektedir. Teknolojinin toplum üzerindeki
etkilerinden söz eden McLuhan “Aletlerimize biçim veririz, ardından
aletlerimiz bize biçim verir” (Chatfield, 2013’ten aktaran Güney 2014: 33)
derken bu diyalektik, dönüşüm-değişim anlatılmak istenmiştir (Güney,
2014: 33).
4. Kültürün Dijitalleşmesi
Yeni iletişim teknolojisinin araçları, bilgisayarlar tarafından yaratılmış
ve sayısal değerlerle yapılandırılmışlardır. Buna rağmen çoğunlukla
geleneksel iletişim araçlarının (geleneksel medya) değişik biçimlerdeki
türevlerinden dönüştürülmüştür. Bu bağlamda, geleneksel medya
verilerinin sayısal değerlerle gösterilmesi “dijitalleştirme” olarak
adlandırılmaktadır (Manovick, 2001: 49). Hiç kuşku yok ki dijital kültürün
oluşması, kültürün dijitalleşmesi ve baskı teknolojisinin dijitalleşmesi,
iletişim teknolojisinin dijitalleşme yönünde önemli mesafe kat etmesiyle
mümkün hale gelmiştir. Geride bıraktığımız 20. yüzyıl geleneksel medya
teknolojisinin (radyo, TV, televizyon, fotokopi makinası, faks vs. gibi
iletişim araçları), geleneksel medya kültürünün egemen olduğu ve
geleneksel medyanın toplumsal kültürü şekillendirdiği, yön verdiği bir
yüzyıldı. 21. yüzyıl ise adını sayamayacağım onlarca dijital teknoloji
cihazlarının (mobil teknolojinin) yoğun kullanılması ile günlük yaşamın
şekillendiği ve bununla birlikte kültürün dijitalleştiği, dijitalleşme yönünde
sürekli mesafe kat ettiği bir süreci getirmiştir. Dijital kültür teknolojisi,
bilgi ve iletişim araçlarını temel almakta ve bunların sürekli kendisini
yenilemesiyle oluşmaktadır. "Dijitalliğin en önemli fonksiyonu, nesneleri
sanallaştırması, çoğaltabilmeye ve elektronik ağlar üzerinden iletebilmeye
olanak tanımasıdır" (Sütçü, 2012: 84-85).
Dijital iletişim teknolojileri bugün neredeyse dünyanın her köşesinde
kullanılmaktadır. Başlıca işlevleri sadece bireyleri ve kurumları birbirine
bağlayan iletişim araçları değil; kişilerin, kurumların doğrudan
birbirleriyle ilişkiye girmesini sağlayan, sınırları anlamsız kılan, bilgi
üzerindeki tekeli büyük ölçüde kıran, aynı zamanda kültürel boyutları da
olan araçlar olarak da önemsenmekte ve kültürün giderek dijital bir boyut
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kazanmasına da doğrudan etki etmektedir (Güney, 2014: 85). Günümüzde
yeni medyada, kullanıcıların karşılıklı sohbet ettikleri, elektronik posta ile
haberleştikleri, istedikleri zaman herhangi bir yazı, metin fotoğraf veya
videoya ulaşabildikleri bir dijital kültürel bir ortam oluşmuştur (Aydın,
2011: 108). İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişim geleneksel
kültürün etkisinin yitirilmesine sebep olurken, günlük hayatımızın da
dijital kültür hegemonyası altında şekillenmesine yol açmıştır. Toplumda
aile bireylerini örnek aldığımızda; geleneksel medya kültürünü yaşamış
yetişkinler ile yeni medya teknolojileri ortamında doğmuş çocuklar
arasında zaman zaman teknoloji temelli bir çatışmanın da yaşandığı
gözlemlenmektedir. Postmodern bir dünyada dijital teknoloji, mobil
iletişim teknolojisi gençler arasında çok sık kullanılmakla birlikte daha
ileri yaşlarda olup da geleneksel medya ortamında gözlerini dünyaya açmış
bireylerin de her ikisini de kullandıkları gözlemlenmekte, ancak geleneksel
iletişim teknolojileri ile olan ilişkilerinin daha yoğun olduğu saptanmıştır.
Aynı evin içinde anne ve baba televizyon izlerken; çocuklar ellerindeki cep
telefonları, tablet vs. gibi cihazlarla sanal dünyada sörf yapmakta veya
Facebook, Twitter, Youtube vs. gibi sosyal ağlardan dünyada olup bitenleri
takip etmektedir. Yeni medya iletişim teknolojisi, dijital teknolojinin
gelişimi aile içi ilişkileri ve toplumsal ilişkileri kökünden değiştirmiştir.
Bireyler arası iletişim büyük ölçüde sanal ortam ve dijital ortam üzerinden
sürdürülmektedir. Aynı evin içinde yan yana oturup hiç doğrudan iletişime
geçmeden, elindeki mobil iletişim cihazlarıyla sürekli meşgul olunduğu bir
dijital kültürel süreç yaşanmaktadır.
Günümüzde yeni medya, “Evde geçirilen boş zamanı doldurmanın artık
çok ötesine geçip, günlük yaşamın alışkanlıkları ve etkinlikleri ile
tamamen bütünleşmektedir “(Güney, 2014: 52). İletişim araçlarında
yaşanan teknolojik devrim yaşamı kökünden değiştirmiştir. İnternetin
kullanımını kolaylaştıran yeni medya araç-gereçlerinin icadı, üretimi ve
yaygınlaşması ile kültürel değişim kaçınılmaz olmuştur. Yeni medya
teknolojilerinin kolay kullanımı, taşınılabilir olması, sunduğu etkileşim
olanakları, çok işlevli oluşu, kullanım kolaylığı, satın alınabilirliği gibi
çoğaltılabilecek özelliklerinden dolayı görsel kültürün ve dolayısıyla
dijital kültürün yaygınlaşmasında etkili olduğu gözlemlenmektedir (Lull,
2001: 135).
Bugün itibariyle dünya üzerinde yaklaşık 4 milyardan
(www.borac.co/2018-dijital-raporu) fazla insanın bilgisayar kullandığı
iddia edilmektedir. Yeni medya teknolojisi her geçen gün daha da
yaygınlaşmaktadır. Özellikle gençler, yeni nesiller tamamen dijital
teknoloji ile birlikte dijital kültürün yaşandığı bir ortamda
büyümektedirler. Modern kentli insanın dış dünya ile ilişkisi kopma
noktasındadır. “Gündelik gerçeklerin yerini sanal yaşantılar almaktadır,
iletişimler ve siber kültürün güçleri” (Yaykın, 2010: 10) gündelik hayatın
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her anına hâkim durumdadır, gündelik olağan hayat büyük ölçüde bu
güçler tarafından şekillendirilmektedir.
Sonuç
Yazının icadı ve sonrasında kâğıdın bulunuşu ile düşünceler kalıcı hale
gelir ve sonraki kuşaklara aktarılma olanağı bulurken; sorasında matbaanın
icadı ile de başlayan medya süreci Avrupa’da sosyal dengeleri alt üst etmiş
ve bilginin topluma hızlıca yayılmasının da önünü açmıştır. 17.yüzyılın
başları Batı Avrupa’da gerçek anlamda gazetelerin ortaya çıktığı bir yüzyıl
olmuştur. 18. ve 19. yüzyıllar Avrupa açısından önemli yüzyıllardır,
Aydınlanma hareketi ile sosyal-toplumsal hayatta köklü değişikliklere
sahne olmuştur. Kuşkusuz ki bu değişim-dönüşüme medya iletişim
teknolojisinde yaşanan ilerlemeler doğrudan etki etmiştir.
Hayatlarımız tamamen medyanın; televizyon ekranları, reklamlar,
sinema filmleri, dergiler, kitaplar, afişler, internet, sosyal ağlar vb.
kuşatması altındadır. İletişim kültürünün tarihsel süreçte geçirdiği değişim
modern toplum yapısının günlük pratiklerini kökten değiştirmiştir. Yeni
medya teknolojisi bugün günlük yaşamın öncü aktörü ve belirleyicisi
konumuna gelmiştir. İnternet üzerinden dünyanın herhangi bir yerinde
yaşanan olaylara anında ulaşma, o olaylara anında interaktif bir biçimde
katılma ve karşılıklı etkileşimde bulunma olanakları doğmuştur. Her türlü̈
bilgiye ulaşmak mümkün hale gelmiş ve o bilgilere doğrudan ya da dolaylı
müdahale etmek veya yorumlarda bulunmak kolaylaşmıştır. Geride
bıraktığımız 20. yüzyıl geleneksel medya teknolojisinin (radyo, TV,
televizyon, fotokopi makinası, faks vs. gibi iletişim araçları), geleneksel
medya kültürünün egemen olduğu ve geleneksel medyanın toplumsal
kültürü şekillendirdiği, yön verdiği bir yüzyıldı. Günümüzde bu durum
yeni medyanın sağladığı imkânlarla büyük ölçüde değişmiştir. Bu
bağlamda, 21. yüzyıl bireyselleşmiş dijital teknoloji cihazlarının (özellikle
mobil teknolojinin) yoğun kullanılması ile günlük yaşamın bu doğrultuda
şekillendiği ve bununla birlikte kültürün dijitalleştiği, dijitalleşme yönünde
sürekli mesafe kat ettiği bir süreci beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla
yaşadığımız çağda her şey çok hızlı bir değişim sürecine girmiştir: dünya
değişmekte, toplumlar değişmekte, kültürler değişmektedir. Bu değişimin
en önemli aktörü ve öncüsü ise yeni medyadır. Medya iletişim
ortamlarında teknik gelişmeler yaşanırken bu süreç günlük hayatı da
kökten değiştirmektedir.
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MEDYAYA BOURDIEUCU PERSPEKTİFTEN BİR BAKIŞ:
SEMBOLİK İKTİDAR VE SEDA SAYAN1
Gül BAKAN2
1.Giriş
İktidar, çeşitli söylem türleri, içerikleri ve üsluplarına farklı erişme
derecelerine sahip olunması yoluyla dolaysız olarak uygulanır ve dışa
vurulur. Bu denetim söyleminin (yeniden) üretim biçimleri, yani
söylemin maddi üretimi, eklemlenmesi, dağıtımı ve tesiri bazında
daha sistematik olarak analiz edilebilir.
Eklemlemenin üretim tarzı ”simgesel sermaye” temelinde iktidar
uygulayan
gazeteciler,
yazarlar,
sanatçılar,
yönetmenler,
akademisyenler gibi “simgesel seçkinler” denilebilecek gruplar
tarafından denetlenir. Bu grupların kendi iktidar bölgeleri içinde
söylem türleri hakkında karar verme konusunda göreceli özgürlükleri
ve böylece göreceli iktidarları vardır ve söylemin başlıklarını,
üslubunu ya da sunumunu belirlerler. Bundan dolayı, bu sosyokültürel
hegemonya biçiminin yeniden üretiminde söylemin ve onun faillerinin
(simgesel seçkinler) oynadıkları stratejik rolün analiz edilmesi hayati
bir önem taşır.
Bourdieu, simgesel sermaye kavramı ile simgesel düzeyde işleyen
ve ekonomik dünya dışında kalan alanları çözümlemeye
çalışmaktadır. Bourdieu’nün amacı toplumsal yapının her noktasına
işlemiş olan simgesel mekanizmaların işleyiş koşullarını, nedenlerini
ve simgesel egemenliği eşzamanlı olarak devam eden edilgenlikle
sorunsallaştırmaktır. Simgesel sermaye kavramını kullanırken
simgesel alandaki sorgusuz kabullerin altındaki nedenleri bulmayı
kendine çıkış yolu olarak görmektedir.
Simgesel iktidarın üretilmesi için de “çıkarlı ilişkileri çıkarsız
anlamlara dönüştürecek ve keyfi iktidar ilişkilerini eşyanın
tabiatıymışçasına meşrulaştıracak” simgesel emeğe ihtiyaç vardır.
Bourdieu, kültür üreticilerinin (bizim çalışmamız açısından kanaat
önderi) (sanatçıların, yazarların, öğretmenlerin, gazetecilerin),
simgesel emek aracılığıyla simgesel sermaye üreterek toplumsal

Bu yazı, “Reading The Media Over Bourdieu’s Critical Sociological Perspective: “Seda
Sayan The Sultan Of Mornings” Television Program” başlıklı, Yeditepe Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı, Medya
Çalışmaları Doktora Programında tamamlanan doktora tezinden bir kesit alınarak
oluşturulmuştur.
2 (Öğr.Gör. Dr), Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, Türkiye. E.Mail:gbakan@yeditepe.edu.tr
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düzenin meşrulaştırılmasında kilit rol oynadıklarını düşünür (Swartz,
2011, s.135).
2. Araştırmanın Amacı
Bu çerçevede çalışma, eklemlemenin üretim tarzını Bourdieu’nün
simgesel metalar ekonomisi kavramına dayandırarak simgesel
sermayesi “güvenilirlik” olan Seda Sayan üzerinden nasıl bir söylem
ile ve bu söylemin ne tür bir sonuca neden olduğu sorusundan yola
çıkarak ne gibi bir sosyokültürel hegemonya kurulduğunu
betimlemeyi amaçlamaktadır.
3. Yöntem
3.1. Araştırma Modeli
Nitel durum saptayıcı/betimleyici (descripe) bir araştırma tasarımı
oluşturulmuştur. Bu çalışmanın araştırma çerçevesini belirleyen
örneklem için olasılık temelli örnekleme yönteminden, seçkisiz
örnekleme (rastgele örnek seçmek) ve tabakalama örnekleme yöntemi
seçilerek uygulamaya gidilmiştir. Seçilen örnekleme söylem analizi
uygulanmıştır.
3.2. Çalışma Grubu
Çalışmanın araştırma nüfusu ve evreni, programların reyting
oranlarının en yüksek olduğu ve Seda Sayan’ın en güvenilir kişi
olarak ilan edildiği 2008-2009 yılı yayın dönemi Eylül-Haziran ayları
arasındaki 10 aylık 182 programdan oluşan “Sabahların Sultanı Seda
Sayan” programlarıdır.
3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
(2006-2009) yılları arası Kanal D’de yayınlanan “Sabahların
Sultanı Seda Sayan” programlarının Doğan Medya Center, Kanal D
arşivinden 22-25 Aralık 2015 tarihlerinde, (2008-2009) yayın yılı 10
ay 182 program taranarak seçkisiz yöntemle 30 program kaydı
alınmıştır.
Örneklemi oluşturmak için öncelikle “Sabahların Sultanı Seda
Sayan” programının 2008-2009 yayın yılı 10 aylık program adedi
belirlenmiş, 22-24 Aralık 2015 tarihleri arasında Doğan Medya
Center, Kanal D arşivinde 182 program taranarak özellikle programa
çıkan uzman konuklar dikkate alınarak bir tablo oluşturulmuştur ve bu
tablodan tarih sırası ve özel günler (yılbaşı, sevgililer günü, 23 nisan
bayramı vb.) günler kapsam dışı bırakılarak seçkisiz yöntemle
(rastgele yöntemle) 30 programın kaydı alınmıştır. Alınan bu 30
program kaydından her aydan uzman konuklu 2 program uzman
konuk sayısının fazlalığı dikkate alınarak yine seçkisiz yöntemle
program analizi 20 programa indirilmiştir. 2008 eylül ayı ramazana
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denk geldiği, oruç tutma ayı ve kutsal kabul edildiği için ibadetlerin
arttığı bir ay olması, konularının daha çok kendine özgü bir içerik
oluşturması nedeniyle kapsam dışı bırakılarak toplam 18 program
örneklem olarak belirlenmiş ve bu programlara söylem analizi
uygulanmıştır.
3.4 Verilerin Analizi
Durum çalışması çerçevesinde veri analizini daha sağlıklı kılmak
adına söylem analizi uygulamasına gidilmiştir. Söylem analizinin
çerçevesini ise Pierre Bourdieu’nün simgesel metalar ekonomisinde
temel aldığı kavramlar oluşturmuştur. Bu kavramlar ile ele alınan
temalar üzerinden çıkarımlarda bulunulmuştur. Tartışılan bağlam ve
konu başlıkları ise yeni bir şeyi ve bilinmeyeni keşfe yönelik
olmasından dolayı alt problem geliştirmek mümkün olmamıştır.
Araştırma, P. Bourdieu’nün simgesel metalar ekonomisi kavramlarını
bir medya platformu olan televizyon üzerinden tartışması bakımından
betimsel niteliktedir. Diğer yandan araştırmanın bireyin deneyimleri
üzerinden cevapların alınamamasını da bu araştırmanın sınırlılığı
içerisindedir.
4. Bulgular
Simgesel emeğin nasıl hayata geçtiğini görebilmemiz açısından
ilgili kavramlar ve programlardan somut örnekler aşağıda
sunulmuştur.
4.1 Simgesel Metalar Ekonomisi
Simgesel metalar ekonomisi kısaca ekonomik çıkarın bastırılması
ya da sansür edilmesine dayanır. Sonuç olarak, ekonomik gerçek
(fiyat), etkin ya da edilgin bir biçimde gizlenmeli veya bulanık
bırakılmalıdır. Simgesel metalar ekonomisi bir bulanıklık ve
belirsizlik ekonomisidir. Simgesel sermaye ise inkar edilmiş
sermayedir; temelde yatan çıkara dayalı ilişkileri, çıkarsız uğraşlar
kisvesine büründürür.
Fiziksel (ekonomik) sermayenin kılık değiştirmiş, dolayısıyla
dönüşmüş bir biçimi olan simgesel sermaye, ancak ve ancak, son
tahlilde etkilerinin kaynağı olan “maddi” sermaye biçimleri altında
ortaya çıktığı olgusunu gizleyebildiği ölçüde tam anlamıyla etkide
bulunabilir (Bourdieu, 1977c, s.183).
Ekonomik sermaye maddi varlıklar üzerinden kendini ifade
ederken, simgesel sermaye maddi altyapıyı–ekonomik sermaye
temelli bile olsa- inkara/redde dayalı olarak kendini bağımsız bir
oluşum /değer olarak gösterir. Bourdieu simgesel olguların ekonomisi
üzerinde yoğunlaşan bu özelliği vurgulamak üzere çalışmalarında,
metaların, kârın, kazancın ve sermayenin simgesel olduğu bu dünyayı
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“tersine ekonomik dünya” olarak adlandırmaktadır (Bourdieu, 1999,
s.141). Bu tersine ekonomik dünya yani ekonomik olmayan ekonomi;
aile ekonomisi ya da bağış ekonomisini kapsamaktadır. Bu çalışmada
amaca uygun olarak simge ekonomisinin genel ilkelerini anlamamıza
yardımcı olması açısından bağış ekonomisine ağırlık verilmiştir.
Buna bağlı olarak bundan sonraki bölüm simgesel metalar
ekonomisinin paradigmaları olarak kavranan çıkar ve illusio, simgesel
simya, bağış ve kabul/minnet kavramlarına açıklık getirirken aynı
zamanda bu kavramlarla ilgili somut örneklere yer verilecektir.
4.1.1 Hesap tabusu: Çıkar ve illusio
Bourdieu, çıkar kavramı yerine illusio, yani yatırım gibi daha kesin
bir kavram koyar. İllusio, oyuna yoğunlaşmak, oyun tarafından ele
geçirilmek, oyunun çabaladığına değdiğini sanmak veya daha basit
olarak oyunun oynanmaya değdiğini düşünmektir. Interesse (çıkar,
ilgi duyma hali), “ondan olmak”, katılmak, dolayısıyla oyunun
oynanmaya değdiğini ve onu oynamakta ve bu sayede ortaya çıkan
hedeflerin izlenmeyi hak ettiğini kabul etmektir ve illusio zihinsel
yapılarla toplumsal uzamın nesnel yapıları arasındaki varlıksal suç
ortaklığı ilişkisinin sonucu olan bir oyunla aramızda kurulan büyülü
bir ilişkidir. Başka bir deyişle çıkar; bizim için önemli olan oyunların
önemli ve ilginç olduğunu düşünmemizdir. Çünkü bunlar bizim
kafamıza, bedenimize, oyunun anlamı olarak adlandırılan şey
tarafından dayatılmış ve ithal edilmiştir (Bourdieu, 2006, s.139).
İster medya alanı, ister sanatsal alan, ister bilimsel alan, siyasal ya
da bürokratik alan olsun, her toplumsal alan, içine girdikleri o alanla,
Bourdieu’nün illusio olarak adlandırdığı türden ilişkilerin olmasını
sağlamaya çalışır. Bu alana girenler, alanın içindeki güç ilişkilerini
yıkmak isteyebilirler fakat öncelikle bu alandaki hedefleri kabul
ederler ve tanırlar. Başka bir deyişle, bu alanda karşıt konumda olan
insanlar arasında, o alanda söz konusu olan şeyler için mücadeleye
değeceğine dair gizli ve zımnȋ bir antlaşma vardır. İllusio kavramı,
alan ve alanın işlerliğinin hem koşulu hem de ürünüdür (Bourdieu,
2006, s.140-141).
Her alan, kendini üretirken başka bir alanın bakış açısında,
çıkardan arınma olarak görülebilecek bir çıkar biçimi üretir. Bu da
beraberinde şu soruyu getirir: Temel yasası, ekonomik çıkarın reddi
anlamında, çıkar gütme olan bu evrenlerin bir toplumbilimini yapmak
mümkün müdür?. Bourdieu’ya göre bunun mümkün olabilmesi için
simgesel olana, örneğin simgesel sermayeye, simgesel kâra vb.,
değinen her şeyi işte bu düzeyde devreye sokmak gerekir.
Bourdieu’nün simgesel sermaye tanımı ise, ele alınan alanın nesnel
yapılarının özümsenmesinin, yani ele alınan alanda sermayenin
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dağılım yapısının ürünü olan algı kategorilerinin ürünü olan, görü ve
ayırma ilkelerine, sınıflandırma sistemlerine, sınıflandırıcı kalıplara,
bilgisel kalıplara göre algılandığı andaki şekliyle bir türden
(ekonomik, kültürel, okula ilişkin ya da toplumsal) sermayedir.
Simgesel sermaye bilişsel temelli yani bilgiye ve başkaları tarafından
kabul görmeye dayalı bir sermayedir (Bourdieu, 2006, s.148-149).
Bourdieu, çıkar gütmeyen tutumlar olabilir mi sorusuna ise “çıkar
gütmeyen tüm eylemler kârın herhangi bir biçimini azamileştirmeyi
amaçlayan belli niyetleri gizleyecektir” şeklinde cevaplamaktadır
(Bourdieu, 2006, s.149). Simgesel sermaye (ve simgesel kâr)
kavramını devreye sokmakla, naif bir görünün daha radikal bir şekilde
sorgulanmasını sağlandığını söyler. Habitus kavramı çerçevesinde
düşünmek ise çıkar gütmez tutumların var olduğunun gösterilmesini
sağlar.
Bu çerçevede, alanın içindeki kişilerin inancını gerektiren sermaye
olarak sanatçının sermayesi simgesel sermayedir. Bourdieu’ya göre,
Mauss’un sözünü ettiği “kolektif beklentiler" in olabilmesi için
"zihniyetlerin hazır olması" gerekir (2006, s.187). Yani Seda Sayan'ın,
Sayan'lık yapabilmesi için, alanın Sayan'lık yapabilecek biçimde
oluşması gerekir. Bu da Seda Sayan’ın simgesel sermayesine
bakmamızı gerektirir.
4.1.2 Simgesel simya
Simgesel edimler her zaman bir tanıma ve kabullenme edimi
gerektirirler; bunlar diğer bölümde bahsedeceğimiz bağışların
yöneldiği kişiler yönünden bilişsel edimlerdir. Simgesel bir
mübadelenin işleyebilmesi için, her iki tarafında aynı algı ve
değerlendirme kategorilerine sahip olması gerekir. Bu Seda Sayan
egemenliği örneğinde göreceğimiz gibi egemenlik altında olanların
suç ortaklığıyla gerçekleşen simgesel egemenlik edinimleri için de
geçerlidir; çünkü Bourdieu’ya göre (2006, s.173) böyle bir egemenlik
ilişkisinin kurulabilmesi için egemenlik altında olanın egemen olanın
edinimlerine (ve tüm varlığına), egemen olanın bu edinimleri üretmek
için kullandıklarıyla aynı algı yapılarıyla başvurması gerekir.
Buna göre, herhangi bir kanalda çok sayıda insanı televizyon
başına toplabilecek bir sabah kuşağı kadın programı yapılması için
halk tarafından hem “hoş” hem de “güvenilir” bir yüze ihtiyaç vardır.
Bu izleyicilerin ekrandaki sunucuya inanması, sunucunun güven
duygusu bırakması demektir. Bir önermenin doğruluğunun nihai
ölçütü anlatıcının güvenirliliğidir. Burada “güvenirlilik” sözcüğüyle
anlatılan, anlatıcının gerçekleri sınayan katı ölçütleri başarıyla atlatan
açıklamalar yapmadaki sicili değildir. Burada kastedilen,
aktörün/muhabirin/sunucunun uyandırdığı içtenlik, sahicilik, hassaslık
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ya da çekicilik izlenimlerinden biri veya bir kaçıdır. Postman’a göre
(1994, s.116) bu çok önemli bir meseledir, zira televizyondaki kadın
programının nasıl algılandığının ötesine gider. Televizyonda hakikati
iletmenin kesin ölçütü olarak gerçekliğin yerini güvenirlilik almışsa,
politik liderler, icraatlarının tutarlı biçimde gerçeğe yakın olma
duygusu uyandırması koşuluyla, gerçekliğin kendisine kafa yormazlar.
Bu nedenledir ki “Sabahların Sultanı Seda Sayan” programlarında
Seda Sayan’ın Türkiye’nin en güvenilir kişisi seçildiğini gösteren
güven endeksi (20.10.2008-28.01.2009-11.02.2009- 02.02.200927.03.2009-07.04.2009-24.04.2009-06.05.2009-07.05.200905.06.2009-30.01.2009 tarihli programlar) özellikle reklam
kuşaklarından sonra tekrar tekrar ekrana getirilmektedir.
Diğer programlarda da benzer örnekleri bulunan Seda Sayan’a
duyulan “güvenirlilik” VTR’ler de şöyle dile getirilmektedir
(28.01.2009):
“Doğruları söylüyor”
“Dertlere ortak oluyor”
“O Türkiye’yi seviyor”
“Türkiye onu seviyor”
“Türkiye ona güveniyor” “Celebrity Güven Endeksi (%43),
Türkiye Ekim ayında da en güvenilir isim Seda Sayan dedi”
“İşte MediaCat dergisinin yaptığı araştırma sonuçları:
1. Seda Sayan %43
2. Cem Yılmaz %38
3. Uğur Dündar %24
4. Beyazıt Öztürk %14
5. Recep Tayyip Erdoğan %14
“Ağustos 2008 güven endeksi (%34), Ağustos ayında liderdi
“ Seda Sayan yine 1 numara”
“Oylar artıyor”
“ Türkiye’de daha çok insan Seda Sayan’a güveniyor”
“Bir çok insan ona güveniyor”, “ Ağustos %34, 9 puan arttı, Ekim
%43”
“Seda Sayan yine zirvede”
“Rakamlar gerçeği ortaya koyuyor”
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“Tarafsız araştırmalar en güvenilir isim Seda Sayan diyor”
“Çünkü o kıvırmıyor, gerçekleri dobra dobra söylüyor, o güçlünün
değil, haklının yanında yer alıyor”
“Türkiye Seda Sayan’a güveniyor”
“Sabahların Sultanı Seda Sayan” programlarında “güvenirlilik”
olgusuna yapılan devamlı vurgu, Bourdieu’nün Eril Tahakküm adlı
çalışmasındaki erkeklerin “şeref noktası” (Bourdieu, 2014, s.66)
olarak adlandırdığı şeyle aynı işi görmektedir: “Şeref noktası,
sembolik mallar ekonomisinin düzen ve kurallarına uygun uzun süreli
bir itaatin ardından elde edilen oyun duygusunun çok özel bir şeklidir
ve yeniden üretim stratejileri sisteminin temel ilkesidir”. Sembolik
sermayenin üretim ve yeniden üretim araçlarını elinde tutan erkekler,
bu sermayenin korunması ve çoğaltmasını sağlamayı hedeflerler:
Doğurganlık stratejileri, evlilik stratejileri, eğitim stratejileri,
ekonomik stratejiler, miras stratejileri, hepsi miras alınan güç ve
ayrıcalıkların aktarılması üzerine kuruludur. Sayan’ın güvenirliliği de
sembolik mallar ekonomisinin içinde işleyen, oyun duygusunun çok
özel bir şekli olarak, yeniden üretim stratejilerinin sisteminin temel
ilkesi olarak iş görmektedir. Sembolik sermaye olarak güvenirliliği
arkasına alan Sayan, programlarda bu sermayenin ona getirmiş olduğu
üretim ve yeniden üretim araçlarını çoğaltmayı hedeflemektedir.
Programlar boyunca uygulanan doğurganlık stratejileri, evlilik
stratejileri, eğitim stratejileri, ekonomik stratejiler bunun
göstergesidir. Miras stratejisine gelince Sayan, miras aldığı köklü bir
geçmişi olmamasına, sarhoş ve dayak atan, evden kaçmasına neden
olan bir baba ve yoksulluk içinde büyümesine rağmen kökenini
gururla ifşa ederek, damgayı ambleme dönüştürmeye çalışan ve bu
alanda yer edinmek için “halkından” ve “halkının sezgisinden”
faydalanmaktadır. Kabul görmüş bir şarkıcı ve sunucu olarak, gururla
fakir kökenini üstlenebilecek durumda olan Sayan, bunun kendisine
ek bir değer ve az bulunurluk getirisini sağlayabileceğini bilmesinin
yanı sıra ayrıca babasını öven örneklerde olduğu gibi ailesinin
itibarsızlaştırılmasından hoşnut olmadığını gösteren mütevazi
kökenine yapmış olduğu bir vurgudur. Diğer yandan, halkı bu şekilde
yüceltişi, “halkın” kendisinin ifadesinden çok “halktan” ve entelektüel
dünyadan çifte kopuşun bir deneyimidir (Bourdieu, 2014, s.227-228).
Üne ve paraya kavuştuğu zaman birinci kopuş çok daha erken
dönemde gerçekleşmiştir.
Seda Sayan’ın programlardaki temsili, karizmatik temsil,
karizmatik bir otoritedir. Karizmatik liderlerin, yüksek bir özgüvene
sahip olma, yüksek bir etkileme ve baskın olma yeteneğine sahip
olma, kendi inançlarının ahlaki yönden doğru olduğuna güçlü bir
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şekilde ikna etme, büyük değişimleri meydana getirmek ve kitleleri
peşlerinden sürükleme gibi belli başlı özellikleri vardır. Weber,
karizma terimini "karizmatik yetki" şeklinde kullanmıştır. Karizmatik
yetki, lidere yönelik kişisel bir atıftır (attribution). İzleyicileri
karizmatik liderin insanüstü, süper bir kişi olduğuna ya da en azından
istisnai güçlere sahip olduğuna inanırlar. Bu güçlerin, izleyicilerin
(grubun) yararına olacak biçimde lider tarafından sık sık sergilenmesi
gerekir. Lider ile izleyiciler arasinda ussal olmayan (duygusal) bağlar
bulunur. Toplumun meşruluğunu kabul ettiği karizmatik lidere olan
bağlılığı tamdır. Lidere olan bağlılıkta esas unsur karizmatik
otoritenin olağanüstü kişisel özelliklerine olan inancın yüksek
olmasıdır. Karizmatik liderlerde aranan özellikler, o liderin sosyal
statü ve mesleki uzmanlık bilgisi ile ilgili değildir. Toplumun
karizmatik liderden beklediği en önemli şeylerden biri kendilerine
olan bağlılığın derecesidir. Weber’e göre “karizmatik egemenlik” bir
temsil duygusunun özel halidir (Therborn, 1989, s.84).
Türk medyasının genel eğlence pradigması içinde düşünüldüğünde
ise, her tür önemli düşünce üretenlere karşılık, popülaritesi yüksek
ikonların ve kamuya mâl olmuş kişilerin ekrandaki ağırlıkları ise
“reyting” üreten mekanizmalar için gerekli görülmektedir. Ve
“reyting” kaygısının kendini üretme mekanizması devamlı olarak
eğlenceye bağlı olduğundan, kurallar kendiliğinden ortaya konmakta
ve eğlence programı olarak sunulan programlarda yer alanların
çoğunun yani konuyu detaylı olarak aydınlatacak kültürel ve bilimsel
sermaye sahiplerine değil, eğlence dünyasının starlaşmış isimlerine
daha çok ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Böylece bilim
adamlarının ve önemli sanatçıların medyatik varlığı ise, bu medya
ikonlarının belirlemiş olduğu yüzeysel kültürel fast-food içersinde
eriyip gitmektedir. O nedenle izleyicinin gözünde Seda Sayan
“Türkiye’nin yıldızı sensin, Sabahların sultanı sensin...” dir
(16.12.2008 tarihli programda konuşan izleyici Cemal ağabey). Bu
durum diğer yandan da Seda Sayan ve benzeri konumda olan olan
medyatik kişiliklerin kanaat önderi konumuna yükselmelerine neden
olmaktadır. Zaten Türk toplumunun aşırı olmama durumu, ılımlılık,
ölçülülük karakteri de kendisine sunulanla yetinilen yani kanaatkar ve
daha fazlasını istemeyen uyum ve bütünlülüğü de bu sahte birliğin
oluşmasında büyük etken olarak karşımıza çıkmaktadır (Köse, 2004,
s.233). Bu birliğin harcını oluşturan unsurların başında da “ablalık”
gibi geleneksel yakınlık terimleri yer almaktadır. Bu nedenle,
(20.11.2008) izleyici ”Sen çağırdığın için geldim Seda abla, Seda abla
senin için geldim “, (02.02.2009) Şarkıcı Tarık Mengüç “Seda ablam
biliyorum bu olayı çözecek...” demektedirler. Yurtdışında olan Tuana
adlı bir hanımın Türkiye’ye getirilişi ve Abdullah isimli kişi ile
kavuşmasını konu alan programda yardımcı olan “Emniyet
470

Teşkilatı’na, İstanbul Dış Hatlar Pasaport Şube tüm personelini”
onların hepsini “bacıları” olarak öpmektedir (24.12.2008). Ayrıca
sadece büyüklerin değil 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramında evinin kapılarını minik hayranlarına açarak hepsine yeni
albümünün CD’sini imzalayarak çocukların da “o minik yüreklerin
Seda ablası” dır (24.02.2009).
Dolayısıyla Seda Sayan asıl mesleği “ses sanatçısı” iken,
herşeyden önce kayıtsız şartsız güvenilen, herkesin iyiliğini düşünen,
koruyucu, toplumun dert ortağı, itilip kakılmışların sırdaşı ve onların
haykıran sesin “Seda”sı bir “abla” ya dönüşmektedir. Böylece,
eleştirel bir bakış içermeyen sorgulama olmadan kayıtsız şartsız bir
teslimiyet söz konusu olmakta ve bu diğer yandan da izleyicilerin
kolektif iradeyi ve vicdanı onların iradesine bırakmak gibi genel bir
sonuç ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla, sorun ticari televizyonların
reyting olgusunu dikkate almalarının yanı sıra aynı zamanda bu
mantığı üreten koşulların da yine kendini besleyen güvenceleri
bulabilmiş olmalarıdır (Köse, 2004, s.233).
Programlarda öne çıkan diğer konulardan biri Sayan’ın kullandığı
dildir. Daha öncede bahsedildiği gibi halkın hayatını eskiden yaşıyor
olmasına ama artık kazancı nedeniyle öyle bir hayat yaşamasına
rağmen özellikle gelmiş olduğu alt tabakanın dilini değiştirmeyip
programlarda ısrarla bu dili (argoya kaçan bir dil) kullanmaya devam
etmesidir.
Programlar Sayan tarafından kullanılan bu argo dilin kullanım
örnekleriyle doludur:
“Ne oldu buna gıı” Obez Yusuf’u zayıflatmak için stüdyoya davet
ettiği annesine hitaben (20.10.2008).
“Konuyu çok dağıtıyon ya” Çağrılan konuşmacıya hitaben
(24.04.2009).
“Hadi git manyak”, “yalaka” (11.02.2009), “manyak bu nereden
geldi yine ayol (28.01.2009), “çok salak değil mi?” (10.03.2009),
”Bak hayatım bu son şansın yeter artık ya” (28.01.2009) Burton’un
(1995, s.94) “senaryonun bir parçası, sürekli olarak belirli bir rolü
canlandıran oyuncu” olarak tanımladığı stok karakter olarak
adlandırılan Mülayim’e hitaben.
“Ay Namık çok manyaksın” Program konuğu şarkıcı Ankaralı
Namık’a hitaben (11.02.2009).
“Bu bilgileri satarım ablana gel söyle...” (07.05.2009).
“N’oluyonuzda kurt kaynıyonuz”, “bugün benden diriler valla”
Şarkısıyla stüdyoda coşan seyirciye hitaben (24.12.2008).
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“Katarak ameliyatı nedir hocam ya” İstanbul Cerrahi Hastanesi
Göz Cerrahisi Bölüm Başkanı Opr. Dr. Sinan Göker’e yöneltilen soru
şekli (30.01.2009).
“Çocuk için boşayan kocayı boşayın lan”, “gelin bakarım ben size,
bi öttüreyim şurda” İzleyiciye hitaben (16.12.2008).
“Kız kalk anam kalk”, “bağa bak bağa ben doğuttururum geç kız
gel içeri ağlama” Çocuğu olmadığı için kendisini boşayacak olan eşi
için ağlayan izleyiciye hitaben (16.12.2008).
“.......gitti gitti gerdirdi demeyi analarının don lastiği gibi
zannediyorlar....” Yüzünü gerdirdi diyen medya mensuplarına hitaben
(15.10.2008).
“Ne diyorsun hocam bunlar kafayı üşüttü” programda konuk olarak
yer alan emekli İmam Sami Yağız’ a şans oyunlarında kaybedenler
için söyledikleri (10.03.2009).
“Adet görmeden nasıl oluyor oğlum” Dr. Hakan Özörnek’e tüp
bebekle ilgili (10.03.2009).
Bourdieu’ya göre (2014, s.231), bazı egemenlerin gözünde bile
“bayağı” dilin ayrıcalıklı bir biçimi olan argo, tahakküm altında bir
itibar arayışının ve bu sebeple de paradoksal etkiler yaratmaya
mahkum bir arayışın ürünüdür. Bunlar Bourdieu’ya göre, “halk dili”
üzerine sıradan bir düşünmeyi yönlendiren direniş veya boyun eğme
alternatifleri içerisine sıkıştığımız taktirde anlayamayacağımız
etkilerdir. Bu çelişkilere rağmen Seda Sayan programlarda yukarıda
örneklerini gördüğümüz artık o hayatı yaşamamasına rağmen argo dili
kullanmaktaki ısrarı, itibar kazandırma kaygısından esin alan ve
görecelilik biçimini de alabilen bir tür popülizmdir denebilir. Çünkü
popülizm, tahakkümün etkilerini ortadan kaldırıyormuş etkisi yapar:
Halkın seçkinlik hususunda, “halkın” “burjuvalara” özenmesi için hiç
bir sebep olmadığını göstermeye çalışırken egemenlerin kendiliğinden
(bizatihi) varlıklarıyla oyunun kuralını her anında belirledikleri ve
estetik, görsel, dilsel arayışların da daha işin başında diskalifiye
etmeleridir (Bourdieu, 2014, s.229). Ayrıca bu kullanılan bayağı dil,
bir aidiyet hissi yaratarak Sayan’a duyulan sevginin devamını
pekiştirmekte ve bu sevgi ile birlikte duyulan yakınlık ise simgesel
şiddetin işlemesi için bir kanal oluşturmaktadır.
Bourdieu’ya göre, bu strateji, hükmedilenlerle bir tür yakınlık
içinde bulunduklarını iddia edenlere, kendilerini “halk” üzerinde bir
nevi şufa hakkı (medeni hukukta öncelikli önalım hakkı) sahibi
buradan hareketle de özel bir görev sahibi olarak sunma imkânı tanır.
Aynı zamanda bu faillere entelektüel inceliğe pek müsait olmayan
edinim şartları tarafından dayatılmış düşünme ve ifade tarzlarını,
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evrensel norm olarak tesis etme olanağı sağlar. Bu eş zamanlı olarak
hem kendilerini rakiplerinden ayıran her şeyi üstlenmeye veya ortaya
koymaya hem de sözcü rolüne bürünmeye içkin “halktan” kopuşu
(öncelikle kendileri nazarında) hasıraltı etmeye imkan veren şeydir de
(Bourdieu, 2014, s.228).
Seda Sayan, programlarında “Biliyorsunuz nereden geldiğimi ben
bir gecekondu çocuğuyum....” (24.12.2008) örneğindeki gibi
“halktan” biri olduğunu, çok zor günlerden geçirdiğini her seferinde
dile getirmektedir. Fakat artık bunun böyle olmadığı yani Sayan’ın
halkın hayatını eskiden yaşıyor olduğunun ama şimdi yaşamadığını
çok farklı hayatı olduğunu Adorno’ya dayanarak şöyle açıklanabilir:
Adorno’ya göre (2007, s.79), stüdyoların büyük kampanyaları ile
yıldızlaşan insanlar, yeni bağımlı orta sınıfın ideal tiplerini
oluştururlar. Bir yıldız bir yandan kadın izleyiciye kendisinin de bir
gün
televizyonda/beyazperdede/sahnede
görülebileceğini
düşündürürken, aralarındaki uzaklığı daha da belirginleştirir.
Adorno’ya göre, ”piyango ancak bir kişiye vurur, ancak bir kişi şöhret
olabilir ve matematiksel olarak herkes aynı şansa sahip olsa da, bu
olasılık tek tek kişiler için o kadar küçüktür ki, en iyisi yok saymak ve
yerinde kendisinin de olabileceği ama hiç bir zaman olamadığı o
talihlinin sevincini paylaşmaktır”. Tıpkı Seda Sayan’ın artık
kendisiyle özdeşleştirdiği halkın hayatını yaşamaması gibi.
Adorno’ya göre “kusursuz benzerlik, mutlak ayrımın ta kendisidir”.
Türün özdeşliği, tek tek vakaların özdeşliğini yasaklar (2007, s.80).
Türk toplumu ve özetle televizyon izleyicisi, her fırsatta, belki
sözüne ve yakınlığına güvendiği popüler ikonların elinde
bulundurduğu “yüksek” yaşam standardını bir kaç kuşak sonra ve
belki asla erişemeyeceğini bildiği halde yine de özlemle kendini
inandırdığı bu “yakınlığa” bel bağlayarak “güvenmek” istemektedir.
Böylece Seda Sayan’ın “azarlamacı”, alaycı” kullandığı argo dilde,
ama aynı ölçüde “ablalık/bacılık” taraflarında bir teklifsizlik
bulunmakta, çünkü özlemini duyduğu şefkat, şefkatin kaynağını
sorgulamayı ve kuşku duymayı reddetmektedir.
Diğer bir konu da meslektir. Bourdieu’ya göre (2014, s.77),
“meslek” (çalışmamız gereği sunuculuk) adı verilen ve aslen
toplumsal olan mantık, yatkınlıklarla konumlar arasındaki uyumlu
karşılaşmalar yaratarak sembolik tahakkümün kurbanları olanların
itaat, nezaket, uysallık, sadakat ve kendinden feragat erdemlerine
hasredilmiş madun ve ast niteliğindeki görevleri seve seve yerine
getirmelerine neden olarak başka bir tahakküm uygular.
Sayan’ın sunuculuğu şefkatli sarmalama ile kurulu bir otoritedir.
Sunucu genellikle kadınlardan oluşan izleyici grubuna genel bir
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koruma sunarak, onları kurumla (Kanal D) ve kurumla özdeşleşmiş
kişiyle veya programla yoğun, çoğu zamanda patolojik (duygusal) bir
yatırıma teşvik eder. Bu nesnel fırsatlar, yalnızca hiyerarşik
göstergelerle değil (sunucu/izleyici), aynı zamanda bu hiyerarşinin
farklılığının tüm göstergeleriyle de ortaya konur (giyim, kuşam, hal,
tavır, saç baş vb.), başka bir deyişle genel olarak görünüşte önemsiz
olan ayrıntılarda, gündelik hayatın fark edilmeyen sayısız düzen
çağrısı içeren davranışlarında da son derece somut ve hissedilir
biçimde ortaya konur. Böylelikle televizyon stüdyosundaki izleyiciler
daima küçük rollerle sınırlanır, bu genel olarak zayıf cinse atfedilen
rollerdir. Bu durum ise sıklıkla aynı stok karakter Mülayim de olduğu
gibi Sayan’ın kanatları altında olmayı gerektirir ve Seda Sayan’ın
kendini daha değerli hissetmesini sağlamaya yardımcı olur. Sunucu
ise bu “çift” ilişkisinde olabilecek tüm muğlaklıklar üzerine
oynayarak, izleyicilerin kendilerini ve söyleyeceklerini ortaya
koymakta zorlanmalarına neden olur. Bir programa katıldıklarında,
söz almak ve dikkati çekmek için sürekli bir savaşım vermek zorunda
kalmaları gibi (24.04.2009 tarihli programda tüp bebek isteyen
izleyicinin “yetiş bacım” diye pankart açması), maruz kaldıkları
küçümseme; [Sayan: “Bugün burada tüpçüler çok var”, Dr. Hakan
Özörnek: “Evet tüpçüler var burada” (Tüp bebek talebinde bulunan
izleyicilere ithafen 02.06.2009), Sayan: “Tüpçüler bugün yok. Bugün
yok. Tüpçüler bugün gelmemiş” (05.06.2009)] apaçık bir kötü niyet
taşımadığı ve masumiyetin mükemmel masumluğu ile yapıldığı için
daha da acımasız olmaktadır: Sözleri kesilir, yönelttikleri bir soru
sanki iyi bir soru izleyiciden gelemezmiş gibi yaptığı üzerine bir an
düşünülmeksizin izleyicileri otorite konumlarından uzak tutma, hak
taleplerini görmezden gelinerek bir uzmana yönlendirilir: Örneğin,
20.10.2008 tarihli programda çocukları çatapat yiyerek ölen ve
“ameliyatın durdurulması yönünde” doktorun ve onları kabul etmeyen
hastanelerin ihmali iddiasında bulunan babanın ve eşinin
konuşturulmaması: Hastaneler söz konusu olunca Sayan tarafından
“bırak şimdi hastaneleri” diye sözü kesilmesi, doktor söz konusu
olunca da babanın sözü kesilerek doktora söz verilmesi ve hızlıca
reklama girilmesi gibi. Yumuşak bir söz, samimiyet (küçük adıyla
hitap etme) veya mahremiyet ifadelerine başvurma (canım, tatlım vb.)
hepsi sunucunun “tercihleri” dir, ancak bir araya geldiklerinde
izleyicinin veya konukların alçaltılmış durumuna katkıda bulunurlar.
Bourdieu’ya
göre,
toplumsal
sınıf
eşitsizliğinin
meşrulaştırılmasının bilinçli niyetlerin ürünü olmadığı, farklı
alanlardaki yapısal mütekabileyete (çalışmamızda Seda Sayanİzleyici) dayandığı fikri üzerine kuruludur. Sınıfsal ayrımlar, başka
alanlara özgü, örtülü biçimlere tercüme edilir. Aktörler, kendilerine
açık olan fırsatlar ve engeller içersinde kendi stratejilerini uygularken,
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farkında olmadan bu sınıfsal ayrımları yeniden üretir ya da
değiştiriler.
4.1.3 Bağış
Simge ekonomisinin genel ilkelerinden olan bağış mübadelesini,
Mauss “süreklilik göstermeyen bir cömert edimler silsilesi”; LéviStrauss ise “bağışın karşı-bağışa göndermede bulunduğu, mübadele
edimlerine aşkın bir karşılıklılık yapısı” olarak tanımlıyordu. Bourdieu
ise bağış ve karşı-bağış arasındaki zaman aralığının belirleyici rolü
olduğunu, yani neredeyse tüm toplumlarda alınan şeyin hemen anında
verilemeyeceğinin- yoksa bunun reddetmek anlamını taşıdığını“zımni” olarak kabulu olduğunu belirtiyordu (Bourdieu, 2006, s.165).
Simgesel metalar ekonomisinin paradigması olarak kavranan bağış
mübadelesi, kökeninde hesaplayan bir özneye değil, toplumsal olarak,
niyet ya da hesap yapmaksızın mübadele oyununa girmeye önceden
yatkın bir özneye sahip olunduğundan ötürü ekonomik ekonominin “al
gülüm-ver gülüm” ünün karşıtıdır. Başka bir deyişle, kendi ekonomik
mübadelesinin nesnel gerçekliğini bilmezlikten gelmesi, ya da
yadsıması bundan dolayıdır. Bunun başka kanıtı da bu ekonomide, ya
ekonomik çıkarın gizli şekilde bırakılması ya da açıklandığında,
bunun örtmeceli olarak, yani bir yadsıma dili ile yapılmasıdır.
Örtmece, adlandırılmayanı, yani simgesel metalar ekonomisi dahilinde
ekonomik olanı, “al gülüm-ver gülüm”ü adlandırmamızı sağlar.
“Örtmece“, yani “yumuşatarak” bir dil kullanılması simgesel
çalışmaların hem yumuşatmaya hem de formalitelere uymaya
dayanmasındandır. Grubun isteği, formalitelere uyulması ve insanın,
kendi insanlığını onaylamasıdır. Bourdieu’nün tanımıyla bencil çıkar
yasasını reddetme görünümüyle kendisine saygı gösterenlere saygı
göstermeyen toplum yoktur. Burada talep edilen, ille de gerekenin
yapılması değil, en azından onun yapılması için çaba gösterildiğinin
belirtilerinin gösterilmesidir. Bourdieu’ya göre (2006, s.170) pratik
örtmeceler, insanın toplumsal düzenin ve bu düzenin yücelttiği
değerlere, bunların hiçe sayılmaya mahkûm olduklarını bile bile
gösterilen saygı türleridir. Bu nedenle Seda Sayan’ın programlar
boyunca yapmış olduğu bağışlar büyük önem arz etmektedir. Çünkü
bu vesile ile kendi izleyicisini kendisi yaratmaktadır.
Bu çerçevede bundan sonraki bölüm Seda Sayan’ın programlarda
yapmış olduğu bağışlara bakmamızı gerektirir.
4.1.4 Kabul/Minnet
Simyanın, tıpkı bağış ekonomisi gibi işleyebilmesi için, tüm
toplumsal yapı, dolayısıyla da zihinsel yapılar ve bu toplumsal yapının
ürettiği eğilimler tarafından desteklenmesi gerekir; uygun simgesel
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eylemler için pazarın, ödüllerin, çoğu zaman maddi kârlara
çevrilebilen simgesel kârların olması, insanların çıkar gütmemekten
bir çıkarının olması, izleyicilerini ödüllendirmesi, hakkında “söz verdi
mi yapar, güvenilir” denmesi gerekir. Böylece izleyicinin de Seda
Sayan’a bağlanması için, egemenlik ve sömürü ilişkisini, o ilişkiyi
üstü örtülü biçimde simgesel olarak değiştirmeye özgü bir dizi edimle
(söz verdi mi yapmak, hediyeler vermek, doktora göndermek, vb.) bir
aile içi hane ilişkisine dönüştürecek biçimde güzelleştirmesi gerekir.
Bir ilişkinin nesnel gerçeğinin biçimini değiştirmek için gerekli olan
evcilleştirme çalışması aslında tüm programın işidir ve bunu
ödüllendirerek yapmaktadırlar. Bu da Sayan’ın programlar genelinde
dağıttıklarına bakmayı gerektirir.
Seda Sayan’ın karizmatik temsili ve “Seda Sayan Türkiye’yi
kucaklıyor” (07.04.2009) şeklinde halkın vekekaletini üstlenmesi,
Durkheimcıların sıklıkla değindikleri, sosyalin bir nevi aşkınlığının
vücuda gelmesidir (Bourdieu, 2014, s.234). Bourdieu’ya göre, temsil
etmek, yani bir kişinin veya grubun çıkarlarını göstermek ve kabul
ettirmek için vekâleti, vazifesi veya vekâletnamesi olan kişidir (2014,
s.233). Vekâlet fiili, tek bir kişi tarafından tek bir kişi lehine
gerçekleştiği zaman, durum göreceli ve nettir. Ancak tek bir kişi,
birden fazla kişinin salahiyetini elinde tuttuğu zaman, vekili olduğu
her bir kişiye aşkın bir iktidarla tevcih edilir. Dahası vekâlet ilişkisi,
temsil ilişkisinin gerçekliğini ve bir grubun ancak ve ancak grubun
vekili olarak eylemde bulunan müstesna bir kişinin (konumuz
itibariyle Seda Sayan) vekâletiyle var olabildiği durumların
paradoksunu gizler. Bütün bu durumlarda, görünüşte sıradan şekliyle
vekâlet düşüncesine göre, yerine ve namına konuşan kişiyi vücuda
getiren gruptur. Örneğin kilise hukukçularının kurduğu denkleme göre
Kilise-papadır. Konumuz itibariyle de “Sabahların Sultanı Seda
Sayan” programı Seda Sayan’dır. Oysa Bourdieu’ya göre gerçekte ise
sözcünün (Seda Sayan’ın), grubu (izleyiciyi) vücuda getirdiğini
söylemek daha doğrudur. Aşağıdaki örneklerde de göreceğimiz gibi
Seda Sayan dağıttıklarıyla kendisine duyulan sevgiyi ve minneti
(simgesel şiddetin en yumuşak hali) perçinlediği gibi, diğer yandan da
kendi izleyicisini kendi yaratmaktadır. Bu izleyici kendi habitusuna
aykırı (kültürel ve ekonomik sermayelerinin çok dışında) şeyler talep
eder duruma gelmektedir. Örneğin botoks yaptırmak vb. estetik
kaygılar edinmek gibi.
Herkes “Sabahların Sultanı Seda Sayan”ı seyretmenin eğlenceli
olduğunda ve dertlerine derman olduğunda hemfikirdir. Çünkü Seda
Sayan “söz verdi” mi yapar:
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- Zayıflama: Obez Yusuf’un tedavisi (20.10.2008), Seda Sayan
sevgisi nasıl hayatını değiştirdi: Down sendromlu Uğur’un Dr. Murat
Topaloğlu yöntemiyle 147 kilodan 91 kiloya düşmesi (11.02.2009).
- Tüp bebek: Tüp bebek talebi için izleyicinin pankart açması
“yetiş bacım...” (24.04.2009), beş kadın izleyicinin tüp bebek talebinin
Beylikdüzü Belediye Başkanına iletilmesi (11.02.2009).
- Hediye: Cezaevinden faxla istenen 40 eşortman gönderme sözü,
Laptop verme sözü ve 2 elbise verme sözü (02.02.2009).
- Evlilik: “Evlenmek isteyenler ekran başına en güzel evlenme
teklifini ekran başında yapın sürpriz ödülleri kapın” (11.02.2009)
tarihinde yayınlanan VTR’den.
- Tedavi: Şeker hastası bir izleyiciyi akapunktur tedavisi için
Akapunktur uzmanı Dr. Faruk Öncel’le yönlendirme (02.02.2009).
- Kayıp bulma sözü: “Kızım 7 aydır kayıp onun hayatından endişe
ediyoruz. 25 yaşında 3 çocuğu var” diyerek ağlayan izleyiciye:
“Tamam arkadaşlarım seninle konuşacak, gerekirse buradan anlat
emi”, “Hadi anam üzülme Allah kavuştursun inşallah belki bak
resmini göster” (16.12.2008).
- Tedavi, evlilik, çeyiz: İzleyicinin hastalığı için hastane talebi
üzerine: “etcem tabi be”, diğer bir izleyicinin evlilik talebi üzerine:
“Gelin buraya evlendireyim”, çeyiz talebinde bulunan bir izleyiciye
verilen söz: “tamam Cansu” (28.01.2009), Tanıtıcı reklam Karaca
Çeyiz Kampanyası yapılırken 2 izleyicinin çeyiz talebine gönderme
sözü: “Tamam göndereceğiz ikinize de”.
- Konuklara destek: Şarkıcı Ümmiye’ye projesi ile ilgili:
“Arkasındayım destekliyorum, ne zaman ihtiyacın varsa gel, bu proje
ile ilgili destekliyorum” (28.01.2009).
- Estetik: Şarıcı Caner’i estetiğe gönderme sözü (30.01.2009).
Bourdieu’ya göre, temsil eden var olduğu için, çünkü temsil ettiği
için (sembolik eylem) [“.........bana gelin söyleyin bir şekilde
duyurmaya çalışın” (28.01.2009), “İnsanların beni sevmelerinin en
büyük nedeni bu onlarda buradalar, beraber yapıyoruz beraber”
(02.02.2009)] temsil edilen simgeleştirilen grup vardır (halk/izleyici)
ve bu grup devamında temsilcisini grubun temsilcisi olarak var eder.
Bu çevrimsel ilişkide ise sözcünün kendini neredeyse causa sui
(kendinde neden) olarak görmesini ve görünmesini sağlayan
yanılsamanın kökünü yakalarız: Sözcü kendinde nedendir, zira
iktidarını üreten şeyin nedenidir; ona iktidar yönelten (tevcih eden)
grup, sözcüsüz (Seda Sayan’sız) ete kemiğe bürünemeyeceğinden ve
dolayısıyla tam anlamıyla temsil edilen grup olarak var
477

olamayacağından ötürü kendinde nedendir (Bourdieu, 2014, s.234).
Bu şekilde temsilin bir nevi temel çevrimi hasıraltı edilmiştir, yerine
en sıradanı bilinçlenme sorusu olmak üzere bir sürü soru ikame
edilmiştir. Siyasal fetişim sorusu ve bireylerin içerisinde vücut
buldukları grup üzerindeki kontrollerini kaybederek grup olarak
oluşturdukları veya oluşturuldukları sürecin üstü örtülmüştür. Bu
bireylerin (izleyicilerin/halkın) grup olarak yani, kendini duyurmaya,
dinletmeye veya konuşmaya muktedir bir güç olarak oluşabilmelerinin
ancak bir sözcünün (Seda Sayan’ın) lehine kendilerinden vazgeçerek
mümkün olmasından kaynaklanır. Ve bireyler çeşitli açılardan ne
kadar yoksunsalar (kültürel-ekonomik) bu durum daha da güçlü bir
şekilde ortaya çıkar. Bourdieu’ya göre siyasal yabancılaşmadan
kurtulmak, başka bir deyişle siyasal anlamda var olabilmek için her
zaman siyasal yabancılaşmayı yani, vekâleti temsilciye vererek yok
olmayı ancak kolektif düzeyde var olmayı göze almak gerekir. Bu
basitçe şu anlama gelmektedir: Egemenlerin her zaman mevcut
oldukları, hükmedilenlerin (izleyici/halk) ise ancak harekete
geçtiklerinde veya temsil araçlarına (Seda Sayan-programlar) sahip
olduklarında mevcut oldukları söylenebilir. Böylece vekâlet
faaliyetinin kendisi kendiliğinden siyasal yabancılaşmanın esası haline
gelir. Siyasal fetişizmi hedef almayan Marx’ın fetişizim konusundaki
ifadesine göre vekiller, “kendine özgü bir yaşama sahip beşer
ürünleri” ndendir (2014, s. 235). Başka bir deyişle, siyasal fetişler,
sosyal faillerin kendilerine bahşettikleri varoluşu sadece kendilerine
borçlularmış gibi varsayan kişiler, varlıklar, şeylerdir. Bourdieu’ya
göre siyasal putpereslik tam da burada, beşer ürünü siyasal şahsiyete
atfedilen değerin, kişinin nesnel bir özelliği bir karizma olarak
görmesinde yatar: Ministerium (vekâlet), mystrerium (gizem) olarak
ortaya çıkar görünür. Marx’a göre “değer’in ne olduğu alnında
yazmaz”. Bu kendiliğinden karizmanın, özgün ilkesi kendindeymiş
gibi görünen bir nevi iktidarın tanımıdır (Bourdieu, 2014, s.235).
Sadece gösteren (Seda Sayan), vekâletin kendisine verdiği iktidarı
kullanarak bazı şartlar altında grubu harekete geçirebilir ve kendisini
vekil tayin edenleri göstererek kendi meşruiyetini ortaya koyar. Bu
nedenle güvenirlilik endekslerinin açıklanması neredeyse her
programda yer almaktadır.
02.02.2009 tarihli programda Seda Sayan kendisine duyulan bu
güveni aşağıdaki sözlerle dile getirmektedir:
“...... Bu sanat, iş, politika dünyasında herkesin içinde olduğu bir
yarışmada hala bu ay şubat ayında daha da yukarılara fırlatmışsınız en
çok Seda Sayan’ın sözlerine güveniyoruz ona inanıyoruz demişsiniz
teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum......” .
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Bourdieu’ya göre, grupla özdeşleşmek ve “ben grubum” veya
“varım, öyleyse grup da vardır” diyebilmek için vekil, bir anlamda
grup içinde kendi kendini ortadan kaldırmalı, kendini gruba adamalı,
“sadece grupla var olduğunu” beyan etmelidir. Vekilin kendi kendini
onamaya eğilim gösterdiği bu evrensel stratejiyi Bourdieu (2014,
s.240), “vekilin gaspı zaruri surette mütevazidir; mütevaziliği
varsayar” şeklinde açıklamaktadır. Grubun otoritesini ele geçirmek
için grupla özdeşleşmek, kendini ona vekâlet veren gruba indirgemek
zorunda olan vekilin bir nevi “yapısal kötü niyeti”3 mevcuttur (2014,
s.242). Bu yapısal kötü niyeti kilisede çalışan memurlar üzerinden
açıklayan Bourdieu, “bu gaspı hasıraltı etmek için mütevazi hizmetkâr
sıfatından da faydalansalar da Kiliseye hizmeti (Ministerium/vekâlet),
Kilisenin üyeleri üzerinde tahakküme dönüştürürler”.
24.04.2009 tarihli programda yayınlanan VTR bu konuda güzel bir
örnek oluşturmaktadır:
“Türkiye’nin gururu Seda Sayan “artık vergi rekortmeni”, “Siz
beni bir yere getirdiğiniz çalışıyorum kazanıyorum yine size
veriyorum”, “Siz ona güvendiniz, o sizi mahçup etmedi”, “Allah bana
sağlık verdiği müddetçe sizin için çalışacağım”.
Özellikle Sayan’ın “sizin için çalışacağım” cümlesi Bourdieu’nün
“ikili yapısal oyun” adını verdiği tanımlamayı doğrular niteliktedir.
Bourdieu, bu çehre değiştirmeyi, esasen sözel bulmakta ve ”İnsanın
yaptığı şeyi, başkalarına (ve kendine) yapmadığı izlenimini vererek
yapabilmesi için, yaptığından başka bir şey söylemesi, yani onu
yapmadığını söyleyerek, sanki yapmıyormuş gibi yapması gerekir”
şeklinde tanımlamaktadır (2006, s.191). İkili yapısal oyun Sayan’ın
cümleleri içinde geçerli olmaktadır: “Allah bana sağlık verdiği
müddetçe sizin için çalışacağım”, “Artık vergi rekortmeniyim, siz beni
buraya getirdiniz çalışıyorum kazanıyorum yine size veriyorum”
(24.04.2009) buradaki yadsıma yukarıda da bahsedilen simgesel
ekonomiye geçişin en güçlü belirtisidir. Çünkü öncelikle kendisi ve
Neo liberal politikalara hizmet eden programlar için çalışmakta, Kanal
D imkanlarıyla yapılan programların ve çeşitli hastane, doktor, estetik
uzmanı, alternatif tedavi uzmanı, akupunktur uzmanının bağlı
oldukları kuruluşların getirilerini izleyicilere “sizler için buradayım”
diye dağıtmaktadır. Yani kendine hizmet ederken programlara da
hizmet etmekte ama bunu “halk için”, “sizin için” yaptığından
bahsetmektedir.
Ruhban stratejisinin hepsinin temelinde, kelimenin Sartreci anlamıyla kötü niyet, kendi
kendine yalan söylemek, mutlak anlamda iyi olan şeylerin kendi için iyi olan şeyler
olduğunu söyleyerek şeylerin kıymetleri hususunda karar veren papazın “kutsal yalanı”
yatar (Bourdieu, 2014.s.242).
3
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Bourdieu’ya göre (2014, s.241), bu vekilin kendisini basit ve
naçizane bir vekil gibi sunarak gaspını ve gaspın verdiği hükmetme,
yetkisini gizlemesi koşuluyla vekâletin gizemini korur. Konumun
içerdiği avantajları kişinin zimmetine geçirmesi, bu gaspın gizlenmesi
durumunda mümkündür: Bu ise sembolik iktidarın tanımıdır.
Sembolik iktidar ise, ikrarı yani iktidar üzerinden tatbik olan şiddetin
yanlış tanınmasını varsayan bir iktidardır. Dolayısıyla vekilin
uyguladığı sembolik şiddet, ancak ve ancak üzerinde uygulama
yaptığı kişilerin, vekâletin teşvik ettiği yanlış tanıma etkisiyle vekile
verdikleri mevki bağışlama ile bir nevi işbirliği ile gerçekleşmektedir.
Bourdieu’ya göre, sözcü/vekil, gösteri yapanları gösterme
kabiliyetine, bu iktidara sahiptir; zira kendisi bir anlamda gösterdiği
gruptur. Gösterilen (izleyici/halk) ise artık onsuz var olmaz, ona
indirgenmiştir (2014, s.238). Örneğin 20.11.2008 tarihli konu
başlıklarından biri “imam nikahlı eşe tazminat geliyor mu” olan
programın daimi izleyicilerinden Sacide hanım bu bağlılığı çok güzel
dile getirmektedir: “....lütfen Seda Hanım burada çıkan herkese örnek
oluyor buradan dersler veriliyor.....”, “ ve de insanlara Seda Hanım
yıllarca öğrettiniz, yeri geldi öğretmenler gününde başöğretmenim
diye sizi öptüm ...., bize bize çok dersler verdiniz çok, herşeyi bize
öğrettiniz......”.
Tahakküm (Bourdieu, 2014a, s.103), en güçlü dayanaklarından
birini, tahakküm ilişkisinin ta içinde doğmuş olan kategorilerin
hükmedene uygulanmasının kolaylaştırdığı yanlış tanımada bulur.
Yanlış tanıma, amor fati’nin en uç noktasını teşkil eden hükmedene ve
onun hakimiyetine yönelik aşk anlamındaki libido dominantis’e
(hükmedine duyulan arzu) yol açar ve bu da, kişinin kendisinin libido
dominandi (hükmetme arzusu) uygulamasına ket vurur. Bu tanım
Seda Sayan’a duyulan sevgiyi, hayranlığı ve güvenirliliği açıklar
niteliktedir. Sayan verdiği bir röportajda bu sevgiyi şöyle dile
getirmektedir:
“İnsanlar
bana
ve
benim
gibilere
inanırlar”
(http://www.milliyet.com.tr/tirajimabaksinlaryeterpazar/haberdetayars
iv/08.01.2006/141515/default.htm). Bu sevgi diğer yandan bir çok
şeyin sorgusuz sualsiz kabulünü de beraberinde getirmektedir. Başka
bir deyişle, başkaları için imkansız yahut düşünülemez olan kimi
edinimleri kaçınılmaz bir biçimde veya kendiliğindenlikte (yani
düşünmeden, ölçüp biçmeden) yapmaya sevkeden bu üstün kuvvet,
toplumsalın aşkınlığının vücut bulması ve amor fati (mukadder aşk,
toplumsal özde yoğunlaşmış ve kadere dönüşmüş bir kimliği
gerçekleştirmeye yönelik bedensel eğilim) gibi işlev görmesinden
başka bir şey değildir. Bu duyulan sevgi sonunda, toplumsal dünya
tarafından çizilen ve herkes tarafından bilinip kabullenilen bir
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“gizemli sınır hattının” belirlendiği bir toplumsal kimlik oluşur ve bu
biyolojik doğaya kazınarak habitusa yani bedenselleşmiş toplumsal
yasaya dönüşür (Bourdieu, 2014a, s.68).
Bourdieu (2014, s.242), Nietzsche’de yaptığı alıntıda (2009, s.7077) “Papaz kendi şahsi iradesini Tanrı olarak adledendir” der. Başka
bir deyişle, Nietzsche, temsilcilerin, evrensel değerleri kendilerine
yonttukları, bu değerlere el koydukları “ahlakı müsadere
ettiklerinden” den bahsetmektedir (2014, s.70). Böylece vekiller
Tanrı, halk, mesaj, özgürlük, gerçek vb. kavramları gasp ederek
kendilerinin eş anlamlısı haline getirirler, kendilerini kutsarlar ve
böylece Nietzsche’ye göre “her şeyin ölçüsü“ haline gelirler. Bu
özetle “ben hakikatim” demektir. Ve bu aynı zamanda vekilin kendi
dünya görüşünü temsil ettiği varsayılan grubun dünya görüşü yerine
ikame edilmesidir. Bu varolmanın dayanılmaz bir sihridir. Buradaki
“hakikat” hakikatin çoğunlukla anlaşıldığı gibi ne ampirik ne de
felsefi bir hakikattir. Çünkü kültürle ilgili “hakikat”, hakikati
bildirmenin iki biçimi olan kuramsal ve ampirik hakikat, araçsal akıl
tarafından ele geçirilmiştir. Artık hakikatin kendisi hakiki olmadığı
için, kültürle ilgili “hakikati” ortaya çıkarmakta bir zorluk söz
konusudur. Bu bozulmuşluk, açık baskı ya da çıplak tahakküm
biçiminde kendini göstermediği için, ancak “genel ile tikelin sahte
özdeşliği” gibi kavramsal terimlerle ifade edilebilir (Adorno, 2007,
s.17-19).
Kolektif gerçekliğin tekelleşmesinin bu paradoksu, her sembolik
dayatma etkisinin esasındadır: Ben grubum, vücutlaşmış kolektifim,
dolayısıyla kendiliğinden grup adına grubu sevk ve idare edenim,
grubun her bir üyesi üzerinde kolektif tazyikim demektir. Buradaki
şiddet söz tekelini elinde bulunduran vekil (sunucu) ile farklı ve
muhalif bir söz üretme olanaksızlığında (izleyici) deneyimlenir. Başka
bir deyişle “kamuya mal olma” hali, karşı tarafa hiç bir eleştirel
yaklaşım hakkı bırakmayan, tırpanlayıcı bir statü simgesini temsil
etmektedir. Çünkü “kamuya mal olma” için gerekli “güvenirlilik”
gereğinden fazla “otorite ritmi” yüklü olduğudur. Hem de söz konusu
otoritenin kaynağı olduğu iddia edilen “kamusal ilgi” ye üstünlük
kuracak ve onu baştan çıkarmaya yetecek kadar (Köse, 2004, s.240).
Bourdieu’ya göre (2014, s.244), vekilin çifte oyunu, yani öznel ve
nesnel biçimde gaspı, sözcünün yapısal kötü niyetinin kendini ifade
ettiği retorik stratejilerin, özellikle “bizden”, “bene” sürekli geçişin
dilsel tahlilini yapmak gerekir:
“Özkan Hoca yapacak ben söz verdim” (07.04.2009),
“Gördüğünüz gibi sözümde durdum dün Rezzan Kiraz’ın yorumları
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yarım kalmıştı, çok önem verdiğinizi bildiğim için benim için, sizin
için burada.....(27.11.2008).
Bourdieu’ya göre, sembolik alanda dayatmalar biçim dayatmaları
şeklinde tezahür ettiğini unutmadan, dilsel tahlili siyasal bir eleştirinin
bir aracına, retoriği de sembolik iktidarın ilmine dönüştürmek gerekir:
Özellikle sembolik dayatma yapmak istediğinde “benden”,“bize”
geçişin dilsel tahlilini yapmak gerekir (2014, s.244):
Sayan: “Bak anam bizde yalan yok anam" (15.10.2008), “Hayatım
biz sana söz verdiysek aranır, hiç merak etme” (16.12.2008).
Dolayısıyla, vekilin beni, yani hususi çıkarı, grubun resmiöğretilmiş çıkarı arasında gizlenmeli ve vekil şahsi çıkarını grup çıkarı
gibi sunmak için Marx’ın dediği gibi “hususi çıkarını
evrenselleştirmelidir” (Bourdieu, 2014, s.245). Yani bu genel olarak
soyut bir dilin, siyasal retoriğin dili ile ifade edilmesidir. Böylesi bir
akılsallık ise, birbirine benzemeyen (eşit olmayan) şeylere (eşit)
muamelesi eder, nesneleri öznelerin (düşünümsel olmayan dürtüleri)
içinde eritir. Bu eritme kavramsal düzlemdeki tahakkümdür. Amacı,
kavramsal ve teknik hakimiyet sağlamaktır (Adorno, 2007, s.14).
Bütün bunlar vekilin öznel ve nesnel biçimde meşru gaspını tesis eden
“çifte benliğin“ mantığı ile ilişkilidir. Başka bir deyişle bu “çifte
benlik” Seda Sayan için hem halkın sözcüsü olmasıyla hem de
Neoliberal politikalara hizmet eden ekonomik çevrelerin sözcüsü
olması şeklinde işlemektedir.
Tahakkümün bu özgün biçimini anlayabilmek için yani Sayan’ın
tahakkümü ile izleyicinin itaatinin paradoksal mantığını (ki bunu
kendiliğinden diye tanımlamak mümkündür), sembolik sermayesi
“güvenirlilik” olan Seda Sayan’a bu özelliğinden dolayı atfedilen
üstünlük, üretim ve yeniden üretim faaliyetlerinin nesnelliği ile
doğrulanır ve bu nesnellikte kaynağını, programlarda sunucuya ayrılan
iş bölümünden ve tüm habituslara içkin şemalardan alır. Benzer
koşullarda biçimlendirilen, dolayısıyla da nesnel şekilde uyumlu hale
getirilen bu şemalar, izleyicilerin algı, düşünce ve eylem matrisleri
olarak işlev görür. Sonuç olarak, toplumsal yeniden üretime ilişkin
karizmatik temsil, bir toplumsal sağduyu nesnelliğine yerleşmiş olur
ve bu sağduyu, pratiklerin anlamına ilişkin pratik ve doksik bir
uzlaşmadır. Ve izleyicilerin kendileri de, her türlü gerçeklikte,
özellikle içinde bulundukları güç ilişkilerinde ve bu güç ilişkilerinin
vücut bulmasının ürünü olan ve sembolik düzende kurucu
karşıtlıklarla ifadesini bulan bu düşünce şemalarını uygulamaya
koyarlar. Bu da şu anlama gelmektedir: Tanıma edimleri de aslında
pratik kabullenme, doksik benimseme edinimleridir, başka bir deyişle
o şekilde düşünülmesine ya da dile getirilmesine gerek duyulmayan,
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bir anlamda kendisinin tabȋ olduğu sembolik şiddeti “yapan”
inançlardır. Yani sembolik olarak hâkim konumu (Seda Sayan’ın
konumunu) belirten sözel veya sözel olamayan işaretler, yalnızca o
“kod” u öğrenmiş kişilerce daha kolay anlaşılabilir. Böylece
hükmedilenler, tahakküm ilişkilerine hükmedenlerin bakış açısıyla
oluşturulmuş kategorilerle bakarlar, bu da bu kategorilerin doğalmış
gibi görünmesine yol açar. Sembolik şiddet, hükmedilenin hükmedene
dolayısıyla da tahakküme göstermemezlik edemediği bağlılık
aracılığıyla kurulur; yani kendini anlamada, ya da hükmedilenleri
anlamada ve algılamada başvurdukları şemalar da (müslümanlık/
evlilik, aldatma/aldatılma, namus, dişilik, otoriteye saygı, aile
kutsallığı vb.) kendi toplumsal varlığının da bir ürünü olduğu ve
böylelikle doğallaşmış olan sınıflandırmaların somutlaşmalarının
ürünüdür (Bourdieu, 2014, s.49-50). Burada Bourdieu’nün anlatmak
istediği faillerin, denetim altına alamayacakları, işleyiş ilkelerinin
genellikle farkında olamayacakları yapısal süreçlerden aynı zamanda
hem kendi dünyalarını şekillendirdikleri, hem de bunu yaparken çeşitli
eşitsizlik ve sömürü düzeneklerini yeniden ürettikleridir (Göker, 2001,
s.244).
Sonuç olarak simgesel sermayesi “güvenirlilik“ olan Seda Sayan,
bu güvenirliliği arkasına alarak örneklerde görüldüğü gibi çıkarlı
ilişkileri çıkarsız anlamlara dönüştürerek ve keyfi iktidar ilişkilerini
eşyanın
tabiatıymışçasına
meşrulaştıracak
simgesel
emek
üretmektedir. Bu simgesel emek (yanlış tanıma) ise kültür ile sınıf
arasında, altyapı ile üstyapı arasında, kendi çıkarlarının yerleşmiş
olduğu kültür piyasaları ya da alanları tesis ederek dolayım
sağlamakta ve toplumsal düzenin meşrulaştırılmasında rol
oynamaktadır. Simgesel egemenlik ise hangi ilkeler altında
uygulanıyorsa, o ilkelerin bilinmemesine, dolayısıyla da kabul
edilmesine dayanır. Suç ortaklığı, pazarın ya da devletin
dayatmalarından habersiz gruplarda (izleyicilerde), ancak izleyici bir
anlamda “evcilleştirilmiş” se, yani hukuka bağlı olmayan bağlarla
bağlanmışsa işleyebilir.
5. Sonuç ve Tartışma
Çalışmada konu edilen simgesel iktidar sahibi/leri başka bir değişle
kanaat önder/leri kamusal bilginin, inançların, tutumların, normların,
değerlerin, ahlakın ve ideolojinin imalatçılarıdır. O nedenle bu
grupların simgesel iktidarı ideolojik iktidar biçimidir. Simgesel
seçkinlerin kamusal metnin ve konuşmanın türleri, başlıklarını,
argümantasyonunu, üslubunu, retoriğini ya da sunumu belirlemek
yoluyla tesir tarzı üzerinde önemli bir denetime sahip oldukları göz
önüne alındığında simgesel iktidarlarının, her ne kadar bir kısıtlamalar
dizisi içinde uygulansa da, hatırı sayılır ölçüde olduğu söylenebilir.
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Bourdieu’ya göre, TV kanaat önderleri (sunucu) ve
entelektüelleri/simgesel seçkinler (uzmanlar) bu ideolojiye doğrudan
katkıda bulunmaktadırlar. Bu katkı ise politik ve kültürel sermayenin
özerkliğine gölge düşürmekte ve öncelikle politik sermayenin
Bourdieu’ya göre neo-liberal düşünce tarafından “iç edilmesi”,
dolaşımda tek bir politik görüşün kalmasına neden olmakta bu da
kültürel sermayenin (sanatçı/edebiyatçı/ bilimsel/dini vb) özerkliğine
gölge düşürmekte, geriletmekte ve medya ekonomisinin ve farklı
ekonomik güç merkezlerinin egemenliği altına sokmaktadır. Buradaki
mesaj ise çok açıktır: Pazarın mantığı, diğer kültürel sektörlere kendi
hesabına katkıda bulunan medya alanı üzerinde büyüyen bir
imparatorluk olarak işlemektedir. Saf bir alan olarak “ticari” baskının
çoğalması Bourdieu’ya göre entelektüel alanın iç edilmesidir.
Kültürün ticari bir nesneye dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması,
kültürel özerkliğin de ticari bir değer olarak ele alınmasına neden
olmaktadır. Bu da kültürel sermayenin içi boşaltılarak, kültürel
sermayenin içeriğinin tamamen tümüyle keyfi eğilimlerle hareket
eden devlet tarafından belirlenmesine neden olmaktadır. Böyle bir
kültürel belirleme de, yalnızca egemen sınıfın ve ekonomik sermaye
ile çıkar birliği etmiş medya alanının ayrıcalıklarını sürdürme işlemine
hizmet etmektedir.
Fabiani’nin (1997, s.15) de bahsettiği gibi buradaki asıl sorun ise,
sadece medya alanının büyüyen imparatorluğu sorunu değil,
epistemolojik bozulmanın retorik gücü karşısında, uzun mücadeleler
ve uğraşlar sonucu edinilmiş bir özerklik yitimi sorunudur.
Dolayısıyla iletişimciler olarak görevimiz, bıkmadan bu süreçlerin
güçlü bir eleştirisini sunmaya devam etmektir.
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DİVAN ŞİİRİ VE HALK ŞİİRİ’NDE COĞRAFÎ YAKLAŞIMLAR
Divan Poetry and Geographical Approaches in Folk Poetry
Mehmet AKKAYA*
GİRİŞ
Böyle bir konuyu ele almamızın amacı, divan ve halk şiirinin nerelerde
yazılıp söylendiğini, hangi şehirlerin şair yetiştirmekte dikkati çektiğini ve
bunun sebeplerini ortaya koymak değildir. Konunun farklı bir tarafı olan
bu hususta Prof. Dr. Mustafa İsen’in tespitleri de bulunmaktadır (İsen,
1997: 150)
Bizim değerlendirmemizin amacı ise birbiriyle aynı zevk ve kültür
kaynağından beslenen bu iki şiir ırmağımızın hangi fizikî-coğrafi unsurları
yapısında bulundurduğu ve bunların nedenlerini incelemektedir. Bu
itibarla değerlendirmeyi adı geçen yerlerin özel isim olması kaydıyla;
A. Fizikî Coğrafya
1.

Nehirler

2.

Dağlar ve denizler

3.

Ovalar ve yaylalar

B. Beşerî Coğrafya
Ülkeler ve şehirler (kasaba, köy, bucak) başlıkları altında yapmayı
uygun bulduk. Ancak konunun hacmi zaman itibariyle sadece fiziki
coğrafyanın incelenmesine imkân tanıdı.
Altı asır boyunca üç kıtada kaleme alınan edebî ürünlerde muhteva
yönünden dikkati çeken bir unsur da coğrafî mekanlardır. Bu üç kıtada
onlarca ülke; dağ, deniz, ada, nehir, şehir hatta ilçe ve köyler şiirde yer alır
(Yeniterzi, 2016: 303)
İslamiyet öncesi Türk kültürü için “Bozkır Kültürü” tabir ediliyor,
divan ve halk şiirinin de kendilerine özgü kültür özellikleri vardır. Divan
şiiri, belli bir ilim kültürü temeline dayanan ve Fuzûlî’nin de dediğince
“İlimsiz şiir, esası olmayan binaya benzer” anlayışına sahiptir. Divan
şiirindeki âşık tipine bakacak olursak; o, sevgilinin vefasızlığı ve fürkat
belasıyla kendini çöllere vurur. Kimi zaman dağlara düşmüş olduğu
görülse de daha ziyade çöl, sahra umutsuz aşk için vazgeçilmez mekandır.
Sahra, çöl düşüncesinde Mecnun’un rolü büyük olsa gerek. Âşıkların
dağlara düşmesinde ise Ferhad, önemli bir isnad noktasıdır. Halk şiirinde
ise çöl düşüncesinin karşısına yayla çıkar ki bu daha gerçekçi bir
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düşüncedir. Zira halk şiirinin gelişme imkânı bulduğu çevrelerde yaylacılık
geleneği vardır. Halk şiirinin âşığı, kendini dağlara salsa da istikameti
genellikle sevgilisinin göçtüğü yayladır.
TARTIŞMA
Bu iki şiir ekolümüzün fizikî coğrafyasının tedkikinde ortaya çıkan
sonuçlar aşağıda görülmektedir:
A. Fizikî coğrafya
1. Nehirler: Gerek divan gerekse halk şiirinde ağırlıklı olarak
dikkatimizi çeken nehirlerden en başta gelenleri Nil, Tunca, Fırat, Dicle,
Şat, Tuna, Ceyhun, Kızılırmak’tır. Bu nehirlerin özellikle divan şiirinde
geçmeleri teşbih ve esas itibariyle mukayese yoluyladır. Âşıkların döktüğü
gözyaşları miktar itibariyle bu nehirlere teşbih edilir. Bu teşbihte
Kızılırmak’ta olduğu gibi renk unsuru da dikkati çeker. Nil Mısır
topraklarına bereket vermesi, güzellik timsali Yusuf’un orada bulunması
itibariyle şiiri tezyin eder. Dicle, Bağdat gibi önemli bir kültür ve ticaret
merkezinden geçmesi, Şat ise iki nehrin birleşmesi itibariyle vuslata işaret
eder. Âşık, hicran derdiyle o nisbette ağlamış ki gözyaşları Ceyhun
ırmağına dönmüş;
“Gözlerüm yaşı akar hicr ile Ceyhun gibi
Var ise hatırım iy dil neye mahzun gibi (Akkaya, 1992: 456/1)
Kimi zaman Tuna gibi coşmuş;
“Tuna suyu gibi yaşım akıtma hey kâfir
Sava rakibini gamzen yeter havale bana” (Tarlan, 1992: 5/2)
Kimi zaman da Yusuf yüzlü sevgilinin uğruna Nil gibi coşkun yaşlar
dökmüş;
“Ol melahat Mısır’ınun Yusuf-cemali şevkına
Seyl-i eşküm Nîl-veş günden güne efzûn olur” (Küçük, 1994: 499/2).
Nehirler, dağlar, ovalar aşa aşa denize kavuşurlar ki bu durum,
sevdiğine kavuşmak için dağlar, çöller aşan âşık için bir misaldir. Suyun
şırıltısı ve gürlemesi ise âşığın ahı, inleyişidir. Âşık, Fırat gibi uçsuz
bucaksız deryayı yani sevgiliyi bulma sevdasındadır;
“Ara bul deryâ-yı bî-pâyânı mânend-i Fırat
İttihad eyle yüri bir âlim-ü dânâ ile” (Çavuşoğlu, 1977: 375/4)
Âşığın gözyaşları döne döne Dicle gibi sevgilinin köyünün yollarında
dolanır;
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“Kuyın yolunda döne döne akdı gözyaşı
Seylâb-ı dîde Dicle-i Bagdad olup gider” (Küçük, 1994: 403/3)
Şarkî Anadolu’nun Erzurum-Kars yaylarında birçok tarihî olaya tanık
olmuş, sularının şifalı olduğu kabul edilen Aras suyu, divan şiirinde yine
gözyaşına misal olmakla birlikte coğrafi konumu gereği daha çok halk
şiirinde zikredilir.
“Çün cemâlün hasretinden anca feryâd eylerem
Merdüm-i çeşmüm akıdır çeşmeler misl-i Aras” (Ayan, 1994: 198/4)
Divan şiirindeki bu anlayışa uygun olarak Sürurî de,
“Akar çeşmim yaşı misâl-i Ceyhun” (Ergun, 1938: 256/3-2)
“Mübarek Nîl gibi gözlerim giryân” (Ergun, 1938: 31-15/3-3) diyerek
Nil’i ve Ceyhun’u gözyaşına emsal görüyor. Âşık Şem’î ise,
“Eşk-i çeşmüm cûş iderse sattı Ceyhun’ı geçer” (Halıcı, 1982:
14-17/4-2) dizesinde Ceyhun ile mukayeseye gidiyor. Yine Gedayî,
“Eşk-i çeşmim oldı Ceyhun, Tuna, Nîl” diyerek bu nehirleri gözyaşı
için mazmun konumunda değerlendiriyor. Bu teşbih ve mukayeseye dayalı
klasik değerlendirmenin dışında halk şiirinde Anadolu’nun pek çok
suyunun gerçeklik arz eden bir yer oluşu dikkati çekiyor. Bu gerçekliğe
uygun olarak divan şiirinde Nedîm’in zevk ve eğlence mekânı Göksu
deresini hatırlıyoruz.
“Boz bulanık akan Çoruh durulur” (Gökâlp, 1988: 52-54/3-1) diyen
Nihanî;
“Yeşilırmak Tokat’tan çağlayıp akar” (Özhan, 1992: 243-1/2-1) diyen
Kul Semaî,
“Pazarcık suyunda gönlüm bulanır” (Öztelli, 1983: 210-29/2-2)
“Engin akar Kızılırmak selleri” (Arısoy, 1985: 97/4-1) dizesinde Âşık
Sâid,
“Küffar ordu kurdu Tuna boyuna” (Köprülü, 1930: 640/2-3) diyen
Ruşenî,
“Beş gün oldu Ceyhun suyun geçeli” (Öztelli, 1983: 140-128/4-2) diye
haber veren Karacaoğlan’da sular hep tarihi gerçeklik içinde yer
almaktadır. Divan şiirindeki belli maksatlarla geçmekte olan nehirlere
karşı halk şiirinde coğrafi şartlar ve zaruretler içinde yukarıda adı
geçenlerden başka Mercanpınarı-Serdarî, Akpınar-Sıtkı Baba, Tecer SuyuRuhsatî, Tıdık deresi-Tatar deresi-Değirmen deresi-Karacaoğlan gibi dere
ve ırmaklarında isimleri geçmektedir.
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2. Dağlar ve denizler: Dağlardan divan şiirinde en sık adı geçen Tûr,
Kâf, Necd’dir. Bunun yanısıra; Ağır (Ağrı), Arafât, Bî-Sütûn, Cebel-i Nûr,
Cebel-i Rahme, Cudî, Elbürz, Hira, Karacadağ, Merve, Necd, Safâ
(Yeniterzi, 2016, s.303) dikkati çekmektedir.
Tûr, Hz. Mûsâ
münasebetiyle ve Allah’ın tecellisi dolasıyla şiire girmiştir. Bu dağ,
genellikle Vadi-i Eymen ile tenasüb içinde anılır. Nesimî;
“Hak Te’alâ çün tecelli eyledi Tûr üstine
Nûsî-i İmrân delilidür yakın hüsnün nişan” (Ayan, 1994: 295/5) ve
Şeyh Gâlib;
“Velik nutk-ı hâkimâne devr-i digerdür
Olur mı her mütekellim kelim-i vadi-i Tûr” (Okçu, 1993: 15K/33)
diyerek, Tûr dağını bu kıssaya işaret eden bir mekân olarak zikrederlerken,
“Ne Tûr’um var ne duragım
Hiç yerde yokdur duragım” diyen (Tatcı, 1991: 138-175/4-1) Yûnus,
“Tûr’a bin bir kelam ne güzel uymuş” (Ergun, 1938: 47-2/11-1) diyen
Âşık Ömer ve
“Benim aşkım tecelli Tûr kalbimdir benim Mûsâ” (Kasır, 1985: 2546/1-1) diyen Seyrânî’nin şiirlerinde Tûr, dini özelliğiyle divan şiiriyle aynı
anlayışta şiire girmiştir.
Bîsütûn, Ferhâd’dan dolayı divan şiirinde oldukça önemli bir yer işgal
eder. Sevdiği için olmayacak işlere kalkışan, dağlar delen âşık Ferhâd,
şairler için güzel bir müşebbehünnih ve kıyaslamada önemli bir şahsiyettir.
Hayâlî;
“Acır beni bulunmadı gerçi ki Bîsütûn
Ferhâd matemine geyer kara hareyi” (Tarlan, 1992: 498/4) diyerek, bu
hikâyeye güzel bir hüsn-i ta’lille işaret ediyor, Hayretî, Ferhâd’ın
Bîsütûn’a gitmesini dağın büyüklenmesine bağlıyor;
“Ululandugı için Bîsütûn
Yüridi üstine yol kesdi Ferhad” (Çavuşoğlu & Tanyeri 1981: 43-3)
İslam dininde önemli bir yere sahip olan Arafat dağı, hac ve kurban
vesilesiyle anılır. Rivayete göre Ademle Havva tekrar burada buluşmuşlar
ve Hz. İbrahim, Cebrâil ile burada görüşmüştür. Yahya Bey;
“Ya mahşer-i Arafat’a varup sigâr u kibâr
Karınca gibi zelîl oldugını gördün mi” (Çavuşoğlu, 1977: 485/4)
diyerek oradaki insan kalabalığına ve insanın zelilliğine dikkat çekiyor.
Nesimî ise;
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“Lebbeyk uranların Arafatında aşkının
Teslîm-i candan özge kapunda rızâsı yok” diyerek Arafat’ın canın
teslim edildiği yer olduğuna işaret ediyor. Yûnus Emre; “Ol dost için
Arâf’a kurbân olup çıkam benim” (Tatcı, 1991: 145-187/11-2) derken,
Ruhsâtî de, “Çıkıp Arafat’a kurbânı yetiş” (Kaya, 1994: 511-511-422-4)
diyerek bu dağın dinî yanına dikkati çekiyorlar.
Dağlar içinde erişilmezliği, olağanüstülü ve sırlarla dolu olmasıyla şiire
giren Kâf dağı, hayalî mekanlar içinde değerlendirilir. Fuzûlî,
“Mihnet-i ışk ey dil âsândur deyu çoh urma laf
Işk bir yükdür ki ham bulmış anun altında Kâf” (Tarlan, 1985: 145/1)
beytiyle aşkın yükünü Kâf’ın bile çekemediğini söylüyor. Zâtî ise,
“Şeh-bâz-ı şâh-ı himmetüz ey pâdişâh-ı hüsn
Ankâ-yı Kâf-ı ışkun olupdur şikârımuz” (Tarlan, 1967: 548/8) diyerek
aşkla Kâf dağındaki ankâya işaret ediyor.
Kâf dağı motifi, halk şiirinde pek itibar bulmamakla beraber daha çok
masallar (Güney, 1971)’da geçmektedir.
Hayâlî, bir beytinde (Tarlan, 1992: 239/5) Necd dağını zikrederken
Yahyâ Bey de (Çavuşoğlu, 1977: 14-IV-2) Agar dağından bahseder. Daha
ziyade telmihe dayalı bu kullanımların dışında halk şiirinde özellikle
Tekke edebiyatının daha çok İslâm coğrafyasında anlam kazanmış dağ
isimlerinin dışında çok zengin bir dağ kültürü dikkati çekmektedir.
Asırlara ve şairlerin doğup yaşadıkları mekânlara göre bunların içinde
Doğu Anadolu, İç Anadolu, Akdeniz Bölgesi dağlarının ağırlığı fark edilir.
Halk şiirinin kurumlaştığı özellikle XVI. Yüzyıldan itibaren Anadolu,
dağıyla nehriyle ovasıyla şiire girmiştir. Bu yüzyılın belki de en sık adı
geçen dağı Köroğlu sayesinde Çamlıbel olmuştur. Doğu Anadolu’daki
Çıldır dağı, Koç, Yıldız dağı, daha sonraki devrelerde Ağrı dağı, Toroslar,
Ilgaz, Binboğa, Erciyes, Emirdağ’ı, Nemrut, Çiçekdağı, Eğri, Aladağ,
Gâvur dağları, Bulgar dağı, Tecer dağı, Karacadağ gibi dağlar gerçek
anlamda aşılmazlıkları, güzellikleri, sılayla arada engel oluşları ve bazen
de âşıkların mekân tutmaları itibariyle şâirlerce sıkça işlenmişlerdir.
Karacaoğlan, “Yavrumun gittiği Bulgar dağıdır” (Öztelli, 1983: 259304/4-1),
Ruhsâtî, “Zorla çiçek dağı karşıma geldi” (Kaya, 1994: 503-411/4-1),
Ercişli Emrah, “Yağmur yağar Ağrı dağı düzüne” (Sakaoğlu, 1987:
101-12/4-1),
Karacaoğlan, “Gece Binboğa’da yatalım atım” (Öztelli, 1983: 13310/5-4),
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Kuloğlu, “Mardin dağlarına uğrarsa yolun” (Öztelli, 1994: 321-40/5-3)
B. Gedâyî, “Olur şimdengirü artık bana mesken Âlem dağı” (Ergun,
1934: 73-56/7)
Dadaloğlu, “Koç Dağı’nda kekik biter” (Öztelli, 1994: 223-35/7-3),
Dadaloğlu, “Kırık kırık eser yelin Binboğa” (Öztelli, 1994: 251-58/12),
Karacaoğlan, “Karlı buzlu akar suyun Erciyes” (Öztelli, 1983: 43643/3-4) ve
Köroğlu, “Buyurun ağalar buyurun beğler,
Çamlıbel’in yaylasına çıkınca,
Keşke gelmeseydim Çin iline,
Kara bayrak dikin Çamlıbel’ime” (Öztelli, 1994) diyen şairler ve adını
zikredemediğimiz pek çok şair için sırdaş ve yoldaş olan Anadolu dağları,
halk şiirinin coğrafyasında önemli bir cephe oluşturmaktadır.
Deniz, her iki şiir şubesinde de nehirlerde olduğu gibi genellikle miktar
ifade etmeye dayalı teşbih ve tasavvufî şiirlerde de vahdet ifadesi olarak
geçer. Dîvân şiirinde bahr-ı Rûm (Akdeniz), bahr-ı Kulzüm (Kızıldeniz),
Çin denizi, Karadeniz zikredilir ki bunların çoğunda kızıl, ak ve kara
renkleri etkili olmaktadır.
Hayâlî, “Tâ ki dil virdi sana şûrîden oldu Bahr-ı Rûm
Mevcden ebrûların bâg-ı behişte itdi çîn” (Tarlan, 1992)
diyerek, Akdeniz’i âşığın gözyaşları için benzetme unsuru olarak görüyor.
Karacaoğlan’ın “Ilıktır da Akdeniz’in kenarı” (Öztelli, 1983: 250292/3-1) ve “Aşağıdan Karadeniz iniler” (Öztelli, 1983: 234-269/1-1)
deyişlerinde teşbih ve tevriye amacından uzak tabii bir habercilik söz
konusudur.
Divan şiirinde göller ise konumları gereği pek yer almazken, halk
şiirinde Van, Aral, Baykal, Bingöller, Hazar, Binboğa gibi göl isimleri
dikkati çekmektedir. Bunların zikrinde şairlerin buraları görmesi veya bir
efsanesinin bulunması (msl. Binboğa, Bingöl)nın önemli rolü vardır.
Tabîbî, “Yıkanın durgun Gölcük gölünden
Elâzığ düzüne konun turnalar” (Ergun, 1938) diyerek, turnalara
yol gösterirken Dadaloğlu da
“İçen ölmez Binboğa’nın gölünden” (Sakaoğlu, 1986: 117-50/3-2)
dizesiyle Binboğa’nın sularının güzelliğini haber veriyor.
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3-Ovalar, yaylalar ve çöller
Divan şiirinde ova ve yayla kültürüne rastlamak pek mümkün değildir.
Bir mekânın şiire girebilmesi için telmihe, tevriyeye, teşbihe uygun düşen
bir özelliğinin, hikâyesinin bulunması gerekir. Bunun yanında çöl,
özellikle Kerbela vak’asından dolayı şiirde önemli bir yer tutar. Konuya
istinaden yazılmış maktel denilen şiirler mevcuttur. Bu husus, halk şiirinde
Tekke şiirinin yanı sıra özellikle Ali kaynaklı Alevî-Bektâşî şairlerince
kıymet bulmuştur.
Ova olmamakla birlikte Eymen vadisi, Mûsâ’ya bağlı olarak, Tûrla
birlikte tecellî hususunda mekân adı olarak geçmektedir. Cevrî,
“Vâdi-i Eymen idüp deşt ü deri berk-ı harîfe
Her ser-i şâh-ı şecer şu’le-nis’ar oldı yine” (Ayan, 1981: 214/2)
Ve Hayretî,
“Tûr-ı Mûsî’dür tenüm gönlümde nûr-ı aşk-ı pâk
Şol tecelli narıdur kim Vadi-i Eymen’dedür” (Çavuşoğlu & Tanyeri
1981: 58/2)
diyerek, Eymen’le tecellîye işaret ediyorlar. Refi’î Âmidî ise klasik
anlayıştan biraz farklı olarak,
“Gönlüm Harem ovası gibi eyledim giniş
Oldı o gözleri geyigün koşacak yiri” (İsen, 1997: 268/5)
diyerek, gönlü, ceylan sevgilinin koşacağı bir ovaya teşbih ediyor.
Divan şiirinde anlayışı gereği bu mekanlarla ilgili bir sıkıntı söz
konusuyken halk şiirinde dikkate değer bir zenginlik göze çarpar. Yayla ve
ova mekanları, göçebe kültüründe kış ve yaz yaşantısının mekanlarıdır.
Bu mekânların içinde doğuda Muş ovası, Uzunyayla, Pasin ovası,
Mescit ovası, Orta Anadolu’da Tekir yaylası, Elbistan ovası (Maraş), Batı
Anadolu’da Söğüt ovası, Anadolu dışında Mohaç ovası dikkati
çekmektedir.
Dadaloğlu, “Uzun yayla dede yurdum” (Sakaoğlu, 1986: 104-38/4-3),
Dadaloğlu, “Karataş dersen de bir düzgün ova” (Sakaoğlu, 1986: 46/11),
Âşık Ömer, “Sayran yaylasında üç gece yattık” (Elçin, 1987: 51-34/41),
Karacaoğlan, “Yarçın yaylasında bir güzel gördüm” (Öztelli, 1983:
432-37/1-1),
Âşık Kerem, “Güzel gider Muş ovası” (Atalay, 1930: 64/1-2),
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Meslekî, “Yine karla doldu Mescit ovası” (Güney, 1953: 52-8/2-1)
Diyen şairler, gördükleri, yaşadıkları, âşık oldukları yayla ve ovaları
bize tarife çalışırlar. Bağdat’ın yaklaşık 100 km uzağında bulunan ve
M.683 Muharremin onuncu günü Hz. Hüseyin’in Yezid’in kuvvetleri
tarafından susuz bırakılarak şehid edildiği yer olan Kerbelâ, divan ve halk
şiirinde sıkça dile getirilmiştir.
Şemsî Paşa, denizlerin suyunun acı olmasını güzel bir sebeple Hz.
Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilmesine bağlar;
“Kerbelâ’da teşne-leb cân virdügine acıdı
Anınuçun şûr oldı âb-ı deryâ yâ Hüseyn” (Akkaya, 1992: 297/2),
Ruhsâtî ise, Kerbela’daki ateşin hikmetini sorar; “Verdin Kerbelâ’ya
nârı hikmet ne” (Kaya, 1994: 255-76/1-2). Âşık Şenlik de yine Hüseyin’le
ilgili “Kerbelâ çölünde İmam Hüseyin” (Aslan, 1975: 214-114/5-3)
diyerek, hâl-mahal ilgisi kuruyor. Bu ortak mekânın dışında özellikle halk
şâirlerinin şiirlerinde,
“Anberistân oldu hep Mekke Medine çölleri” (Ergun, 1934: 53-38/31),
“Mısır çöllerinde halk etmiş ânı” (Aslan, 1978: 55-8/2-3),
“Arzulayıp gider Bağdat çölüne” (Öztelli, 1983: 373-455/4-3),
“Başına zindandır Halep çölleri” (Kasır, 1985: 143-101/3-3) gibi
deyişlerle geçen bu çöller, eski devirlerden beri Ortadoğu’da belirli
özellikler arz eden mekanlar olarak bilinmektedir.
SONUÇ
“Nehirler, Dağlar, Denizler, Ovalar, Yaylalar ve Çöller” başlıkları
altında yaptığımız inceleme sonucunda divan şiirinde adı geçen yerlerin,
genellikle Arap-Fars edebiyatının etkisinde şiire girdiğini söyleyebiliriz.
Bu coğrafî unsurların, -geleneğinin de etkisiyle- telmih, teşbih, tevriye ve
mübalağaya istinaden herkesçe bilinen, dinî, tarihî ve mitolojik
özelliklerinin bulunması dikkati çekmektedir.
Divan şiirinin mazisi çok eskilere uzanan ve daha ziyade İslâm
dünyasını içine alan bu fizikî çevresine karşılık Halk şiirinde yaşanan,
bilinen, gezilip görülen Anadolu, fizikî çevreyi teşkil eder. Bu çevrede
divan şiirindeki sanata dayalı kullanım kaygısı pek görülmez. Şâir, bir
nehri teşbih unsuru olarak şiire soktuğu gibi sadece onun özelliklerini
anlatmak için de zikreder. Divan şiirinin fizikî coğrafyası genellikle
Anadolu dışına taşan bir görünümde olmasına mukabil, halk şiirinin
özellikle Anadolu içinde nehriyle, dağıyla ovasıyla kendisine bir sınır
çizmesi, şiir anlayışından ileri gelmektedir. Ortak çevre yanında doğuda ve
batıda farklı çevrelerin ortaya çıkmasında önemli nokta da şiirin
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oluşumunda zaman ve mekân meselesidir. XIII. ve XIV. yüzyıllarda halk
şiirindeki çevre, divan şiirinden farklı değildir. Divan şiirinin gücünü
dünyaya kabul ettirdiği XV. yüzyıl ve zirvede olduğu XVI. yüzyılda âşık
tarzı halk şiiri, henüz yeni ay gibidir. Divan şiiri, XVIII. yüzyılda son
büyük ustası Şeyh Gâlib’le yavaş yavaş vedaya hazırlanırken, halk şiiri şiir
meclisindeki yerini sağlamlaştırmış, XIX. ve XX. yüzyıllarda ise şâir
sayısı ve eserleri itibariyle tartışılmaz bir mevki kazanmıştır.
Yine konuya mekân cephesinden bakacak olursak, divan şairlerinin
yarısından çoğu İstanbul’da yaşamıştır. Bunu Bursa, Edirne, Konya,
Manisa, Kastamonu, Amasya gibi şehirler takip eder. Ve bu şâirlerin pek
çoğu medrese düzeyinde eğitim görmüşlerdir. Halk şâirlerinin yetiştiği
Sivas, Maraş, Erzurum, Kars, Artvin, Kayseri, Çankırı, Çorum gibi
şehirlerin yer aldığı İç ve Doğu Anadolu bölgeleri İstanbul mukabilidir.
Şâirler, gezdikleri, gördükleri yaylaları, dağları, suyunu içtikleri ırmakları,
dereleri anlatma yoluna gitmişlerdir.
Sonuç olarak divan şiiri ve halk şiirinin coğrafyasında aynı anlayıştan
kaynaklanan ortak sahalar mevcuttur. Bunun yanında Divan şiiri kendine
özgü kültür anlayışından ileri gelen etkiyle Anadolu dışında da kendisine
bir coğrafya meydana getirmiştir. Halk şiiri ise kimi özellikler itibari ile
Anadolu dışına çıkmış olsa da daha ziyade Anadolu -özellikle orta, güney
ve doğu- da kendine fizikî bir coğrafya sahası çizmiştir.
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HALKLA İLİŞKİLER VE KALİTE
Public Relations and Quality
F.Kucukbas DUMAN* & Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU**
C. Nihal YURTSEVEN*** & Eray YURTSEVEN****
Giriş
Birden fazla bilim dalı ile beslenen, bu bilimlerin verileriyle
senteze ulaşan halkla ilişkiler kavramı üzerinde, uzun süre tam bir görüş
birliğine varılamaması, kavramın sosyal bilimlerin alt dalları içinde
yorumlanmasına neden olmaktadır. Yönetime danışmanlık işlevi ve
pazarlama iletişimine verdiği desteğin yanında, çok farklı alanlara
uygulanabilen halkla ilişkiler, birlikte düşünüldüğü komşu dallarla ilişkili
olduğu kadar bağımsız bir faaliyet alanıdır da. Kavramın tarih içinde
geçirdiği değişim, komşu dallarla olan iç içeliği ve özellikle çok farklı
alanlara uygulanabilir olması, tek bir tanım üzerinde birleşilmesini
güçleştiren temel nedenlerdir (Kazancı, 1982:36).
Kavram üzerinde görüş birliğine varılamamış olması, Foundation
for Public Relations Research and Education’u geniş çaplı bir araştırma
yapmaya yöneltmiş, bu çalışmada, halkla ilişkiler kavramının çevresel
faktörler ve son yetmişbeş yılda yaşanan değişimlerden nasıl etkilendiği
araştırılmıştır (Peltekoğlu, 1988: 1-6).
65 uzmanın yaptığı çalışmanın sonucunda saptanan, 472 tanımın
analizi ışığında varılan tanıma göre, halkla ilişkiler, “bir işletme ile hedef
kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı oluşturmaya ve sürdürmeye
yardımcı olan ayrıcalıklı bir yönetim görevidir.”
Bu araştırma sonucuna göre halkla ilişkiler (Harlow, 1976):
Uzmanlık gerektirir.
Halkla ilişkiler bir yönetim görevidir ve uzmanlar
tarafından yerine getirilmelidir.
*
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Kamuoyunun etkisinin farkında olarak çeşitli gruplar
arasında iletişimi düzenler.
Hedef kitlenin davranışları hakkında yönetimi
bilgilendirir, kuruluşun gerek duyduğu araştırmaları yaparak önerilerde
bulunur.
Kuruluşun kar amacı yanında sosyal sorumluluğunun da
olduğunu kanıtlayacak biçimde davranmasına yardımcı olur.
Kamuoyu araştırmaları ve diğer araştırma yöntemleri ile
çeşitli iletişim araçlarından yararlanır.
Gerek danışman firma, gerekse kuruluş içi halkla ilişkiler
birimi olsun, yönetimin bir parçası olarak faaliyet gösterir.
Halkla ilişkiler, ister uygulamada var olan ama önemi son yıllarda
iyiden iyiye hissedilen pazarlama iletişimindeki yeri, isterse yönetim
fonksiyonu olarak değerlendirilsin, ortak nokta iletişim sürecinin
vazgeçilmezliğidir. İletişim, kimi zaman tüketiciyi hedeflemekte, kimi
zaman hedef kitle çalışanlar olmaktadır, ama iletişim her zaman vardır. Bu
nedenle, halkla ilişkilere yeni isimler aransa da faaliyet alanı genişlese de
iletişim değişmeyen öğe olarak varlığını sürdürecektir.
2. Halkla İlişkilerin Branşları
Aydede (2002)’ye göre halkla ilişkilerin branşları şu şekilde
sınıflanabilir:
Kurumsal Halkla İlişkiler (Corporate PR): Bu halkla ilişkiler
uygulama tipi, kurum ve kuruluşların, sağladıkları ürün ve hizmetlerden
çok, karmaşık tanıtım faaliyetlerini kapsamaktadır. Kurumun olumlu
tanınmasını sağlama ve ortaya çıkabilecek tüm kriz durumlarıyla mücadele
etme olanağı sağlar.
Finansal Halkla İlişkiler: Yıllık genel toplantı organizasyonları,
ortaklarla ilişkiler, şirket birleşme stratejileri ve finansal değişimler
konularında uzmanlaşmayı gerektiren bir halkla ilişkiler koludur.
Kurum İçi İletişim (Employee Communication): İç iletişimin
güçlü olması, çalışanların arasındaki bağların sıkı ve ilişkilerin iyi olmasını
sağlar. Bu durum da bir kurum için artı değerdir. İç haber bültenleri,
bilgilendirme toplantıları ve eğlendirici etkinlikler, kurum içi iletişim
araçlarıdır.
Lobicilik (Lobbying): Kurumların, ulusal ve yerel düzeyde
politikacılarla, yerel yetkililer ve etkili gruplarla ilişkileri önemlidir.
Lobicilik ise, günümüz iş dünyasının pek çok alanında geniş bir kapsamda
kullanılmakta olan, güçlü bir organizasyon ve ayrıntılı bir süreçtir.
Lobicilik, yasaları ve düzenlemeleri iyileştirmek ve aşmak adına, yasama
üyeleri ve devlet memurlarına yönelik çalışmaları içerir.
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Sosyal Sorumluluk: Yeni pazarlama trendlerinde ürünle kurum
markası ilişkilendirildiği için kurumların değerleri, toplumsal
sorumlulukları, iyi vatandaş olmaları anlam kazandı. Kurumu saygın
vatandaş olarak konumlandırmak kurumsal iletişimin konuları arasındadır.
Pazarlama Temelli Halkla İlişkiler: Satışı ve müşteri
memnuniyetini teşvik eden, şirketleri ve ürünleri, tüketicilerin istekleri,
ihtiyaçları, çıkarları ve özel ilgi alanları ile özdeşleştiren inanılır, güvenilir
bilgi ve etkileşim iletişimini kullanan toplam bir planlama, yürütme ve
değerlendirme programı sürecidir.
3. Halkla İlişkilerde Yaklaşımlar
Ana Akım Yaklaşımlar
Halkla ilişkileri de içine alan önde gelen ana akım kuramlar
ekonomik bağlamda Adam Smith’in siyasal ekonomi görüşünden
başlayarak, Taylorizm, Fordizm, Friedman’ın neo-liberal siyasal
ekonomisi ve 2000’lerin Post-Fordizmine doğru bir tarihsel gelişme seyri
göstermiştir (Erdogan, 2007). Bu kuramlarda halkla ilişkiler ekonomik
etkinliği geliştiren bir faktör olarak yer almaktadır. Sosyolojik bağlamda
halkla ilişkiler 1900’lerin “muckracking” gazetecilik yaklaşımından,
1920’lerde Walter Lippmann’ın kamuoyu anlayışı ve akademik siyasal
bilimin kurucusu Harold Lasswell’in propaganda yaklaşımına doğru
gelişmiştir. Lippmann gibi, Lasswell’in de temel fikri fazla
demokratlaşmanın
getirdiği
sorunlar
nedeniyle,
propaganda
mekanizmalarını kullanarak insanların düşüncelerini kontrol etme
yönündedir (Chomsky, 1997).
Psikolojik, sosyal psikolojik kuramlar bağlamında halkla ilişkiler
Freud’un psikanalizi ve Pavlov’un şartlanmış refleks yaklaşımıyla
başlayan, 1900’lerin davranışçılığıyla devam eden ve büyük çoğunlukla
denge anlayışına dayanan denge kuramlarıyla davranışçılığı birleştirerek
insan bilincini ve davranışlarını yönlendirmeyi arayan duruma ulaşmıştır.
Örgütle ilgili kuramların halkla ilişkilere yansıması kuramın odak
noktasının ne olduğuna bağlı olarak şekillenir. Ana akım yaklaşımlar örgüt
oluşumu için bazı ön koşulların olması gerektiğini belirtir. Bu koşullardan
önde gelenler kapasite ve işbölümüyle ilgilidir.
Eleştirel Yaklaşımlar
Alternatif (eleştirel) yaklaşımlar halkla ilişkileri egemen
anlamlandırmalardan farklı biçimlerde nitelemektedirler. Bu nitelemeler
çoğunlukla halkla ilişkilerin çıkış nedenleri ve gelişmesinin bağlı olduğu
koşullar, örgütlenme ve iş yapış biçimleri, toplumda gördükleri ideolojik
ve ekonomik etkinlikler gibi konular üzerinde durmaktadırlar.
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Frankfurt Okulunu takiben, özellikle 1960’lardan beri artan bir
şekilde, ana akım yaklaşımlar Marksist siyasal ekonomi ve kültürel
incelemeler geleneği tarafından eleştirilmiş ve iletişime tarihsel ve eleştirel
bir yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımlar halkla ilişkileri iletişim, medya,
kültür endüstrisi, bilinç yönetimi ve ideoloji ile ilgili çerçeveler içinde ele
almıştır. Bu yaklaşımların temel hareket noktası Marx veya Gramsci’nin
görüşleridir. Eleştirel kuram endüstrileşmenin etkisi ve bilimin
gelişmesiyle 19. yüzyılda yükselen sosyal eleştiriyi anlatmaktadır (Hardt,
1992). Eleştirel yaklaşımlarda, önce birbirine bağlı olan fakat sonradan
birbirinden kopan iki farklı yol izlenir. Birincisi Marx’ın tarihsel
materyalist kuramsal çerçevesine dayanan kuram ve incelemelerdir.
Bunlar Marx’ın siyasal ekonomiyi eleştirisine ve siyasal ekonomi
yöntemine dayanır. Bu kuramsal bağlamda halkla ilişkiler incelemeleri
halkla ilişkileri, kapitalist materyal ve düşünsel üretim tarzı ve
ilişkilerindeki tarihsel gelişmeler içinde ele alır. İkinci tür kuramsal
yaklaşım Marx’ın Alman İdeolojisi yapıtındaki egemen düşünceler
hakkındaki açıklamasından hareket eder. Frankfurt okulu, Smythe, Ewen,
Chomsky, Kellner, Mills ve benzerleri bu düşünceden hareket ederek
halkla ilişkileri bilinç yönetimiyle olan ticari bir faaliyet olarak ele alıp
inceler. Örneğin, Herman ve Chomsky’e göre halkla ilişkiler rıza
üretmenin bir parçasıdır ve propaganda endüstrisidir. Diğer bir grup
Gramsci ve Althusser’in ideoloji görüşünden hareket ederek kuramsal
çerçevelerini çizmekte, incelemelerini yapmaktadır. Bu ikinci grup
özellikle 1970’lerden itibaren, iletişim ve kitle iletişim incelemelerinde,
Richard Hogart, Raymond Williams, Stuart Hall’un liderliğinde başlayıp
gelişen University Of Birmingham Center for Contemporary Cultural
Studies tarafından temsil edilen kültürel incelemeler geleneğini
geliştirmişlerdir. Bu ikinci grubun bir bölümü göstergebilimi geliştirerek
post-yapısalcı yöne kaymıştır. Kültürel incelemeler bağlamında halkla
ilişkiler incelemesi, tanım dahil, sembolik söylemler üzerinde durmaktadır.
Eleştirel yaklaşımlar içinde, örneğin Chomsky’e göre (1997)
halkla ilişkiler endüstrisi temel ticari propaganda endüstrisi olarak niteler.
Bu kuramsal çerçeveye göre halkla ilişkiler “halkın nasıl düşüneceğini
kontrol etmek zorunda” kalan kapitalist endüstriyel yapının bir yaratığıdır.
Halkla ilişkilerle uğrasan bilim adamlarının ve uygulamacıların temel
kaygısı fazla demokratlaşmanın ve ekonomik pazar koşullarının getirdiği
sorunlar nedeniyle, insanların düşüncelerinin kontrolünün nasıl olacağı
yönündedir.
Proaktif ve Reaktif Halkla İlişkiler
Genel olarak “belirli amaç için çalışan kişiler topluluğu” olarak
tanımlayabileceğimiz işletmenin, halkla ilişkiler açısından hedefi, büyük
ölçüde firmanın ürün veya hizmetini kullanacak kişilerin firmaya güven
duymalarını sağlamaya yöneliktir. İşletmenin çevresindeki insanlarda
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oluşacak imajın tesadüflere bırakılmaması, bilinçli biçimde oluşturulması
halkla
ilişkilerin
en
önemli
görevlerinden
biridir.
Bunu
gerçekleştirebilmek için ise, öncelikle bir halkla ilişkiler departmanının
kurulması, daha sonra stratejilerin belirlenmesi gerekir. Ancak bu noktada
halkla ilişkiler departmanının yaklaşımı da etkin bir rol üstlenmektedir;
Halkla ilişkiler departmanı, olası gelişmeler üzerine yapılanan bir strateji
oluşturabileceği gibi, gelişmeler karşısında tedbirler alabilir, bir başka
deyişle, fırsat yaratmaya yönelik bir strateji (proaktif) veya tepkisel
(reaktif) bir yol izleyebilir.
4.Kalite Nedir?
Kalite kavramı insanların ve sistemlerin "hata yapması" ve
"mükemmele ulaşma isteği" gerçeğinden ortaya çıkmıştır. Latince nasıl
oluştuğu anlamına gelen "Qualis" kelimesinden türemiş ve "Qualitas"
kelimesiyle ifade edilmiştir.
Kalite'nin değişik tanımları bulunmaktadır:
• Kalite; belirlenen şartlar altında ve belirlenen bir zaman süresi
içinde istenilen fonksiyonları yerine getirebilme kabiliyetidir.
• Kalite, bir ürünün kulanım uygunluğunu belirleyen özelliklerinin
tümüdür.
• Kalite, herhangi bir ürün sınıfının özelliklerinin insan
topluluklarının istek potansiyelini karşılayabilme derecesidir.
• Kalite, önceden tespit edilmiş olan spesifikasyonlara ya da
standartlara göre üretim yapma olgusudur.
Alıcı tarafından aranılan belirli şartları en iyi karşılayan anlamında
kullanılan "Kalite" kısaca "amaçlara uygunluk derecesi" olarak
tanımlanabilmektedir. Buradaki amaç; kullanıcı kimsenin veya tüketicinin
istek ve gereksinimleri olmaktadır. Kalite, sınırları devamlı genişleyen bir
kavramdır. Teknoloji, değişen koşullar, ihtiyaçlar kaliteye değişik boyutlar
getirmektedir. Kalite, niteliği bakımından dinamik bir özellik taşımakta,
tüketici ihtiyaçlarına paralel olarak gelişmekte ve değişmektedir.
Tanımlar ve açıklamalardan yola çıkarak kalitenin esas olarak
başlıca 2 faktörü içerdiği görülmektedir.
1) Objektif özellikler
2) Sübjektif özellikler
Objektif özellikler insan unsurunun dışında kalan özelliklerdir.
Sübjektif özellikler ise objektif özellikleri görmekten, hissetmekten ve
düşünmekten kaynaklanan özelliklerdir. Kalitenin sübjektif özellikleri ne
ölçüde objektif hale getirilebilir ise o ölçüde kontrol etme olanağı ortaya
çıkmaktadır. Standardizasyon objektif ölçüler esasına göre çalışan bir
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yöntemdir. Diğer bir anlamda kalite dediğimiz kavramın iskeletini teşkil
etmektedir. Objektif esaslara göre yapılan bu iskelete sübjektif bazı
özelliklerin de ilave edilmesiyle kalite kavramı ortaya çıkmaktadır.
4.1.Kaliteye ulaşmada gerekli aşamalar: Kalite Çemberi
Kalite, tüketici ihtiyaçlarının ortaya çıktığı bütün alan ve
aşamalarda söz konusu olmaktadır ve ürünün özellikle hitap ettiği
tüketiciye ulaşıncaya kadar geçirdiği bütün aşamalarda izlenmesi
gerekmektedir. Kalite çemberi, tüketici ihtiyaçlarının belirlenmesinden
yola çıkılarak, ürünün daha amaca uygun, daha beklentilere cevap
verebilen, daha kaliteli olabilmesi için yapılacak üretim teknikleri, tasarım
değişiklikleri ve geliştirme işlemlerinin tümünden oluşan bir sistemdir.
4.1.1.Kalite Çemberinde Yer Alan Aşamalar
 Piyasa Araştırması
İmalatçı için alıcı veya tüketicinin ne istediğini bilmek onun satın
alabileceği kalite düzeyinde nasıl bir mal üretilmesi gerektiğini saptamak
piyasa araştırması ile mümkün olmaktadır. Ayrıca rakip mallar hakkında
bilgi de piyasa araştırması ile sağlanmaktadır.
 Ürün Geliştirme
Piyasa araştırmasının sonucunda ortaya çıkan kalite standartlarına
dayalı olarak bir ürün geliştirilecektir. Ürün geliştirme ve dizayn
çalışmalarında yer alan personel, piyasa araştırmasından elde edilen
bilgilerin üretilen mala aktarılmasından sorumludurlar.
 İmalat Mühendisliği
Malın imalatına başlamadan önce, planlama ve hazırlık çalışması
yapmak gereklidir. Bu çalışma imalat biçiminin seçimi, makina ve
araçların sağlanması, işlem koşullarının hazırlanması, personelin seçimi ve
eğitilmesini içermektedir. Ekonomik imalat için ön koşul ürün geliştirme
ve dizayn bölümünce oluşturulan hata payı (tolerans) ile imalat işleminin
gerçekleştirilmesidir. Belirlenen tolerans ise işlemlerin çeşidine bağlı
olarak değişmektedir. Bu durumun imalat mühendisliğinde dikkate
alınmaması halinde imalat sırasında ilave maliyet riski söz konusu
olacaktır. Malın denetimi de önceden planlanmalı ve hazırlanmalıdır. Bu
faaliyetler denetim planlaması olarak adlandırılmakta olup denetim
noktalarının planlanması ve dizaynı, yazılı prosedürün hazırlanması ve
denetim araçlarının sağlanmasını içermektedir.
 Satın Alma
Önceden saptanan özellikler ve standartlara uygun bir biçimde
hammadde ve diğer girdilerin en ekonomik şekilde zamanında ve kusursuz
olarak sağlanmasına yönelik çalışmalar satın alma faaliyetlerini
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oluşturmaktadır. Satın almada genellikle satın alma fiyatı ve teslim
zamanını hesaba katmak kolaydır. Malın kalitesini etkileyen faktörleri
değerlendirmek ise daha zor olmaktadır. Bu faktörlere yeterince önem
verilmemesi büyük bir riske yol açabilmektedir.
 Üretim
Amaçlanan kalitede malın, tasarımına, dizaynına uygun ve
koordineli bir şekilde imalatının tamamlanmasına yönelik çalışmalardır.
İmalat işlemi, planlanan zamanda ve istenen miktar ile anlaşmada verilen
özelliklere uygun kaliteye göre malları üretmeye yönelik olarak
yapılmalıdır. Zaman, miktar ve kalite birbirleriyle çelişen kavramlar gibi
gözükmektedir. Zaman ve miktara kalitenin üzerinde öncelik verilirse kötü
sonuçlar söz konusu olabilmektedir. İmalatta kaliteyi etkileyen birçok
faktör bulunmaktadır. Bu faktörler makinalar, araçlar, hammaddeler,
operatörler ve gözetmenlerle ilgili olup, imalatın her aşamasında yer
almaktadırlar.
 Denetim
Üretilen ürün veya verilecek hizmetin kalitesinin amaçlanan
şekilde olup olmadığı bütün aşamalarda yapılacak olan denetim ile
saptanmaktadır. Ürünün bütün bu denetim sonuçlarına göre kabul veya
reddedilmesi söz konusu olmaktadır. Üretimdeki aşamaların durumuna
göre, denetim 3'e ayrılmaktadır:
a) Başlangıç denetimi (Hammadde, girdiler vs.)
b) İşlem denetimi (İlk parça denetimi, ara denetim, operatör
denetimi, son parça denetimi, sıra denetimi)
c) Final denetimi (Tüketiciye ulaşmadan önce hatalı malların
tespiti)
 Pazarlama
İmalatı yapılan malın denetimlerden sonra piyasaya
sunulmasından önce söz konusu malın özelliklerinin ve kullanım
alanlarının tüketiciye tanıtılması gerekmektedir. Bu amaca yönelik
faaliyetler pazarlama faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Pazarlama
faaliyetlerinin hedef alınan malın piyasasında yoğunlaştırılması
gerekmektedir. Bazı satıcılarda malı olduğundan daha mükemmel tanıtma
eğilimi bulunmaktadır. Ancak bu durum tüketicide, hayal kırıklığına
uğramasından dolayı, malın düşük kalitede olduğuna dair bir düşünce
oluşmasına yol açmaktadır. Bu nedenle tüketiciye gerçek kalitede mal
sunumu önemli olmaktadır.
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 Servis
Herhangi bir malı satın alan tüketici belirli bir garanti süresinin
verilmesini tercih etmektedir. Malın kullanımı sırasında tüketicinin
şikâyetleri, problemleri olabilmektedir. Bu durumda çabuk ve etkili bir
servise ihtiyaç duyulacağı açıktır. Anlaşılır ve yeterli talimatlar, yedek
parçalar sağlanması gibi hizmetlerle satış sonrasında tüketiciye yardımcı
olunmaktadır.
4.2. Yönetim Yaklaşımları Açısından Toplam Kalite Yönetimi
TKY Türkiye kamuoyunda önemli bir yer tutmaya başladığı
1990’lı yılların ilk yarısından bu güne değin kuram uygulama bütünlüğü,
işveren ve iş görenlere sağladığı yararlar açısından sürekli tartışıla
gelmiştir. Genel yönetim yaklaşımlarına ilişkin görüşler açısından
TKY’nin değerlendirilmesi gereksinimi bulunmaktadır. Bu çalışma
kapsamında genel yönetim yaklaşımları ve TKY’nin temel özellikleri
dikkate alındığında şu sonuçlar çıkarılabilir:
TKY çağcıl bir yönetim yaklaşımıdır: Yönetim biliminde çağdaş
yaklaşımlar, Klasik ve Neo-klasik (Davranışçı – Çevreci) yönetim
yaklaşımlarının bir sentezi olarak ele alınmaktadır. Bu temel açıdan
bakılırsa, TKY’ne salt etkililik-verimlilik ne de salt insana-çevreye önem
vermektedir. TKY sonuçlara yönlendirme, işlevsel liderlik, verilere dayalı
olma ilkeleriyle daha çok bir bakıma Klasiklere özgü özellikler
göstermektedir. Bunun yanı sıra müşteri odaklılık, beklentileri karşılama,
süreç yönetimi, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürekli işlevsel eğitim
ilkeleriyle de Neo-klasiklere özgü özelliklere sahiptir.
TKY eklektik bir yönetim yaklaşımıdır: Seçmecilik kavramıyla da
anılan eklektizm, çeşitli yaklaşımlarca değer verilen öğe ya da öğretileri
birlikli bir sistem oluşturmak amacıyla bir araya getirme biçiminde
tanımlanmaktadır (Cevizci, 1999). TKY genel olarak birbiri ile çelişik ya
da çelişik gibi görünen farklı yaklaşımlara özgü nitelikleri sistematik bir
biçimde birleştirme özelliğine sahip olduğu görülebilir. Ancak TKY’nde
sistemsizlik yerine farklılıkları sistemli bir araya getirme özelliği
baskındır. TKY eklektik anlayışı üretim, tüketim ve bölüşüm süreçlerinde
görülür. Nitekim TKY, klasik etkililik-verimlilik ve sosyal paradigmaların
sentezini oluşturmaya çalışan bir anlayıştır.
TKY mesleki örgütlenmenin zayıflanmasına neden olabilir: TKY
özellikle yönetime katılma, kalite çemberleri uygulamalarıyla örgütsel ve
endüstriyel demokrasi özellikleri göstermektedir. Ancak katılım ve
endüstriyel demokrasi gibi özellikler, genelde Neo-klasik ve çağdaş
yaklaşımlarla gelişen sendika, oda vb. örgütlenmelere özgü anlayışlar
olarak görülmektedir. Bu özelliklerin uygulamaya işveren tarafından
konulması mesleki örgütlenmeleri işlevsizleştirebilir.
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TKY üretim ilişkileri açısından politik bakış açısı eleştirilen bir
yaklaşımdır: TKY yaklaşımı temel olarak maliyeti düşürmeyi, verimliliği
maksimize etmeyi amaçlamaktadır (Hodje vd. 2003). Özellikle üretimin
toprak, emek ve sermaye fonksiyonlarının bir meta olarak alım, satım ve
pazarlama olanaklarının bulunması ve bu öğelerin rekabete açılması
nedenlerinden ötürü kurumların rasyonel ve ekonomik yönetilmesi bir
zorunluluktur. Bu durum, kurumları TKY anlayışı ile üretimi artırarak en
az maliyetle, en düşük fiyatla ve en kaliteli mal veya hizmet üretmeye
zorlamıştır (Boone&Kurtz 1996). TKY’nde kalitenin maliyet açısından
niteliksiz ama ucuz gibi görünen işlerden daha ucuz olduğu görüşü
hakimdir (Bartol&Martin, 1998). Ancak bu anlayışa göre elde edilen
katma değerin nasıl bölüşüleceği konusuna ilişkin kapitalist üretim,
tüketim ve bölüşüm anlayışı egemendir. Bu bağlamda TKY uygulamaları
sosyalist görüşler tarafından eleştirilmektedir.
TKY kuram uygulama ikilemini aşmaya çalışan bir anlayış
sergilemektedir: Tarihsel gelişim sürecinde yönetimlerin temel amacı
kurumların insan, madde ve finansal kaynaklarını kurum amaçlarını
gerçekleştirmeye yönelik etkili ve verimli kullanmak olagelmiştir. Bu
tanımda etkililik kurumsal amaçları gerçekleştirmek; verimlilik ise birim
girdiden en yüksek düzeyde çıktı alma biçiminde benimsenmektedir. Bu
gerçekliğe karşın kurumların en akılcı ve işlevsel olarak nasıl yönetileceği
yönetim tarihinin sürekli olarak en başta gelen sorunu olarak gündemdedir.
Ölçme ve değerlendirme, müşteri odaklılık ve ödül süreçleri gibi
çalışmalar, kuramın uygulamaya konulmasının birer araçlarıdır. Böylece
TKY kuram ve uygulama ikilemini aşmaya çalışmaktadır.
4.3.Toplam Kalite Yönetiminin Halkla İlişkiler Açısından
Anlam ve Önemi
a) Amaçlanan Kalite: Halkla ilişkiler çalışanlarının neye ulaşmayı
amaçladıkları, uyacakları ölçütler, yaptıkları çalışmalar konusunda karar
verirken yararlanmak istedikleri standartlar, çalışmalarının sonucunda
üstlenecekleri sorumluluk. Bu, “iki yönlü simetrik” bir amaç için temel
oluşturur.
b)Yakıştırılan Kalite: Müşterilerin ve alıcıların, halkla ilişkiler
çalışanlarına, kendi deneyimlerine bakarak yükledikleri ve başkalarına da
sözünü ettikleri kalite.
c) Kanıtlanmış ya da Yerleşmiş Kalite: Gerçeklere dayanan kalite
olarak da bilinir. "Daha fazla tartışılmaya gerek duyulmayan" kalitedir.
İletişim sürecinde bütün taraflarca kabul edilir, genel terimlerle ifade edilir.
d)Kabul Edilen Kalite: Mesajın gönderildiği kişi, müşteri ya da
alıcı, kaliteyi her zaman iletildiği gibi kabul etmeyebilir.
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e)Yaşanmış Kalite: Bu, iletişim aracılığıyla hem mesajı
gönderenin hem de mesajı alanın güvenilir, yararlı, sorun çözümüne
yönelik ve benzeri biçimlerde deneyimden geçirdiği kalitedir. Halkla
ilişkiler birim ve görevlisinin yürütmek zorunda bulunduğu faaliyetlerin ve
gerçekleştirmek için çaba harcadığı amaçların başında, şüphesiz,
kuruluşun ilgili halk kitlelerine tanıtılması ve benimsetilmesi gelmektedir.
Öte yandan “Müşteriler, bir ürün veya hizmetleri, kaliteli olması şartıyla
en yüksek faydayı sağlamak isteyen kişilerdir. Müşterilerle olan ilişkilerde;
onları dinlemek, istek ve ihtiyaçlarını tam olarak anlayabilmek, anlaşmaya
varabilmek için gerekli esnekliği sağlamak, alınan sonuçları ölçebilmek ve
gerekli düzeltmeleri yaparak sıfır hata düzeyine ulaşmak, başka bir
ifadeyle koşulsuz müşteri memnuniyeti gerçekleştirmek” (Şimşek,
2000:53), örgütü halka benimsetmek ve örgüt amaçlarının
gerçekleşmesine katkıda bulunmak önemli faaliyet alanları olarak dikkat
çekmektedir. Fakat en iyi tanıtım, üründe kalite, ucuz fiyat, verimlilik,
çalışanlara sosyal ve ekonomik katkı ve topluma yansıyan hizmetlerin
kendisidir (Sabuncuoğlu, 1992:16). Şu halde belirli büyüklüğe ulaşmış
özel ya da kamu kuruluşunun, her şeyden önce, topluma yararlı işler
başarması gereği ortaya çıkmaktadır. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin hedef
kitlesi durumundaki gruplara ya da genelde kamuoyuna, toplum yararına
yapılan çalışmaların duyurulması da konunun diğer bir boyutunu
oluşturmaktadır. Böylece, halkla ilişkiler, iki aşamalı bir fonksiyonu yerine
getirmektedir (Mucuk, 1998:356). Halkla ilişkilerin her aşamasında dürüst
davranmak, araştırma ve değerlendirmede, mesajların ve programların
hazırlanmasında, planların uygulanmasında dürüstlükten ayrılmamak,
çalışmaların başarı oranını artırır. Kamuoyunun inanç ve desteğinin
kazanılması, halka doğru bilgi vermekle ve müşterinin memnun kalmasıyla
olasıdır. Onurlu çalışma, doğruluk ve güvenirlilik halkla ilişkilerin
vazgeçemeyeceği ilkelerdir. Doğruluk ilkesi, gerçeklerden ayrılmamak
olduğu açıktır. Halkla ilişkiler sanatında yalnız gerçeğin yeri vardır, gerçek
olan duyurulur, tanıtılır (Sabuncuoğlu, 1992:39). Bu doğrultuda ve bu
esaslara uygun olarak sunulacak hizmetlerin, hedef kitlelerin güven ve
desteğinin kazanılmasında büyük bir kolaylık sağlayacağı açıktır. Bu
bakımdan, toplam kalite yönetiminin temel kavramlarının, halkla ilişkiler
hizmetlerinin sunumunda ve halkla ilişkiler biriminin yönetiminde temel
kavramlar olarak kabul edilebilecek bir özellik taşıdığı söylenebilir
(Gölönü, 2000:148). 1990'lı yılların başında, halkla ilişkiler alanında da
ISO 9000 kalite sertifikası verilebileceği kararlaştırılmıştır. Halkla ilişkiler
hizmetlerinin yerine getirilmesinde kaliteyi arttırmanın üç amacı
bulunduğu belirtilmektedir (Berth&Sjöberg, 1998: 87):

belirlemek,


Halkla

ilişkiler

hizmetlerinde

ortak

bir

standart

Uygun ölçümleme yöntemleri ve rutinleri belirlemek,
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Halkla ilişkiler hizmeti alanlar ve müşterilerin, bu
hizmetlerden nasıl yararlanabileceklerini ve neler elde edebileceklerini
gerçekçi bir biçimde anlamalarını sağlamak.
Halkla ilişkilerde kalite konusunun kapsamı; halkla ilişkiler
eğitiminde kalite, nitelikli insan gücü, hizmet üretim süreçlerinin
iyileştirilmesi, meslek örgütlerinin güçlenmesi, müşteri memnuniyeti,
meslek ahlakının yaygınlaşması ve yaşam kalitesi gibi ana başlıklar altında
toplanabilir (Kadıbeşegil, 1999:80). Sonuçta, işin hem teknik, hem de
yöneticilik kapsamına giren yönleri, halkla ilişkiler hizmetlerinde ortaya
çıkan üründen müşterinin tatmin olmasında ve algılanan kalitede önemli
roller oynamaktadır. Yine de, kalitenin halkla ilişkilerin bakış açısından
incelenmesi, üretilen ürün ile görevin yerine getirilmesinde yararlanılan
süreç arasındaki farkı göz önüne almalıdır. Aslında hem ürün hem de süreç
kaliteli olmalıdır (Schukies, 1998:13).
4.4. Toplam Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Benzer
Yönleri
Halkla İlişkiler ve TKY arasında gerek amaçlar gerekse de hedef
kitle açısından büyük benzerlikler bulunmaktadır. Kalite yönetiminin
unsurları arasında yer alan sürekli iyileşme ve işin gelişmesi, tüketici
beklentilerine göre şekillenen kavramlardır. Bu doğrultuda, TKY’nin
gerektirdiği toplumsal sorumluluk ve kurumsal imaj hedefinin halkla
ilişkilerin izlediği amaçlarla örtüştüğü sonucuna varılabilir. (Sabuncuoğlu,
1999) TKY ile Halkla İlişkilerin örtüştüklerini ve ortaya çıkan
paralellikleri şu şekilde özetlemektedir;
• Bir işletmede TKY’den de halkla ilişkilerden de kurumun en alt
kadrosundan genel müdürüne kadar bütün kademelerdeki çalışanları da
sorumludur.
• TKY ile halkla ilişkilerde önce insan gelir. TK ve halkla ilişkiler
teknikleri mutlu insan yaratmakla verimli insanın ortaya çıkacağına inanır
ve sonuçta işletme performansı sağlanır.
• TKY de halkla ilişkiler de örgütlenme benzerliği taşırlar.
Organizasyon yapısı içinde her iki bölümde etkinliğin artması ve hızlı
kararların oluşması açısından doğrudan tepe yönetime bağlı olarak faaliyet
gösterirler.
• TKY de halkla ilişkiler de müşteri odaklı çalışırlar. Halkla
ilişkilerde müşteriler bir dış hedef unsuru olarak onlardan bilgileri toplama
ve kuruma ilişkin pozitif imaj oluşturmaya çalışmaktadırlar. TKY, müşteri
tatminini faaliyetlerin odak noktası olarak kabul eder. (Sabuncuoğlu, 1999)
• Kurum kalitesi ve kurum imajı iç içedir. Günümüzde rekabet
stratejisi içinde mal ve hizmet kalitesinden önce kurum kalitesi anlayışının
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ön plana çıkartılması gerektiği görüşü önerilmektedir. TKY’de başarılı
olmak için kamuoyunun kuruma yönelik algılarına da yer verilir. Kuruma
ilişkin medyada yer alan pozitif ya da negatif içerikli haberler, kurumun
çevresel duyarlılığı ve kaynakların israfını önlemeye yönelik kamuoyunun
sahip olduğu imaj bu unsurlardan bazılarıdır. Kurumun müşterileri,
çalışanlar, tedarikçileri ve hükümet ile ilişkilerinde ahlaklı ve dürüst
davranıp davranmadıklarına ilişkin kamuoyunda oluşan imaj büyük önem
taşımaktadır. Sabuncuoğlu’ nın ifade ettiği benzerliklerin yanında
eklenebilecek diğer benzer yönler şu şekildedir:
• TKY ve halkla ilişkiler çalışmalarında üst yönetimin TKY ve
Halkla İlişkilere inanmaları, özellikle her ikisinde de üst yönetimin
çalışanlara yaklaşımı çok önemli bir rol oynamaktadır.
• Her iki çalışmada da halkla ilişkilerde ürün ya da hizmetin
müşterilere (hedef kitleye) çeşitli faaliyetler ve reklam, pazarlama gibi
diğer etkinliklerle tanıtılması ve hatta düzenlenen kampanyalar ile bir imaj
oluşturulması esastır.
• TKY ve Halkla İlişkilerde, müşteri memnuniyetinin
sağlanabilmesi için, beklentilerin belirlenebilmesi amacıyla çeşitli
teknikler ile (anket, yüz yüze görüşmeler, bilgilendirme çalışmaları, vb.)
saptamalar yapılmakta ve düzenlenen toplantılarda çözümler
üretilmektedir.
• Hem TKY hem de halkla İlişkilerde iletişim çok önemlidir.
Kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarında da işletme ya da kurumların bir
iletişim politikası saptamaları gerekmektedir. Her ikisinde de sağlıklı ve
düzenli bir iletişim politikası ile bilgi akışının sağlanması temel esaslardan
birisidir.
• TKY ve Halkla İlişkiler çalışmalarında, iş birliği ortamının
yaratılması esası çok önemlidir. Çalışanlara, insana önem ve saygı çok
önemlidir. Değer verildiğini bilen çalışanın verimliliğinin artacağı ve bunu
da işletmeye farklı bir statü ve kar getireceği ilkesine inanılır. Her ikisinde
de dayanışmanın getireceği faydalar önemlidir.
• Her iki çalışmada da işlerin kişilere yönelik değil, bir ekip ruhu
yaratılarak yapılmasını teşvik etmek önemlidir. Bu nedenle TKY’ de
Kalite Çemberleri ya da farklı isimlerle de anılabilen gruplar
oluşturulmaktadır.
• TKY ve halkla ilişkilerde motivasyon (moral faktörü) çok
önemlidir. Çalışanlardan daha fazla verim elde etmek için motivasyonun
yüksek tutulması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla çeşitli çalışmalar
yapılır hatta her ikisinde de personele yönelik olarak hazırlanan anketler
dikkat çekmektedir. Ayrıca, örgütler bununla ilgili olarak ödüllendirme
sistemleri de kullanmaktadırlar.
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• Her iki çalışmada da eğitim çok önemlidir. Personelin ihtiyaç
duyduğu ya da lider veya halkla ilişkiler sorumlusunun önereceği geliştirici
eğitimler düzenlenir. İnsana önem veren işletmeler, TKY uygulaması
yapmasalar dahi, eğitime çok fazla önem vermektedirler.
• TKY ve hakla ilişkiler çalışmalarında süreklilik de önemli bir
ilkedir. Çalışmaların, etkin ve güven verici olması, sonuçların alınabilmesi
için sürekli olması gerekmektedir. Bunun için de, kaynaklar dengeli olarak
kullanılmalıdır.
• Her iki çalışmada da görev, yetki ve sorumluluklar belirlenmekte,
ast ve üst gözden geçirilmektedir.
•Halkla İlişkilerde, “Hakla İlişkiler Ahlak Yasası” na
uyulmaktadır. TKY’ de ise, etik kavramı karşımıza çıkmaktadır. İnsanların
yapılamaz, uygulanmazsa vaatlerle oyalanmaması ilkesi benimsenmiştir.
• Her ikisi de sistemli bir çalışma gerektirmektedir.
• Her ikisi için de ülkemizde yeterince önem verilmediği ve
gerekliliğinin tespit edilemediği söylenebilir.
• Her iki çalışma da, günümüzdeki rekabet koşullarında gereklidir
ve pazar payını arttırmaya yöneliktir.
• Her iki çalışmada da bir değişim süreci yaşanır. Ve değişim
süreçlerini geçirmek hem kuruluşlar hem çalışanlar için oldukça zordur.
• TKY ve Halkla İlişkiler çalışmaları başarı ile sonuçlanırsa,
işletme kar artışı elde eder.
• Her iki çalışmada da farklı yöntemler ile çalışma hayatının
kalitesinin arttırılması önemlidir.
• Her ikisi de belli maddi kaynak gerektiren çalışmalardır.
• Her ikisi de teknoloji kullanarak yapılabilecek çalışmalardır.
• TKY ve Halkla ilişkiler çalışmalarını yürütecek kişilerin
özellikleri, her ikisinde de önemlidir. (Liderlik vasıflarına sahip, etkileme
ve ikna yeteneğine sahip, bilgi sahibi ve kendini geliştiren, eğitimi
yürüttüğü göreve uygun olan, takım ruhu oluşturabilecek, sabırlı vb.) TKY
ve halkla ilişkiler olgularının benzer yönlerini incelediğimizde, her iki olgu
arasında paradoksu andıran, bir sebep sonuç ilişkisi görünmektedir.
4.5. Toplam Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkilerin Farklı
Yönleri
TKY’ nin halkla ilişkilerle benzerlik gösterdiği yönler olduğu gibi,
farklılık gösterdiği alanlar da bulunmaktadır. Bu farklılıkları, 5 başlık
altında toplamak mümkündür.
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1) TKY yeni bir yönetim anlayışıdır. Halkla İlişkiler ise yönetimin
ihtiyaç duyduğu işletmelerde yer verilen bir birimdir.
2) TKY, halkla ilişkiler çalışmalarına göre, tamamen sayısal
veriler ile sürdürülen bir çalışmadır.
3) TKY, halkla ilişkiler çalışmalarına göre çok daha fazla maliyet
gerektirmektedir.
4) TKY’ de maliyet girdilerini azaltmak hedeflenir. Halkla İlişkiler
çalışmalarında böyle bir düşünce tarzı yaygın değildir. Daha çok tanıtım/
tanıtma amaçlıdır.
5) TKY’de “kalite” kavramı önemlidir. Kaliteli ürün ya da hizmete
ulaşma hedeflenir. Halkla İlişkilerde, “tanıtım” ve “tanıtma” önemlidir.
Ancak burada da yapılan kampanyalar ile “kaliteli” imajı yerleştirilmeye
çalışılmaktadır. Özet olarak TKY ve halkla ilişkiler, temel anlamda yöntem
ve amaçlar bakımından farklılaşabilen disiplinlerdir.
4.6. Halkla İlişkilerde Kalitenin Ölçülmesi
Halkla İlişkilerde kalite ölçümü uygulaması en zor çalışmalar
arasında yer almaktadır. Çünkü verilen hizmette önceden belirlenen
birtakım kriterler her zaman kontrol altında tutulamadığı ve dışa kapalı bir
ortamda gerçekleştirilemediği için belirlendiği şekilde sonuçlanmayabilir.
4.7. Halkla İlişkilerde Kalite Ölçülmesinin Önemi
Halkla ilişkiler çalışmalarında araştırma ve ölçümleme büyük
önem taşımaktadır. II. Dünya Savaşı sırasında halkla ilişkiler
profesyonelleri, kendi ülkeleri için çeşitli istihbarat toplama işlevi
yürütürken, bir yandan da kamuoyu araştırmaları eğitimi görmüşlerdir.
1950’lerde ve 1960’larda araştırma, halkla ilişkiler sürecinin gerekli bir
unsuru olmuştur (Saydam, 2000:72). Syracuse Üniversitesi’nden Prof.
William Ehling, bugün araştırmaya dayanmayan bir halkla ilişkiler
çalışmasının “eksik ve yanlış” olduğunu iddia etmektedir. İster çalışanların
verimliliği ister maliyet, getiri, pazar payı, isterse ürün ve hizmetin kalitesi
olsun, ölçüm etkili yönetimin en temel unsurlarındandır. Çok sayıda şirket,
ürünlerinin özgül standartları karşılamasını garanti altına almak için kalite
kontrol testleri yapmaktadır. Halkla ilişkiler etkinliklerinde kaliteden
bahsedebilmek için, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesi sırasında uygulanan
stratejilerin kalitesinden bahsetmek de gerekmektedir. Stratejilerin kalitesi,
bu stratejilerin belirlenmesi sırasında kullanılacak olan ham ve işlenmiş
dataların yüksek hassaslık ve doğrulukla elde edilmesine bağlıdır. Buna
bağlı olarak ölçme ve beraberinde anılan değerlendirme ile birlikte
kalitenin üretilebileceğini söyleyebiliriz. Hizmet sektöründe birçok
hizmetin soyut olması nedeniyle ölçüm yapılırken sorun yaşanmaktadır.
Ancak pek çok hizmetin bir takım somut unsurları olduğu bilinmektedir.
Halkla ilişkiler hizmetinin soyut ve somut unsurları aşağıda detaylı olarak
514

açıklanmıştır (Schukies, 1998:33). Halkla ilişkiler hizmetinde müşteri ile
hizmet verenler arasındaki ilişkinin doğasını etkileyebilen etkenleri
içermesi hizmetin soyut unsurudur. Halkla ilişkiler hizmetinin kalitesinin
ölçülmesindeki somut unsurlar ise; hizmetin zamanında ve belirtilen
bütçeyle tamamlanması, belirlenen hedeflere ulaşılması, basında yer
almak, basın bültenlerinin ve hazırlanan dokümanların doğruluğu gibi
unsurlardır. Halkla ilişkilerdeki kalite ölçümüne, müşterinin hizmet
deneyiminden algıladıkları kadar, verilen hizmetle ilgili sürecin
etkinliğinin değerlendirilmesi de dahildir. Kalite, müşterinin hizmetten
beklentileri ile verilen hizmetten algıladıkları arasındaki ilişkinin meydana
getirdiği dinamik bir varlık olarak da kabul edilmelidir. Bir kalite ölçümü
oluşturulurken, hizmetin hem soyut hem somut boyutları hesaba
katılmalıdır. (Schukies,1998:38, 41)
4.8.
Yöntemler

Halkla

İlişkilerde

Kalite

Ölçümünde

Kullanılan

Halkla ilişkiler etkinliklerinin sonuçlarının ölçülmesi son derece
zor bir süreci kapsamaktadır. Daha da zor olan ise değerlendirmenin
anlaşılır bir biçimde ortaya konmasıdır. Organizasyonlar tarafından
gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerinin geri dönüşümleri uzun
vadelidir. Kurumun uzun vadede geldiği nokta toplamda bir kalite anlayışı
çerçevesinde ve önceden belirlenmiş vizyonla ters düşmeyen planlı bir
halkla ilişkiler çalışmasını başarı ile belirlemektedir. Değerlendirme de bu
uzun vadeye dağıtılmış olarak ele alınmalıdır. Her ne kadar ölçümlemenin
uzun vadede işe yarayacağının bir gerekçesi de bu ölçümlemenin her şey
bittikten sonra da yapılması demek değildir (Saydam, 2000:70). Halkla
ilişkilerde ölçüm kriterleri hem şirketlerin misyon ve vizyonuna, hem de
gerçekleştirilecek etkinliğin vizyonuna bağlı olarak değişebilmektedir.
Hizmet kalitesinin ölçülmesinde kullanılan kalite tanımları, halkla
ilişkilerde kaliteye de rahatlıkla uygulanabilir.
Halkla ilişkilerde kalite ölçümü;
•Mekanizmaların
gerçekleştirmeleridir.
•Çalışanların
gerçekleştirmeleridir.

performanslarını
performanslarını

• Kusursuz ürünlerin satın alınmasıdır.
• Doğru tanıdır.
• Doğru önlemin bulunup alınmasıdır.
• Sorunların ortadan kaldırılmasıdır.
• Anlayışlı davranmaktır.
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hatasız
hatasız

olarak
olarak

• Güvenilir olmaktır.
• Etkili performans gerçekleştirmektir.
• Zamana uygunluktur.
• Derhal önlem alınmasıdır. (Bozkurt, 1996:175-176).
• Her türlü hatanın ortadan kaldırılmasıdır.
• Güvenli olmayan koşullara karşı korunmadır.
• Sorunların belirlenmesi ve çözülmesi için doğru veridir.
Yukarıda da görülebildiği üzere, halkla ilişkilerde kalite ölçümü
son derece somut kriterlere dayandırılabilmektedir. Özellikle müşterilere
yönelik olarak belirlenmiş olan kalite ölçüm kriterleri, halkla ilişkiler
çalışmalarının TKY ile ne denli paralellik teşkil ettiğinin somut bir
göstergesidir.
4.9. Halkla İlişkilerde ISO Kalite Döngüsü
Ürünlerin ve hizmetlerin geleneksel üç odak noktası fiyat, zaman
ve kalitedir. Yakın zamana kadar fiyat ve zaman üzerinde duruluyordu.
Şimdi ise kalite üzerinde durulmaktadır. Kalitesizliğin müşteriler,
çalışanlar ve toplum üzerinde olumsuz etkisi olduğu söylenmektedir. ISO
9000 sistemi, bir hizmet kalitesi döngüsünü şöyle tanımlamaktadır.
“Hizmetin geliştirilmesi ve verilmesi sürecinde durumların, faaliyetlerin
ve belgelemenin akışıdır.” Halkla ilişkilerde ISO döngüsünün basamakları
şöyledir:
• Hizmet Gereksinimleri: ISO sisteminde hizmet gereksinimleri,
halkla ilişkiler hizmetinin talep edilmesinin ve hizmet verilmesinin
temelini oluşturan halkla ilişkiler gereksinimlerinin aynısıdır. Bu
gereksinimler, halkla ilişkilerin bulacağı çözümün tartışılmasına bir
başlangıç olmak üzere müşteri ya da halkla ilişkiler profesyoneli tarafından
saptanır.
• Pazarlama Süreci: Halkla İlişkiler bakımından pazarlama süreci,
bir sunum toplantısı ya da müşteriye verilen brifing ile sonuçlanacaktır.
• Hizmet Özeti: ISO hizmeti özeti, halkla ilişkiler çalışanının
müşteriye sunacağı görevin nasıl ele alınacağını içeren bir öneridir.
• Tasarım Süreci: Tasarım süreci, halkla ilişkiler çalışanının
durumu tam olarak anlayabilmesi ve sorunu çözebilecek sonuçlara
ulaşması için halkla ilişkiler faaliyetlerinin tasarlanmasıdır. Hedefleri ve
hedef kitleyi saptamak, durumu ortaya koymak, yapılacak faaliyetleri
belirlemek, amaca götürecek stratejileri saptamak için araştırma yapılan
süreçtir.
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• Hizmet Spesifikasyonu: Saptanan hedeflere uygun olarak hedef
kitleye yönelik faaliyetlerin ayrıntılı olarak planlanmasıdır. (Schukies,
1998:47-50).
• Hizmet Verme Spesifikasyonu: Halkla İlişkiler faaliyetlerinin ve
programında kullanılan malzemelerin belgelenmesidir. Örneğin,
hazırlanacak bir dergi için ürünün mantığı, düşünülen hedef kitle,
yararlanma biçiminin yer aldığı tanımlamalar yapılmalıdır. Ürünün tanımı
da müşteri tarafından onaylanmalıdır.
• Kalite Kontrol Spesifikasyonu: Halkla ilişkiler adına hazırlanan
tüm raporlarda faaliyetlerin uygulamaya konulmadan önce ve sonra
değerlendirilebileceği ve denetlenebileceği ve gözden geçirileceği de yer
almalıdır. Raporlar, müşteri ile iletişimin önemli bir bölümüdür.
• Hizmet Verme Süreci: Başlangıçta yapılan toplantıdan, sonuca
ulaşmadan önceki son kontrole kadar geçen süreç boyunca atılan her
adımdaki kalitenin incelenmesidir.
• Hizmetin Sonucu: Halkla ilişkiler faaliyetlerinin sonucunda elde
edilen etkidir. Bunda müşterinin verilen hizmette beklentilerinin
karşılanması ve memnuniyeti belirleyici etkendir. Hizmetin nihai kalitesi
müşterinin algıladığı kalitedir.
• Değerlendirme: Hizmetin değerlendirilmesi hem hizmeti veren
hem de hizmeti alan tarafından yapılmalıdır. Değerlendirilme sistemli
olarak yapılmalı, sonuçları kayıtlara geçirilmelidir.
• Çözümleme: Çözümlemede amaç, sürecin kalitesi konusunda
bilgi edinmek ve müşteri ile iletişim, planlama ve uygulama açısından
gelecekteki süreçlerin kalitesini geliştirmektir. ISO döngüsünün
basamaklarından da anlaşılabileceği gibi, çok temel anlamda aşamalar;
tanımlamaların
yapılması,
tanımlamalara
dayanan
süreçlerin
gerçekleştirilmesi, hizmet sonuçlarının değerlendirilmesi ve ölçülmesi
olarak sıralanmaktadır.
5. Sonuç ve Tartışma
Halkla ilişkiler çalışmaları ile TKY süreçlerini bu yazıda tespit
edildiği gibi paralel yürütülebilme imkanı bulunurken, kuruluşların bu tarz
sürece girmeden önce mutlaka dikkat etmeleri gereken bazı hususlar
bulunmaktadır. Yöneticilere TKY seminerleri, etkin problem çözme ve
zaman yönetimi teknikleri eğitimi verilmelidir. (Kavrakoğlu, 1999:54)
İkinci olarak eğitim yaygınlaştırılmalıdır. Üçüncü olarak insan kaynakları
yönetim sistemi geliştirilmeli ve şirket vizyonu belirlenmelidir. Dördüncü
olarak iç ve dış değerlendirme ile durum saptanmalı, hedeflerle yönetim
sistemi kurulmalı ve PR şirketinin hedefleri belirlenmelidir. Şirket
hedeflerinin faaliyet planlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Beşinci
olarak hedeflerle yönetim çalışmalarının değerlendirilmeleri ve sürekli
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gelişme sürecinin uygulanması gerekmektedir. Son olarak ise tüm
birimlerde TKY’ ne uygun pilot projelerin başlatılması gerekmektedir.
Halkla ilişkiler açısından TKY uygulamalarını bir proje süreci olarak ele
alacak olursak bu projenin canlı kullanıma geçtiğinde başarılı olabilmesi
için, proje öncesinde belli ön şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu dikkat edilmesi gereken unsurlar da görüldüğü üzere bu ön
şartları oluşturmaktadır.
Ortaya çıkan ürünle ilgili süreçte yöneticilik çalışmaları söz
konusudur. Program için yapılan araştırmanın uygunluğu, iletişim
biçimlerinin yararlarının irdelenmesi gibi gereksinimlerdir (Bülbül, 2001).
Kuruluşlar, son gelişmelerle kamuoyunun beklentilerini ve
gereksinimlerini dikkate almak için geri bildirim (feedback) sürecine
girmişlerdir. Her açıdan kaliteli olmak, kamuoyuna karşı sorumluluklarını
yerine getirmeyi ön plana almak kurumun öncelikli amacı haline
gelmektedir ve gelmelidir de. Aydede kalite konusunda şunları dile
getirmiştir: "Verilen mesajın doğruluğu önemlidir. Kaliteli ürün mesajı
veriyorsanız ürünün kalitesiz çıkması halinde kamuoyunun mesleğe ve
profesyonellere karşı duyduğu saygıda azalmaya yol açarak, mesleğin ve
profesyonellerin imajıyla ilgili problemler ortaya çıkarmış olursunuz"
(Aydede:2002). Halkla ilişkilerin tanımında bile doğruluk dürüstlük
kavramları var olduğundan, gerçekleri saptırmak ya da "gibi göstermek"
yerine var olanı sunmak halkla ilişkilerin görevi olmalıdır. Aksi takdirde
yaratılan vaat hayal kırıklığı ile sonuçlanacağından insanların beyninde ve
kalbinde o ürün ve de şirket hakkında ciddi bir deformasyon yaşanacaktır.
Halkla ilişkiler etiği açısından sürekli iyileştirmelerle kalite bilincini
yakalamak gerekmektedir. Kaliteye odaklılık sadece teknik mesele değil,
aynı zamanda etik bir sorundur. Her ikisinin yan yana bulunması, iyi bir
yönetim için halkla ilişkilerde ölçüttür.
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HALKLA İLİŞKİLER ARAŞTIRMA VE KAMPANYALARINDA
YÖNTEMLER
İrfan ERTEKİN1
1.Giriş
Halkla İlişkiler, iletişim stratejilerinde yeni teknolojik gelişmelerin
yaşandığı günümüzde, kamusal hizmet sağlayıcılar ile hedef kitleler ve
kamuoyu arasında oldukça etkin ve proaktif bir iletişim ve etkileşim
sağlayıcı bir disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Halkla ilişkiler,
sadece kurum dışı hedef kitleler ile değil aynı zamanda rekabet gücünün
doruklara ulaştığı günümüzde, kamuya yani halka kaliteli hizmet verme
noktasında, kurum ve kuruluşlarda iş görenler ile üst yönetim arasında
iletişimi sağlayan, planlayan ve günün koşullarına göre belirleyici rol
üstlenen bir birimdir. Yeni medyanın en önemli iletişim araçlarından
birisi haline gelen sosyal medya ve sosyal ağların günden güne
kullanıcısının arttığı günümüzde, kurum ve kuruluşlar, kaliteli ürün
oluşturma ve hizmet üretme noktasında, daha başarılı olma ve var olma
adına, birimlerinde profesyonel halkla ilişkiler departmanlarını oluşturma
çabasına girmektedirler. Çünkü, toplum, bilgiye ve detaya sosyal medya
veya diğer iletişim araçları sayesinde daha kolay ulaşabilmektedir.
Dolayısıyla, kamuyu, tüketicileri veya müşterileri, memnuniyet açısından
ikna etme süreçleri önemli hale gelmiştir.. İşte bu sürecin, sağlıklı ve
bilimsel yürütülmesinde halkla ilişkiler birimlerinin ortaya koyacağı
yöntemlere ihtiyaç vardır. Tüm dünyada yapılan seçimlerde, siyasi
partilerin başarılı olmaları için seçim kampanyalarında yürüttükleri
stratejiler oldukça önemlidir. İster genel olsun, ister yerel seçimler olsun,
yapılan seçimlerde başarılı olan siyasi partilerin oldukça önemli halkla
ilişkiler kampanyalarına imza attıkları gözlemlenmektedir.
Halkla ilişkilerde araştırma ve kampanya süreçleri, kurumlar açısından
oldukça önemli kavramlardır. Halkla ilişkiler gerek kurumlar ve sosyal
paydaşları ve gerek ise ilişkili oldukları hedef kitleler ile ilgili olarak,
yapılacak halkla ilişkiler kampanyaları ya da araştırmalarında, detaylı
bilgiler edinerek, bu bilgileri değerlendirerek, koymuş olduğu hedeflere
ulaşmak ister. Tabii ki; bunu yaparken stratejiler geliştirir ve bu stratejiler
doğrultusunda hareket eder. Hedef kitleler, sadece halkla ilişkiler
uygulamalarının görünen yüzünü algılayabilirler. Bu algılama, bir
oranlama yapacak olursak halkla ilişkiler faaliyetinin ¼’üne denk gelir.
Dr.Öğr.Üyesi, Siirt Üniversitesi, Siirt, Türkiye, E-mail: irfan.ertekin@siirt.edu.tr, Orcid
Id: 0000-0003-2443-8523.
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Geriye kalan faaliyetin 3/4’ü görünmez yüzüdür. Yani, hedef kitleler
üçüncü adım olarak sadece uygulamayı görürler. Diğer geriye kalan
araştırma, planlama ve değerlendirme adımlarını göremezler. Bu
aslında halkla ilişkilerde buzdağı (aysberg) sendromu olarak tanımlanır
(Okay ve Okay, 2013: 224).
"Şirketler dengeli bir iletişimle birlikte karşılaşacakları sorunların
altından kalkabilmek için düzenledikleri kampanyaları 4 aşamaya
oturtmaktadırlar. Bunlar araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamalarıdır" (Hazar, 2009: 35).
2. Halkla İlişkiler Yöntemleri
2.1.Araştırma
Araştırma; "kontrollü, nesnel ve sistemli bir biçimde bilgilerin
toplanması ve bunların tanımlama ve anlama amacı ile yürütülmüş
olmasıdır" (Yayınoğlu, 2005: 9). Halkla ilişkiler önce uygulama ile ilgili
olarak bilgi toplar, bu oldukça önemli bir adımdır. Halkla ilişkilerde
uygulamalardan söz edilirken, bu uygulama, bir kampanya, bir ürün
tanıtımı, bir pazarlama iletişimi, bir kurumsal imaj yönetimi, bir kurumsal
kimlik sorun yönetimi, bir finansal kriz yönetimi vb. olabilir. "Araştırma,
problemlere güvenilir çözümler aramak amacı ile planlı ve sistematik
olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi (analizi), yorumlanarak
değerlendirilmesi ve rapor edilmesi sürecidir" (Okay ve Okay, 2013:
226).
"Halkla ilişkilerde araştırma için bilgi toplama ve bu bilgilerin analiz
edilerek verilerin elde edileme süreci oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler
yönetiminde bir programın oluşturulması, oluşturulan programın
denetlenmesi ve bu programın sonuçlarının değerlendirilmesi olarak
sayılabilecek üç ayrı amaç doğrultusunda; bilimsel nitelikte, çeşitli
araştırma türlerinden oluşan araştırmalar yürütülür" (Yayınoğlu, 2005:
24).
Halkla ilişkilerde geleneksel anlamda şu araştırmalar yapılır
(Yayınoğlu, 2005: 29-30);
a.Motivasyonel Araştırma: Genellikle niteliksel yöntemle yapılan ve
belli bazı tutumların neden var olduğu ya da davranışın niçin öyle
olduğunu keşfetmek üzere tasarlanan araştırmadır.
b.Pazar Araştırması: Bir şirketin var olan ve potansiyel pazarlarına
yönelik yürütülen her türlü araştırmayı ifade eder.
c.İçerik ve Medya Araştırmaları: İletişim sürecindeki içeriği,
iletişimin etkilerinin belirlenmesi amacıyla ağırlıklı olarak niceliksel
türde inceleyen araştırmalardır.
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d.İletişim Denetimi: İletişim sürecinin bizzat kendisini tam olarak
incelemek için yürütülen araştırmaları ifade eder.
e.Kamuoyu Araştırması: İnsanların belli bir konudaki görüşlerini
araştıran iletişim ve pazarlama amaçlı ya da toplumsal nitelikli
araştırmalardır.
f.Tutum Araştırması: İnsanların tutumlarını anlamayı amaçlayan
pazarlama amaçlı ya da toplumsal nitelikli araştırmalardır.
g.Panel Araştırması: Panel adı verilen aynı profile sahip belli bir
grup insanın, davranış tutum değişikliklerini ve eğilimlerini anlamak için
belli aralıklarla tekrar tekrar yoklayarak yapılan araştırma türüdür
(Yayınoğlu, 2005: 29-30).
Yukarıda ifade edilen halkla ilişkiler araştırma türlerinde veya
kampanyalarında bilgiye ulaşmak için çeşitli yöntemler ve teknikler
kullanılmaktadır. Bu yöntem ve teknikler şöyledir;
a.Anket ve Ölçek Uygulama Yöntemi: Anket ve ölçek uygulama
yöntemi, nicel (kantitatif) bir araştırma tekniğidir. Yani sayısal veri
analizleri ile sonuca ulaşılır. Sayılarla ifade edilmek istenen anketin
uygulandığı kişi sayısını veya örneklemin sayısını ifade eder. Anketler,
hedef gruplarının görüş ve tutumları hakkında bilgi veren önemli
kaynaklardır (Okay ve Okay, 2013: 231). Anketler, bazen hedef kitlelerin
tümüne ulaşılması açısından yeterli olmayabilir. Bu durumlarda
genellemeye gidilmesi için örnekleme 2 metodu uygulanır. Böylece
seçilecek örneklem sayısı, hedef kitlenin geneli ile ilgili bilgiye
ulaşılmasında önemli bir araç olmuş olur. Örneklem sayısının
belirlenmesinde ana hedef kitlenin sayısı oldukça önemlidir. Bu sayı
genellikle tahmin edilebilir veya verilerle ulaşılır olmalıdır. Bunun
mümkün olmadığı durumlarda ankette uygulanacak soru sayısının
genelde beş katına kadar uygulama gerçekleştirilebilir. Anket sorularında
genelde açık3 ve kapalı4 sorular sorulur.
Bir diğer yöntemde; halkla ilişkiler araştırmalarında ölçek
uygulamalarıdır. Ölçek uygulamalarında değişkenler (eğitim, yaş,
cinsiyet, demografik özellikler vb.) önemlidir. Ancak en önemli konu,
uygulanacak ölçeklerin güvenilirlik ve geçerlilik çalışmalarının, faktör
analizleri yapılarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Halkla
2Örneklem

Metodu: Örnekleme, "bir ana kütleden rastlantıya dayalı olarak seçilmiş ve
daha aza sayıda birimden oluşan bir örneklem incelenmek suretiyle, ana kütle hakkında
genel yargılara varma işlemidir" (Okay ve Okay, 2013: 230).
3 Açık Sorular: Yanıtlayıcının istediği biçimde cevap verebileceği sorulardır (Okay ve
Okay, 2013: 231).
4Kapalı Sorular: Yanıtlayıcının evet ya da hayır gibi veya cevap alternatifinin içerik
olarak aynı olduğu sorudur (Okay ve Okay, 2013: 231).
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ilişkiler araştırmalarında, sözünü ettiğimiz çalışmalar şayet yapılmamış
ise araştırmalarda kullanılan ölçeklerin bilimsel hiçbir uygulanabilirliği
söz konusu değildir. Bu yurt dışından uyarlanmış ölçekler içinde
geçerlidir.
Halkla ilişkiler çalışmalarında sağlıklı sonuçlara ulaşılması için gerek
anket ve gerek ise ölçek uygulamalarına geçmeden önce pilot
çalışmalarının yapılmasında fayda vardır. Çünkü uygulanacak anket ve
ölçek çalışmaları daha ölçülebilir ve değerlendirilebilir olacaktır.
Anketler, genellikle yüz yüze, posta, telefon veya internet (skyp vb.)
üzerinden canlı bağlantılar ile gerçekleştirilir. Ancak, en sağlıklı yöntem,
yüz yüz yapılan anket çalışmalarıdır. Çünkü, anketör ile anket sorularına
cevap veren arasında doğrudan bir iletişim ve etkileşim söz konusudur.
Oysa, bu diğer yöntemlerde pek mümkün değildir.
b.Fokus Grup Yöntemi:Fokus grup yöntemi, nitel (kalitatif) bir
araştırma tekniğidir. Yani sayılar önemli değildir. Önemli olan içerik ve
içerik analizidir. Fokus grup yöntemi, son yıllarda, pazarlama,
reklamcılık ve halkla ilişkiler uygulayıcıları arasında giderek daha çok
popülerlik kazanmaktadır (Grunig, 2005: 208). Fokus grup çalışmasında,
araştırma yürütücüsü (moderatör) oldukça önemlidir. Moderatörün
performansı araştırmanın sağlıklı yürütülmesi açısından oldukça
önemlidir. Mariampolski bu durumu (1984) şu şekilde ifade eder. Ama
aslında, gerçekten yetkin bir fokus moderatörü "nüanslar ve duygular,
duygu ve inanç derinlikleri, yüz ve beden hareketleri, çatışmalar,
belirsizlikler ve paradokslar, tutum, inanç ve gereksinimlerle ilgili binler
ve binlerce gözlemden" bir anlam çıkarmak zorundadır (Grunig, 2005:
208). Fokus grup çalışmaları, genellikle 7 veya 10 kişilik gruplarla
gerçekleştirilir. Çalışma esnasında katılımcıların sözlü görüşleri kayıt
altına alınabilir. Bazen bu görüşler yazılı olarak da alınarak analizler
yapılır.
c.Saha Çalışması: Halkla ilişkilerin en önemli araştırma
metodlarından biridir. Halkla ilişkilerde saha çalışmaları, genellikle
gözleme dayalı olarak yapılır. Gözlem esnasında değişik araç ve
gereçlerden (fotoğraf makineleri, ses kaydediciler, kameralar vb.)
faydalanılabilir. Saha çalışmasında, araştırma yürütücüsünün ortaya
koyacağı performans önemlidir. Saha çalışmalarında herhangi bir süre
kısıtlaması söz konusu değildir. Bazen kısa süreli bazen de uzun süreli
olabilir.
d.Deney Yöntemi: Deneysel yöntemin en belirgin özelliği, deney
yoluyla değişkenler arasındaki ilişkileri keşfetme çabasıdır (Okay ve
Okay, 2013: 234). Değişkenlerin değerleri, denetim altında tutulabildiği
ortamlarda deney yapılır (Okay ve Okay, 2013: 234).
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Halkla ilişkiler araştırmalarının en önemli adımlarından biri de yapılan
araştırmalar ile elde edilen verilerin değerlendirme aşamasıdır. Araştırma,
hedeflerin gerçekçi, ve ölçülebilir olması için olmazsa olmazlardandır
(Hazar, 2009: 39). Yani, elde edilen verilerin yorumlanabilir,
değerlendirilebilir ve mukayese edilebilir olması oldukça önemlidir.
2.2.Planlama
Planlama kavramına ilişkin bazı tanımlar şu şekildedir (Göksel, 2010:
15); Planlama, bir amacı gerçekleştirmek için en iyi hareket şeklini seçme
ve geliştirme niteliği taşıyan bilinçli bir süreçtir. Planlama, neyin, ne
zaman, nasıl, nerede ve kim tarafından yapılacağını önceden
kararlaştırma sürecidir."Plan, bugünden gelecekte nereye ulaşmak
istendiğinin, nelerin geçekleştirilmek istendiğinin kararlaştırılmasıdır".
Planlama ise planı ortaya çıkarmak için sarfedilen gayretleri, bir süreci
ifade eder. Plan bir sonuçtur, planlama bir süreçtir (Okay ve Okay, 2013:
235). Kurumların, bir proje öncesi etkin bir planlama ile yola çıkması,
pilot çalışmaları dikkate alması oldukça önemlidir. Çünkü, plansız ve
programsız yola çıkan bir çok kurum, projeleri ile birlikte ciddi sorunlar
ile karşılaşabilirler. Halkla ilişkiler kampanyalarında veya sosyal
sorumluluk projelerinde (SSP) planlama olmaz ise olmazlardandır. Aksi
halde başarı şansı oldukça zayıftır. En kısa organizasyonlarda bile
planlama ön plana çıkar.
Ceyda Aydede ise halkla ilişkilerin başarısını şu şekilde açıklar
"Kendinize ve hedef kitlenizi oluşturan kişilere sorular sorun. Ne
düşündüklerini, neyi bilmek, nasıl ve ne zaman bilgilenmek istediklerini
öğrenin. Planlama başarılı olacaktır" (Aydede, 2007: 91).
(Hazar, 2009: 39-40)’ a göre bir halkla ilişkiler planlamasında şu
aşamalar oldukça önemlidir;
 Durum değerlemesi,
 Amaçların tanımlanması,
 Hedef kitlenin tanımlanması,
 Konu ve amaca uygun kitle iletişim araçlarının ve tekniklerinin
seçilmesi,
 Bütçelemenin yapılması, oldukça önemlidir.
2.3.Uygulama
Halkla ilişkiler faaliyetlerinin, araştırma ve planlama aşamalarından
sonra artık çalışmanın, hedef kitleler, kamu ve kamuoyu karşısında ortaya
konulma safhasıdır. Uygulama, halkla ilişkiler faaliyetinin veya
kampanyasının, görünen yüzüdür. Uygulama adımının başarısı, bilinçli
ve sistematik bir araştırma ve planlama sürecine bağlıdır. Bu süreci
başarılı geçiren kurumlar, ortaya koydukları faaliyetlerde da başarılı olma
şansları yüksektir.
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2.4.Değerlendirme
Bir halkla ilişkiler faaliyeti sonrası bir takım sorular sorularak etkin ve
sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkündür.
Şu sorular sorularak bir değerlendirme yapılabilir (Okay ve Okay,
2013: 255);
 Hedef kitle niteliksel ve niceliksel açıdan kesin olarak belirlenmiş
miydi?
 Geçmişte, eldeki mevcut halkla ilişkiler araçlarıyla şimdi bir
etkiye ulaşılabilmiş miydi?
 Medyada mesajlar içerik-konu yaratımları içerisinde optimal
olarak ifade edilmişler miydi?
 Halkla ilişkiler personelinin kendi kapasiteleri tamamen
kullanılmış mıdır?
Yukarıda ifade edilen sorulara doğru cevaplar alınabilirse, halkla
ilişkiler uygulamasının başarılı olduğunu söylemek mümkündür.
Ceyda Aydede (2007)’nin halkla ilişkiler ilgili şu görüşünü soruya
çevirerek, bir halkla ilişkiler faaliyetinin veya kampanyasının
değerlendirilmesini objektif yapabiliriz.
 Halkla ilişkiler faaliyetinde, hedef kitlelere doğru zamanda
doğru mesajlar verildi mi?
Bu sorununun cevabı evet ise uygulama başarılı geçmiştir diyebiliriz.
Çünkü halkla ilişkiler faaliyetlerinde, hedef kitle diye tanımladığımız
kamunun, halkın ve tüketicinin algısı ön plandadır.
3.Sonuç
Kurum ve kuruluşların (valilikler, işletmeler, bankalar, sendikalar,
sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, fabrikalar, üniversiteler, okullar,
hastaneler, belediyeler vb.) hizmet alıcısı konumundaki kamuyu veya
halkı memnun etmeleri noktasında, bu kitlelerle iletişim ve etkileşimi
sağlayabilen halkla ilişkiler departmanlarına ihtiyaçları vardır. Hedef
kitlelerin hizmet alma veya başka bir süreçte ikna edilmesi, başarının en
temel gerekliliklerinden birisidir. Bunun için gerçekleştirilecek halkla
ilişkiler araştırmaları ve kampanyalarında izlenecek yöntemler ön plana
çıkmaktadır. Çünkü, bilgi toplumu, yeni iletişim ortamları, rekabet
ortamı, küreselleşme, dijital değişim ve dönüşüm, yeni tasarımlar,
elektronik uygulamalar, postmodern pazarlama, yapay zeka, üretimde
otomasyon sistemleri, robot ve robotik teknoloji vb. söylemlerin oldukça
popüler olduğu günümüzde, kamunun, tüketicilerin, müşterilerin,
toplumun, almış oldukları her hizmette ikna edilmeleri oldukça
önemlidir. Dolayısıyla, topluma, kamuya doğru zamanda doğru verilen
mesajlar, kurum ve kuruluşların elde edecekleri başarılardaki en önemli
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hususlardan birisi olacaktır. Bu bağlamda, hedef kitleleri ile kurum ve
kuruluşlar arasında, söz konusu iletişimi ve etkileşimi sağlayacak olan
halkla ilişkiler departmanları ve uygulayacakları yöntem ve tekniklerdir.
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MULTİNOMİNAL LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN
GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ ÜZERİNE UYGULAMASI
Application of Multinominal Logistic Regression Analysıs on the
Entrepreneurship Tendency
Aysen ŞİMŞEK KANDEMİR

Giriş
Tüm dünyada, toplumların tamamının üzerinde hassasiyetle durduğu
bir konu olan girişimcilik, ekonomik kalkınmanın, gelişmenin ve küresel
rekabet ortamında var olmanın temelidir. Girişimcilik, sürekli araştırma
ve çalışmaların yapıldığı bir alan olmakla beraber, boyutları dikkate
alındığında, bir girişimcinin sahip olması gereken özelliklerin neler
olduğu da belirlenmiş olmaktadır. İnsanoğlunun var oluşundan beri
hayatını devam ettirebilmek için devamlı bir arayış ve mücadele içinde
olması, girişimciliğin sürekliliğini ortaya koymaktadır. Dolayısı ile böyle
bir süreci olan bu kavramın öğrenilebilir olması, girişimcilik eğitiminin
ne kadar önemli olduğunu işaret etmektedir. Sanayi toplumunun ortaya
çıkması ile birlikte var olan girişimcilik yeni ekonomik düzende çok daha
çekici bir hal almıştır (Çelik, 2006: 467). Özellikle olası ekonomik
krizlerden daha çok etkilenen büyük işletmelerin güvenlerini
kaybetmelerine karşılık, daha çabuk toparlanmaları ve piyasa koşullarına
kolay adapte olmaları nedeniyle dikkatler Küçük ve Orta Boy İşletmelere
doğru yönelmiştir (Küçük, 2009: 17). Bu yönelme ile birlikte girişimcilik
kavramı gittikçe önem kazanmaya başlamıştır.
Bir işin kurulmasında, fizibilite analizi, ürün geliştirme, pazarlama,
finans, insan kaynakları yönetimi ve imalat gibi çeşitli ticari fonksiyonlar
ne kadar önemliyse, girişimcilik eğilimi de en az bu fonksiyonlar kadar
önemlidir (Bulsara ve Porey,2010: 398).
Son yıllarda girişimcilik üzerine yapılan araştırma ve uygulamalarda
ciddi bir artış göze çarpmaktadır. Girişimcilikle ilgili gelişmeler sadece iş
hayatında profesyonel olarak değil aynı zamanda akademik alanda da söz
konusu olmuştur (Koh,1996: 12). Özellikle gelişen ekonomiler için
stratejik bir öneme sahip olup, girişimcilik faaliyetleri bölge ve ülke
kalkınmasına ekonomik açıdan önemli bir kaynak yaratmaktadır
(Korkmaz,2012: 212). Ekonomik refah için ciddi bir kaynak olan
girişimci ve girişimcilik kavramı için literatür incelendiğinde pek çok
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tanım karşımıza çıkmaktadır. Bu tanımlamaların bazıları aşağıda
verilmiştir.
İlk kez ortaçağda kullanılmaya başlanan girişim kelimesi
“entreprendere” kökünden gelerek, üstlenmek ve girişmek anlamına
gelmektedir (Marangoz, 2016: 42). 17. yüzyılda uzun askeri
yolculuklarda rehberlik görevi alan kişileri ifade etmek için Fransız askeri
terminolojisinde kullanılmışken, iş dünyasında ilk olarak 18. Yüzyılın
başlarında kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içinde değişime uğrayarak
20. yüzyılda yenilik yapma, fırsatları değerlendirme ve ticari anlamda
uygulayabilir duruma gelme anlamında kullanılmıştır (Marangoz,
Girişimcilik, 42). Girişimci ya da müteşebbis, bir mal veya hizmeti
üretebilmek ya da pazarlayabilmek için kar veya zararı göze alarak
sermayesini yatırıma dönüştürebilen kişi olarak tanımlanır (Küçük, 2009,
23). Bir başka tanım ise:
“Girişimci, üretim faktörlerini bir araya getirerek,
ekonomik mal ve hizmet üretimi için gerekli irişimi başlatan,
ayrıca üretim için gerekli finansman kaynaklarını ve
üretimin değerlendirileceği pazarları bulan kişi olarak
tanımlanabilir” (Eyuboğlu, 2004: 9), şeklinde verilmiştir.
Bygrave ve Hoffer girişimciliği “bir fırsatı algılama ve o fırsatı
gerçekleştirebilmek, takip edebilmek için bir organizasyon yaratma
olarak tanımlamaktadır (Bygrave ve Hoffer,1991: 14). Bird tarafından ise
1989 yılında yapılan çalışmada, girişimcilik değer yaratma amacıyla kar
güden bir işletme kurma, büyütme ve yeni bir mal veya hizmet yaratma
süreci olarak tanımlanmıştır(aktaran: Yılmaz ve Sünbül, 2009: 196).
Teknolojik gelişmeler üzerinde önemli etkisi bulunan ve bir düşünce
şekli olarak ifade edilen girişimcilik; ekonomik başarıyı yakalama, yeni
bir değer yaratma veya bağımsız olarak ya da bir organizasyonun içinde
bir kişinin fırsat değerlendirmesi için ısrar etme kapasitesini ve
motivasyonunu ifade eder (Tiftik ve Zincirkıran,2014: 178).
Var olan kaynakların dışında fırsatların peşinden koşma olarak da
ifade edilen girişimcilik geçmişten günümüze güncelliğini korumaktadır.
(Aksel ve Bağcı,2016: 2121)
Girişimcilik bir ülke için hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli
bir değerdir. Ekonomik değeri iktisadi açıdan önem kazanırken, sosyal
değeri ise değişime açık yenilikçi yönüyle önem kazanmaktadır.
Toplumların ekonomik olarak refah düzeyi, hızla gelişmekte olan rekabet
ortamında ayakta durabilmelerine bağlıdır. Çalışma hayatında ortaya
çıkan büyük değişimler çalışma hayatına etki eden faktörlerde de
değişime neden olmuştur. Üretim fonksiyonunu oluşturan gerekli
faktörler, artık herkes tarafından bilinen klasik bir bilgidir. Bu faktörler,
sermaye, emek, hammadde ve girişimci iken artık bu faktörlere enerji ve
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teknoloji de eklenmiş durumdadır. Girişimcilik üzerine yapılmış ve
yapılmakta olan çalışmalar konunun önemi ve güncelliğini koruduğunu
göstermektedir Toplumların ve bölgelerin ekonomik gelişmelerinde
önemli rol oynayan girişimcilik eğitiminde, üniversitelerin önemli bir yeri
vardır. Çünkü üniversiteler öğrenciler arasında girişimcilik kültürünün
gelişmesinde oldukça etkilidir (Keat, Selvarajah ve Meyer, 2011: 208).
Eğitim sisteminin en üst kademesini oluşturan üniversitelerin temel
amacının yüksek eğitim ve öğretimli, bilimsel yetkinliğe sahip bireyler
yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmak olduğu bilinmektedir. Temel
görevi bilgi üretmek ve alanında donanımlı, uzman insan yetiştirmek olsa
da, üretimlerini dış paydaşlarla geliştirdikleri ilişkiler doğrultusunda
ticarileşme, işbirlikleri ile projeler üretme sayesinde hem sosyal hem de
ticari değer yaratmaktadırlar (Bulut ve Aslan, 2014: 121). Bu bilgilere
göre Bulut ve Aslan tarafından, Üniversite girişimciliği,
“Üniversitenin
tüm
iç
paydaşları
tarafından
benimsenmiş, kendi iç ve/veya dış paydaşlarıyla kurduğu
çoklu ağlar aracılığıyla, sosyal ve ekonomik katma değer
yaratmaya yönelik gerçekleştirdiği stratejik faaliyetlerin
bütünü” olarak tanımlanmıştır.
Son yıllarda hem Türkiye hem de diğer ülkeler, özellikle girişimci
eksiğinin üretim ve yatırım da dolayısı ile ekonomik kalkınmada önemli
bir başarısızlığa neden olduğunu görüp çeşitli çözümler konusunda
çalışmaya başlamışlardır. Bir ülkenin kalkınması için girişimciliğe
verilen desteğin oldukça önemli olması, girişimcilikle ilgili pek çok
destek programlarının üzerinde durulmasına neden olmaktadır.
Girişimciliğin ilerleme ve gelişmesi için önemli bir eğitim alanı olan
üniversitelerde öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine yönelik olarak
yapılan bu çalışmanın bulgularına geçmeden önce literatür taraması
neticesinde ulaşılan çalışmalara yönelik örnekler aşağıda sunulmuştur.
Literatürde önemli bir yeri olan Koh (1996)’ a ait olan, girişimci
karakteristiklerinin hipotez testleri isimli çalışmada, Bygrave tarafından
sunulan bir model de yer alan faktörleri dikkate alarak, kurduğu
hipotezleri test etmiştir. Test edilen hipotezlerde yer alan faktörler,
başarıya inanma, kontrol odaklılık, risk alma, belirsizlik hoşgörüsü,
özgüven ve yenilikçilik olarak ifade edilmiştir
Kristiansen ve Indarti 2004 yılında Norveç ve Endonezyalı
öğrencilerin girişimcilik niyetleri üzerine bir çalışma yapmış ve
çalışmanın sonucunda yaş, cinsiyet, ve eğitim eğilimlerinin girişimcilik
niyeti üzerinde anlamlı bir fark göstermediğini, Endonezyalı öğrencilerin
girişimcilik niyetlerinin Norveçli öğrencilere göre daha yüksek olduğunu
bulmuşlardır. Aynı çalışmada bunun nedeni olarak Norveç’de
yaşayanların sahip oldukları sosyal haklar ve girişimcilerin aylık
kazançları gösterilmiştir.
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Wang ve Wong 2004 yılında Singapur’daki üniversite öğrencilerinin
girişimcilik eğilimi üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin kendi işlerini
yürütmek istemelerine rağmen hayallerini gerçekleştirme riskini
alamadıkları, bayan öğrencilerin girişimciliğe daha az ilgi gösterdikleri,
girişimcilik üzerinde cinsiyetin, aile, iş deneyiminin ve eğitim düzeyinin
oldukça etkili olduğu, etnik köken, vatandaşlık ve aile gelirinin ise daha
az etkili olduğu sonucuna ulaşılmışlardır.
Shariff ve Saud tarafından 2009 yılında Malezya’da, yükseköğrenim
öğrencileri üzerinde, girişimcilik eğitimi alanlar ile almayanların
girişimciliğe yönelik tutumları üzerine bir araştırma yapılmış, sonuç
olarak; benlik saygısı, kişisel kontrol, yeniliğe açık olma ve başarıya
inanma şeklinde 4 alt boyut oluşmuş ve girişimcilik eğitimi alanlarla
girişimcilik eğitimi almayanlar arasında anlamlı bir farklılık çıkmıştır.
2009 yılında Yılmaz ve Sünbül üniversite öğrencilerine yönelik olarak
girişimcilik ölçeği geliştirilmesi çalışmasını yapmış 36 maddeden ve tek
boyuttan oluşan ölçek için, ölçeğin hem yapı geçerliği hem de iç tutarlığı
incelenerek, üniversite öğrencileri girişimcilik ölçeğinin geçerli ve
güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ortaya koymuşlardır. Yapılan analiz
sonrasında kız ve erkek öğrenciler arasında girişimcilik eğilimleri
bakımından anlamlı bir farkın olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Keat, Selvarajah ve Meyer tarafından 2011 yılında Malezya’da
üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada, cinsiyet, çalışma
deneyimi ve anne mesleği girişimcilik eğilimi üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur.
Bilge ve Bal 2012 yılında üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerinin belirlemeye yönelik bir çalışma yapmış ve bu çalışmanın
sonucunda, girişimcilik eğilimine yönelik altı faktör bulunmuştur. Bu
faktörler risk alma, fırsatları değerlendirme, liderlik yönlü, gelecek
odaklı, karalılık ve dış etkenlere karşı bireysel güç olarak belirlenmiştir.
Yapılan çalışmada cinsiyetin girişimciliğin alt boyutları üzerinde bir
anlamı bulunmazken, okulların ise sadece girişimciliğin gelecek odaklı ve
liderlik yönlü alt boyutları üzerinde etkisi bulunmuştur.
Tiftik ve Zincirkıran 2014 yılında yaptıkları çalışmada Yılmaz ve
Sünbül’ e ait ölçeği kullanmış sonuçta 7 faktöre ulaşmışlardır. Bu
faktörler; “özgüven”, “fırsatlardan yararlanma”, “risk alma”, “kontrol
odaklı”, “kararlılık”, “yenilikçi” ve “başarıya inanma” olarak ifade
edilmiştir.
Uysal ve Güney tarafından 2016 yılında yapılan çalışmada girişimcilik
niyeti ile algılanan niyet arasında oldukça güçlü bir ilişkinin olduğu,
öğrencilerin girişimciliğe yönelik kariyerlerini çizerken girişimci olma
arzularına yönelik içsel dürtülerinin girişimcilik üzerinde önemli etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2017 yılında Yalçınsoy ve Aksoy tarafından üniversite öğrencilerinin
girişimcilik eğilimi üzerine yapılan çalışmada, öğrencilerin girişimcilik
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eğilimlerinin yüksek olduğu ve girişimcilik bilinç eğilimlerinin aynı
şekilde iyi bir noktada olduğu, öğrencilere girişimcilik derslerinin
verilmesinin girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olacağı sonucuna
ulaşılmıştır. Ayrıca Yılmaz ve Sünbül’ün 2009 yılında geliştirdikleri
ölçeğin kullanıldığı çalışmada 33 maddeye ait 7 faktör oluşmuştur. Bu
faktörler, kendine güven, yenilikçilik, kontrol odaklılık, risk alabilme,
farklılık oluşturma, karalılık ve başarma arzusu şeklinde
isimlendirilmiştir.
Çemrek ve Girginer tarafından 2017 yılında üniversite öğrencilerinin
girişimcilik eğilimi üzerine yapılmış çalışmada öğrencilerin öğrenim
gördükleri fakültelerin girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi olduğunu
saptamışlardır. Bu çalışmada literatürde yer alan benzer çalışmalara ait
anketlerin uyarlaması yapılmış ve 5’li likerte göre hazırlanan 30
maddeden oluşan girişimcilik eğilimi ölçeği kullanılmış; “güven ve
cesaret”, “tecrübe, yetenek ve risk”, “iş fikri”, “kariyer ve kazanç”,
“idealistlik”, girişkenlik”, “rekabetçilik”, “fırsatları algılama”, “kendi
işinin patronu olma” faktörlerine ulaşılmıştır.
Gümüş, Kandemir ve Benli 2017 yılında Kastamonu Üniversitesinde
eğitim gören Türk Dünyası öğrencilerinin girişimciliğe bakış açılarını
belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada Yılmaz ve Sünbül tarafından
geliştirilen 36 maddelik ölçeğin 23 maddesi ile risk alma, yenilikçi olma,
kendine güven, kararlılık ve fırsatları değerlendirme olarak ifade ettikleri
5 faktöre ulaşmışlardır. Ekonomik belirsizlik, bürokrasi, güvenli iş
ortamının olmayışı girişimciliğin önündeki en büyük engeller olarak
ortaya çıkan sonuçlar arasında yer almıştır. Yine girişimcilik eğitiminin
genç girişimci adaylar üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu
da ortaya konan sonuçlar arasında bulunmaktadır.
Yukarıda çalışma örneklerinden de anlaşılacağı üzere girişimcilik
eğilimi üzerinde etkisi bulunan pek çok değişken bulunmaktadır. Sarıtaş
ve Duran’ da 2017 yılında yaptıkları çalışmada literatür örneklerinden
yola çıkarak girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olan temel unsurları 4
başlık altında toplamışlardır. Bunlar girişimcilik eğilimi olan bireylerin
kişilik özellikleri, aile yapısı, toplum kültürü ve aldığı eğitimdir.
Girişimciliği etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte, özellikle
cinsiyet faktörünün girişimcilikle ilgili yapılan pek çok araştırmaya konu
olduğu görülmektedir. Bu çalışmada kullanılan değişkenler, bu
bilgilerden yola çıkılarak belirlenmiş ve ilgili değişkenler açısından ön
lisans (meslek yüksekokulu) öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin
belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışma sadece ön lisans öğrencileri ile
sınırlandırılmıştır.
Araştırmada katılımcıların demografik özellikleri ile girişimcilik
eğilimleri arasındaki ilişki multinominal lojistik regresyon kullanılarak
analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında, ön lisans öğrencilerinin
girişimcilik eğilimi ile öğrencilerin demografik özelliklerinden olan
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cinsiyet, eğitim alanı, anne-baba çalışma durumu ve baba işi arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki çıkmıştır.

2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin
belirlenmesi amacıyla, henüz bir girişimci olmayan öğrencilerin,
girişimcilik eğilim düzeylerinin saptanması hedeflenmiştir. Çalışmanın

asıl amacı, öğrencilerin demografik özelliklerine göre girişimcilik
eğilimi düzeyleri arasında istatistiksel olarak bir farklılık olup
olmadığının, eğer farklılık varsa hangi değişkenlerden
kaynaklandığının belirlenmesidir.
3. Yöntem
3.1. Araştırmanın Modeli
Yapılan çalımada, önlisans öğrencilerinin demografik özelliklerinin,
girişimcilik eğilim düzeyi üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla
kurulan modelde, bağımlı değişken olarak alınan girişimcilik eğilimi
düzeyine ait kategori sayısının 3 ve daha fazla olması nedeniyle
multinominal lojistik regresyon analiz kullanılarak analizler yapılmıştır.

3.1.1 Multinominal Lojistik Regresyon Analizi
Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için en çok kullanılan
istatistiksel yöntemlerden birisi regresyon analizi olup, analize
başlamadan önce bağımlı ve bağımsız değişkenler hakkında bazı bilgilere
sahip olunması gerekir. (Özkan, Esitti ve Köleoğlu, 2015: 80). Genellikle
ölçülebilir ve sürekli olması gereken bağımlı değişken her zaman
ölçülebilir ve sürekli olmayıp sınıflanmış da olabilir. Bağımlı değişkenin
ikiden çok düzeyli kesikli değişken olması durumunda, bağımlı
değişkenin bağımsız değişkenler üzerindeki regresyon modeli, çoklu grup
(multigroup-polychotomous) lojistik model adını almaktadır (Tatlıdil,
1996: 304). Multinominal regresyon modelini lojistik regresyon
modelinden ayıran en temel özellik kişilerin farklı seçimlerini
karşılaştırmasıdır. Diğer tüm alternatiflerin bir fonksiyonu olarak Pi(Y=
j) i’inci durumun seçimi üzerinde j alternatifinin seçilme olasılığını
hesaplar (Zortuk, Koç ve Bayrak, 2013: 168).
Multinominal lojistik modelin genel formu (Long ve Freese, 2001:
172);
𝑙𝑛𝛺𝑚|𝑏 (𝑥) = 𝑙𝑛

Pr(𝑦=𝑚|𝑥)
Pr(𝑦=𝑏|𝑥)

= 𝑥𝛽𝑚|𝑏

şeklinde olup burada “b” karşılaştırma grubu olarak adlandırılan temel
yani referans grubu göstermektedir. Bağımlı değişkenin (y), “j”
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(j=1,…..,J) adet kategoriye sahip olması durumunda oluşturulacak olan
multinominal lojistik modelin, “j-1” adet lojistik regresyon modele sahip
olması gerekir. Eğer ilk kategori olan “1” referans kategori olarak
alınırsa, j. kategori için üretilen lojik model aşağıdaki şekilde olur
(Powers ve Xie, 1999: 224).

𝐵𝐿𝑗 = log [

Pr(𝑦=𝑗)
]
Pr(𝑦=1)

𝑝

= 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑗 ),
𝑝1

j=2,…..,J

Burada pj ve p1 j. ve ilk kategoriler için olasılıkları göstermektedir.
Bağımlı değişken kategorilerinin her birisi için bağımsız değişken
vektörünü oluşturulabilecek koşullu olasılıkların genel ifadesi aşağıdaki
şekilde verilir (Bayram, 2004: 68) .

𝑃(𝑌 = 𝑗|𝑥) = 

𝑔
𝑒 𝑗(𝑥)
𝑔
∑2𝑘=0 𝑒 𝑘(𝑥)

Lojistik regresyon analizinde katsayıların anlamlılığı ve uyum iyiliği
için kullanılan ölçütlerin tümü multinominal lojistik regresyon analizi
içinde kullanılır (Bayram, 2004: 69).
Multinominal lojistik modelde de aynı lojistik regresyon modelde yani
değişkenin binary olması durumunda olduğu gibi olasılıkları toplamı “1”
e eşittir. Eğer bağımlı değişken üç kategoriden ( J ) oluşuyorsa bu
kategorilerin olasılıkları toplamı “1” olmalıdır ( Arı, 2016: 188).
𝑃 (J = 0|𝑥) + 𝑃(J = 1|𝑥) + 𝑃(J = 2|𝑥) = 1
Bu çalışmada girişimcilik eğilimini belirlemek için kullanılan ölçek
kategorik yapıda olup, analiz için, üç ve daha fazla seçenek olması
durumunda tercih edilen multinominal lojistik regresyon analizi
kullanılmıştır. (Cameron ve Trivedi,2010: 49; Hosmer et al., 2013: 35 ).

3.2. Çalışma Grubu
Günümüzde, gençlerin küresel ekonomi üzerinde ciddi bir etkisinin
olması nedeniyle kadınlar ve mikro kredilerden sonra, gençler
girişimcilik üzerinde güçlü bir etken olarak görülmektedir.
Literatür taraması sonrasında ilgili ölçeğin ağırlıklı olarak lisans
öğrencilerine kullanıldığı, ara eleman yetiştirme açısından oldukça
önemli olan ön lisans öğrencilerine yönelik olarak çalışmanın oldukça
sınırlı olduğu görülmüş, bu nedenle kolayda örnekleme ile sanayinin
535

merkezinde yer alan Kocaeli Üniversitesi ön lisans öğrencileri ölçeğin
uygulanacağı kütle olarak tercih edilmiştir. 445 öğrenciye uygulanan
ölçek için kullanılabilir olarak belirlenen 432 adet öğrenciye ait anket
değerlendirmeye alınmıştır.

3.3. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Bu çalışmada Yılmaz ve Sünbül tarafından 2009 yılında 5’li likert
ölçeğine göre geliştirilen 36 maddelik üniversite öğrencilerine yönelik
girişimcilik ölçeğinin ve içinde cinsiyet, yaş, eğitim alanı, eğitim türü,
anne-baba çalışma durumu, anne işi ve baba işine ait demografik
özelliklerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. Veri toplama işlemi yüz
yüze anket yöntemi ile yapılmıştır.

3.4. Verilerin Analizi
İlgili ölçek kullanılarak çalışmaya katılan öğrencilerin demografik
özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasında istatistiksel olarak bir ilişki
olup olmadığı multinominal lojistik regresyon analizi ile belirlenmeye
çalışılmıştır. Ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri puanlanarak,
öğrencilerin girişimcilik puanlarının dağılımı tüm demografik özelliklere
göre incelenmiş yine demografik özelliklere göre girişimcilik puanları ile
belirlenen girişimcilik eğilimlerinin istatistiksel olarak bir farklılık
gösterip göstermediği SPSS paket programı kullanılarak test edilmiştir.

4. Bulgular
Çalışmaya katılan 432 ön lisans öğrencilerine ait girişimcilik eğilimi
bağımlı değişken, demografik özelliklerden cinsiyet, yaş, öğrenim
durumu, öğrencinin eğitim alanı, anne-babanın çalışma durumu, anne işi
ve baba işi ise bağımsız değişken olarak alınmıştır. Multinominal lojistik
regresyon analizinden önce öğrencilerin demografik özelliklerine ait
dağılımlar, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri, öğrencilere ait ortalama
girişimcilik eğilim düzeyi ve demografik özelliklere ait girişimcilik
eğilimleri belirlenerek Tablo 1, Tablo 2, ve Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri Dağılımı
Frekans (n)
Yüzde (%)
Cinsiyet
Erkek
267
61,8
Kadın
165
38,2
Yaş
18-20
306
70,8
21-23
96
22,2
24-26
24
5,6
26+
6
1,4
536

Öğrenim Türü
I. Öğretim
II.Öğretim

222
210

51,4
48,6

Sosyal
Teknik

252
180

58,3
41,7

Anne Çalışıyor
Baba Çalışıyor
İkiside Çalışıyor
İkiside Çalışmıyor

9
285
93
45

2,1
66,0
21,5
10,4

Kamu
Özel
Kendi İşi
Çalışmıyor

18
78
51
285

4,2
18,1
11,8
66,0

Kamu
Özel
Kendi İşi
Çalışmıyor

66
237
69
60

15,3
54,9
16,0
13,9

Eğitim Alanı

Anne-Baba

Anne İşi

Baba İşi

Tablo 1 incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin %61,8’inin
erkek %38,2’sinin kadın, %70,8’inin 18-20 yaş ve %22,2’sinin 21-23 yaş
arasında olduğu görülmektedir. İlgili öğrencilerin %51,4’ünün birinci
öğretim %48,6’sının ikinci öğretim, %58,3’ünün sosyal programlar ve
%41,7’sinin teknik programlar öğrencisi olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
Öğrencilerin anne - baba iş durumu incelendiğinde %66,0’ının babasının,
%21,5’inin hem anne hem babasının çalışıyor ve %10,4’ünün hem anne
hem de babasının çalışmıyor olduğu belirlenmiştir. Girişimcilik eğilimi
ölçülen öğrencilerin %18,1’inin annesinin özel sektörde %11,8’inin
annesinin kendi işinde, %54,9’unun babasının özel sektörde %15,3’ünün
babasının kamu sektöründe ve %16,0’ının babasının ise kendi işinde
çalışıyor olduğu ortaya çıkmıştır.
Çalışmada elde edilen demografik özelliklerden sonra, öğrencilerin
girişimcilik eğilimini belirlemeye yönelik olarak kullanılan 36 maddelik
ölçek için öncelikle ölçeğin güvenirliğine bakılmış, Cronbach α =0,94
olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin güvenirliğinin oldukça yüksek
olduğunu göstermektedir. Yılmaz ve Sünbül’ün 2009 yılında yaptıkları
çalışmada öne sürdükleri girişimcilik puanlarına göre, yaptığımız
çalışmada katılımcıların girişimcilik puanları dağılımları Tablo 2’deki
sunulmuştur.
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Tablo2. Katılımcıların Girişimcilik Puan Dağılımı
Girişimcilik Eğilim Düzeyleri
Frekans (n)
Çok Düşük Girişimcilik
15
Düşük Girişimcilik
3
Orta Düzeyde Girişimcilik
99
Yüksek Girişimcilik
195
Çok Yüksek Girişimcilik
120

Yüzde (%)
3,5
0,7
22,9
45,1
27,8

Tablo 2’ye göre öğrencilerin %45,1’inin girişimcilik eğilim düzeyi
yüksek çıkarken, %27,8’inin girişimcilik eğiliminin çok yüksek düzeyde,
%4,2’sinin ise düşük ve çok düşük düzeyde girişimcilik eğilimine sahip
oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin %22,9’u ise orta düzey
girişimcilik eğilimine sahip olarak ortaya çıkmıştır.
Çalışmaya katılan 432 öğrencinin genel girişimcilik puanı (Min:53,0,
Max:180,0 Ort:135,41 ve st. sapma: 24,71) yüksek girişimcilik düzeyinde
olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin demografik özelliklerine ait olarak girişimcilik puanları
incelendiğinde Tablo 3’deki sonuçlara ulaşılmıştır.
Tablo 3. Demografik Özelliklere Göre Girişimcilik Eğilim Düzeyleri (%)
Çok
Düşük

Düşük

Orta

Yüksek

Çok
Yüksek

Erkek
Kadın

40,0
60,0

100,0
-

42,4
57,6

33,8
66,2

38,2
60,0

18-20
21-23
24-26
26+

80,0
20,0
-

100,0
-

66,7
21,2
12,1
-

75,4
20,0
4,6
-

65,0
27,5
2,5
5,0

I. Öğretim
II.Öğretim

40,0
60,0

100,0
-

48,5
51,5

47,7
52,3

60,0
40,0

Sosyal
Teknik

80,0
20,0

100,0
-

63,6
36,4

58,5
41,5

50,0
50,0

Anne Çalışıyor
Baba Çalışıyor
İkisi de Çalışıyor
İkisi de Çalışmıyor

80,0
20,0
-

100,0
-

63,0
21,2
15,2

3,1
70,8
21,5
4,6

2,5
57,5
22,5
17,5

Kamu
Özel
Kendi İşi
Çalışmıyor

20,0
80,0

100,0

6,1
18,2
9,1
66,7

4,6
18,5
10,8
66,2

2,5
20,0
15,0
62,5

Cinsiyet
Yaş

Öğrenim
Türü
Eğitim
Alanı

Anne-Baba

Anne İşi
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Baba İşi
Kamu
Özel
Kendi İşi
Çalışmıyor

20,0
80,0
-

100,0
-

9,1
57,6
18,2
15,2

16,9
58,5
13,8
10,8

15,0
45,0
20,0
20,0

Tablo 3 incelendiğinde cinsiyete göre, çok düşük girişimcilik
eğilimine sahip olanların %40’ı erkek, %60’ı ise bayan olarak ortaya
çıkmıştır. Yüksek girişimcilik eğilim düzeyine sahip olan öğrencilerin ise
%33,8’inin erkek, %66,2’sinin ise bayan öğrenci olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Yaş değişkenine göre öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeyleri
incelendiğinde, girişimcilik eğilimi çok düşük bulunan öğrencilerin
%80’i 18-20 yaş arasında iken %20’si 21-23 yaş arasında olarak ortaya
çıkmıştır. Yüksek ve çok yüksek girişimcilik eğilim düzeyi gösteren
öğrencilerin ise %75,4’ü ve %65,0’ı 18-20 yaş arasında olarak ortaya
çıkmıştır.
Eğitim türüne göre öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeyleri
incelendiğinde, çok düşük girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin
%40’ı birinci öğretim, %60,0’ı ise ikinci öğretim öğrencisi olarak
belirlenmiştir. Çok yüksek girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin
ise %60’ının birinci öğretim iken %40’ının ikinci öğretim öğrencisi
olduğu belirlenmiştir.
Eğitim alanına göre öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeyleri
incelendiğinde, çok düşük girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin
%80’inin sosyal program, %20’sinin ise teknik program öğrencisi
olduğu, çok yüksek girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin
%50’sinin sosyal program diğer %50 sinin ise teknik program öğrencisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin anne-baba çalışma durumu ve annebaba çalışma yeri bilgilerine göre girişimcilik eğilimleri incelendiğinde;
çok düşük girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin %80’inin
babasının çalıştığı, %20’sinin annesinin kendi işi olduğu ve %80’inin ise
babasının özel sektörde çalıştığı sonucuna varılmıştır. Çok yüksek
girişimcilik eğilimine sahip olan öğrencilerin; %20,5’inde annenin
çalıştığı, %57,5’inde babanın çalıştığı, %22,5’inde hem anne hem
babanın çalıştığı ve %17,5’inde ise her ikisinin de çalışmadığı sonuçları
ortaya çıkmıştır. Çok yüksek girişimcilik eğilimine sahip olan
öğrencilerin %2,5’inin annesi kamu sektöründe, %20’sinin annesi özel
sektörde, %15’inin annesinin kendi işi ve %62,5’inin annesi ise
çalışmıyor olarak belirlenmiştir. Aynı şekilde çok yüksek girişimcilik
eğilimine sahip olan öğrencilerin baba işi incelendiğinde %15’inin babası
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kamu sektöründe, %45’inin babası özel sektörde, %20’sinin babası kendi
işi ve %20’sinin babası ise çalışmıyor olarak tespit edilmiştir.
4.1. Multinominal Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları
Multinominal lojistik regresyon analizi yapılmadan önce ön lisans
öğrencilerinin girişimcilik eğilimi ile demografik özellikleri arasındaki
ilişkileri Pearson ki-kare testi ile incelenmiş elde edilen sonuçlar Tablo
4’de sunulmuştur.

Tablo 4. Pearson Ki-Kare Testi
Değişkenler
Pearson Ki-kare
Cinsiyet
13,967
Yaş
14,775
Eğitim Türü
1,329
Eğitim Alanı
26,837
Anne-Baba Çalışma
34,816
Anne İşi
8,290
Baba İşi
19,209

S.d
3
9
3
6
12
9
9

p
0,03*
0,097
0,722
0,000*
0,001*
0,505
0,023*

Tablo 4’de verilen Pearson ki-kare testi sonuçları incelendiğinde,
cinsiyet, eğitim alanı, anne-baba çalışıyor olma durumu ve baba işi ile
öğrencilerin girişimcilik eğilimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
ilişki çıkmıştır. Modelde yer alan bağımsız değişkenlerin bağımlı
değişken olan girişimcilik eğilimini anlamlı bir şekilde açıklayıp
açıklamadığı olabilirlik oran testi incelenmiştir. Tablo 4’e göre anlamlı
olan değişkenler ile girişimcilik eğilimi arasındaki ilişki multinominal
lojistik regresyon analizi ile tahmin edilmiş sonuçları ise Tablo 5’de
sunulmuştur.
Tablo 5. Multinominal Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları

Düşük

Girişimcilik
Eğilimi

Değişkenler

β

Wald

S.d

p

Sabit

-20,41

,000

1

,996

Kadın

-,585

1,10

1

,293

,557

Sosyal Bil.

1,096

2,70

1

,100

2,991

Anne Çalışıyor

-,657

,000

1

1,000

,518

Baba Çalışıyor

,358

,000

1

1,000

1,431

Anne-Baba Çalışıyor

,289

,000

1

1,000

1,335

1

,000*

21342495,67

Baba İşi(Kamu)

16,87

Baba İşi(Özel)

17,17

Baba İşi (Kendi)

,071
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606,04

1
,000

1

Exp(B)

28844938,99
1,000

1,073

Orta
Çok Yüksek

Sabit

-,372

,754

1

,385

Kadın

-,835

9,926

1

,002*

,434

Sosyal Bil.

,286

1,114

1

,291

1,331

Anne Çalışıyor

-18,63

,000

1

,996

8,092E-9

Baba Çalışıyor

-,583

,702

1

,402

,558

Anne-Baba Çalışıyor

-,401

,296

1

,587

,670

Baba İşi(Kamu)

-,109

,021

1

,885

,897

Baba İşi(Özel)

-,020

,001

1

,978

,981

Baba İşi (Kendi)

,459

,440

1

,507

1,582

Sabit

-1,22

4,840

1

,028*

Kadın

-,682

4,761

1

,029*

,506

Sosyal Bil.

,045

,021

1

,886

1,046

Anne Çalışıyor

-18,13

,000

1

,997

1,331E-8

Baba Çalışıyor

-,152

,037

1

,847

,859

Anne-Baba Çalışıyor

-,229

,073

1

,787

,796

Baba İşi(Kamu)

,473

,320

1

,572

1,605

Baba İşi(Özel)

-,083

,011

1

,917

,920

Baba İşi (Kendi)

,890

1,299

1

,254

2,435

Multinominal lojistik regresyon analizinde girişimcilik eğilimi
şıklarından en fazla frekansa sahip olan “yüksek girişimcilik eğilim
düzeyi” referans olarak alınmıştır. Tablo 5 incelendiğinde, çalışmaya
katılan öğrencilerin baba işinin kamu da olması, düşük düzey girişimcilik
eğilimi üzerinde, cinsiyetin bayan olması ise hem orta düzey girişimcilik
eğilimi hem de çok yüksek düzey girişimcilik eğilimi üzerinde etkili
olarak belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni açısından, yüksek düzey
girişimcilik eğilimi yerine orta düzey girişimcilik eğilimi kadınlarda
erkeklere göre 0,434 kat daha fazladır. Yine cinsiyet değişkeni açısından,
yüksek düzey girişimcilik eğilimi yerine çok yüksek düzey girişimcilik
eğilimi kadınlarda erkeklere göre 0,506 kat daha fazla olarak ortaya
çıkmıştır.
5. Sonuç ve Tartışma
Yapılan çalışmada, ülke ve toplumların hem sosyal hem de ekonomik
açıdan gelişmesinde oldukça önemli bir etkiye sahip olan girişimcilik
kavramı üzerinde durulmuştur. Literatür tarandığında girişimcilik üzerine
yapılmış pek çok çalışmaya rastlanmış olmasına rağmen halen konunun
güncelliğini koruyor olması günümüzde ve gelecekte yeni çalışmalar için
oldukça geniş bir araştırma alanı olduğuna işaret etmektedir. Girişimcilik
ile ilgili olarak bireylerin başarılı olabilmeleri hem kişilik özellikleri hem
de demografik özellikleri ile yakından ilişkilidir. Özellikle üniversite
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öğrencilerine yönelik olarak yapılan literatür taramasında da örnekleri
verilmiş olan yurt içindeki ve yurt dışındaki çalışma bulguları, kullanılan
ölçeklerin ne denli geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.
Öğrencilerin girişimcilik eğilim düzeylerini belirlemede kullanılan
ölçeklerden bir tanesi olan, Yılmaz ve Sünbül tarafından geliştirilmiş olan
ölçeğin bu çalışmada kullanılması, ara eleman yetiştirmesi açısından
oldukça önemli olan ön lisans öğrencilerini, bu öğrencilerin demografik
özellikleri ile birlikte anne-baba iş durumunu da dikkate alması nedeniyle
incelenen olaya farklı bir bakış açısı kazandırılmasını sağlamıştır.
Bu çalışmada kullanılan multinominal lojistik regresyon analizi ise
girişimcilik eğilimi düzeyine ait kategorileri incelenen bağımsız
değişkenleri dikkate alarak analiz etmesi açısından oldukça anlamlı ve
literatürle uyumlu sonuçların bulunmasını sağlamıştır. Analiz sonrası elde
edilen bulgulara göre cinsiyetin kadın olması hem orta hemde yüksek
düzey girişimcilik eğilimi üzerinde etkili iken baba işinin kamu olması
ise düşük düzey girişimcilik eğilimi üzerinde etkili olarak ortaya
çıkmıştır.
Çalışmanın en önemli kısıt öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kişisel
özelliklerini daha net ortaya koyabilecek değişkenlerin, çalışmaya dahil
edilememesi olmuştur. Bu çalışma, lisans öğrencilerinden çok daha erken
iş hayatına atılacak olan ön lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine
göre daha doğru yönlendirilmesinin sağlanmasına önemli katkılar
sağlarken, özellikle girişimcilik eğilimi ile istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık gösteren eğitim alanına göre, öğrencilere yönelik planlamaların
yapılması gerektiği yönünde yol gösterici olacaktır.

Kaynakça
Aksel İbrahim., Bağcı Zübeyir., (2016), Girişimcilik Eğilimi; Bir Kamu
Üniversitesinin İİBF’sinde Öğrenim Göre Son Sınıf
Öğrencilerinde Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri
Araştırmaları Dergisi, 5(7), 2120-2133
Arı Erkan (2016), Bireylerin Umut Düzeyleri ile Gelecek Hakkındaki
Düşünceleri Arasındaki İlişkinin Multinominal Lojistik
Regresyon Analizi ile İncelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 47, 184-194
Bayram Nuran, (2004), Multinominal Lojistik Regresyon Analizinin
İşgücüne Uygulanması, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Mecmuası, 54(2), 61-75
Bilge Hürriyet, Bal Vedat (2012), Girişimcilik Eğilimi: Celal Bayar

542

Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(16),
131-148
Bird Barbara Jean,(1989), Entrepreneurial Behavior, Illınois: Foresman
and Company
Bulsara, Hermantkumar.,Porey, Gandhi,Shailesh, (2010), A Comparative
Study of Enterprising Tendency with the Help of Select Cases in
India, International Journal of Trade, Economics and Finance,
1(4), 392-399
Bulut Çağrı, Aslan Gonca, (2014), Üniversitelerde Gerçekleşen
Girişimcilik Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası
Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), 119-129
Bygrave, Willia,D. and Hofer, Charles,W. (1991), Theorizing about
entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice
16(2):13–21
Çelik Abdülhalim., (2006), Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 25-27
Mayıs Bişkek
Çemrek Fatih, Girginer Nuray, (2017), Entrepreneurship Trends in
University Students: The Case Study of Eskişehir Osmangazi
University, EconWorld 2017, 25-27 Temmuz, Paris, Fransa
Eyupoğlu Dilek, (2004), Girişimciliği Geliştirilmesi, (Ankara Milli
Prodüktivite Merkezi Yayınları)
Gümüş Niyazi, Kandemir Orhan. ve Benli Tahir, (2017), Kastamonu
Üniversitesinde Eğitim Gören Türk Dünyası Öğrencilerinin
Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma,
International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(29), 10911110
Keat Ooi Yeng, Selvarajah Christopher, Meyer Denny, (2011),
Inclination Towards Entrepreneurship Among University
Students: An Empirical Study of Malaysian University Students,
International Journal of Business and Social Science, 2(4), 206220
Koh, Hian Chye, (1996) Testing Hypotheses of Entrepreneurial
Characteristics, Journal of Managerial Psychology, 11(3):12-25
Korkmaz, Oya, (2012), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Bülent Ecevit Üniversitesi
Örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2): 209226
Kristiansen S., Indarti, N.,(2004), Entrepreneurial Intentıon Among
Inonesian and Norwegian Students, Journal of Enterprising
Culture, 12(1), 55-78
Küçük Orhan, (2009), Girişimcilik ve Küçük işletme Yönetimi,
(Ankara:Seçkin Yayınevi, 3. Baskı)

543

Long Z.Scott, Freese Jermy, (2001), Regression Models for Categorical
Dependent Variables Using Stata, Stata Corporation, U.S.A
Marangoz Mehmet, (2016), Girişimcilik,(İstanbul: Beta Yayınevi)
Özkan Çiğdem, Esitti Bekir, Köleoğlu Nilay, (2015), Work-Family
Conflict Hospitality Industry Employees:An Application in İzmir,
Journal of Life Economic, 2(2), 75-88
Powers Daniel A., Xie Yu, (1999), Statistical Methods for Categorical
Data Analysis, Academic Press Inc.
Sarıtaş Ahmet, Duran Gülhan, (2017), Üniversite Öğrencilerinin
Girişimcilik Eğilimlerinin Tespitine İlişkin Bir Araştırma, Muş
Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 147-165
Shariff, Mohd Noor M, Saud, Mohammad B.,(2009), An Attitude
Approach to the Prediction of Entrepreneurship on Students at
Institution of Higher Learning in Malaysia, International Journal
of Business and Management, 4(4), 129-135
Tatlıdil Hüseyin,(1996), Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz,
(Ankara. Cem Web Ofset)
Tiftik, Hidayet, Zincirkıran Mustafa, (2014), A Survey of Entrepreneurial
Tendencies Candidate Young Entrepreneurs: Foundation
University Sample, Journal of Management Research, 6(2), 177200
Uysal Boratay, Güney Semra,(2016), Entrepreneurial Intentions of
Turkish Business Students: An Exploration Using Shapero’s
Model, Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 27-47
Wang, Clement Kai, Wong Poh Kam, (2004), Entrepreneurial interest of
university students in Singapore, Technovation, 24, 163 – 172
Yalçınsoy Aksoy, (2017), Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimi
Üzerine Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(4), 341359
Yılmaz Ercan. Sünbül, Ali Murat (2009), Üniversite Öğrencilerine
Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi, Selçuk
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21,195-203
Zortuk Mahmut, Koç Eylem ve Bayrak Seyhat, (2013), Hanehalkları
Satın Alma Kriterlerinin Analizi: Multinominal Lojistik
Regresyon Yaklaşımı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Özel Sayı, 163-176

544

SİNEMATOGRAFİK MEKÂNDA TOPLUMSAL SINIF İFADESİ
OLARAK RENK: AÇLIK OYUNLARI
Color As A Social Class Expression in A Cinematographic Space
Gül SİPAHİ*
Giriş
Sinema, keşfinden bu yana, çok yönlü olması nedeniyle üretim ve sanat
yöntemleri konusunda gelişmeler göstermiştir. Bu gelişmeler, sinema
filminde kullanılan teknik kodların ve temel anlamın gösterenleri açısından
da oldukça dinamik bir süreç oluşturmuş ve hala da oluşturmaktadır. Renk
sinema da kullanılan temel kod parametrelerinin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Öyle ki sinemanın ilk yıllarında filmlerin elle boyanması
ya da kimyasal boyada renklendirilmesi söz konusudur. Ancak bu durum
1923'te Herbert T. Kalmus'ın Technicolor'u yetkinleştirmesiyle filmin
renkli hale getirilmesi daha da kolay bir hal almıştır (Büker, 2012).
Rengin işlevi yalnızca filme renk katmak değil onun anlamı içerisinde
kendine yer edinmek ve bazen de izleyiciye sessiz sinema niteliğinde bir
izlek sunmasıdır (Büker, 2012). Bu çalışmanın amacı: renk unsurunun
sinematografik mekânda nasıl anlamlı bir kod ve gösterge birimine
dönüştürüldüğüdür. Rengin sinematografik mekânda sınıf farklılıklarını
belirleyen bir gösterge birimine dönüştüğü, 2012 yılında Gary Ross
yönetmenliğinde vizyona giren "Açlık Oyunları" isimli film, çalışmanın
çalışma nesnesini oluşturmaktadır. Bu film içerisinde iki farklı toplumsal
sınıfı gösteren renk kodları, renk çeşitliliğini gösteren, rastgele seçilmiş
film sahneleri üzerinden incelenmektedir. Çalışmanın kapsamı
doğrultusunda ilk olarak rengin tanımı, ardından sinematografik gösterge
olarak rengin ifadesi açıklanmaktadır. Teorik çerçeve sonrasında Açlık
Oyunları filminin renk bağlamında kod açılımı gerçekleştirilmektedir.
Dolayısıyla görme eyleminin renk üzerinden kodlanmış bir algı sistemi
olduğunu varsayarsak, rengin sinema gibi görmeye odaklı bir ürünün
içerisinde olay örgüsü, mekân ve karakterlerle doğrudan ilgisi olduğunu
kabul etmek gerekir.
Rengin Tanımı ve Anlamlandırılması
Renk, TDK (2019) sözlüğünde "Cisimler tarafından yansılanan ışığın
gözde oluşturduğu duyum" olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanıma
göre, görme duyusu aracılığıyla beyne gelen ışıksal etkilere karşı beynin
duyarlılığı ve bu etkileri değişik biçimlerde algılamasıdır (aktaran Kırık,
2013). Fiziksel olarak renk, titreşimlerden oluşmaktadır. Bu titreşimler
farklı dalga boyları ile uzayda hareket etmektedir. Görme organı olan göz,
bu dalga titreşimlerini, renk sinirleri aracılığıyla beyne gönderir ve
*Uluslararası
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dolayısıyla renk oluşmuş, algılanmış olur (Çağlarca, 1993). Bu genel
tanımlamalar bizi rengin “görme” aracılığı ile ortaya çıktığını ve
algılandığını ortaya kayar. Dünyayı görmek ve algılamak göz ile ve göze
gelen farklı dalga boylarına sahip ışık aracılığı ve temelinde
gerçekleşmekte ve farklılaşmaktadır, göz bu şekilde rengi var kılar.
Baudrillard (2012), ışığın olmadığı bir yerde nesnenin, bir diğer ifadeyle
metanın, gerçek amacına hizmet edeceğinden bahsederken görsel algının
ışık aracılığıyla niteliklerinin ortaya çıkacağını dolayısıyla nesnenin bir
niteliği olan rengin de ışık ve görme aracılığıyla kendini var ettiğini ve
anlam kazandığını vurgulamıştır.
Nesnelerin algılanmasında renk, biçimin ve dokunun yanı sıra olması
gerekli bir koddur ki insanlar bu kod sayesinde çevreyi tanımlar ve
sınıflandırmalar yapar. Rengin bu noktada ki görevi nesneleri farklı renk
kodlarında göstermek ve onu insan zihni için anlaması kolay hale
getirmektir. Bu bağlamda renk önemli bir sanat ve tasarım elemanı olmakla
beraber, sembolik bir değere de sahiptir (Mazlum, 2011). Ancak bu değer
farklı kültürlerde farklı anlamlandırmalarla karşılık bulmuştur.
Geçmişten günümüze her kültür renkler üzerinde kendi anlamını
yaratmıştır. Bu durum renklerin farklı kültürlerde farklı ifadelerle
simgeleştirilmelerine neden olmuştur. Arnheim, renklerin anlamlarının
uzlaşımlara dayandığını, bundan dolayı da kültürden kültüre
değişebileceklerini vurgulamaktadır (Büker, 2012). Uzlaşım, göstergenin
toplumsal boyutudur ve toplumsal bir anlaşmadır (Fiske, 2014). Örneğin
beyaz renk, Türklerde ve Çinlilerde batıyı temsil ederken, Hintlilerde
doğuyu, Eski Ahitlerde güneyi, Mayalarda kuzeyi temsil eder (aktaran
Mazlum, 2011). Kültürel olarak uzlaşıma sahip herhangi bir gösterge, bir
toplumsal göstergeye dönüşür. Bu nedenle de kültürel olanın ussal
düzleminde toplumsal anlamın ifadesi olarak bir koda dönüşür (İlkdoğan,
2017a). Renklerin psikolojik etkileri de bir anlam taşıma durumunu ifade
eder ve bu da aynı şekilde kültürel bağlam üzerinden oluşur (Foss, 2016).
Toplumlararasında ise rengi, kültürel çeşitliliğin eklemlendiği farklı
anlamları da ele alarak açıklamak doğru bir ifade şekli olacaktır.
Rengin yukarıda bahsedilen özellikleri sinema filmlerinde anlam
yaratmak adına ciddi bir materyal sağlamaktadır. Bu yüzdendir ki renklerin
sinematografik mekânda kendini ifade etme biçimi olmasının dışında
sembolik, üretken bir üslubunun da var olması söz konusudur. Rengin
sinematografik ifadesi başlı başına bir metin oluşturabilir. Bu bağlamda
sinematografik rengin niteliklerinden ve kullanımından bahsetmek
gerekecektir.
Sinematografik Renk
Sinema, tam anlamıyla bir anlatı aracı bir aktarımdır. Her türlü anlatının
temeli ise bir iletişim sürecidir. Bu süreci tanımlayan girdiler ise
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enformasyonu veren, enformasyonu algılayan, ikisi arasındaki iletişim
kanalı ve metindir (Lotman, 2012). Sinema anlatımında bu süreçlerin
tanımladığı bütünlük ise hareketli resimlerden oluşan bir ürün temelinde
gerçekleşmektedir. Perdeye yansıyan her bir görüntü ayrı bir göstergedir
yani bir anlamı vardır ve içeriğiyle bir enformasyon taşıyıcısıdır. Bu anlam
iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Birincisi perdedeki görüntüler dünyanın
gerçekliğine ait nesneleri yansıtırlar. Nesneler perdede görünenlerin
anlamları haline dönüşürler. Bir diğer anlam üretimi ise nesnelerin
sinemanın niteliklerinden kaynaklanan bir şaşırtıcı anlamlar düzeyidir
(Lotman, 2012). Bu bağlamda sinematografik anlatımda perdede farklı bir
evren oluşumu söz konusudur: dünyanın gerçeğinin renk aracılığıyla
soyutlaması, yani göstergeler evreni. Dolayısıyla da bu evren sinema
perdesinde hikâye anlatıcısına dönüşerek, bir aktör olarak kendine yer
bulur (İlkdoğan, 2017b). Bu bağlamda rengin sinema görüntüsünde
vazgeçilemez bir ifade biçimi ve anlatı unsuru olduğunu kabul edersek,
nesnelerin kavramsal içeriklerinin bir parçası olması dolayısıyla, nesnenin
göstereni olması düz anlamını ve toplumsal ifadesi ya da kültürel
eklemlenmesiyle bir yan anlamlı, kurgusal bir öğe olabileceğini de
söylemek gerekir.
Sanatçı, sinema filminde renkle içerik arasında nedenli ve nedensiz
ilişki kurabilir. Şayet bu ilişki nedenli ise sanatçı rengin anlamını, belirli
bir yapıtta, diğer öğelerle ilişkisini düzenleyerek ortaya çıkarmak
durumundadır. Bu bir bağlamın içinde olmanın gereksinimidir. Renk tıpkı
haritalarda olduğu gibi sanatçı için bir ifade aracı olarak kullanılabilir ve
bu ifade anlamsal kodlar içerebilir (Gombrich, 2015). Bunu da renklerin
uzlaşımsal, yani faklı kültürlerde kabul edilmiş genel anlam ve sembolik
değerlerini kullanarak gerçekleştirebilir. Sinema filmlerinde kültürel
uzlaşımlara sadık kalınarak bir renk kullanımı söz konusu olduğunda,
renkler sinema için belirli bir kod içeriğine sahip olmaya başlar (Büker,
2012). Ancak şunu da belirtmek gerekir, sanatın temelinde olan yaratım
değeri, renklerin uzlaşımsal anlamlarının dışına çıkarak kullanılmasını da
olanaklı kılmaktadır.
Sinema filmlerinde rengin bilgi verici, kompozisyonel ve ifade edici
olmak üzere üç temel işlevi vardır. Bilgi verici işlevinde obje ve olayların
bilgisini taşır. Bunun nedeni rengin sembolik kullanıma olanaklılığıdır.
Rengin kompozisyonel işlevi, içinde bulunduğu bağlam dahilinde, rengin
belirli bir amaç için kullanılmasıdır. Bu işlev gösterilen renk harmonisi
içinde bir uyumu oluşturmak ya da bir anlatımı vurgulamak amacıyla
kullanılır. Rengin ifade edici işlevinde ise, özel bir durumun (filmin
hikayesinin önemli noktaları vb.) izleyici tarafından algılanması
sağlanmaktadır (Çöloğlu, 2006). Anlamlar renkler arasındaki ilişkilerle
kurulur. Renkler aracılığıyla oluşturulan anlamlar, yapıt tarafından
üretilmiş bütünsel bir biçimlenişe sahip olması gerekmektedir. Aksi
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taktirde sonradan üzerine yerleştirilmiş, yamalanmış bir görüntü oluşabilir
(Metz, 2012).
Rengin sinema filmlerinde kullanımı her ne kadar sanatçının
oluşturmak istediği anlatım biçimine göre kurgulansa da oluşturulan
kurgunun anlamı yine bir üretim sürecine bağlı kalmaktadır. Bu üretim
süreci izleyicinin zihninde oluşmakta ve yorumlanmaktadır. Oluşturulan
her bir dizge izleyicinin bireysel değerleri ve tecrübeleriyle yeniden
üretilir. Dolayısıyla her ne kadar anlam kurgulayıcı belirli anlamlar
dahilinde kodlarını oluştursa da sinema görüntüsünün içeriğine giren her
bir unsurda olduğu gibi, renk de farklı anlamların üretildiği bir yorumlama
düzeyinde izleyiciye ulaşabilir. Dolayısıyla bu kurgu anlaşılabilir ve
anlaşılamaz bir hal alabilir. Yukarıda bahsedilen teorik kapsam
doğrultusunda 2012 yılında Gary Ross yönetmenliğinde vizyona giren
"Açlık Oyunları" filmindeki renklerin hangi kodlarla ve mesajlarla film
içerisinde yer aldığı ve toplumsal sınıf farklılığını nasıl ortaya koyduğu
incelenecektir.
Sinematografik Mekânda Renk: "Açlık Oyunları"
Filmin Sinopsisi
Açlık Oyunları (The Hunger Games) Suzanne Collins'in (2011) aynı
adlı romanından uyarlanan, Gary Ross'un yönettiği bilim kurgu, aksiyon,
dram tarzındaki film, 2012 yılında serinin ilk filmi olarak vizyona
girmiştir. Seri dört filmden oluşmaktadır.
Konusu: Her yıl düzenlenen açlık oyunlarının zamanı gelmiştir. Her
zaman olduğu gibi her mıntıkadan 12-18 yaşları arasında bir erkek ve bir
kız yarışmacı seçilerek merkez olan Kapitol'e gönderilerek
yarıştırılacaktır. 12. mıntıkada da seçimlerin yapıldığı sırada bir erkek ve
bir kız yarışmacı kurayla seçilir. Ancak Katniss Everdeen adlı genç kız,
küçük kız kardeşinin seçilmesine dayanamayarak oyunlarda bir ilki
gerçekleştirip oyuna gönüllü olur. 12. mıntıkada seçilen erkek yarışmacı
ise Katniss'i uzaktan da olsa seven Peeta Mellark'dır. Oyunlarda sadece bir
kazanan olacak ve kendine bahşedilen servetle Kapitol'de yaşayacaktır.
Peeta Mellark ve Katniss aşkları sayesinde oyunu birlikte kazanırlar.
Film içerisinde farklı iki toplumsal yapı tanımlanmaktadır. İlki,
mıntıkalar denilen üretimin yapıldığı ve sömürge altında olan mekânlardır.
Bu mekânlar ekonomik yapı olarak fakir bırakılarak ve üretilen yaşamsal
ürünlerin ellerinden alınmasından dolayı yönetim birimi tarafından kontrol
altında tutulan, bir baskı mekanizmasının hüküm sürdüğü mekânlardır.
İnsanlar yaşamlarını sürdürmek için zorlu koşullarda çalıştırılırlar ve
yönetim birimi tarafından kendini yüceltme unsuru olarak kullanılırlar.
İkinci toplumsal yapı Kapitol olarak ifade edilen, zenginliğin, bolluğun
hüküm sürdüğü ve mıntıkaları sömürge altında tutan yönetim biriminin asıl
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mekânı olan yerdir. Filmde Kapitol zenginliğin ve şaşanın mekânı,
mıntıkalar ise sefaletin mekanları olarak iki farklı toplumsal sınıfın yaşam
alanlarını ifade etmektedir. Bu sunuş biçimi mekânsal, biçimsel formlarla
görselleştirilmesinin yanı sıra sinema görüntüsünün verdiği avantajlardan
bir diğeri olan renklerle ifade edilmiştir.
Filmde Farklı toplumsal mekanlar için oluşturulmuş faklı seçkideki
renk kodları, izleyiciye insanların hangi toplumsal yapıya ait olduklarını
yansıtmasının yanı sıra toplumun yapısına dair de bilgiler aktarmaktadır.
Bu bilgi kodları filmin isminde de yer alan “açlık” ifadesinin hangi
toplumsal birimde gerçekleştiğinin de bir ifadesi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Kapitol'de kullanılan farklı renklerin karşısında mıntıkalarda,
genellikle gri'nin tonları kullanılmış ve bu sayede kimlerin bolluk kimlerin
sefalet içinde yaşadıkları tanımlanmıştır. Mıntıkalarda yaşayanlar,
tamamen gri kimliktedirler ancak, rengi bir aktör olarak düşünürsek,
mıntıkalardaki gri, hakkı olan renkleri, Kapitol'ün dayattığı süreçlerin
dışında bir özgürleşme çabasıyla, almaya çalışır.
Filmdeki Renk Kodları
Filmin renk kodları belirlenirken seçilen görüntüler hem mıntıkalardaki
hem de Kapitol'deki insanların toplu halde gösterildikleri karelerden
rastgele seçimle belirlenmiştir. Bu görüntülerdeki insanların sahip
oldukları renk kodlarından (renk ve ton olarak), çeşitliliği gösterecek
şekilde, bir renk paleti oluşturulmuştur. Bu renk paletleri öncelikle
mıntıkaların renk paleti, ardından Kapitol’ün renk paleti olacak şekilde
sıralanmıştır.

Şekil 1: Mıntıkalar (açlık oyunları için oyuncu seçimi), (dk: 12.33),
(Kilik, Jacopson, 2012)
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Şekil 2: Mıntıkaların renk paleti
Mıntıka'lardaki (şekil1) renkler grinin farklı tonlarında oluşturulmuş ve
genelde akromatik renklerdir (şekil 2). Burada göstergesel anlamda
oluşturulan dizgenin kurduğu cümle, tek renk üzerinden tanımlanmış
“çeşitliliğe, zenginliğe sahip olmamak” yan anlamını ortaya koymaktadır.
Tek renk farklı tonlarda kullanıldığı için bir kimliksizlikten ya da
farklılığın olmadığından bahsetmek güçtür. Ancak tek rengin tonlarının
seçimi mıntıkaların üzerine atfedilen "sefalet, fakirlik" kavramlarının
göstereni olmuştur.

Şekil 3: Kapitol (Oyuncuların Kapitol Halkına Tanıtılması), (dk:
57.55) (Kilik, Jacopson, 2012)

Şekil 4: Kapitol renk paleti
Kapitolün (şekil 3) renklerine bakıldığında Mıntıka'daki insanların
kodlandığı renkler ton farklarından oluşmasına karşın Kapitol'de renk
skalası daha geniş tutulmuş ve hatta aynı rengin farklı tonları da
kullanılmıştır (şekil 4). Burada renklerde oluşturulan dizge izleyiciye
“çeşitliliği ve zenginliği” vurgulamaktadır.
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İki fotoğrafın içeriğindeki renklerin ayrıştırılması durumunda karşımıza
birbirinden net bir skalada ayrılan iki farklı renk paleti çıkmaktadır. Bu
kadar açık bir renk kodlaması, iki ayrı toplumsal yapıyı sınıflandırmak
adına, filmin konusunun kolayca anlaşılması için gerekli bir durum gibi
görülmektedir. Ancak bu toplumsal yapılar renklerle yalnızca kendilerini
bir sınıflandırma dahilinde ayırmak amacıyla kurgulanmamış, toplumsal
yapının dinamiklerini de vurgulamaktadırlar. Kapitol farklı renkleri bir
arada kullanarak zenginliği, statüyü, tüketimi, mıntıkalar ise daha çok,
düşük ekonomik yapıyı ve olanaksızlıkları vurgulamaktadır. Dolayısıyla
filmde sunulan baskı sistemi kendini, formların yanında, kasıtlı bir renk
kodlamasıyla da ortaya koymaya çalışmıştır. Serinin dördüncü filmi olan
“Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2”nin (Kilik, Jacopson, 2015) sonunda
mıntıka halkının Kapitol yönetimini yıktığı ve kendi yönetimini kurduğu
görülmektedir. Bu noktada da yeni yöneticinin kıyafeti mıntıkaların renk
paletindeki kimliklendirmeye ait bir görüntü sergilemektedir. Bu durum,
doğrudan yönetimin artık mıntıka halkına ait olduğunu temsil etmektedir
(şekil 5).

Şekil 5: Mıntıkalardan gelen yeni yönetici, (dk: 01.50.49) (Kilik,
Jacopson, 2015)
Kodlar film içerisinde izleyiciye bir anlam dahilinde verilse de
anlamlandırma izleyiciye farklı ulaşabilir. Çünkü farklı kültürel altyapılar
farklı anlamları doğuracaktır. Ancak Sinematografik mekân bu noktada
uzlaşımı kendi hikayesiyle oluşturma olanağını da sanatçıya sunmaktadır.
Dolayısıyla Açlık Oyunları filminde renk kodları toplumsal sınıfı ve o
toplumsal sınıflara ait olmanın ifadesi üzerinden tanımlanmıştır.
Sonuç
Sinema çok farklı temellere sahip unsurların bir bütün olarak sunulduğu
iletişim aracıdır. Bu aracın en önemli anlatı birikimi, sözlü anlatımın yanı
sıra, göstergesel yapılanmasıdır. Sinematografik mekân, varlığıyla,
göstergesel bir enformasyonlar bütünüdür. Renk, bu bütün içerisinde bir
birim olarak karşımıza çıkmaktadır. Sinema ortamındaki her bir birimde
olduğu gibi renkler de olayların, mekânların, nesnelerin, zamanın, kişilerin
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ya da toplumların sınıflandırılmasında, tanımlanmasında kullanılmaktadır.
Bu kullanımın oluşturulması ayrıca bir kod düzeneğinin kurgulanmasıyla
ve tasarlanmasıyla ilişkilidir.
Açlık Oyunları (2012) filminde renkler kendi başlarına bir metin
oluşturmak adına bir araya gelmiş ve kodlanmıştır. Anlatımda akromatik
renklerin yalnızca Mıntıka'ları göstermek için kullanılmalarıyla,
Kapitol’de ise bütün renklerin kullanımı ile bir metin oluşturulmuştur. Bu
anlatım geri planda Mıntıka'larda sefaleti ve fakirliği tanımlarken,
Kapitol'de zenginliği, statüyü, tüketimi, bolluğu göstermektedir. İki yaşam
biçimi ve toplumsal sınıf farklılığı renk kodlarıyla birbirinden ayrılmıştır.
Bu bağlamda renk, sinematografinin anlatımına bir aktör olarak katılmış
ve bir anlatım birimine dönüşmüştür.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASETÇİ ALGILARI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Study on University Students' Perceptions of Politicians
Hüseyin ÇAVUŞOĞLU1
1. Giriş
Siyasetin önemi, toplumun maddi kaynaklarını dağıtma aracı
olduğundan gelmektedir. Siyaset, toplumun geleceğinde doğrudan
belirleyici konumdadır. Siyasetçiler ise ülkenin dolayısıyla gelecek
nesillerin hayatına yön vermektedirler. Günümüzde siyasetçi “Toplumdan
devlete yönelen talepleri, yeniden şekillendiren, yeniden üreten ve devlet
alanı içinde onları icraata dönüştüren kişi” olarak tanımlanabilir (aktaran
Sarıbay, 2001: 6). Ulusal ve uluslararası literatüre bakıldığında siyasetçi
algısı, negatiftir. Siyasete, etkinlik, güçlülük duygusunun yanı sıra
zenginlik aracı olarak da bakılmakta ve siyasetçi ve yakın çevresi bu
durumdan yararlanmaktadır (Menteşoğlu, 2010: 7). Siyasetçiler, siyasi
davranışlarına göre bütün ulusu temsil eden; seçim bölgesi tarafından
denetlenen; bir siyasi program ve politikadan sorumlu olan milletvekili tipi
olmak üzere 3 kategoriye ayrılmaktadırlar (Bilir, 2000: 214). Ülkemizde
siyasetçi kimliği “örgütçüler” ve “mektepliler” olmak üzere ikiye
ayrılabilir. Örgütçüler, uzun zamandır neredeyse partinin her kademesinde
görev almış kişilerden oluşurken mektepçiler ise uzmanlıklarından,
kariyerlerinden ötürü siyasete atılmış kişileri içermektedir (aktaran
Menteşoğlu, 2010: 20). Ülkemizde pek çok konu gibi siyasetçiler de yeteri
kadar incelenmemiştir. Konunun seçilmesinin nedeni, Türkiye’de böyle
bir araştırma boşluğunu doldurabilecek ve bu tip araştırmalara zemin
hazırlayabilecek bir çalışma yapılmasına duyulan gereksinimdir.
Üniversite öğrencileri, ekonomik ve sosyal hayatta geleceğin karar
vericileri ve uygulayıcılarıdırlar. Özellikle toplumun geleceği konumunda
olan Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bu ve benzeri davranışları daha
da incelenmesi gereken konulardır.
Siyasetçi algısı üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında, siyasetçi
algısı ile ilgili raporların, İngiltere’de 2004 yılından günümüze Hansard
Society tarafından her yıl yapıldığı görülmektedir. Siyasetçi algısını ölçen
çalışmalara örnek olarak: BMRB Social Research, 2008; BMRB Social
Research, 2010; Hansard Society, 2014; Hansard Society, 2013; Hansard
Society, 2012; Hansard Society, 2011; Hansard Society, 2010; Hansard
1(Dr.
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Society, 2009; Hansard Society, 2008; Hansard Society, 2007; Hansard
Society, 2006; Hansard Society, 2005: Hansard Society, 2004: Henn, ve
Foard, 2011; Kalitowski, 2008;National Democratic Institute, 2007;
National Democratic Institute, 2014 gösterilebilir. Ülkemizde siyasetçi
algısı üzerine yapılan bilimsel araştırmalar oldukça azdır. Bu bilimsel
çalışmalara Menteşoğlu, 2010; Hatipoğlu’nun, 2007 eserleri örnek
verilebilir.
Çalışmamızın özellikle üniversite öğrencilerinin siyasetçi algısına
ilişkin bulgulara sahip olması literatüre önemli bir katkı olarak
değerlendirildi. Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerin siyasetçi algısını
ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okuyan öğrencilere siyasetçi
algısı ile ilgili sorular Likert ölçeğiyle anket üzerinden sorulmuştur.
2. Kavramsal Çerçeve
Siyaset nedir? sorusuna geçmişten günümüze verilen yanıtlara
bakıldığında, iki farklı görüşün olduğu görülmektedir. Bir görüşe göre
siyaset, insanlar arasındaki fikir, menfaat ve psikolojik farklılıklardan
ortaya çıkan bir çatışmadır. Karşıt görüşe göre ise siyaset bir uzlaşmadır.
Uzlaşma, toplumsal hayatın sağlanması ve sürdürülmesi üzerine
dayanmaktadır (Kapani, 2003: 17-18). Duverger’in ifade ettiği gibi siyaset,
bu iki farklı görüşün birleşiminden oluşur. Diğer bir ifade ile siyaset, hem
bir çatışma hem de bir uzlaşma faaliyetidir (aktaran Turan, 2011: 13).
Siyasetin ne olduğuna ilişkin kavramsallaştırmalar; hükümet etme sanatı
olarak siyaset, kamusal hayat olarak siyaset, uzlaşma ve uyum olarak
siyaset, güç ve kaynakların dağıtımı olarak siyaset başlıkları adı altında ele
alınabilir. Hükümet etme sanatı olarak siyaset kavramlaştırmasında
“devlet” siyasetin merkezindedir. Siyaset, devlet ile ilgili olan
anlamındadır ve geleneksel bakış açısını yansıtmaktadır. Çok sınırlı bir
alanı içeren bu tanımlamada, devlet odak noktada olup, şirketler, eğitim
kurumları, aile ve diğer kurumlar siyasetin dışında sayılmaktadır. İkinci ve
daha geniş tanımlamasında siyaset, devleti aşarak kamu hayatını, kamusal
işleri içermektedir ve kamusal hayat, kamusal faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. Bu kavramsallaştırmaya göre siyaset, devletin kendi
girişimleriyle ve devlet organlarınca yerine getirilen sorumluluklarla
kısıtlıdır. Bireylerin kişisel, sosyo-ekonomik, kültürel, vb. alanları siyaset
dışıdır. Kamusal faaliyetler olarak tanımlanan siyaset yaklaşımı, Aristo’ya
dayanmaktadır. Aristo siyaseti “En yüksek iyiyi ve iyi yaşamayı amaçlayan
devlete ilişkin tüm faaliyetler, devlet yönetimi” şeklinde tanımlamıştır. Güç
ve kaynakların dağıtımı olarak siyaset tanımlamasında siyaset devlet,
kamu gibi belirli bir alanla sınırlandırılmamaktadır. Siyaset, sosyal hayatın
bütün alanlarında ve insanın var olduğu her alandaki bir faaliyet olarak
görülmektedir. Bu bağlamda siyaset, toplumdaki güç ve kaynakların
dağıtımıyla ilgilidir ki bu da iktidar (güç) kavramıyla bağlantılıdır. Böylece
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siyaset, güç ve kaynakların dağıtımında söz sahibi olabilmektir. Bu
düşünce Lasswell’in siyaset tanımında görülmektedir. Lasswell siyaseti
“Kimin, nerede, ne zaman, ne elde edeceğinin belirlenmesi” olarak
tanımlamıştır (Türköne, 2009: 6-10: Heywood, 2012: 23-30).
Kimlik, sosyal bilimlerde önemli kavramlardandır. Sosyal yapının en
önemli temelini oluşturan kimlik, çok boyutlu bir kavram olup, bireylerin
hem sosyal hem de kültürel statülerine denk gelir (Yıldız, 2007: 9). Kısaca
kimlik, bireylerin ve toplumsal grupların “Kimsiniz, kimlerdensiniz?”
sorularına verdikleri yanıtlardır (Yıldız, 2007: 9). Kimlik, bireysel ve
toplumsal yaşamda bireyi konumlandırmaktadır (Yanık, 2013: 227). Buna
benzer bir tanımlamayı Bilgin’in kimlik tanımlamasında görülür. Bilgin,
kimliği birey ya da grubun kendisini tanımlama ve kendini diğerleri
arasında konumlaması olarak tanımlar (aktaran Karaduman, 2010: 2887).
Kimlik, bir nitelik ifadesidir ve bu nitelikler farklılıkları gösterir. En geniş
ifadeyle kimlik, insanların tüm niteliklerini içerir (Aşkın, 2007: 213).
İnsana özgü bir kavram olan kimliğin tanımlama, tanıma ve aidiyet olmak
üzere iki temel bileşeni vardır (Yıldız, 2007: 10). Aidiyet, bireyin kendine
olan güvenini yükseltmek için önemli bir bileşendir. Kimliğin oluşumu bir
ömür boyu devam eder ve insanlar birden fazla kimliği taşıyabilirler
(Karaduman, 2010: 2886-87). Kimliğin oluşumu hususunda öznelci ve
nesnelci olmak üzere iki yaklaşım vardır. Öznelci yaklaşım, kimliğin
oluşumunda organizmanın iç yapısına değer verip dış çevreyi dikkate
almaz. Nesnelci yaklaşıma göre ise kimliğin oluşmasında organizmanın iç
yapısının yanında sosyal hayatın, dış çevrenin etkisi vardır (Aşkın, 2007:
214).Kimlik her şeyden önce psikolojik bir kavramdır. İlk olarak Erik
Erikson 1950’li yıllarda kimlik kavramını çalışmaya başladı (aktaran
Yanık, 2013: 228). Psikolojide kimlik kavramı, “Benlik” olarak ifade
edilmektedir ve benlik kavramı bireyin kim olduğunu anlatır ((Karaduman,
2010: 2886).Kimlik kavramının psikolojide kullanıldığı anlamda bireye
vurgu varken; sosyolojide ise birey ile toplum arasındaki ilişki ön
plandadır (Özdemir, 2001: 108).
5. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrencilerinin Siyasetçi
Algıları Üzerine Bir Uygulama
Üniversite öğrencilerinin siyasetçi algısını ortaya koyabilmek amacıyla
ZBEÜ’nün merkez kampüsünde faaliyet gösteren İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi (İİBF)’nde öğrenim görmekte olan Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümü birinci ve ikinci öğretim öğrencilerine kota örnekle
tekniği ile bir anket çalışması yapılmıştır. Kota örneklem tekniğinde sınıf,
eğitim tüür ve cinsiyetin birbirine dengeli olmasına dikkat edilmiştir.
Rastsal olmayan bir teknik kullanıldığından, elde edilen sonuçlar, ZBEÜ
İİBF SBKY bölümündeki 222 öğrenciye aittir. Anket çalışmasındaki 76
soru, Menteşoğlu’nun (2010) çalışması dikkate alınarak hazırlanmış ve
bazı sorular eklenerek genişletilmiştir. Anket sorularından ilk 12’si
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öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkindir. 13-20 arası sorular, siyasi
gündemi takip ederken kullanılan iletişim araçlarına, 21-36 arası sorular,
Türkiye’de siyasetçilere ilişkin tutumlara, 37-43 arası sorular,
Türkiye’deki siyasetçilere güven düzeyine, 44-50 arası sorular,
Türkiye’deki siyasetçilerden memnunluk düzeyine, 51-54 arası sorular,
genel siyasi konulara, 55-61 arası sorular, siyasal partilere ilişkin algıya,
62-71 arası sorular, kurumlarla ilgili güven derecesine, 72-76 arası sorular,
Meclis’e ilişkin algıya aittir. Ankete katılanların demografik özellikleri,
EK 1’de belirtilmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %24.5’i birinci sınıf,
%31’i ikinci, %13.5’i üçüncü, %31’i ise dördüncü sınıftır. Kadınların oranı
%52.2 iken, erkeklerin oranı ise %47.8’dir. Öğretim türü açısından
bakıldığında %54.5’i birinci, %32.9’u ikinci öğretim öğrencisi olduğu
görülmektedir. Ankete katılanların aile gelirlerine bakıldığında, ilk sırada
%47.8 ile 2001-4000 TL lik grup yer almaktadır. Bunu %22 ile 10012000TL lik grup ve %18.6 ile 4001-6000TL lik grup izlemektedir. En alt
ve en üst gelir gruplarının oranı en düşük seviyededir. 0-1000TL lik grup
%3.5; 6001 TL’den fazla olan grup ise %8.1 oranındadır. Kararlı-kararsız
seçmen yapısına bakıldığında, ankete katılanların %41.85’i kararlı;
%58.15’i ise kararsız seçmeni oluşturmaktadır. Bu da karasız seçme
sayısının daha fazla olduğunu göstermektedir. Ankete katılanların, kendini
siyasi yelpazede tanımlamaları istenmiş ve katılanların %24.8’i kendini
Milliyetçi/ Muhafazakâr, %22.5’i milliyetçi, %20.3 ise laik olarak
tanımlamıştır. Bu durumda, katılanların önemli bir bölümünün
(%42.8’inin) milliyetçi/muhafazakar olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Tablo 1: Siyasi gündemi takip etme sıklığı
Hiç takip
etmiyoru
m

Takip
etmiyoru
m

Kararsızı
m

Takip
ediyoru
m

Her
zaman
takip
ediyoru
m

Boş

Sayı

1

3

20

130

67

1

Ora
n

%0.45

%1.35

%9

58.55

%30.28

%0.4
5

Tablo incelendiğinde, öğrencilerin %88.73’ünün siyasi gündemi
takip etmektedir. Takip etmeyenlerin oranı %1.80; karasızların oranı ise
%9 oranındadır. Böylece, öğrencilerin önemli bir kısmının siyasi gündemi
takip ettiği görülmektedir.
Tablo 2: Siyasi gündemi takip ederken kullanılan iletişim araçları
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İletişim
araçları

Hiç takip
etmiyorum

Takip
etmiyorum

Kararsızım

Takip
ediyorum

Her zaman
takip
ediyorum

Say
ı

Say
ı

%

Say
ı

%

Say
ı

%

Say
ı

%

Say
ı

%

Boş

%

İnternet

2

0.9

2

0.9

8

3.6

101

45.
4

108

48.
6

1

0.4
5

Televizyo
n

4

1.8

10

4.5

35

15.
8

122

55

48

21.
6

3

1.4

Radyo

119

53.
6

55

24.
7

16

7.2

11

5

4

1.8

17

7.7

Gazete

36

16.
2

32

14.
4

46

20.
7

74

33.
3

21

9.5

13

5.9

Dergi

106

47.
7

46

20.
7

25

11.
3

18

8.1

9

4.1

18

8.1

Kitap

48

21.
6

29

13.
1

44

19.
8

67

30.
2

19

8.6

15

6.8

Diğer

69

31.
1

18

8.1

48

21.
6

33

14.
9

15

6.8

39

17.
6

Tablo incelendiğinde, ankete katılanların %94’ünün siyasi gündemi
internetten takip ettiği görülmektedir. İnterneti %76.6 ile televizyon,
%42.7 ile gazete, %38.8 ile kitap gelmektedir. Gazete ve kitabın oranının
yüksekliği dikkat çekmektedir. Diğer taraftan da katılımcıların %78.3’ü
radyodan siyasi gündemi takip etmediğini belirtmiştir. Radyoyu %68.4 ile
dergi izlemiştir.

Tablo 3: Türkiye’deki siyasetçilere ilişkin tutumlar

ÜLKEMİZDE
SİYASETÇİ

Ülkesini düşünen
bireylerdir
Yanlış
yaptıklarında
22 bunun
sorumluluğunu
alan kişilerdir.
21

Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
katılmıyorum
katılıyorum

Oran
%

Sayı

Oran
%

Sayı

29

13

53

28.9

76

34.2

48

21.6

15

6.8

60

27

52

23.4

68

30.6

27

12.2

15

6.8
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Oran
Oran
Sayı
Sayı
%
%

Oran
%

Sayı

23
24
25

26

27

28

29

30

31

32

33
34
35
36

Toplumun
çıkarlarını
her
şeyin
üstünde
tutarlar
Dürüst insanlardır
İşlerinin ehli olan
kişilerdir
Davranışlarının
temelinde
demokrasiye olan
inançları öncelikli
yer alır
Anayasaya
bağlılık,
tutumlarının
belirlenmesinde
önemli bir role
sahiptir
Özel
yaşamlarında iyi
örnekler
olan
kişilerdir.
Oy kaygısı yerine
seçmenlerinin
yararlarına odaklı
davranırlar
İktidarı
kendi
kişisel çıkarlarına
kullanan
kişilerdir.
Ülke
adına
alınacak
kararlarda
toplumun
tüm
kesimlerinin
görüşlerini
almaya çalışırlar
Şeffaf bir yönetim
anlayışı
benimserler
Refah seviyeleri
siyaset
sonrası
yükselmiştir
Ailede
zengin
kişilerdir
Dini inançları tam
olan bireylerdir
Etnik kimlikleri
ile öne çıkmazlar

44

19.8

71

32

72

32.4

21

9.5

12

5.4

68

30.6

68

30.6

66

29.7

10

4.5

9

4.1

43

19.4

49

22.1

78

35.1

36

16.2

14

6.3

42

18.9

53

28.9

75

33.8

31

14

17

7.7

37

16.7

49

22.1

62

27.9

55

24.8

17

7.7

29

13.1

46

20.7

96

43.2

44

19.8

6

2.7

71

32

65

29.3

48

21.6

22

9.9

13

5.9

23

10.4

28

12.6

45

20.3

60

27

56

25.2

46

20.7

47

21.2

69

31.1

38

17.1

19

8.6

42

18.9

53

28.9

93

41.9

27

12.2

6

2.7

16

7.2

24

10.8

56

25.2

72

32.4

50

23

14

6.3

35

15.8

76

34.2

52

23.4

44

19.8

35

15.8

40

18

110

50

21

9.5

10

4.5

27

12.2

50

23

90

41

40

18

15

6.8

Tablodaki sonuçlar incelendiğinde, Türkiye’deki siyasetçilere ilişkin
tutumların olumsuz olduğu görülmektedir. Ankete katılan öğrencilerin
%60’ın üzerinde katılmadıkları iki yargı bulunmaktadır. Bunlardan ilki
%61.3 ile “Türkiye’de siyasetçi, Oy kaygısı yerine seçmenlerinin
yararlarına odaklı davranırlar” yargısı iken; ikincisi de %61.2 ile
“Türkiye’de siyasetçi, Dürüst insanlardır” değerlendirmesidir. Bunun
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dışında %40’ın üzerinde 7 yargıya katılmadıkları dikkat çekmektedir.
“Türkiye’de siyasetçi, Toplumun çıkarlarını her şeyin üstünde tutarlar”
yargısına %51.8; “Türkiye’de siyasetçi, Yanlış yaptıklarında bunun
sorumluluğunu alan kişilerdir” %50.4; “Türkiye’de siyasetçi,
Davranışlarının temelinde demokrasiye olan inançları öncelikli yer alır”
%47.8; “Türkiye’de siyasetçi, Şeffaf bir yönetim anlayışı benimserler”
%47.8; “Türkiye’de siyasetçi, Ülkesini düşünen bireylerdir” %41.9;
“Türkiye’de siyasetçi, Ülke adına alınacak kararlarda toplumun tüm
kesimlerinin görüşlerini almaya çalışırlar” %41.9; “Türkiye’de siyasetçi,
İşlerinin ehli olan kişilerdir”% 41.5 ile katılmamışlardır. Diğer taraftan
siyasetçilere ilişkin tutumlarda, ankete katılan öğrencilerin katıldıkları
yargıların sayısı 3’tür. Öğrenciler, Türkiye’de siyasetçi, Refah seviyeleri
siyaset sonrası yükselmiştir” yargısına %55.4; “Türkiye’de siyasetçi,
İktidarı kendi kişisel çıkarlarına kullanan kişilerdir.” %52.2; “Türkiye’de
siyasetçi, Ailede zengin kişilerdir” %43.2 ile katıldıkları görülmektedir.
Dini inançla ilgili yargıda ise öğrenciler %33.8 ile “Türkiye’de siyasetçi,
Dini inançları tam olan bireylerdir” yargısına katılmaz iken; %50’sinin
kararsız oldukları dikkat çekmektedir.
Tablo 4: Türkiye’deki siyasetçilere güven düzeyi

Hiç
Güvenmiyoru
m

37
38
39
40
41
42
43

Milletvekil
i
Bakan
Belediye
Meclisi
üyesi
İl Belediye
Başkanı
İlçe
Belediye
Başkanı
İl
Parti
Başkanı
İlçe Parti
Başkanı

Güvenmiyoru
m

Kararsızım

Güveniyoru
m

Sayı

Oran
%

Sayı

Oran
%

Sayı

Ora
n
%

Sayı

Oran
%

44

Çok
güveniyoru
m

Sayı

Oran
%

19.8

58

26.1

84

37.8

30

14

4

1.8

38

17.1

41

18.5

73

32.9

58

26.1

10

4.5

42

18.9

50

23

94

42.3

31

14

3

1.4

47

21.2

49

22.1

65

29.3

53

28.9

8

3.6

41

18.5

44

19.8

77

34.7

49

22.1

11

5

48

21.6

36

16.2

88

39.6

43

19.4

6

2.7

50

23

37

16.7

90

41

39

17.6

6

2.7

Tablo 4 incelendiğinde, ankete katılanların Türkiye’deki
siyasetçilere güvenmedikleri görülmektedir. 7 siyasetçi tipinde de
güvenmiyorum oranı güveniyoruma göre daha yüksektir. Güvenilmeyen
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siyasetçilerin başında %45.9 milletvekili gelmektedir. Milletvekilini sırası
ile İl Belediye Başkanı %43.2; Belediye Meclisi üyesi %41.9; İlçe Parti
Başkanı %39.7; İlçe Belediye Başkanı %38.3; İl Parti Başkanı %37.8;
%35.6 Bakan takip etmektedir. Kararsızların oranı da %29 ile %43
arasında değiştiği görülmektedir.
Tablo 5: Türkiye’deki siyasetçilerden memnunluk düzeyi

Hiç
memnun
değilim

46
47
48
49
50

Milletvekili
Bakan
Belediye
Meclisi
üyesi
İl Belediye
Başkanı
İlçe
Belediye
Başkanı
İl
Parti
Başkanı
İlçe Parti
Başkanı

Kararsızım Memnunun

Çok
memnunum

Oran
%
3.2
6.3

50
39

Oran
Oran
Oran
Oran
Sayı
Sayı
Sayı
Sayı
%
%
%
%
58 26.1
80
21
7
23
36
9.5
74
47
14
17.6 43 19.4
33.3
21.2

35

15.8

55

24.8

90

41

31

14

5

2.3

41

18.5

55

24.8

70

32

42

18.9

7

3.2

39

17.6

48

21.6

80

36

38

17.1

11

5

39

17.6

46

20.7

89

41

35

15.8

7

3.2

40

18

48

21.6

88

39.6

34

15.3

7

3.2

Sayı
44
45

Memnun
değilim

Türkiye’deki siyasetçilerden memnunluk düzeyi ilişkin tabloya
bakıldığında, güven düzeyinde olduğu gibi memnunluk düzeyinde de
milletvekilinden
memnun
olunmadığı
sonucu
bulunmaktadır.
Milletvekilinden memnun olmayanların oranı %49.1 iken; İl Belediye
Başkanı %43.3; Belediye Meclisi üyesi %40.6; İlçe Parti Başkanı %39.6;
İlçe Belediye Başkanı %39.2; İl Parti Başkanı %38.3; Bakan %37’dir.
Karasızların oranı ise %32 ile %41 arasında değişmektedir.
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Tablo 6: Türkiye’de siyasetçilerin işlevi
Sayı
29
17
98
46
23
9

Partilerinin yeniden seçilmesini sağlamak
Seçmenlerine yardımcı olmak
Kalkınma projeleri geliştirmek
Yürütmenin hesap-verebilir olmasını sağlamak
Yasaları tartışmak ve yasa yapımı
Boş

Oran %
13.1
7.7
44.1
20.7
10.4
4.1

Tablo 6’da öğrencilere, Türkiye’de siyasetçilerin işlevi sorulmuş ve
katılanların %44.1’i siyasetçilerinin işlevinin kalkınma projeleri
geliştirmek olarak belirtmişlerdir. Yürütmenin hesap-verebilir olmasını
sağlamak işlevi, %20.7 ile ikinci sırada bulunmaktadır. En düşük işlev
olarak %7.7 ile seçmenlerine yardımcı olmak görülmüştür.
Tablo 7: Siyasete ilişkin bilgi düzeyi
Pek fazla
değil

Yeteri
kadar

Oldukça iyi

Bilmiyorum

Hiçbir şey
ifade
etmiyor

Boş

Sayı

47

110

51

8

2

4

Oran

21.2

50

23

3.6

0.9

1.8

Ankette 52. soruda öğrencilere “Siyasete ilişkin bilgi düzeyinizi nasıl
ifade edersiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Tablo 7’de görüldüğü gibi
öğrencilerin %50’si siyasete ilişkin bilgi düzeylerini yeteri kadar;%23’ü de
oldukça iyi olarak belirtmişlerdir. %21.2’si de bilgi düzeylerinin pek fazla
olmadığını söylemişlerdir.
Tablo 8: Türk siyasetçilerin çalışması
Kendileri için

Partileri için

Ülke için

Bilmiyorum

Boş

Sayı

92

68

33

23

6

Oran

41.4

30.6

14.9

10.4

2.7

Tablo 8’de ankete katılan öğrencilerin %41.4’ü Türkiye’de
siyasetçilerin kendileri için, %30.6’sı da partileri için çalıştığını
düşünmektedir. Ülkesi için çalışır diyenlerin oranı ise %14.9’dur.
Tablo 9: TBMM’nin çalışma şekli
Çok
tatmin
edici

Oldukça
tatmin edici

Bilmiyorum

Tatmin
edici

Tatmin
edici değil

Boş

Sayı

1

8

42

27

141

3

Oran

0.45

3.6

18.9

12.2

63.5

1.4

Ankette 54. Soruda öğrencilere “Meclisin çalışma şeklinden tatmin
olup olmadıkları” sorulmuştur. Ve ankette en yüksek oran bu soruda elde
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edilmiştir. Öğrencilerin %63.5’i meclisin çalışma şeklini tatmin edici
bulmamışlardır. Tatmin edici bulanların oranı ise %16.25’te kalmıştır.
Tablo 10 : Siyasal partilere ilişkin algı

Kesinlikle
Kesinlikle
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum
katılmıyorum
katılıyorum

Sayı

55

56

57

58

59

60

61

Siyasi
partiler
insanların
yaşamlarını daha
iyisi
için
değiştiren etkili
örgütlerdir
Bir siyasi parti
seçimleri
kazandıktan sonra
seçim öncesinde
yapacaklarına
ilişkin
verdiği
sözler
ile
yaptıkları
arasında
çoğunlukla büyük
bir fark olur
Siyasi
partiler
seçimlerden sonra
yönetimden çok
seçimleri
kazanmakla
ilgilenirler
Siyasi
partiler
ülkeyi
birleştirmekten
çok
bölecek
şeyler yaparlar
Seçimlerde, siyasi
partiler insanlara
ülkenin
karşı
kaşıya
olduğu
gerçekten önemli
problemlerle ilgili
şeyler
söylemezler
Siyasi
partiler
gençleri
ilgilendiren ortak
konularla
ilgilenmezler
Türkiye’deki
güçlü
siyasi
partiler
seçmenlere

Oran
%

Sayı

Oran
%

Sayı

Oran
Oran
Sayı
Sayı
%
%

Oran
%

16

7.2

37

16.7

68

30.6

82

36.9

14

6.3

10

4.5

17

7.7

38

17.1

94

42.3

60

27

11

5

11

5

31

14

97

43.7

67

30.2

19

8.6

50

23

75

33.8

53

28.9

21

9.5

8

3.6

28

12.6

71

32

71

32

39

17.6

14

6.3

39

17.6

73

32.9

57

25.7

34

15.3

8

3.6

25

11.3

86

38.7

73

32.9

26

11.7
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seçimlerde gerçek
tercihler sunmaz
çünkü
onların
siyasaları büyük
ölçüde birbirinin
aynıdır

Siyasal partilere ilişkin öğrencilerin algısını ölçebilmek için 7 soru
yöneltilmiştir. %73.9 gibi oldukça yüksek bir oranla ankete katılan
öğrenciler, “Siyasi partiler seçimlerden sonra yönetimden çok seçimleri
kazanmakla ilgilenirler” yargısına katıldıklarını belirtmişlerdir. Yine
%69.3 gibi yüksek oranla da “Bir siyasi parti seçimleri kazandıktan sonra
seçim öncesinde yapacaklarına ilişkin verdiği sözler ile yaptıkları arasında
çoğunlukla büyük bir fark olur” yargısına katıldıkları” görülmektedir.
Yaklaşık yarı yarıya %49.6’lık oranla öğrenciler “Seçimlerde, siyasi
partiler insanlara ülkenin karşı kaşıya olduğu gerçekten önemli
problemlerle ilgili şeyler söylemezler” yargısına katılmışlardır. Bu yargıda
karasızların oranının %32 olduğunu vurgulamak gerekir.
Tablo 11: Kurumlara güven düzeyi

Kesinlikle
güvenmiyo
rum

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Meclis
Cumhurbaşkanı
Yerel yönetim
Yargı/Mahkem
eler
Asker
Polis
Medya
Bürokrasi
Siyasal partiler
Sivil toplum
örgütleri

Güven
miyorum

Fikrim yok

Güveniyorum

Kesinlikle
güveniyoru
m

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

25
49
28
27

11.3
22.1
12.6
12.2

58
33
51
46

26.1
14.9
23
20.7

67
56
66
60

30.2
25.2
29.7
27

51
42
57
56

23
18.9
25.7
25.2

15
34
12
23

6.8
15.3
5.4
10.4

5
12
94
38
41
15

2.3
5.4
42.3
17.1
18.5
6.8

8
17
57
44
65
20

3.6
7.7
25.7
19.8
29.3
9

26
24
42
88
79
75

11.7
10.8
18.9
39.6
35.6
33.8

86
84
16
32
24
82

38.7
37.8
7.2
14.4
10.8
36.9

90
79
8
12
7
24

41
35.6
3.6
5.4
3.2
10.8

%

Tabloya bakıldığında, öğrencilerin 4 kuruma güvendikleri (asker, polis,
sivil toplum örgütleri, yargı/mahkemeler), 6 kuruma güvenmedikleri
(medya, siyasal partiler, meclis, cumhurbaşkanı, bürokrasi, yerel yönetim)
görülmektedir. Öğrencilerin güvendikleri kurumlarda asker ve polis
diğerlerinden ayrılmaktadır. Asker %79.7 ile birinci; polis %73.4 ile ikinci
565

güvenilen kurum olmuştur. Sivil toplum örgütleri %47.7;
yargı/mahkemeler güven ise %35.6’dır. Öğrencileri güvenmediği
kurumların başında %68 ile medya gelmektedir. Medyayı, %47.8 ile
siyasal partiler takip etmiştir. Diğer 4 kuruma öğrencilerin güvenmeme
oranı %35 ile %37.5 arasında değişmektedir.
Tablo 12 : TBMM’ye ilişkin algı

7
2

7
3
7
4
7
5

7
6

Kesinlikle
katılmıyoru
m

Katılmıyoru
m

Kararsızı
m

Katılıyoru
m

Kesinlikle
katılıyoru
m

Sayı

%

Sayı

%

Say
ı

%

Sayı

%

Say
ı

Oran
%

Meclisin başka hiçbir
kurumun
gerçekleştiremeyece
ği önemli işlevleri
vardır
Mecliste
neler
olduğunu
anlamak/öğrenmek
zordur
Meclis
sıradan
insanların hayatıyla
ilgili değildir
Meclis benim için
çalışır

5

2.3

12

5.4

49

22.1

98

44.1

50

23

12

5.4

56

25.2

66

29.7

67

30.2

14

6.3

34

15.3

44

19.8

54

24.3

56

25.2

25

11.3

37

16.7

45

20.3

64

28.8

40

18

30

14

Meclis
Türk
toplumunun
özelliklerini
geniş
düzeyde
yansıtmaktadır

27

12.2

28

12.6

91

41

48

21.6

19

8.6

Meclise ilişkin algının ölçülmesi için öğrencilere 5 soru yöneltilmiştir.
Bu 5 soruya öğrencilerin katılma ve katılmama durumları birbirine oldukça
yakındır. Yalnız bir soruda katılma ve katılmama arasındaki oran oldukça
belirgindir. “Meclisin başka hiçbir kurumun gerçekleştiremeyeceği önemli
işlevleri vardır” yargısına katılanların oranı %67.1’dir. “Mecliste neler
olduğunu anlamak/öğrenmek zordur”; “Meclis sıradan insanların hayatıyla
ilgili değildir;” “Meclis benim için çalışır”; “Meclis Türk toplumunun
özelliklerini geniş düzeyde yansıtmaktadır” yargılarına öğrencilerin
katılma ve katılmama oranları birbirine yakındır.
SONUÇ
Bu çalışma ile ZBEÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü
öğrencilerinin siyasetçi algısı ölçülmeye çalışılmıştır. Ankete katılan
öğrencilerin %88.73’ünün siyasi gündemi takip etmesi, SBKY bölümü
öğrencilerinin önemli bir kısmının gündemi izlediğini göstermektedir.
Öğrencilerin siyasi gündemi izlediği araçlara bakıldığında, katılanların
%94’ünün siyasi gündemi internetten takip etmesi, günümüzde internetin
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gençler arasında ne kadar önemli bir iletişim kanalı olduğunu işaret
etmektedir. Radyo ise öğrenciler arasında siyasi gündemi izlemede en az
kullanılan araçtır. Katılımcıların %78.3’ü radyodan siyasi gündemi takip
etmediğini belirtmişlerdir. Menteşoğlu’nun çalışmasında olduğu gibi bu
çalışmada da Türkiye’deki siyasetçilere ilişkin tutumlar olumsuzdur.
Türkiye’deki siyasetçilere ilişkin tutumlarda öğrencilerin %60’ın üzerinde
katılmadıkları iki yargı bulunmaktadır. Bunlardan ilki %61.3 ile
“Türkiye’de siyasetçi, Oy kaygısı yerine seçmenlerinin yararlarına odaklı
davranırlar” yargısı iken; ikincisi de %61.2 ile “Türkiye’de siyasetçi,
Dürüst insanlardır” değerlendirmesidir. Bunun dışında %40’ın üzerinde 7
yargıya katılmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan siyasetçilere ilişkin
tutumlarda, ankete katılan öğrencilerin katıldıkları yargıların sayısı 3’tür.
Öğrenciler, Türkiye’de siyasetçi, Refah seviyeleri siyaset sonrası
yükselmiştir” yargısına %55.4; “Türkiye’de siyasetçi, İktidarı kendi kişisel
çıkarlarına kullanan kişilerdir.” %52.2; “Türkiye’de siyasetçi, Ailede
zengin kişilerdir” %43.2 ile katıldıkları görülmektedir. Dini inançla ilgili
yargıda ise öğrenciler %33.8 ile “Türkiye’de siyasetçi, Dini inançları tam
olan bireylerdir” yargısına katılmaz iken; %50’sinin kararsız oldukları
dikkat çekmektedir.
Ankete katılan ZBEÜ SBKY bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki
siyasetçilere güvenmedikleri görülmektedir. 7 siyasetçi tipinde de
güvenmiyorum oranı güveniyorum göre daha yüksektir. Güvenilmeyen
siyasetçilerin başında %45.9 milletvekili gelmektedir. Milletvekilini sırası
ile İl Belediye Başkanı %43.2; Belediye Meclisi üyesi %41.9; İlçe Parti
Başkanı %39.7; İlçe Belediye Başkanı %38.3; İl Parti Başkanı %37.8;
%35.6 Bakan takip etmektedir. Bakanların güven sıralamasında en son
oldukları dikkat çekmektedir. Öğrencilerin, güven düzeyinde olduğu gibi
memnunluk düzeyinde de milletvekilinden memnun olmadıkları sonucuna
ulaşılmıştır. Milletvekilinden memnun olmayanların oranı %49.1 iken; İl
Belediye Başkanı %43.3; Belediye Meclisi üyesi %40.6; İlçe Parti Başkanı
%39.6; İlçe Belediye Başkanı %39.2; İl Parti Başkanı %38.3; Bakan
%37’dir. Karasızların oranı ise %32 ile %41 arasında değişmektedir.
Güven ve memnuniyet dışında öğrencilere Türkiye’de siyasetçilerin işlevi
sorulmuş ve katılanların %44.1’i siyasetçilerinin işlevinin kalkınma
projeleri geliştirmek olarak belirtmişlerdir. Yürütmenin hesap-verebilir
olmasını sağlamak işlevi, %20.7 ile ikinci sırada bulunmaktadır. En düşük
işlev olarak %7.7 ile seçmenlerine yardımcı olmak görülmüştür.
Öğrencilere “Meclisin çalışma şeklinden tatmin olup olmadıkları”
sorulmuş ve ankette en yüksek oran bu soruda elde edilmiştir. Öğrencilerin
%63.5’i meclisin çalışma şeklini tatmin edici bulmamışlardır. Tatmin edici
bulanların oranı ise %16.25’te kalmıştır.
Siyasal partilere ilişkin öğrencilerin algısını ölçebilmek için 7 soru
yöneltilmiştir. %73.9 gibi oldukça yüksek bir oranla ankete katılan
öğrenciler, “Siyasi partiler seçimlerden sonra yönetimden çok seçimleri
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kazanmakla ilgilenirler” yargısına katıldıklarını belirtmişlerdir. Yine
%69.3 gibi yüksek oranla da “Bir siyasi parti seçimleri kazandıktan sonra
seçim öncesinde yapacaklarına ilişkin verdiği sözler ile yaptıkları arasında
çoğunlukla büyük bir fark olur” yargısına katıldıkları” görülmektedir.
Yaklaşık yarı yarıya %49.6’lık oranla öğrenciler “Seçimlerde, siyasi
partiler insanlara ülkenin karşı kaşıya olduğu gerçekten önemli
problemlerle ilgili şeyler söylemezler” yargısına katılmışlardır.
Siyasetçilere, siyasal partilere ilişkin algının dışında Meclise yönelik algı
da ölçülmüş ve bunun için de öğrencilere 5 soru yöneltilmiştir. Bu 5 soruya
öğrencilerin katılma ve katılmama durumları birbirine oldukça yakındır.
Yalnız bir soruda katılma ve katılmama arasındaki oran oldukça
belirgindir. “Meclisin başka hiçbir kurumun gerçekleştiremeyeceği önemli
işlevleri vardır” yargısına katılanların oranı %67.1’dir. “Mecliste neler
olduğunu anlamak/öğrenmek zordur”; “Meclis sıradan insanların hayatıyla
ilgili değildir;” “Meclis benim için çalışır”; “Meclis Türk toplumunun
özelliklerini geniş düzeyde yansıtmaktadır” yargılarına öğrencilerin
katılma ve katılmama oranları birbirine yakındır. ZBEÜ SBKY
öğrencilerine kurumlara güven düzeyleri sorulmuş ve 4 kuruma
güvendikleri (asker, polis, sivil toplum örgütleri, yargı/mahkemeler), 6
kuruma güvenmedikleri (medya, siyasal partiler, meclis, cumhurbaşkanı,
bürokrasi, yerel yönetim) görülmektedir. Öğrencilerin güvendikleri
kurumlarda asker ve polis diğerlerinden ayrılmaktadır. Asker %79.7 ile
birinci; polis %73.4 ile ikinci güvenilen kurum olmuştur. Asker ve polis en
güvenilir kurumların başında gelmektedir. 15 Temmuz darbesi sonrası
asker ve polise güvenin sürdüğü, arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde
Sivil toplum örgütleri %47.7; yargı/mahkemeler güven ise %35.6’dır.
Öğrencileri güvenmediği kurumların başında %68 ile medya gelmektedir.
Medyada özellikle son dönemlerde yaşanan bilgi kirliliği, tarafı, tek yanlı
yayınlar vb. nedenler öğrencilerin medyaya olan güvenlerini oldukça
azaltmıştır. Medyayı, %47.8 ile siyasal partiler takip etmiştir. Diğer 4
kuruma öğrencilerin güvenmeme oranı %35 ile %37.5 arasında
değişmektedir.
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Ek 1: Ankete katılanların demografik özellikleri
Ek 1: Ankete katılanların demografik özellikleri
Sınıf
1
2
3
4
Toplam

Sayı
54
69
30
69
222

%
24.5
31
13.5
31
100,0

Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam

Sayı
116
106
222

%
52.2
47.8
100,0

%
4.5
20.3
1.3

Aile Geliri
0-1000 ₺/Ay
1001-2000 ₺/Ay
2001-4000 ₺/Ay
4000-6000₺/Ay
6001 ₺/Ay üstü

Sayı
7
49
106
39
18

%
3.5
22
47.8
18.6
8.1

Kendini tanımlama
İslamcı
Laik
Liberal
Liberal/
Muhafazakâr

Sayı
10
45
3
10

4.5

Toplam

222

100

Milliyetçi

50

22.5

Seçmen Yapısı

Sayı

%

Milliyetçi/
Muhafazakâr

54

24.8

Kararlı

93

41.85

Kararsız
Toplam

129
222

58.15
100

Eğitim Türü
1.öğretim
2. öğretim
Boş
Toplam

Sayı
121
73
28
222

%
54.5
32.9
12.6
100

Sosyal Demokrat

22

9.9

Sosyalist

11

5

Diğer
Boş
Toplam

7
10
222

3.2
4.5
100

Siyasete ilgi
Siyasetle ilgilemiyor
Sadece oy verir
Alt Düzeyde Katılım:
Gazete, radyo, tv takip
Orta Düzeyde Katılım:
Miting/toplantılara
katılım
Üst Düzeyde Katılım:
Siyasal bir partiye üyelik
Toplam

Sayı
7
15

%
3.1
6.7

152

68.8

36

16.8

10

4.6

222

100

571

572

HARCAMA VE UYGULAMALARIYLA OSMANLI TOPLUM
ve GÜNLÜK YAŞAMI
Community And Daily Life In Ottoman With Spendıng And
Practices
Mustafa HATİPLER1
Giriş
Günlük hayatı, bir toplumun zaman ve yaşadığı toprakların
değişkenliğine bağlı olarak sürekli gelişen bir zaman dilimi olarak
ifade etmek mümkündür. Günlük yaşamda zaman, mekân ve insan
üçlemi işin özünü oluşturmaktadır. Osmanlı toplumu günlük yaşamı,
600 yıllık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Günlük yaşamın
değişkenliği açısından ele alındığında, bu 600 yılı ayrı ayrı yazmanın
imkânsızlığı ortadadır. Bu nedenle bu çalışmada, ağırlıklı olarak
Osmanlı Klasik Çağı (1300-1600) günlük yaşamı yazılmaya
çalışılmış, yaşanan toplumsal değişimlere değinilmiştir.
Genel olarak günlük yaşamla ilgili en büyük sorun kaynak ve
literatür eksikliğidir. Aynı durum Osmanlı günlük yaşamı için de
geçerlidir. Resmi özeliği olmayan bir günlük yaşamın yazıya
aktarılamayışı bu konuda en büyük engeli oluşturmaktadır. Osmanlı
günlük yaşamı, resmi olmayan kaynak ve yazılar, ağırlıklı olarak ya
seyyahların anlatımları, camilerin, çarşıların, mahallelerin,
meydanların, çeşmelerin yanında yaşanmış olan ve daha çok yurt
dışından gelen sanatçıların yapmış olduğu resim ve gravür
çalışmalarıyla ortaya konmuştur. Fotoğraf makinesinin icadından
sonra çekilen fotoğrafları da bu gruba dahil etmek mümkündür.
Osmanlı toplumu şehir hayatı günlük yaşamının merkezinde,
mahalleler önemli bir yer ve öneme sahiptir. Mahalleler, günlük
hayatın ekonomik, dini ve kültürel durumlarını ortaya koyan asli
unsurlardır. Osmanlı Klasik döneminde mahalleler, İslâm geleneğinin
bir uzantısı olarak ve toplumsal statünün dini ayrıcalıklara göre
belirlendiği mekânlar olarak önem kazanmıştır. Osmanlı mahalle
kültüründe farklı din, mezhep gruplar birbirlerinden ayrı mahallelerde
oturmuşlardır.
Günlük hayatın temel unsuru olan mahallelerin dini mekânlar, sivil
konutlar ve çarşılar olmak üzere üç boyutu vardır. Dini mekânlar
ibadet yeri olma özelliğinin yanında iletişim alanlarıdır. Keza çarşılar
da halkın bir araya geldiği ve iletişim ve etkileşim içinde olduğu
mekânlardır. Günlük hayatın önemli boyutu
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olan çarşılar, çok merkezli yapıları içinde barındıran belirli bir
meslek kolunun etkinlik alanı olan kapalı çarşı, bedesten ve arastalar
olmak üzere iki tiptir. Günlük yaşamın en önemli üçüncü boyutu sivil
konutlar, esas itibarıyla mahalle kültürünün gelişiminin sağlandığı,
aile hayatını dış dünyadan soyutlayan ve sosyal ve dini olarak
mahremiyet alanlarıdır.
Bu çalışmada, önce Osmanlı toplum yapısı ele alınmış sonra da
günlük yaşam incelenmiştir. Çalışmanın sonunda günlük yaşam
harcamaları rakamlarla ifade edilerek o günün yaşamı ortaya konmaya
çalışılmıştır.
1.Günlük Yaşam
Günlük yaşam, bazen gündelik yaşam olarak da ifade edilmiştir.
Günlük yaşamın tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Türk Dil Kurumu
(TDK) Türkçe Sözlük (1983: 482)’te günlük yaşam kavramı:
“Gündelik” olarak ve “Her günkü, yevmî” şeklinde, “günlük” ise: “O
günkü, o günle ilgili… her gün yapılan” şeklinde açıklanmıştır.
Günlük hayatın en anlamı tanımı Lefebvre tarafından yapılmıştır.
Lefebvre (2007: 32), günlük yaşamı: “Ekonomik, psikolojik veya
sosyolojiktir, özel yöntemler ve yollarla kavranması gereken özel
nesneler ve alanlardır. Beslenmedir, giyinmedir, eşyadır, evdir,
barınmadır, komşuluktur, çevredir” şeklinde açıklar. Işın (1995:73)’a
göre günlük yaşam: “Bir toplumun zaman ve mekân değişkenlerine
bağlı olarak kendi iç bünyesinde geliştirdiği iktisadi, kültürel ve dini
pratiklerin birbiriyle örtüşerek belli bir tarih kesitinde
somutlaşmasıdır.”
Günlük yaşam kavramı üzerinde tam olarak anlaşılmış bir kavram
olmaktan uzak olmasının yanında daha çok son iki yüzyılı içine alan
bir kavramdır. İster günlük yaşam ister gündelik yaşam olarak
adlandırılsın, özel alan içinde yaşanan bir zamanı ifade ettiği için
literatür konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu özel alan, değişken
bir süreci ifade ettiği gibi, mahrem bir dünyayı da kapsamaktadır.
Daha doğrusu mahremiyet içinde kalan bir dünyadır günlük yaşam.
Bu mahremiyet sadece konuttan ibaret değildir. İnsanın sokak (çarşı,
iş vb) hayatı da kendine göre mahremiyet içermektedir. Bu sınırlılık
zaman içine siyasal kültürel alanı da içine almıştır. Bu durumu, Brown
(1989: 9-10): “Modern dönemde gündelik hayat, eski toplumsal
sistemlerden farklı olarak, siyasal hayat alanı ile örtüşen gündelik
hayatın içinde yaşanan ve haklılaştırılan iktidar ilişkilerini anlamak
için üzerinde önemle durulması gereken bir kültürel/siyasal inceleme
alanı olmuştur” şeklinde açıklamıştır.
Günlük yaşamla ilgili akademik çalışmaların tarihi çok eskiye
uzanmamaktadır. Yaklaşık 150 yıl öncesine kadar böyle bir yazına
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rastlamak da mümkün değildir. Günlük yaşamla ilgili alanyazın; son
yüzyılda, II. Dünya Savaşı sonrasında, Henri Lefebvre, Michel De
Certeau, Edgar Morin, Gaston Bachelard ve Alf Lüdtke gibi isimlerin
çalışmalarıyla önem arz eder konuma ulaşmıştır (Harootunian, 2006:
80).
2. Osmanlı Devleti Toplum Yapısı
Tarihsel süreç içinde, Osmanlı toplum yapısı, doğal olarak,
değişim ve gelişim içinde olmuştur. Bu değişim ve gelişimin kaynağı,
hem toplumsal dinamikler hem harici etkenlerdir. Altı yüz yıllık bir
devletin toplum yapısının, değişmez bir şekilde başlangıçtan bitime
kadar devam etmesi mümkün değildir. Bu imkânsızlık hali, sadece
Osmanlı toplum yapısına ait değildir, toplumsal bütün olaylar için
aynı şey geçerlidir.
Osmanlı toplum yapısıyla ilgili birinci derecede sorunun kaynak
sorunu olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Resmi kayıtların dışında,
toplumsal tarih daha çok seyahatnameler ve tarih kaynaklarıyla ortaya
konmuştur. Bu iki kaynak da Osmanlı için oldukça sınırlıdır.
2.1. Kuruluş Dönemi Osmanlı Devleti Toplum Yapısı
Osmanlı toplum yapısını tarihsel süreç içinde ele almak gerekirse
kuruluş devrinden başlamak gerekir. Aşıkpaşazade (2017: 94)
Osmanlı’nın kuruluşuyla ilgili olarak, Osman Bey ve ondan önce de
Ertuğrul Bey’in konar-göçer topluluğun başı olduğunu ifade etmiş
olsa da, kuruluş dönemi Osmanlı Beyliği’nin hükmettiği şehir ve
kasabalarda pek çok (cami, mescid vb.) eserin inşa edilmiş olması,
Osmanlı toplumunun konar göçer olmadığının kanıtı olduğunu ortaya
koymaktadır. Aşıkpaşazâde (2017:238-239); kuruluş dönemi Osmanlı
toplumunda; Bey ailesi, Alpler, Türkmen beyleri, göçer-evliler,
yerleşik Rumlar, fakihler, Gaziyan-ı Rum (Rum gâzileri), Abdalan-ı
Rum (Rum Abdalları), Ahiyani Rum (Rum Ahileri) ve Baciyan-ı Rum
(Rum Bacıları), topluluk ve gruplarının etkin unsurları olduğunu
yazmaktadır. Bu son dört toplumun içinde, gerek tasavvufi gerek
ekonomik boyutuyla Ahiyan-ı Rum kesiminin daha etkili olduğunu
söylemek mümkündür (Öz, 2007: 529-535). Ahiyan-ı Rum’un
geçmişten gelen bir gücü ve toplumsal etkinliği vardır. Nitekim bu
durumu, Seyyah İbn Batuta, Anadolu’ya yaptığı seyahat nedeniyle,
uzun uzun yazmıştır.2
Seyyah İbn Batuta Ahileri şöyle anlatır: “Memleketlerine gelen yabancıları
karşılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini içeceklerini, yatacaklarını sağlama,
ihtiyaçlarını giderme, onları uğursuz ve edepsizlerin ellerinden kurtarma; şu veya bu
sebeple yaramazlara katılanları yeryüzünden temizleme gibi konularda bunların eş ve
örneklerine dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün değildir. Ahi bekâr ve sanat,
sahibi olan gençlerle diğerlerinin kendi aralarında seçtikleri bir kimseye denir. Bu
2
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Osmanlı toplum yapısında, bu dört toplumun yanında, yeni alan
açma ve fetih düşüncesiyle uç bölgeler oluşturulurken bu strateji
gereği uç kesim olarak adlandırılan uç toplum daha vardır. Bu uç
toplum savaşçılar (gaziler, alperenler), ahiler ve dervişlerden
oluşmaktaydı. Bunun yanında, göçer-evliler ile birlikte yeni fethedilen
yerlerde yaşayan gayrimüslim olan şehirli ve köylü kesimi de yer
almaktaydı.
Osmanlı devleti, devletleşme amaç ve misyonunu Orhan Gazi ve
Murad Hüdavendigâr (1362-1389) dönemlerinde başlatmıştır. Bu
süreç aynı zamanda yerleşik düzene geçmenin de başlangıcıdır (Öz,
2007: 529-535). Bu amaç ve misyon, önce devletleşmeyi sağlamış
zaman içinde de büyük bir imparatorluk olmanın yolunu açmıştır.
topluluğa da “Fütüvve-gençlik” adı verilir. Bunların önderi olan kimse, bir tekke
yaptırarak burasını halı, kilim, kandil vb, eşya ile donatır. Kardeşler gündüzleri
geçimlerini sağlayacak kazancı elde etmek üzere çalışırlar ve o gün kazandıklarını
ikindiden sonra topluca getirip önderlerine verirler.
Bu para ile tekkenin ihtiyaçları karşılanır, ihtiyaç olan yiyecek ve içecekler alınır.
Mesela; o sırada beldeye bir yabancı misafir gelmiş ise, onu tekkede misafir ederler
ve alınan yiyeceklerden ikram ederler. Bu tutum yolcunun ayrılışına kadar sürer gider.
Bir misafir olmasa bile yemek zamanında yine hepsi bir araya gelip topluca yerler ve
daha sonra ibadet ve taat ile meşgul olurlar. Ben dünyada onlardan daha güzel
davranan kimseler görmedim. Şiraz ve Isfahan halkının davranışları onları andırmakta
ise de, bunlar gelen giden yolculara daha fazla ilgi ve saygı göstermekteler, şefkat ve
iltifatta onlardan daha ilerde bulunmaktadırlar.
Anadolu’da gezerken Gölhisar beldesine girdiğimiz sırada, çarşıdan geçerken
dükkânlardan çıkan birtakım insanların hayvanlarımızı çevirerek, terbiyelerine
asıldıklarını gördük. Bir başka gurubun ise bunları durdurarak onlarla çekişmeye
başladıklarım müşahede ettik. Aralarındaki çekişme uzayıp kızışınca bazıları
hançerlerini
çekip
ötekilere
saldırmaya
kalkıştılar.
Konuştuklarını
anlayamadığımızdan, korkmaya başladık ve bunların yol kesen Germiyanlar olduğu
kuşkusu ile bu şehrin onlara ait bulunduğu, mallarımıza, canımıza kastettikleri
kaygısına düştük. Sonra Cenab-ı Hak bize Arapça bilen, hacca gitmiş bir adamı halk
etti. Ondan, bunların bizden ne istediklerini sordum. Dedi ki, bunlar ahilerdir. Bizimle
ilk karşılaşanlar Ahi Sinan’ın yoldaşları, sonradan gelenler ise Abi Dumanın
kardeşleri imiş. Her iki taraf da bizim kendi yanlarında misafir olmamız, isterler, bu
yüzden çekişirlermiş. Onların göstermekte oldukları yüksek misafirperverliğe hayran
olmamak elde değildi. Nihayet işi kur’a çekmek suretiyle halletmek yoluna düşüp
sulh oldular. Kim kazanırsa, önce o tarafın tekkesine misafir olmamız kararlaştırıldı.
Kur’a Abi Sinan takımına düştü. Adı geçen grup bunu haber alınca gelip bizi karşıladı
ve hep beraber onun tekkesine giderek misafir olduk. Çeşitli meyveler, tatlılar ikram
ettiler.
Yemekten sonra Kur’an-ı Kerim’den bazı parçalar okuyan hafızları dinledik.
Gelişimizin haberi Sultana duyurulmuş olduğundan ertesi gün Sultanı ziyarete gittik.
Döndüğümüzde Ahi Duman ve yoldaşlarını bizim gelişimizi bekler bulduk. Onlarla
birlikte kendi tekkelerine gittik. Yine ötekiler gibi yemekler, meyveler ve tatlılarla
iltifat eylediler, yemekten sonra sırtlarına kaba giymiş, ayaklarında mest olan ve
bellerinin ortasında bir hançer asılı iki arşın uzunluğunda kemerler bağlayan, başlarını
her biri bir arşın uzunluğunda ve iki parmak eninde taylesanlı softan yapılmış beyaz
sarıklarla örten gençler, Kur’an tilavet ettiler ve sema ile vaktimizi değerlendirdiler.”
(İbn Batuta, 1968).
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İmparatorluk süreci, sanattan toplumsal olaylara kadar birçok konuda
bir dünya devleti olmanın üstünlüğü içinde yaşanmıştır. Bu sürecin en
belirgin özelliği; çokdilli, çokdinli, çokkültürlü bir toplum yapısına
sahip olmasıdır.
2.2. Devlet (ve İmparatorluk) Döneminde Osmanlı toplumu
Osmanlı toplumu, yaşadığı zamanın yapısına uygun olarak bir
“tarım toplumu” olmanın yanında küçük el sanatlarının ağırlıklı
olduğu ve tarımla bütünleşmiş şehir toplumudur. Öz (2007: 529-535),
bu yapıyı; “tarımsallaşmış şehirli toplum” olarak ifade etmektedir.
Tarımın toplumdaki ağırlığı halk kesimiyle sınırlı değildir. Aynı
şekilde devletin gelirlerinin büyük bir kısmı da yine tarım kaynaklıdır.
Tarımın bu kadar ağır bir gücü olması; nüfusun büyük bir kısmının
köylü olmasına neden olmuştur. Tarımın içinde hayvancılık da
bulunmaktadır (Öz, 2007: 529-535).
Osmanlı toplumu, kuruluşunun ardından devletleşme ve
imparatorluk sürecinden Tanzimat dönemine kadar sosyal ve
kurumsal yapısını muhafaza etmiştir. Bu yapının temel taşları bazen
asker ve reaya olarak iki sınıfla ifade edilirken bazen de asker, ulema,
tüccar ve esnaf, reâyâ (köylü-çiftçiler) olarak anasır-ı erbaa (erkan-ı
erbaa) adıyla dört sınıfla ifade edilmiştir.
Bu yapıda yer alan askeri sınıf; vergiden muaf olan yönetici
sınıftır. Bu sınıf, kalemiye (bürokrasi), seyfiye (askeri idareci sınıf)
ve kazaî-idareci sınıf olarak ilmiyye sınıfı ile eğitim-öğretim işiyle
iştigal eden ulema sınıfından oluşmaktadır. Ulema sınıfı aynı zamanda
dini konularda fetva verme yetkisine sahiptir.
Osmanlı toplumunun geniş kitlesi reâyâ sınıfıdır. Reaya halktır.
Çiftçi-köylüler, konar-göçerler ve kasaba ve kentlerdeki zanaat erbabı,
tüccarlar ve hizmet erbabından oluşan bazen de beraya olarak tesmiye
olunan reaya; vergi vermekle yükümlüdür. Osmanlı toplumunda, ırsi
üstünlük; seyyidlik ve şeriflikle3 sınırlandırılmıştır. Bunun yanında,
ümera çocuklarının seyfiyede, ulema çocuklarının ilmiyede ufak tefek
ayrıcalıkları olmuştur. Keza, Tımarlı sipahilik için de benzeri bir
durumdan söz edilebilir (Öz, 2007: 529-535).
2.3. Osmanlı Devleti Toplum Anlayışı
Osmanlı toplum anlayışının temeli, denge, liyakat, itidal ve
yardımlaşmadır. Bu anlayışı besleyen organ adalettir. Osmanlı toplum
anlayışının en güzel ifadesi Kınalızade Ali tarafından yapılmıştır.
Kınalızade Ali (2016: 49)’ye göre; dünyanın kurtuluşu adaletle

3

Hz. Muhammed soyundan gelenler ki bu sınıfa nakibul eşraf denir.
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mümkündür. Bu adalet’in içine; yönetim, mülk, asker, hazine, reâyâ,
girmektedir.4
Bu yapıya erkan-ı erbaa olarak da adlandıran aydınlar olmuştur.
Osmanlı toplum anlayışıyla ilgilenen Devvani, Lütfi Paşa ve
Kınalızade Ali gibi Osmanlı aydınları, erkan-ı erbaa’nın korunması,
herkesin sadece kendi işini yapması, geçişlerin olmaması ve sınıflar
arası yardımın esas olması konusunda ısrarlı davranmışlardır. Çünkü
onlara göre, erkan-ı erbaa doğada var olan dört unsur (su, ateş, hava
ve toprak) gibidirler (Öz, 2007: 529-535).
Kınalızade Ali’ye göre, kalemiye (ulema, kadılar, kâtipler,
muhasebeciler, tabipler, şairler, müneccimler vb.) su; seyfiye ateş,
tüccar ve zanaatkârlar hava, çiftçiler de toprak gibidir (Kınalızade Ali,
2016: 49). Kâtip Çelebi (2016); toplumu insan bedenindeki dört unsur
(dört hılt)a benzetir ve ona göre, ulema bedendeki kan, asker balgam,
tüccar safra ve reâyâ sevda’ya karşılık gelmektedir.
Osmanlı toplum yapısıyla ilgili farklı tasnifler yapılmıştır. Genel
olarak, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere iki gruba ayırmak
mümkündür. Yönetenler; saray, seyfiye, ilmiye, kalemiye olarak
sınıflandırılırken yönetilenler de şehirliler (esnaf, tüccar), köylüler ve
konar- göçerler olarak sınıflandırılabilir.
2.3.1. Osmanlı Devleti toplum anlayışında yönetici sınıf
Osmanlı Toplumu yönetici sınıfını saray, (askerler) seyfiye, ilmiye
ve kalemiye (bürokrat) olarak ele almak mümkündür. Seyfiye sınıfını,
umera, ilmiye sınıfını ulema, kalemiye sınıfını da ehl-i kalem ya da
kitâbet olarak adlandıranlar da vardır.

4Adâlet

Dairesi; başta Hint ve İran olmak üzere, birçok kadim medeniyette var olan
bir yapı ve prensipler bütünüdür. Kızalızade Ali Efendi’nin yanı sıra, Yusuf Has
Hacib (Kutadgu Bilig’de), İbn-i Haldun (Mukaddime’de), Nizamülmülk
(Siyasetname’de) tarafından ifade edilmiştir. Kınalızade Ali Efendi, Adalet Dairesi’ni
şöyle ifade etmiştir.
1. Adldir mucib-i salâh-ı cihan (Dünyanın düzenini, kurtuluşunu ve saadetini sağlayan
adâlettir.)
2. Cihan bir bağdır dîvarı devlet ( Dünya bir bahçedir, duvarı ise devlet)
3. Devletin nâzımı şeriattır (Devletin nizamını kuran Allah kanunudur yani hukuk)
4. Şeriate olamaz hiç hâris illa mülk (Allah kanunu ancak saltanat ile korunur yani
siyasi kurum)
5. Mülk zabt eylemez illa leşker (Otorite, Kudret, ancak ordu ile zaptedilir)
6. Leşkeri cem edemez illa mal (Ordu, ancak mal ile ayakta kalır yani iktisat)
7. Malı cem eyleyen raiyettir (Malı toplayan halktır)
8. Raiyeti kul eder padişah-ı âleme adl (Halkı idare altına ancak Cihan Padişah’ının
adâleti alır.) (Kınalızade Ali, 2016: 49).
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2.3.1.1. Saray
Osmanlı sarayı, hem hükümdarın özel meskeni hem de devletin en
üst yönetim merkezidir. Dört asra yakın bir zaman diliminde Fatih
Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış olan Topkapı Sarayı’nda
faaliyet göstermiştir. Osmanlı sarayında, devlet yönetimine dair
kurumsal uygulama ve yapıların yanında, eğitim (Enderun), halka
ilişkiler, yabancı devlet temsilcileriyle görüşmeler ve devlet törenleri
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Enderun’un kurulduğu yer de Edirne
sarayıdır.
2.3.1.2. Seyfiye
Seyf kelimesi, köken itibarıyla Arapça’dır ve kılıç anlamına
gelmektedir. Osmanlı idare sistemi içinde, seyfiye olarak, yönetim
görevinde bulunan askerî zümre ifade edilir. Eyaletlerde tımarlı
sipahiler, merkezde kapıkulu askerleri, sadrazam, vezirler, beylerbeyi
ve sancak beyleri, kapıkulu zabitleri ve neferleri ve deniz askerleri bu
grubun üyeleridir. Bu grubun içinde yer alan unsurların geçim
kaynakları farklıdır.
Kapıkulu askerleri, enderun hizmetlileri, kale muhafızları,
subaşılar, maaşlarını ulufe adıyla hazineden nakit olarak alırlarken;
tımarlı sipahiler, sancak beyleri, beylerbeyi ve vezirler maaşlarını
hizmet karşılığı olarak ve dirlik adı altında almışlardır. Seyfiye
sınıfının Divan-ı Hümayun’da; Sadrazam, Kubbealtı vezirleri,
Yeniçeri ağası ve Kaptan-ı derya temsil etmiştir. Osmanlı askeri
sınıfından kasıt sadece silahlı olan kesim değildir. Osmanlı askeri
sınıfı, silahlı kesimle birlikte onların eş ve çocukları, müderris, imam,
müezzin vb. berat sahipleri, işi gereği vergiden muaf tutulan madenci,
tuzcu, derbendci vs.’den oluşmaktaydı. Şu gerçeği gözden uzak
tutmamak gerekir: Osmanlı toplum yapısındaki sınıfsal duruş; seyyid
ve şerifler de dahil olmak üzere, Batıda olduğu gibi, sosyo-ekonomik
anlamda bir sınıf ifade etmez. Buradaki sınıfsal ayırım bazı örfi
vergilerden muaf tutulmayı ifade etmektedir (Barkan, 1968: 1-479).
Saray tasarrufu anlamında, Fatih Sultan (II.) Mehmed (1451-1481)
devrinden sonra, devşirme kökenli kişiler idarede ve orduda ön plana
çıkmıştır. Devşirme sistemi de XVII. yüzyılda önemini kaybetmiştir.
Barkan (1968: 1-479), mülkleri askeri kassam tarafından belirlenen
askerilerin; yüzde 82’sinin kentlerde, yüzde 15.4’ünün de kırsal
kesimde yaşadığını yazmaktadır.
Osmanlı askeri sınıfının seyfiye kesimi, asker-idareci kısmıdır.
Özellikle tımarlı sipahi; kuruluş döneminde birkaç uygulama dışında
ilke olarak Müslümanlardan oluşmuştur. Bunun yanında (kuruluş
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dönemlerinde), Türk ahaliden yaya ve müsellemler toplanmış bunların
içinden bazıları tımarlı sınıfına geçmiştir.
2.3.1.3. İlmiye
Osmanlı toplum yapısının yönetici sınıfının en üst tabakası ilmiye
sınıfıdır. İlmiye sınıfı, bilim, eğitim ve öğretim işleriyle uğraşan
önemli bir gruptur. Bu önem, İslam dini adına karar mercii olan
şeyhülislamlık makamının ilmiye sınıfından çıkıyor olmasından
kaynaklanmaktadır.
Osmanlı gelişme devri olarak adlandırılan klasik dönemde din,
adalet ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunan ilmiye sınıfı;
şeyhülislam, kadıasker (kazasker), kadılar, müftüler, müderrisler,
imamlar, müezzinler ve medrese öğrencilerinden oluşmaktaydı. İlmiye
sınıfı, ücretsiz eğitim almaktaydı.
İlmiye sınıfı ifta (fetva verme), tedris (eğitim-öğretim) ve kaza
(yargı, kadılık) işleriyle iştigal eden bir gruptur. İlmiye sınıfı içinde
yer alan müderrislerin ve kadıların atama, azil, mülazemet vb.
işlerinden Rumeli ve Anadolu kazaskerleri sorumludur. Şeyhulislam
ile Rumeli ve Anadolu kazaskerleri Divan-ı Hümayun üyesidir.
2.3.1.4. Kalemiye
Osmanlı toplum yapısı içinde yer alan yönetici sınıfının bir diğer
mensupları da kalemiyedir. Kalemiye, devlet dairesinde çalışan her
türlü iradi memurların oluşturduğu üst seviye bürokrat zümredir.
Kalemiye sınıfı içinde, divan kâtiplerinin başında, nişancıya bağlı
reisü’l-küttap, malî işlerde Başdefterdar ve ona bağlı hazine (maliye)
kâtipleri, tımar sistemi ile ilgili kayıtlar için Defterhâne-i Âmire Emini
ve onun maiyetindeki kâtipler yer almaktadır (Öz, 2007: 529-535).
Kalemiye sınıfı, Divân-ı Hümayun’daki bürolarda, Defterdarlık’ta
ve taşradaki beylerbeyi divanlarında istihdam edilmiştir. Kalemiye
sınıfı, Divan-ı Hümayun’da; Nişancı, Defterdar, ve Reisü’l-küttap
tarafından temsil edilmiştir.
2.3.2. Osmanlı Devleti Toplum Anlayışında Yönetilenler
(Reaya)
Osmanlı reaya sınıfı üç gruptan oluşmaktadır: Köylüler, şehirliler
ve konar-göçerler.
2.3.2.1. Şehirliler
Bu sınıf içinde yer alan şehirliler; Osmanlı şehir ve kasabalarında
kale, pazar yeri, çarşı ve cami-i kebir etrafında yerleşmiş olan
kesimdir. Osmanlı şehirli kesimi; birbirini tanıyan, bir ölçüde
birbirlerinin davranışlarından sorumlu olan, sosyal dayanışma içinde
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olan kişilerden oluşmuş bir topluluğun yaşadığı yer olan mahalle
birimi esasına göre örgütlenmekte ve vakıf sistemiyle birlikte, esnaf
ve zanaatkârları da barındırmaktadır. Şehirliler içinde ehl-i örf ve ehl-i
şer de denilen yönetici kesimini de barındırmaktadır.
Şehirli nüfusunun asker olanları dışında kalanlar, toprak sahibi
değillerse, vergi ödemezler ve sadece gelir durumuna göre avârız
denilen vergiyi tabi olurlardı. Şehirde yaşayanların oturduğu evleri,
bağ ve bahçeleri özel mülktür. Osmanlı toplumunda mahalle son
derece önemli bir yerleşim yeridir. Mahallelerde yaşayanlara mahalle
halkı ya da “ …mahalleli” denir. Mahalle halkı; cami, mescit, sıbyan
mektebi, çeşme vb. kurum ve alanları birlikte kullanır.
Osmanlı şehir toplumunu ayakta tutan sütun vakıflardır. Vakıflar,
şehirlerin imar ve inşasından, eğitim, sağlık ve din hizmetlerine kadar
hemen hemen hayatın bütün alanlarını kapsayacak şekilde
örgütlenmişlerdir. Şehirlilerin vakıflarla en büyük teması imaret ya da
külliyeler vasıtasıyla gerçekleşmiştir. Osmanlı toplumunun günlük
yaşamında, vakıflar, insanların toplumsallaşmasının en büyük
amilidir. Özellikle, külliyeler şeklinde gerçekleşen yapılanma, içinde
barındırdığı, cami, medrese, darüşşifa, hamam vb. hayır kuruluşları
sayesinde sosyal ilişkileri geliştiriyor ve insanların yaşamlarının
merkezi konumunu muhafaza ediyordu.
Osmanlı toplumunda şehir nüfusunda; askerî ve adlî görevliler,
dinî görevliler, eğitim kurumları mensupları olarak, toplumun önde
gelen kesimini oluştururken, esnaf ve zanaatkârlar ile tüccarlar da
şehrin ekonomik hayatını yönetmekteydiler. Tüccarlar, Osmanlı şehir
hayatının en önemli unsurudur. Zorunlu tüketim maddelerini alma,
taşıma, depolama ve üretim için gerekli malzemeyi temin işiyle iştigal
eden tüccarlar, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin çeşitli
ihtiyaçlarını karşılama görevini üstlenmiştir. Osmanlı şehir hayatında
tüccarlar,
Rum, Yahudi ve Ermenilerin yanı sıra Türklerden
oluşmaktaydı.
Osmanlı şehir halkının önemli bir diğer unsuru da esnaf grubudur.
Yörenin ihtiyacı olan üretim ve ticaret, genel olarak, yerli esnaf
tarafından yapılmaktaydı. Bu nedenle esnafa ait işkollarının sayısı bir
hayli fazladır. Osmanlı devletinde XVII. yüzyılda, kağıtçı, ciltçi, terzi,
kürkçü, kalaycı, terzi, kılıççı, kalkancı, çadırcı, bıçakçı, iğneci ve
berber olmak üzere iki yüz yirmi beş değişik meslek sahibi esnaf
vardır. Küçük ticaret erbabından ve zanaatkârlardan oluşan esnaf sınıfı
mensupları, çalıştıkları iş koluyla ilgili ham maddeyi işleyerek üretim
yapmak ve bunları mamul olarak satmak işiyle uğraşmışlardır. Esnaf
örgütleri, şehirde üretim ve hizmet sektörlerinde görev yapanların üye
olduğu kuruluşlardır. Bu kurumsal yapı; ahilikle sağlanmıştır. Ahi
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birliklerinde; her bir iş kolunun başında, o koldaki ustalar tarafından
seçilip kadı siciline kaydedilen bir şeyh, bir kethüda ve bir yiğitbaşı
görev yapmıştır.
2.3.2.2. Köylüler
Osmanlı tarım toplumudur. Bu toplumun nüfusunun ağırlık
merkezi köylüler ve çiftçilerdir. Osmanlı toplumundaki köylüler
bugünden farklı olarak çoğunlukla tımar sistemine tâbidir. İstisnai
olarak, kürekçilik, marangozluk, kuşçuluk ve madencilik işlerini
yapanlar da bu sınıfın içinde sayılmıştır.
Osmanlı toplumunda, Hükümdara Allahın emaneti olarak kabul
edilen köylüler daha çok tarım üretimi ve hayvancılıkla uğraşan
kesimdir. Osmanlı toplumunun köylü nüfusunu; tımar beyleri, çiftçi
aileleri, mukataa usulüyle toprağı işleyenler, mülk sahipleri,
müsellemler ve muaflar oluşturmaktadır. Köylülerin büyük bir bölümü
‘çifthane sistemi’ ile devletin kendilerine tahsis ettiği raiyyet
çiftliklerini işleten ailelerden oluşmuştur.
Osmanlı toplumunda köylüler mirî arazi rejimi ve tımar sistemi
içinde, büyük ölçüde kuru hububat tarımı olmak üzere, pamuk, pirinç,
sebze-meyve, keten-kendir, baklagiller vb. üretimiyle uğraşmakta ve
çalıştıkları toprak miktarına bağlı olarak, raiyyet rüsumu başta olmak
üzere, olağanüstü vergiler (avârız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiye), öşür
(üretimden alınan onda bir vergisi) ve alım-satımdan kaynaklanan
çeşitli vergiler ödemekteydiler (Öz, 2007: 529-535).
Bunun yanında köylü-çiftçilerin bir kısmı da çiftlik sahibi olarak
zirai faaliyet göstermiştir. Bu anlamda çiftlikler, 60-150 dönüm
arasında değişen ve bir çift öküz ile ziraat edilebilen topraklardır.
Bunların yarısı yarım çift (nîm-çift), daha azı da (ekinlü-bennâk)
olarak adlandırılmıştır. Osmanlı toplumunda köylü çiftçiler içinde
yaşadığı halde üzerinde kayıtlı toprağı olmayanlar da vardı. Bu kesim
kara veya caba olarak adlandırılan kesimdir. Ayrıca ölen babanın
toprağı çocukları arasında ortaklaşa kullanılmıştır (Öz, 2007: 529535).
Osmanlı toplumunda reâyâ içinde olanlardan; devlet ve kamu için
çeşitli hizmetleri yapmak karşılığında olan (derbendcilik, köprücülük,
çeltikçilik vb.)lar, engelli, yaşlı olanlar, müsellem ve sayyad
kesiminden olanlar köylü-çiftçilerin ödedikleri vergilerden kısmen ya
da tamamen muaf tutulmuştur.
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2.3.2.3. Konar-göçerler
Osmanlı toplumunda en büyük kitlelerden ikincisi adına Yörük5 ya
da Türkmen denilen Türk kökenli konar-göçerlerdir. Konar-göçerler;
il veya ulus ismi altında boy (aşiret), oymak (cemaat), oba (mahalle)
bölümlerine ayrılmıştır. Osmanlı konar-göçerleri, zaman içinde tımar,
zeamet, has ve evkaf reâyâsı olma hakkına sahip olmuştur. Konargöçerlerden çiftçilikle uğraşanların ödediği vergi, köylülere göre daha
azdır (Öz, 2007: 529-535).
Osmanlı toplumunun büyük bir parçası olan konar-göçerlerin hayat
tarzı, ne tam yerleşik ne de göçebedir. Konar-göçerler yaşamları,
yaylak ve kışlakları arasında sürdürmüştür. Konar-göçerler içinde
tarımla uğraşanların statüleri toprak miktarına göre değil, koyun
sayısına göre belirlenirdi. Bu belirlemeye göre, 24 adetten daha az
koyunu olan Bennak, 24 koyundan fazla koyunu olan yörük hâne
olarak belirlenmiştir. Öz (2007: 529-535), XVI. yüzyıl Anadolu’sunun
tamamında konar-göçer nüfusun, toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1516’sına tekabül ettiğini yazmaktadır.
2.4. Osmanlı Millet Sistemi
Osmanlı toplumu, din temelli tasnif bakımından, vergilendirme ve
sosyal yaşam farklılıklarını öne çıkaran bir ayırımla; Müslümanlar ve
Ehl-i kitap gayrimüslimler (zimmîler) olmak üzere iki gruba ayrılır.
İslam dinini kabul edenler Müslüman kabul edilirken, ehl-i kitap
gayrimüslimler ise, Hıristiyanlar, Musevîler, Mecusîler ve
Sabiîler’den oluşmaktaydı. Ehl-i kitap gayrimüslimler İslâm hukukuna
göre,
zimmî statüsündedir. Bu statü gereği, cizye ödemek
durumundadırlar.
Osmanlı toplumunun büyük bir kısmı Müslüman-Türklerden
oluşmaktadır. Bunun yanında; toplumun unsurları olarak Rum,
Ermeni, Yahudi, Rumen, Slav ve Araplar sayılabilir. Genel bir
yaklaşımla, Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim kesimi, “taife” veya
“cemaat” olarak belirleyip, dinî ve mezhebî mensubiyetlerine göre
tanımladığı ve malî yükümlülüklerini dinî önderleri yoluyla
düzenlediği bilinmektedir (Öz, 2007: 529-535). Din merkezli bir
yaklaşımla, ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre
örgütleyen Osmanlı yönetme biçiminin adı “Millet Sistemi”dir. Bu
sistem içinde, devlet, her inanç topluluğunu kendi içinde serbest
bırakarak onlara belirli bir özerklik tanımıştır. Osmanlı Millet
Sistemi’nde, Türk, Arap, Acem, Boşnak ve Arnavutlar Müslüman
5Rumeli’de

bulunan yörükler 1691’den sonra Evlâd-ı Fâtihân olarak örgütlenmiştir.
Bunlardan önemli olanları: Naldöken, Tanrıdağı, Selanik, Ofcabolu, Vize ve Kocacık
Yörükleri’dir (Gökbilgin, 1957: 255-256).
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çoğunluğu oluştururken Ortodoks, Ermeni ve Yahudiler diğer üç
temel millet olarak kabul edilmiştir.
Sayı bakımından en kalabalık olan Ortodoksların, dini ve idari
merkezi Fener Patrikhanesi’dir. Ortodoksların büyük çoğunluğu Rum
olduğundan bu patrikhaneye Rum Patrikhanesi de denilmiştir.
Rumların yanında, önceleri, Eflak-Boğdan halkı, Karadağ, Sırp ve
Bulgarlar da bu kiliseye bağlı iken zaman içinde ayrılmışlardır.
XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Katolik ve Protestanlığı
benimseyenler olmasına rağmen daha çok Ortodoks olan Ermeniler,
Osmanlı millet sistemi içinde ayrı bir yere ve statüye sahip olan
Hristiyan milletidir. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden
sonra Bursa’daki başpiskoposu İstanbul’a getirmesi ve onu Ermeni
Kilisesi Patriği tayin ederek Rum patriği ve Hahambaşı ile eşit yetkiler
vermesi, Ermenilerin millet sistemi içinde durumunu değiştirmiştir.
Osmanlı millet sisteminde yer alan bir diğer grup İspanya, Polonya
ve Avusturya’da karşılaştıkları kötü muamele nedeniyle kitlesel olarak
Osmanlıya gelen Musevilerdir. Osmanlı Musevileri, daha çok
İstanbul, İzmir, Selanik gibi liman şehirleriyle Bağdat ve Halep gibi
büyük şehirlerde yaşıyorlardı. Bütün bunların dışında sayıları az
olmakla birlikte Süryani, Nasturî ve Yakubi gibi Hıristiyan kiliseleri
de Osmanlı millet sitemi içinde yer almıştır.
2.5. Osmanlı Toplumunun Sosyal ve İktisadi Hayatı
Osmanlı toplum yapısının çekirdeği ailedir. Osmanlı toplumunda
aile yapısı son derece önemlidir. Genel bir ifadeyle Osmanlı ailesinde
boşanmanın ve çok eşliliğin yaygın olmadığını söylemek mümkündür.
Osmanlı toplumunda, kadınlar, menkul ve gayrimenkul sahibi
olabilmek, para getiren işlerle uğraşmak, vekil yoluyla ve bizzat
mahkemelere başvurmak, gibi haklara sahipti. Köylü- çiftçi kesimi
içinde hane reisi konumundaki dul kadınlar dışında, kadınların toprak
tasarruf etmesine imkân verilmemiştir.
2.5.1. Ortak toplumsal mekânlar ve şenlikler
Osmanlı toplum hayatında günlük yaşamın merkezinde;
mahalleler, medreseler, mektepler, camiler, mescitler, tekkeler,
zaviyeler, kiliseler, sinagoglar, manastırlar, pazarlar ve çarşılar vardır.
Bu mekânlar, hem kültürel aktarım merkezi olarak hem de
toplumsallaştırma görevi yapmışlardır. XVI. yüzyıldan itibaren bu
merkezlere kahvehaneler de eklenmiştir.
Bu mekânların dışında, padişahın isteğiyle, bazen sarayda bazen de
saray dışında düzenlenen/kutlanan şenlikler, şehzade sünnet ve ikinci
derecede de hanım sultanların evlilik düğünleri, ordunun sefere
çıkması vesilesiyle düzenlenen lonca alayları, kandillerde ve şehzade
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sünnet ve doğumlarında yapılan donanma (ışık) gösterileri, dini
bayramlar da sosyal hayatın ve mekânın önemli unsurları olmuştur.
Bu törenlerde padişah ve tebaası arasında hediyeleşme geleneği de
vardı (Faroqhi, 2005: 182-199).
Osmanlı toplum yapısı, XVII. yüzyıl ortalarından başlayarak
büyük bir değişim yaşamıştır. Bu değişimde, kapıkullarının taşrada
garnizonlar halinde yerleşmeye başlaması, tımarlıların giderek
etkilerinin azalması, halkın ve yönetici kesimin isyanları, özellikle
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda köylülerin artan vergilendirme yüzünden
çift-bozanlığa başvurarak köylerini terk etmesi, kadılık sisteminin,
vakıf kurumunun işlevlerini yitirmesi, savaş ve toprak kayıplarının
artması, büyük etken olmuştur. Ayrıca ayanlık kurumunun ön plana
çıkması da şehir hayatını önemli derecede değiştirmiştir.
2.5.2. Kısa olarak iktisadî ve ticarî yapı
Osmanlı iktisadi tarihini, başlangıçtan XVIII. yüzyılın sonlarına
kadar ve XIX. yüzyıldan yıkılışa kadar olmak üzere iki ana döneme
ayırmak mümkündür. Bu dönemlerden ikincisinde yaşanan değişimler
birincisine oranla çok üst düzeyde gerçekleşmiştir.
Klasik veya tipik Osmanlı iktisadî ve ticarî yapısı kapsadığı birinci
dönemde de bir bütünlükten söz etmek mümkün değildir. Çünkü o
dönemde de üretilen malların türü, üretim teknolojisi, tabi olduğu
ticarî rejim uygulaması, dağıtım ve ulaşım araçları ve halkın tüketim
alışkanlıkları zamana ve bölgelere göre çok büyük çeşitlilikler
göstermektedir. Bununla beraber, genel anlamda olmak üzere, bir
Osmanlı iktisat politikasından söz etmek mümkündür.
Genç (2007: 526-531), Osmanlı iktisat politikasının ilkelerini;
Provizyonizm, Fiskalizm ve Gelenekçilik olmak üzere üç başlık
altında ifade etmektedir. Buna göre provizyonizm; ülke içinde mal ve
hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını
sağlanması, fiskalizm, hazineye mümkün olduğu ölçüde yüksek
düzeyde gelir sağlanması, gelenekçilik de, kurumsal değişimlerin,
“kadimden olagelene aykırı iş yapılmaması” düsturuyla, uzun süren
deneme ve iyileştirmelerle asgariye indirilmesi, şeklinde ifade
edilebilir (Genç, 2007: 526-531).
Provizyonizm uygulaması için, ihracat, üretim faaliyetinin hedefi
değildir; asıl hedef ülke içi ihtiyaçların karşılanmasıdır.
Provizyonizme dayanan bu iktisadî anlayış dış ticarette ihracatı
zorlaştırıcı ve kısıtlayıcı, ithalâtı ise kolaylaştırıcı ve teşvik edici bir
duruma neden olmuştur. Devlet yapısı ve ekonomik sistem güçlü iken
zararları pek anlaşılmayan kapitülasyonların menşei de bu düşüncedir.
Fiskalizm uygulaması için de ise devletin gelir elde etme konusunu
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sıkı takibi ve gelirlerinden taviz vermemesi söz konusudur. Zaman
içinde, düzen bozulunca, fiskalizm, batıdaki derebeyliğe benzer bir
baskı unsuru haline dönüşmüştür (Genç, 2007: 526-531).
Osmanlı iktisadi düşüncesinde, yukarıda sayılan üç ilkenin gereği
olarak devlet, üretim faktörleri üzerinde denetim ve kontrolde önemli
bir etkinliğe sahip olmuştur. Genç (2007: 526-531)’e göre, devlet,
üretim faktörleri üzerinde önemli sonuçlar doğuracak düzenlemeler
yaparak, toprak, emek ve sermayenin tasarrufu, dağılımı, mübadelesi
ve fiyatlarını kontrolünü sağlamıştır. Osmanlı iktisadi yapısında
üretim araçlarının kontrolü, üretimin devlet eliyle yapılması amacına
matuf değildir. Bunun tam tersi devlet, üretimle ilgili olarak esnafın
yapamayacakları dışında her türlü üretimi esnaf tarafından
yapılmasına ön ayak olmuştur. Bu yapı, yani devletin üretim faktörleri
üzerindeki kontrolleriyle iktisadî politika ilkelerinin etkileşimi
sonucunda oluşmuş bulunan Osmanlı iktisadî yapısı, zaman içinde
sınırlı bir büyüme ve gelişme ile devam etmiştir.
2.5.3. Osmanlı toplumunda sosyal hareketlilik
Osmanlı toplum yapısı, mevcut durumun değişmemesi ve kimsenin
kendi işinden başka bir işle uğraşmaması esasına dayanmaktaydı. Bu
durum, doğu Asya’daki kast sitemine benzer bir durum değildir. Yani
Osmanlı toplumunda sınıflar arası geçişler yani dikey hareketlilik
mümkündü ve bununla ilgili bir engel yoktu. Sadece gerekli şartlara
haiz olmak lazımdı. Mesela, yönetenler sınıfına geçebilmek için
(Islahat Fermanı’na kadar Müslüman olmak şartıyla) başarılı olmak
yeterliydi. Keza Enderun’dan alınan eğitimden sonra askeri sınıfa
girilebilir ve genellikle seyfiye içinde en yüksek mevkilere
ulaşılabilirdi. Aynı şekilde, medrese öğrenimi görmüş olan, kabiliyetli
ve liyakatlı kişiler, adalet, eğitim, din ve sivil bürokraside en üst
makamlara yükselebilirdi. Bunun çarpıcı örneği İbn-i Kemal
Paşazade’dir. Paşazade, asker sınıfında iken, daha sonra ilmiye
sınıfına geçmiş ve daha sonra da Şeyhulislamlık makamına kadar
yükselmiştir.
Osmanlı toplumunda, dikey hareketlilik de olduğu gibi yatay
hareketlilik de sınırlandırılmış ya da engellenmiş değildir. Bu nedenle
köyden şehre ya da bir bölgeden başka bir bölgeye göçerek yerleşim
yasak değildi ancak temel ölçü, göç edilen ve terk edilen bölgenin
sosyo-ekonomik yapısının bozulmaması olmuştur. Yatay hareketlilik,
devlet tarafından ve şartların zorlaması ve devletin iskân politikası
nedeniyle gerçekleşmiştir. Yatay hareketlilik, daha çok, bataklık ve
ıssız yerlere vakıf tesisler kurulması suretiyle yapılarak, o yerlerin
şenlendirilmesi ve bu şekilde bölgenin sosyal ve ekonomik hayatının
canlandırılması sağlanmıştır.
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2.6. Osmanlı Toplumunda Değişim Süreci
Osmanlı devletinin Klasik döneminden Tanzimat’a kadar geçen
sürede, Osmanlı şehirleri, genel olarak, camiler, medreseler, büyük
meydanlar, kiliseler, çarşılar, kışlalar, sokaklar, mahalleler, atölyeler
(tabakhane vb) gibi birimlerden oluşmaktadır. Aynı din ve geleneklere
sahip olanlar aynı mahallelerde yaşamıştır. Bu mahallelerde de, cami,
kilise, çeşme, okul gibi halkın ortak kullandığı birimler vardır.
Osmanlı toplumunda göç sorunu, toprak kaybetmeyle ciddi boyutlarda
yaşanmıştır. Ondan önce, durum bazı yasaklamalarla kontrol altına
alınmış; tezkere verileceklerin, memleketlerinde topraklarını ekip
biçecek kimseleri olan kişiler olmasına özen gösterilmiştir (Demirtaş,
2009: 740).
Osmanlı Devleti tarım toplumu olduğu için toprağın işlenmesi ve
terk edilmemesi çok önemlidir. Bu nedenle köylünün izinsiz olarak
toprağını bırakıp şehre yerleşmesi nizamnamelerle önlenmiştir. Zaman
içinde tarımın yeterince desteklen(e)memesi ve şehirleşmenin
hızlanması nedeniyle köylü toprağından ve köyünden kopmuştur.
Zamanla ulaşım ağının gelişmesi de büyük kentlerin sayısını
artırmıştır. Limanların modernizasyonu, iş merkezlerinin artırılması,
alt yapı, su, tramvay havagazı hizmetlerin sağlanması, büyüyen
şehirleşmeyle beraber ortaya çıkan ihtiyaçların giderilmesi ve halkın
yaşam koşullarının kolaylaştırılması için yapılan uygulamalardır.
Osmanlı Devleti, son iki yüz yılında, gerek toplumsal gerek
kurumsal anlamda büyük değişim yaşamıştır. Aslında bu değişim,
toplumun bütününü kapsamamış daha çok azınlık bir kesimin içinde
kalmıştır. Bu azınlık kesim; aydın ve zengin kesimidir. Garip olan
toplumun çok küçük bölümünde yaşanan değişimin, toplumsal hayatın
bütününe şamil kılınmak istenmesi ve bunun için bütün savunma
hatlarının yıkılmasıdır. Bu değişim rüzgârı, sokakta yürümekten
evdeki eşyalara, binalardan yaşam tarzına, kılık kıyafetten fikir
hayatına kadar her şeyi değiştirilmesini sağlamıştır. Bu değişimin
toplumsal gerçeklikteki adı, alafrangalaşmadır (Karabulut, 2016: 4965). Bu çarpıcı durumu, Saydam (2002:550): “Namık Paşa, miralay
rütbesiyle başında bulunduğu Üçüncü Hassa Alayı’nın tanzimini Batı
orduları usulünde yaparken, askerlerin başlarını dik tutabilmeleri için
ceketlerinin yakalarını çok sert kumaştan yaptırır.” diye yazarken,
Özer (2005: 22): “Avrupai tarz yaşam arzusu ve muaşeret kurallarının
değişimi, azınlıklardan başlayarak toplumun üst katmanlarından halka
doğru yayılır.” şeklinde özetler. Aynı durumu Karabulut (2016: 49659) da: “1754’te İstanbul’a gelen Baron De Tott’un karısı, ziyaretine
gittiği Üçüncü Ahmet‟in kızının yaşadığı mekânın Fransız dekoruyla
döşendiğini hayretle izler” ifadesiyle ortaya koyar. Tarihe dikkat
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edilirse, Osmanlı toplumundaki değişimin aslında Tanzimat’tan önce
başladığını ve devam ettiğini ifade etmek mümkündür.
Kökü olmayan bu değişimin yozlaşmayla sonuçlanması çok da
şaşırtıcı olmamıştır. Yozlaşma, yabancılaşma, kendi kültüründen
uzaklaşma hatta tiksinme, benliğini asırlarca savaşılmış olan Batıya,
Batı kültürüne teslim etme ve taklitçilik şeklinde şekillenmiş ve hatta
kalıcı hale gelmiştir (Karabulut, 2016: 49-659).
Değişimin en somut boyutu, eğitim ve öğretim alanında
yaşanmıştır. Medrese eğitimindeki sıkıntılardan kurtulmak için bir
yandan medreselerin modernizasyonu yapılırken diğer yandan da Batı
tarzında öğretim yapan okulların açılması cihetine gidilmiştir. Bu
durumu Bostan (1992: 70): “Halil Hamid Paşa’nın gayretiyle 1773’te
Mekteb-i Riyaziye, 1776’da Hendese Odası adıyla mühendislik okulu,
1783’te Mühendishane-i Bahr-ı Hümayun açılır.” şeklinde
yazmaktadır. Bu yenilikler hemen hemen her alanda yapılır. “Bu
amaçla öncelikle memur yetiştirecek olan Mekteb-i Maarif-i Adliye,
Harbiye, Tıbbiye, Dârü’l-Muallimin, Dârü’l-Muallimat, Dârü’lFünun, Galatasaray Sultanisi, rüştiye ve idadiler açılır. Daha da
önemlisi 1857 yılına kadar nispeten plânsız ve dağınık olarak
gerçekleştirilen eğitim reformları, bu yıl kabineye dâhil edilen Maarifi Umumiye Nezareti’nin uhdesine terk edilir.” (Saydam, 2002: 551).
Değişiklikler son süratle devam ederken 1846 yılında, faaliyeti
1933 yılına kadar sürecek olan Dar’ül Fünun kurulur. Dar’ül
Fünun,1933 yılından sonra bugünkü İstanbul Üniversitesi olur. Sultan
II. Abdülhamit Han, tahta çıktığında, 250 olan rüştiye sayısını 600’e, 5
olan idadi sayısını 104’e, 200 olan iptidaiye sayısını da 9.000’e
çıkarmıştır (Karabulut, 2016: 49-659). Bu değişim, yabancı okullar
konusunda da yaşanmıştır. “1897 yılında ülkede 63 idadi (8305
öğrenci), 74 rüştiye (6557) öğrenci), 246 iptidai (16.697 öğrenci)
mevcut” hale gelir. (Saydam, 2002: 554). Bu okulları daha sonra
kolejler takip etmiştir. Osmanlı coğrafyasında, 1894 yılında, 427
yabancı okul, 1912 yılında, 370 Fransız okulu, 1903 yılında 266
Amerikan okulu, 1902 yılında 39 Alman okulu mevcuttur (Şişman,
2002: 598).
Aslında bu okulların açılması, yabancı devletlerin Osmanlı
topraklarındaki siyasi, iktisadi ve kültürel faaliyetlerinin bir
göstergesidir. Yabancılar bu faaliyetlerini ağırlıklı olarak dini ve
eğitim üzerinde yoğunlaştırmışlardır. Taşkın (2009: 171)’ın bu
konudaki tespiti: “XV. yüzyılda Osmanlı topraklarında faaliyet
gösteren yabancı okullar, XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı
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coğrafyasının belli bölgelerinde misyoner istasyonları kurarak
etkinliklerini artırmışlardır” şeklindedir.
Osmanlı Devletinde yaşanmış olan, son iki yüz yıllık değişim;
sosyal ve mali yapıyı derinden etkilemiştir. Özellikle, yoğunlaşan
yerleşim birimlerinin asayiş ve iç güvenlik sorunları, tarım ve
hayvancılıkta gerileme, ürün rekoltesinde düşme, kötü iskân politikası
gibi sorunlar merkezi otoritenin zayıflamasına neden olmuştur.
Tabakoğlu (2002: 610), bu durumun ayanlık sisteminin güçlenmesine
neden olduğunu ve bu sebeple mahalli güçlerin iktisadi, siyasi ve idari
bakımlardan kuvvetlendiğini ve yeni ve ayrı bir sosyal tabaka
oluşturduğunu yazmaktadır. “Bu dönemden itibaren âyân denilen
mahalli temsilciler kendini gösterir. Böylece, Anadolu şehir ve
köylerinde idareyi yeni bir sınıf ele geçirir. XVIII. Yüzyılda,
mütesellim ve âyân unvanlı ve fevkalâde yetkileri olan bu mahalli
yöneticiler, taşra idaresinde, çok önemli iktidar sahipleri olurlar”
(Ortaylı, 2004: 11).
Sanayi Devrimi, Batıda teknolojik ve sınıfsal gelişmeler ortaya
çıkarırken Osmanlı toplumunda, başta özel mülkiyet ve tımar sistemi
sorunu olmak üzere çeşitli sorunlar ortaya çıkarmıştır. 1858 yılında
çıkarılan Arazi Kanunnamesi ile düzen daha da karmaşık hale gelir ve
zirai topraklarda özel mülkiyet yaygınlaşmıştır. Değişim rüzgârı,
üretim ve dağıtım konusunda da kendini göstermiş, klasik dönemde
Osmanlı üretim yapısı; zirai üretim, hayvancılık, sınaî üretimden
ibarettir. Ancak, zirai üretim ve hayvancılık toprak sisteminin
bozulmasıyla gerilerken daha çok küçük işletmeler şeklinde olan sınaî
üretim ise rekabet gücünü kaybetmiştir.
3. Osmanlı’da Günlük Yaşam
Osmanlı toplumu tarıma dayalı bir toplum olması bakımından
dönemin Avrupa toplumlarına benzemesine rağmen, kurduğu toprak
sistemi nedeniyle feodaliteden ayrılmaktadır. Osmanlı toplumunu din
eksenli kolektif bir bilince sahip bir yapı olarak tanımlamak
mümkündür (Özdemir, 2014). Bu yapının içinde en belirgin olan;
koruma ve himaye duygusudur. Bu duygunun somut ifadesi de
vakıflar olmuştur. Osmanlı toplumu vakıflar eliyle, mahallelerde, fakir
ve muhtaçların bakımından, cenazelerinin kaldırılmasına, yeni
suyollarının açılmasından, cami, mescit ve okulların onarılmasına
kadar birçok sosyal faaliyeti gerçekleştirmiştir. Osmanlı Devleti,
toplum yapısı etnik özelliklere göre bir toplumsal yapıya sahip
değildir, inançlara göre bir tasnif söz konusudur. Ağırlıklı olarak
Türkler, Araplar, Boşnaklar, Arnavutlar ve Gürcülerden oluşan
Müslüman kesim bu yapıyı oluşturmaktaydı. Toplumun ikinci
kesimini ise Gayrimüslimler oluşturmaktaydı ki bunlar da
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Hıristiyanlar ve Musevilerden oluşmaktaydı. Osmanlı toplumu
aristokrat bir toplum olmadığı gibi, kast sistemi olan bir toplum da
değildir.
3.1. Osmanlı Toplumu Günlük Yaşamından Çarpıcı Örnekler
Osmanlı Toplum yapısının daha iyi anlaşılması için, toplum
yaşamında ortaya çıkan ve toplum tarafından önemli ittihaz edilen
tören ve ritüellerin bilinmesi gerekir. Bu anlamda, hıdrellez’in, bed-i
besmele ya da Amin Alayı ‘nın, ramazan gelenekleri ve bayramların
ayrı bir yeri ve önemi vardır.
3.1.1. Hıdırellez
Hıdırellez, kültürümüzün önemli hususlarından biridir. Kışın
bitişinin ve yazın başlangıcının habercisidir. Osmanlı’da Hıdırellez;
her yıl miladi takvime göre 6 Mayıs’ta kutlanmıştır. Bu tarih rumî
takvim dikkate alındığında 23 Nisan gününe karşılık gelmektedir ki bu
tarihler kışın bittiği, yaz mevsiminin başladığı tarih olarak kabul
edilmekteydi (Arslan, 2012: 201-235).6
Hıdırellez, Osmanlı toplumunun en önemli eğlencelerinden biridir.
Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde, Hıdırellez günü, gezinti
yerleri, kırlar, mesireler insanlarla dolar taşardı. Rumi takvime göre
nisanın birinci haftasında Hıdrellez hazırlıkları başlardı. Bu
hazırlıkların içinde, evlerde kapsamlı temizlik, kışlıkların kaldırılması
yazlıklar çıkartılması, hıdrellez günü için yemek yapılması,
akrabaların davet edilmesi gibi işler önde gelirdi (Cingöz, 2003: 65).
Hıdırellez günü yemeği olarak; kuzulu pirinç pilavı, içi kuşüzümlü,
çam fıstıklı zeytinyağlı nefis yaprak dolması, döküntülü irmik helvası,
peynirli pide hazırlanırdı (Musahipzade Celal, 1946: 89). Halktaki bu
uygulamanın benzeri ordu için de yapılır, Hıdırellez günü, kışlalardaki
bütün askerlere kuzulu pilav ile irmik helvası çıkarılırdı (Ülkütaşır,
1976: 162).
Osmanlı toplumunda Hıdırellez; çok yönlü olan bir eğlence
kültürüydü. Bu çok yönlülüğün içinde; sağlık ve şifa talebine dair,
bereket, bolluk ve uğura dair, zenginliğe dair, kısmet ve şans talebine
dair ritüeller bulunmaktaydı. Bunun yanında Hıdırellez’in, inanç,
sosyal, psiko-sosyal ve ekonomik olmak üzere dört büyük işlevi vardı.

6Rumî

takvime göre bir yıl, yaz (Hızır) ve kış (Kasım) olmak üzere iki mevsimden
ibaretti. Buna göre yaz, 23 Nisan (6 Mayıs)’da başlar, 26 Ekim (8 Kasım)’de sona
ererdi, bu süreye “Yaz Günleri” ya da “Hızır Günleri” denilirdi. Kış ise; 26 Ekim (8
Kasım)’de başlar 23 Nisan (6 Mayıs)’a kadar sürerdi, bu süreye de “Kasım Günleri”
denilirdi (Ocak 1998: 313-314).
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3.1.2. Bed-i Besmele Ya Da Amin Alayı
Osmanlıda ilkokul eğitiminin verildiği kurumlar Sıbyan
Mektepleri’dir. Sıbyan mekteplerinde eğitime başlama yaşı dört veya
beştir. Bu okullara başlama büyük bir törenle olurdu. Adına, “Amin
Alayı” ya da Bed-i besmele” denilen bu tören, düğün havasında
yaşanan, son derece renkli ve değişik bir törendi. Amin Alayı
töreninde; mektebe yeni verilecek çocuk (lar); hocanın, mahallelilerin,
çocukların katıldığı bir törenle, daha çok pazartesi ve perşembe günü,
evinden alınır, mektebe getirilir ve ilk dersini alırlardı. O gün için özel
olarak, çocuğa yeni giysiler giydirilir, yumuşak minderler doldurulur,
adına elifba denilen süslemeli bir cüz kesesi dikilirdi. Çocuk, tören
öncesi evliya türbelerine götürülürdü (Gül, 2010).
Aynı gün, mektebin diğer çocukları da, güzel ve yeni elbiseler
giyerek mektepte toplanırlar, önde, mektebin hoca, kalfa ve bevvabı
olduğu halde, ilahi okuyan bir grubu takip ederek kendilerine işaret
edilen kısımlarda "Amin" diye bağırarak yeni talebenin evine
gelirlerdi. Eve gelen alay, çocuğu evden alıp bir faytona ya da
midilliye bindirip tekrar ilahilerle yola çıkardı. Tören okulda
yapılacaksa okula gidilir, evde yapılacaksa şehirde bir tur atılıp eve
dönülürdü. Burada da ilahiler okunur ve gülbank çekildikten sonra
alay sona ererdi. Ardından mektebe (ya da eve) geçilir ve çocuğa ilk
dersi verilirdi. İlk derste çocuğa genellikle bir dua ve sadece Elif harfi
ile birkaç harf tekrar ettirilir ve ders sona ererdi (Karaçam, 2001; Kara
ve Birinci, 2005; Ayyıldız, 2008). Ardından yapılan dua sonrası
çocuk, hocasının ve misafirlerin ellerini öperdi. Törenin bu kısmında
Kur'an-ı Kerim okunur, sonrasında yemeğe geçilir ve lokma
dağıtılırdı. En sonunda törene katılan tüm çocuklara, ilahi okuyanlara,
hoca, kalfa ve bevvaba çeşitli hediyeler verilerek teşekkür edilirdi. Bu
törenle, çocuk aile içinde ve toplumda yeni bir statü kazanır ve
hayatının bu yeni safhasında hatırında kalan güzel bir anıyla okul
hayatına başlardı (Karaçam, 2001; Kara ve Birinci, 2005; Ayyıldız,
2008).7
7 Bu

töreni yaşayanlardan biri olan Ercüment Ekrem Talu, yaşadıklarını şu şekilde
anlatmıştır (Karaçam, 2001; Kara ve Birinci, 2005; Ayyıldız, 2008): "Dört yaşımı
doldurduğum gün, evde hazırlıklara başlandı. Ben bunların benim için yapıldığını
seziyordum. Fakat sebebini anlamıyordum, daha doğrusu çocukluğa has bir
kayıtsızlıkla araştırmıyordum... Bana cici esvaplar dikilmişti. Önüme gelen beni
okşarken müftehirane gülümsüyordu. Arada bir içime bir tereddüt, bir endişe
giriyordu. Sormak istiyordum: "Ne oluyor, ne var ? Yine mi sünnet olacağım? Fakat
oyuna dalıyor, unutuyordum...
Derken bir sabah yataktan fırlayıp bermutad kendimi bahçeye atacağım sırda nenem
beni kolumdan tuttu. Bugün bahçeye inmek yok! dedi Haydi dadın seni giydirsin de
sokağa gideceğiz.
-Nereye?
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3.1.3. Osmanlı’da Ramazan gelenekleri
Osmanlı Devleti’nde ramazan ayları her zaman ayrı bir yer tutardı.
Osmanlıda ramazan kendine has gelenekleri olan ibadeti esas alan bir
ritüeller toplamıydı. Bu geleneklere büyük önem verildiği için
ramazan ayının gelmesiyle birlikte, bu ay içinde nasıl davranılması
gerektiğini belirten bir talimat yazısı yayımlanır ve halka duyurulurdu.
Bu yazının adı tembihnamedir. Tembihnamelerde; ramazan ayı
boyunca, Müslümanların beş vakit namazı camide cemaatle birlikte
kılması, mazereti olmayan tüm Müslümanların oruç tutmaları
gerektiği belirtilir, gayrimüslimlerin gündüzleri açık alanlarda yemek
yemeleri, su, sigara içmeleri de yasaklanırdı.

-Eyüp Sultan'a
-Niçin?
-Ziyarete.
Öbür sefer (sünnet olmadan önce) de Eyüp Sultan'a gitmiştik. Koca kavuklu,
bembeyaz torba sakallı türbedarın heybetli huzuruna çıkmış, toprak kokan türbenin
içinde iri taneli binlik tesbihten geçirilmiştim... Ardından eve kaygı ile dönmüş,
dünyadan ziyade ahirete yakışan bu garip merasimin manasını anlamaya çalışmıştım.
Sonra arası çok geçmeden ,üç buçuk yıllık mevcudiyetimi ilk defa isyan ettiren bir
hadise ile karşılaşmıştım.(Sünnet !). Ben bir daha Eyüp Sultan'a gider miyim! Odadan
kendimi dışarıya attığım gibi doğru bahçeye koştum..kuytu bir yere gizlendim...ve
çok geçmeden gizlendiğim yerde yakalandım. Yarı tehdit ve yarı vaat ve vaitle beni
giydirdiler kuşattılar, nemli gözlerimi elimin tersiyle silerek yola çıktım...
Loş, rutubetli bir avludan geçtik, basamakları kımıldayan dar bir merdivenden çıktık.
Genişçe bir odaya girdik, sağda kızlar oturmuş bekliyorlar. Benimle birlikte gelen
erkeklerde sol tarafa geçip yerleştiler. Kalfa minderimi getirdi, hocanın alçacık bir
çekmeceden ibaret olan kürsünün önüne koydu. Sonra beni onun üzerine diz
çöktürttü. Kartal burunlu, siyah çember sakallı şerabi renkte sof cübbeli Hocaefendi,
Arapça birşeyler söyledi; çocuklar o söyledikçe muttasıl hep bir ağızdan "Amin" diye
bağırıyorlardı. Bu aminlerin arkası kesilince yine kalfanın yardımıyla kesenin içinden
"Elifba" mı çıkardım, hocaya verdim.
-Rabbi yessir!
-Rabbi yessir!
-Vela tu'assir!
-Vela tu'assir!
-Rabbi temim bi'l-hayr!
-Rabbi temim bi'l-hayr!(Allahım kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla tamamına
erdir.)
-Aferin!
Dalgınlıkla ben bu aferini de tekrar ettim. Çocuklar bir kahkahadır kopardılar. Göz
ucuyla hocaya baktım, kaşını bile kımıldatmamıştı. Kalın parmağını "Elifba" nın
üzerinde koydu; benim üzerimde o ilk gün gök gürlemesi tesiri yapan sesiyle:
-Elif, be, te, se, cim..dedi.
-Elif, be, te, se, cim!
-Hoca başını kaldırdı."Bugünlük bu kadar yeter!
Yerimden kemal-i gurur ile kalktım....Son bir dua tekrar edilirken arkama dönmüş,
arkadaşlarımı azametle süzüyordum. Dün akşama kadar kızıl bir cehl içinde puyan
olan ben artık allame-i cihan kesilmiştim....."
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Ramazan ayının her günü ayrı bir güzellik içinde geçirilirdi. Ancak
ramazan ayının on ikinci gününün ayrı bir önemi vardı. Ramazanın on
ikinci günü yapılan törenin ayrı bir güzelliği vardı. Ramazan ayının on
ikinci günü Hırka-i Saadet’in içinde bulunduğu sanduka, önce sarayın
Revan Odası’na taşınırdı. Has odada temizlik yapılır, duvarlar
gülsuyu ile yıkanır, öd ağacı ve buhurlar yakılır, dairenin direkleri
cilalanırdı. Ramazanın 15. günü devlet erkânı, öğlenden önce sarayın
Babüssaade kapısı önünde toplanırdı. Sadrazam, Ayasofya Camii’nde
şeyhülislam ile birlikte namaz kıldıktan sonra, alay halinde Arz
Odası’na gelirdi. Padişah ve maiyetindekiler de Hırka-i Saadet
Dairesi’ne gelirler ardından yeşil ipek kadifeden som sırmalı, ince
işlemeli ve yedi bohçaya sarılı altından yapılmış çekmece, padişahta
bulunan altın bir anahtar ile açılır ve Hırka-i Saadet ortaya çıkarılırdı.
Bu işler yapılırken, padişahın birinci ve ikinci imamları ile has oda
imamı ve ayrıca güzel sesli müezzinler, aralıksız Kur'an-ı Kerim
okurlardı. Ortaya çıkarılan Hırka-i Saadet’e önce padişah yüzünü
sürer, sonra onun işaret ettiği kimseler sıra ile Hırka-i Saadet’e
yüzlerini ve gözlerini sürerlerdi.8
Osmanlı toplum yapısında ramazan geleneklerinin en
önemlilerinden biri de zimem (veresiye) defteri uygulamasıdır.
Osmanlı'da Ramazan ayında insanlar birbirlerine daha fazla yardım
yaparlardı. Varlıklı olanlar, hiç tanımadıkları semtlerdeki bakkal,
manav ve fırınlara gider, zimem defterini ister içinden rastgele bir
sayfa açar ve söz konusu kişinin borcunu tamamen öderdi. Ayrıca,
ihtiyaç sahiplerine iftarlık yemek götürülürdü.
Sultan Mehmed döneminde padişahın Enderun avlusundaki özel dairesi olarak
yapılmış ve 16. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı sultanları tarafından ikamet
amacıyla kullanılmış olan has odada, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi (1517)nin
ardından son Abbasi Halifesi III. Mütevekkil tarafından teslim edilen ve içinde Hz.
Peygamber’in Hırkası (Hırka-i Saadet) da bulunan ve halifelik alameti sayılan kutsal
emanetler saklanmıştır. 16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar toplanan kutsal
emanetlerin en önemlileri arasında Hz. Muhammed’in hırkası, sakalı, Uhud
Savaşı’nda kırılan dişinin saklandığı mahfaza, mektupları, oku ve kılıcı yer
almaktadır. Ayrıca, Hz. Muhammed’in bastığı sert zemin üzerinde mucizevi bir
şekilde ayak izini bıraktığı rivayet edilen altı adet ayak izi sayılabilir. Ayrıca, diğer
peygamberlere ve ashabına ait emanetler de vardır. Bunların arasında, Hz. İbrahim’in
tenceresi, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi, ashaba ait kılıçlar ile Hz.
Fatma’ya ait gömlek, hırka, seccade ve sandığın yanı sıra Hz. Musa’nın asası
bulunmaktadır. Bunların yanında Kabe örtüleri, Kâbe’nin içindeki altın şamdanlar,
buhurdanlıklar, gülabdanlıklar, lambalar, askılar ve Kur’an-ı Kerimler, Osmanlı
padişahlarının Kâbe’ye yaptırmış oldukları anahtar, oluk, kapı ve Hacerü’l-esved
(Kâbe’nin duvarında bulunan, meşhur kara taş) mahfazası, Hırka-i Saadet ve Sakal-ı
Şerif mahfazaları da bulunmaktadır. Mescidi Nebevi’nin ve Kudüs’deki Taş
Kubbe’nin birer maketi, beyaz opalden yapılmış ve kırmızı mühürle mühürlenmiş
zemzem suyu şişeleri, Kerbela’dan getirilmiş toprak, Kur’an-ı Kerim’den surelerin
yazılı olduğu plakalar, Kur’an-ı Kerim rahleleri, gümüş kâseler, seccadeler, Has
Oda’da kullanılan buhurdanlar ve gümüş saplı süpürge de yer almaktadır.
8Fatih
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Osmanlı toplumunda iftar saati kapıyı kim çalmışsa geri
çevrilmezdi. Büyük konaklarda hem zenginler için hem de ihtiyaç
sahipleri için sofralar kurulurdu. İftarın ardından misafirlerine diş
kirası ismi altında hediyeler sunulurdu.
Osmanlı’da, ramazan ayında gündüzleri çok sakin geçer, akşamlar
ise hem çalışma, hem ibadet hem de eğlence içinde geçerdi. İftar ile
sahur arasında ortaoyunu, meddah, karagöz gibi oyunlar izlenirdi.
3.1.4. Osmanlı’da Ramazan Bayramı geleneği
Ramazanların bayramları da ayrı bir güzelliğe sahipti. Osmanlı
döneminde ramazan bayramı aynı zamanda fıtr bayramıydı.
Müslümanlar bayram öncesinde fıtr sadakalarını mutlaka verirlerdi.
Osmanlı döneminde Ramazan Bayramı’na; “Iyd-i Said-i Fıtr”
denilirdi. Bayram gelmeden yaklaşık on beş gün önce hazırlıklar
başlar, insanlar kıyafetlerini ya kendileri dikmeye başlar ya da
mahallelerdeki terzilerde diktirirlerdi. Aynı zamanda ihtiyaç
sahiplerinin de elbiseleri varlıklılar tarafından hazırlatılırdı. Arefe
günü ikindinden itibaren Ramazan bayramının son gününe kadar top
atışları yapılırdı.
Sarayda bayram kutlamaları sabah namazıyla başlar, sabah
namazının ardından bayramlaşma yapılır, ardından bayram namazı
kılınırdı. Bayram namazının ardından saray çalışanlarına hediyeler
verilirdi. Bayram günleri Sultanahmet Meydanı'nda panayır kurulurdu.
Panayırda; oyuncakçılar, şerbetçiler, yiyecek tezgâhları bulunurdu.
Bayram ziyaretlerinde, ev sahibi konuğuna, önce şeker ardından da
sade kahve ikram ederdi. Bayramın ikinci günü, Padişah, Gülhane
Köşkü'ne gider, devlet adamlarını burada toplar ve bayram tebriklerini
kabul ederdi. Ramazan bayramının son günü ise Padişahlar, eski
sarayda cirit oyunu seyrederlerdi.
3.1.5. Kurban Bayramı
Osmanlı döneminde Kurban bayramı, dört gün boyunca çeşitli adet
ve geleneklerle kutlanırdı. Kurban bayramı hazırlıkları, genellikle
hane sahibinin kurban bayramından takriben beş-on gün önce
kurbanlık koç almakla başlardı. Kurbanlıklar, yıkanır, tüyleri taranır,
boynuzları zeytinyağıyla yağlanır, temiz otlar üstüne yatırılarak
bayram gününe kadar özenle beslenirdi. Kurban bayramı, arife günü,
ölmüşlerin ruhlarına kurbanlar kesilerek başlardı. Bayram sabahı, evin
bahçesinde, kurbanlıklar için kazılmış çukurların başındaki
buhurdanlıklardan tüten ve kan kokusunu bastırmaya yarayan güzel
kokular arasında tekbir getirilerek kurbanlar kesilirdi.
Sarayda da Kurban bayramının ayrı bir geleneği vardı. Padişah,
arife günü ikindi namazını Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet
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dairesinde kıldıktan sonra Arz Odasına gelerek sedef tahtına oturur,
önce davulların, ardından da mehter takımının gösterisini izlerdi.
Ardından huzurunda oynanan tomak oyunu izlerdi. Padişah, Bayram
namazını Sultanahmet Camii'nde kılar ve sonra Hırka-i Saadet
Dairesinin kapısının yanında yaklaşık kırk koç kurban ederdi.
Ardından mehter nevbet eşliğinde resmi bayramlaşmaya geçilirdi.
Bayramlar, çocuklar için ayrı bir güzellikti. Çocuklar, akrabalarına,
(varsa) ebelerine, öğretmenlerine giderdi. 1845 yılına kadar devlet
memurlarının kapı kapı gezerek (devr-i ebvab) bayramlaşmaları
zorunluluktu (Armağan, 2011).
3.2. Osmanlı Günlük Yaşamında Öne Çıkan Diğer Hususlar
Osmanlı aile hayatı son derece önemlidir. Bu hayatın geçtiği evler,
genelde ahşap ve bahçelidir. Osmanlıda apartman sistemi ve kirada
oturmak hemen hemen yoktur. Evin içindeki eşya, az ve basittir.
Büyük evler haremlik ve selamlık kısımlarına sahiptir. Osmanlı evleri,
çok temizdir ve evin içinde ayakkabı giyilmez. Son dönem hariç
yetimhane yoktur. Çünkü annesi ve babası vefat etmiş çocuklar en
yakınları tarafından büyütülür. Aynı nedenlerle, Osmanlı toplumunda
dilencilik gelişmemiştir.
Genelde Osmanlı ailesi büyük ailelerden oluşur. Şartların zorlamsı
olsa da Osmanlı ailesinde üç kuşak bir arada yaşamıştır. Bu birliktelik
hem aile içi eğitimi sağlamakta hem de birlikte tüketimi bereketli
kılmaktadır.
Osmanlı toplum yapısı içinde, günlük yaşamda önerilen ve genelde
uygulanan beslenme şekli; geç kahvaltı, erken akşam yemeği olmak
üzere günde iki öğündür. Ayrıca, sofrada sulu yemek (çorba, hoşaf
vb.) olması tercih edilirdi (Altıntaş, 2017).
Osmanlı günlük yaşamı aile merkezlidir. Ailenin günlük yaşamı ise
çocuk eğitimi ve beslenmesi, karı koca ilişkileri, evin idaresi sağlık ve
beslenme gibi gündelik uygulamalardan oluşmaktadır. Bu anlamda,
çocuk eğitimi ağır basmaktadır. Devletin çocuk eğitimi konusunda,
aileye gereken yardımı yaptığı bilinmektedir.
Ailenin günlük yaşamında en önemli husus, tüketimin oldukça
sınırlı olması ve lüks tüketime asla izin verilmemesidir. Buradaki
temel ölçü; ailenin kendi ürettiğini tüketmek durumunda olmasıdır. Bu
üretimde ailenin kadınlarının rolü büyüktür. Örneğin ekmek evde
pişirilirken turşu, makarna, reçel, salça gibi şeyler de evde
hazırlanırdı. Bu genel yaklaşımın yanında Osmanlı toplumunun
günlük yaşamını şehir hayatı, köy hayatı ve konar-göçerler hayatı
olarak ele almak mümkündür.
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3.2.1. Şehir hayatında günlük yaşam
Osmanlı şehirlisinin başlıca yani temel tüketim maddesi, un, yağ
ve şekerdir ve bunlar genellikle toptan satın alınırdı. Bunların yanında,
mevsimlik sebze ve meyveler, pirinç, kuru baklagiller ve koyun eti
tüketilirdi. Fırıncılar günlük ekmek yaparak, şehir halkının ekmek
ihtiyacını karşılarken, bozacılar, şıracılar, muhallebiciler, şekerciler ve
turşucular da alışverişin yoğun olduğu işyerleriydi.
Osmanlıda eğitim ücretsizdir. Medreselerde yapılan eğitimde,
çeşitli yerlerden gelen öğrenciler eğitim görürken, imarethanelerde,
başta öğrencilere, yoksullara, kimsesizlere sonra da yolculara ücretsiz
yemek verilirdi. Hastaneler (Darü’ş-şifalar)de din ve ırk farkı
gözetmeksizin her kesimden insanlar tedavi edilirdi.
Şehirlerin güvenliği Subaşı ve Asesbaşı’ya bağlı kolluk güçleri
tarafından sağlanırdı. Bu görev, geceleri gece bekçileri tarafından
yapılırdı. Muhtesipler, çarşı ve pazarların düzeninden sorumluydu.
Şehirlerde ve köylerde, güçlü yardımlaşma ve dayanışma duyguları
içinde,
her mahalle kendi içindeki yoksul ve kimsesizlerin
ihtiyaçlarını giderirdi.
Cuma günleri Müslümanlar için, cumartesi günleri Musevilerin
için, Pazar günleri de Hıristiyanlar için tatil günüydü. Ayrıca her
şehrin özel panayır günleri vardı. Panayırlarda alışveriş yanında,
çeşitli gösteriler (cambazlar ve hokkabazlar) yapılırdı. Osmanlı şehir
hayatının uzun kış gecelerinin özel eğlenceleri de vardı. Başta saray
olmak üzere birçok şehirde yaşanan bu eğlencenin adı; “Helva
Gecesi”dir.
3.2.2. Köy hayatında günlük yaşam
Osmanlı köylerinde yaygın olan aile tipi geniş ailedir. Köylü
ailesinde bütün aile fertleri üretim faaliyeti içindedir. Erkekler, deri
işleme ve keçe yapma gibi işlerin yanında, tarla bağ bahçe işleri ve
hayvancılık işlerini yaparken, kadınlar günlük ev işlerinin yanı sıra
yün eğirmek, halı ve kilim dokumak, yoğurt ve peynir yapmak işlerini
yaparlardı. Kadınlar bazen de bağ bahçe ve tarla işlerinde çalışırlardı.
İlkbahar, yaz ve sonbahar zamanları yoğun çalışma zamanlarıydı.
Bu zamanlarda köylüler, kışlık ihtiyaçlarını da hazırlarlardı. Kış
gecelerinde erkekler daha çok köy (yaran) odalarında vakit geçirirken,
kadınlar ve çocuklar evlerinde vakit geçirirdi. Köy odalarında, halk
hikâyeleri ve destanlar anlatılır, eğlenceler yapılır, halk ozanları çalıp
söylerlerdi.
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3.2.3. Konar-göçerler hayatında günlük yaşam
Osmanlı toplumunda, konar-göçerler yurt veya ev denilen
çadırlarda yaşarlardı. Konar-göçerler, ilkbaharda hayvanlarını
otlatmak için yaylalara çıkarlar, yaylalarda erkekler hayvanların
bakımı ve otlatılmasıyla, kadınlar da ekmek, peynir, yoğurt, yağ
yapımı ve halı ve kilim dokumacılığı gibi işlerle uğraşırlardı.
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hayvan sürülerini toplayan
konar-göçerler, çadırlarını söker ve kışlaklarına dönerlerdi. Aşık adı
verilen kişiler, konar-göçerler arasında dolaşarak saz çalar, türkü
söylerdi.
3.3. Osmanlı Günlük Yaşamında Bazı Harcamalar
Osmanlı toplumu günlük yaşamına dair yapılan harcamalar bu
çalışmanın en önemli bölümüdür. Daha önce de belirtildiği üzere,
Osmanlı toplum yapısı ve günlük yaşamı ağırlık olarak Klasik dönem
ve daha çok XVI. yüzyıl ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama aynı
zamanda bir zorunluluktur. Birbirine benzese de her devrin, kendine
özgü toplum yapısı ve günlük yaşamı olduğu izahtan varestedir.
Osmanlı günlük yaşamıyla ilgili kaynaklarda büyük sorunlar
vardır. Yine de hiç kaynak yok denemez. Bu konuda ilgi çekici
kaynakların başında Metin And’ın 2011 yılında Yapı Kredi Bankası
Yayınları’ndan yayımlanmış olan ‘16. Yüzyılda İstanbul / Kent Saray - Günlük Yaşam’ isimli kitabı, Ekrem Işın’ın 1995 yılında
İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘İstanbul’da Gündelik Hayat İnsan
Kültür Mekân İlişkileri Üzerine Toplumsal Tarih Denemeleri’ isimli
kitabı ve Ahmet Sarbay’ın 2003 yılında Babıali Kültür
Yayıncılığı’ndan yayımlanmış ‘Geçmişe Mazi Derler’ isimli kitabı
oldukça ilginç bilgiler vermektedir.
And (2011)’ın kitabındaki bilgiler, ilgili tarihlerde Osmanlı’ya
gelmiş seyyahların yazdıklarının yorumsuz ifadesidir. Günlük
yaşamdaki harcamalara ait bilgileri, o dönemin seyyahlarından olan
Hans Dernchwam Dernschwam (1923)’dan alıp aktaran And,
seyyahın görüşleriyle ilgili bir yorum yapmamıştır.
Dernschwam (1923)’a göre, bazı günlük harcamalar şu şekildedir:
-1 koyun: 22-24 akçe,
-1 piliç: 4 akçe,
-1 tavuk: 5-6 akçe,
-1 okka hayvan yağı: 6 akçe,
-1 okka bal: 4.5 akçe,
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-1 okka en iyi bal: 5-6 akçe,
-1 okka beyaz bal: 10-12 akçe,
-1 okka balmumu: 12 akçe,
-1 okka rafine balmumu: 16 akçe,
-1 okka şeker: 17 akçe,
-1 okka ince beyaz toz şeker: 18-20 akçe,
-1 okka karabiber: 45 akçe,
-1 dirhem en iyi cins safran (yaklaşık 3 gram): 2 akçe,
-150 dirhem (Transilvanya ’dan getirtilen) kaya tuzu: 1 akçe,
-1 kile iyi cins beyaz deniz ya da göl tuzu: 12 akçe,
-1 kile gri tuz: 9-10 akçe,
-1 kile pirinç: 10-12 akçe,
-2 somun ekmek: 1 akçe (bu fiyat, ekmek bir önceki günden kalmış
ise, 3 ekmek için ucuzlatılırdı),
-4-5 okka kuru soğan: 1 akçe,
-tartılarak satılan bir bidon sirkenin 2 okkası: 2 akçe
bir at yükü odun (3 kantar): 7 akçe idi.
(1 kile Viyana meczen ’inden biraz daha az, 1 bushel ya da
yaklaşık 34 litre kadardı. 1 çuval beş kile alır, bir beygire 2 çuval
pirinç yüklenebilir, bir adam merdivenlerden ancak 1 çuval
çıkarabilirdi. 1 okka 400 dirhem ya da 110 Macar kilosu ederdi.
(1.300 gram).
Dernschwam (1923)’a göre dönemin ulaşım harcamaları şu
şekildedir:
-Eyüp Sultan ’ın kayık trafiğiyle ilgili bir başka karara göre
-altı kürekli kayıklar 5akçe,
-dört kürekli kayıklar 4 akçe,
-iki kürekli kayıklar 3 akçe alacak,
-dolu kayığa binildiğinde ise yalnızca yarım akçe verilecekti.
-Yemiş-Kâğıthâne arası 10 ile 15 akçe arasında değişirdi.
-Muhtesip Çardağı ve Unkapanı ’ndan Sütlüce ’ye 3 akçe,
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-Hasköy ’e ise kürek sayısına göre yarım akçe ile 6 akçe arası
verilirdi.
Sarbay (2003)’ın ifadesine göre, Osmanlı toplumu günlük
harcamalarından bazıları şu şekilde gerçekleşmiştir (31.7.2018
itibarıyla 1 Akçe: 2,85 TL olarak hesap edilmiştir.)
A.Bazı gelir ve maaşlarla ilgili bilgiler:
-Mesleğe yeni başlamış bir hakimin aylık maaşı; 750 akçe (2.137
TL),
-Üniversite profesörü (müderris)’in aylık maaşı;7.500 akçe (21.375
TL),
-Vasıfsız bir inşaat işçisinin günlük ortalama ücreti; 20 akçe (57
TL),
- Küçük bir mahalle bakkalının aylık geliri 2.500 akçeydi (7.125
TL).
B.Bazı temel gıda maddelerine ait bilgiler:
-1 okka (1.300 gram) birinci kalite, kepeksiz beyaz ekmek: 1 akçe
(2,85 TL),
-1 okka kepekli ekmek 1 akçe (1,425 TL),
-1okka zeytin 9 akçe (25,65 TL),
-4 kilogramlık bir karpuz: 1 akçe (2,85TL),
- 5 kilogramlık bir kavun: 1 akçe (2,85TL),
-1 okka kuru fasulye 2 akçe (5,7 TL),
- 1 adet koyun:120 akçe (342 TL),
-1 okka kebap: 10 akçe (28,50 TL),
C.Bazı ulaşım harcamalarına ait bilgiler:
-Eminönü-Karaköy kayık dolmuşunda kişi başına ücret yarım akçe
(1,425 TL),
-Boğazı karşıdan karşıya geçmenin bedeli de 3 akçeydi (8,5 TL),
- Haliç'te 1 saatlik kayık gezisi: 1 akçe (2,85 TL),
- At arabasının günlük kirası 70 akçe (199,50 TL),
-At arabasıyla İstanbul-Edirne arası gidiş-dönüş (3 gün Edirne'de
kalmak şartıyla) 1. 350 akçe
(3.847, 25 TL).
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Bu bilgilerin 1500-1600 yıllarına ait olduğunu başlangıçta 6 krat
gümüşten yapılan akçenin zaman içinde değerinin düşürülerek 2-3
krata kadar düşürüldüğünü ve 31.7.2018 tarihine göre hesaplandığını
ifade etmek gerekir.
Sonuç
Günlük yaşam, tanımından da anlaşılacağı üzere, yaşamın hemen
hemen her anını içine alan bir inceleme alanıdır. Sınırları çok geniştir
günlük yaşamın. Dolayısıyla konuyla ilgili yapılacak bir çalışma, her
açıdan tamamlanmış olmalı. Oysa günlük yaşamla ilgili Osmanlı
dönemine ait bir çalışmanın böyle bir anı yakalaması neredeyse
imkânsızdır. Bu imkânsızlık; hem uzun bir zaman dilimi bakımından
hem de mahrem alana dair bilgi ve belgenin olmamasından
kaynaklanmaktadır. Gerçeğin ayrıntılarda gizli olduğunu göz ardı
etmeden yapılacak çalışmaların eksik kalacağı izahtan varestedir.
Bütün eksikliğine rağmen, Osmanlı Devleti toplum yapısı ışığında,
günlük yaşam harcamalarının –az da olsa- tespit edilerek günümüze
aktarılması, Osmanlı yaşam tarzının anlaşılması bakımından son
derece önemlidir.
Tarıma dayalı bir toplum olan Osmanlı toplumunun, günlük
yaşamı, daha çok yaşamı sürdürme amaçlıdır. Yaşamın
sürdürülmesinde esas amaç, lüks tüketimden ziyade, aç kalmamak
üzerine kurulmuştur. Kimsenin aç kalmaması, toplum içinde
ekonomik farklılıkların olabildiğince az olması esas konu olmuştur.
Klasik dönem Osmanlı toplumunda, ekonomik yönden üst sınıfın
günlük yaşamı ve günlük yaşam harcamalarıyla, daha düşük gelirli
sınıfın günlük yaşamı ve günlük yaşam harcamaları arasında büyük
bir farklılık yoktur. Bunda, İslam dininin israfı haram sayması
etkilediği olduğu kadar, tüketilecek ürün azlığı da etkili olmuştur.
Bunda bir diğer etken, çok keskin olmayan sınıf yapısı ve sınıflar arası
geçişin kolaylığıdır. Bütün bunların yanında günlük yaşamın
olabildiğince basit olması da günlük yaşamı kolaylaştıran önemli bir
etken olmuştur.
Osmanlı toplumu günlük yaşamı ve günlük yaşam harcamaları,
tüketimin adeta bir çılgınlığa dönüştüğü günümüzde son derece
önemlidir. Osmanlı toplumu günlük yaşamı ve günlük yaşam
harcamaları, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının, “Yaratılanı
severiz Yaratan’dan ötürü” felsefi yaklaşımının kalın çizgileri içinde,
insanın mutlu olması için mutlaka tüketmesi gerekmediğini ortaya
koyan en önemli bilgi ve belgelerdir.
Osmanlı toplum yapısı ve günlük harcamalarla ilgili olarak
yapılacak en önemli tespit; Osmanlı toplumunun hayatı
600

basitleştirdiğidir. Günümüz insanına bu durum oldukça karmaşık ve
zor görünmektedir. Oysa zor olan bu basitlik değildir. Çünkü
gerçekten hayat çok basittir. Zor olan bu basitliği hayata
geçirebilmektir. Osmanlı’dan birkaç asır sonra yaşamış olan ve total
futbolun babası sayılan Cruyff (2017)’un: “Futbol basittir, zor olan
futbolu basit oynamaktır.” tespiti ile örtüşmektedir.
Osmanlı toplumu günlük yaşam harcamalarına bir bütün olarak
bakıldığında, insanlığın mutluluk arayışlarının tüketimlerinde
olmadığını görmek mümkündür. Tarıma dayalı toplum yapısının
sunduğu imkânlar İslam dininin v’az ettiği yaşam tarzıyla birleşince
ortaya çıkan tablonun, tüketmek için yaşamak yerine yaşamak için
tüketmek olması son derece ilginçtir.
Osmanlı günlük yaşam harcamaları, tüketim ve marka çılgınlığı
harmanında yaşayan günümüz insanına bir ders niteliğindedir. Bu
günlük yaşam ve günlük yaşam harcamaları anlayışının her şeyin
bitim tüketilmeden anlaşılmasının insanlığa yapılacak büyük
hizmetlerden olacağından şüphe yoktur.
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ÖRGÜTLERDE ÇATIŞMA EĞİLİMİ: İŞ STRESİNİN VE
TÜKENMİŞLİK SENDROMUNUN ETKİSİ
Conflict Tendency in Organizations: The Effect of Job Stress and
Burnout Syndrome
H.Tezcan UYSAL* & Sibel AYDEMİR**
Giriş
Geçmişten günümüze örgütsel kavram olarak güncelliğini koruyan
çatışma; insanların bir arada olduğu tüm sosyal ortamlarda ve insan
ilişkisinin yaşandığı her türlü iletişim sürecinde bulunan, başkalarıyla
(insanlarla) çalışırken herkesin karşılaşabileceği örgütsel gerçekliktir
(Boateng, 2014). Özellikle emek yoğun örgütlerde daha fazla rastlanan
çatışma durumu, örgütlerin performans ve verimliliği üzerinde doğrudan
etkisi olması nedeniyle hem örgütler için hem de örgütsel davranış bilim
alanı için oldukça önem arz etmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar
incelendiğinde çatışmaya yönelik çeşitli tanımların yapıldığı
görülmektedir. Thomas (1976) örgütsel çatışmayı; bir tarafın, istekleri
gerçekleşmemiş veya gerçekleşmesine engel olunmuş diğer tarafı fark
ettiğinde başlayan bir süreç; Robbins (1978) iki veya daha fazla taraf
arasındaki düşmanca etkileşim veya her türlü karşıtlık; Folger (1993)
farklı amaçlar algılayan, bu amaçlara ulaşmada birbirine müdahalede
bulunan ve iş anlamında birbirine bağımlı olan insanların etkileşimi
olarak tanımlamıştır. Başka bir ifadeyle, örgütsel çatışma; bir örgütteki
iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki anlaşmazlıktır. Bu tanımlar
incelendiğinde; “örgütsel çatışma konusunda ortak noktanın muhalefet,
zıtlık, engelleme ve çıkarlarıyla amaçları uyumsuz görünen iki ya da daha
fazla tarafın bulunması olduğu görülmektedir” (Tokat, 1999:25).
Örgütlerde çatışmaya yönelik olarak temel iki görüş bulunmaktadır.
Bu görüş farklılığı yönetim teorilerine dayanmaktadır. Klasik yönetim
teorilerine göre; örgütlerde çatışma kesinlikle olmamalıdır. Bu teorilerde
“çatışmanın var olması örgütteki bozulmanın kanıtı olarak
görülmektedir” (Sarpkaya, 2002:418). Çünkü çalışanlarda dikkatsizlik,
işe ilginin azalması, iş tatminsizliği, kaygı, yabancılaşma ve yılgınlık
(Omisore & Abiodun, 2014) gibi etkilere neden olan çatışma hali,
performansı düşürürken aynı zamanda da örgütün devamlılığını tehdit
etmektedir. Modern yönetim teorilerine göre ise, çatışma yok edilebilir
bir durum değildir. Örgütlerin doğasında çatışma vardır ve örgütün
Öğr.Gör.Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak Meslek Yüksekokulu
h.tezcanuysal@hotmail.com
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çatışmayı iyi yöneterek lehine çevirmesi gerekmektedir. Böylece
kontrolsüzleştiğinde performans düşüşüne neden olan çatışma ortamının,
iyi yönetildiğinde örgütte başarıyı arttırdığı düşünülmektedir. Bu görüşe
göre, “çatışma ilişkileri her zaman tehdit etmez, hatta yapıcı çatışma,
yarışmacı (rekabetçi) enerjiyi, yaratıcılığı, yenilikçilik konusunda
organizasyonu harekete geçirebilir” (Kılıçaslan, 2014:267). Modern
yönetim teorilerinin savunduğu bu görüş günümüz örgütsel davranış
çalışmalarında da benimsenmektedir. Ikeda vd. (2015) çatışmanın
örgütler için iyi olduğunu, görüş farklılığına neden olmasından dolayı
daha kaliteli kararlar vermeyi sağladığını ifade etmiştir. Dolayısıyla,
örgütlerde çatışma düzeyinin optimal seviyede tutulması önem
taşımaktadır.
Bireylerde çatışma düzeyi arttığında optimal çatışma düzeyi noktasına
kadar örgütün iş başarımı düzeyinin arttığı, bu noktadan sonra ise iş
başarımı düzeyinin azaldığı ifade edilmektedir (Kılıçaslan, 2014). Örgüt
çalışanları arasında ortaya çıkan uyuşmazlık durumu; karşılıklı anlayışı
zedeleyebilmekte,
gerçekleştirilecek
görevleri
aksatabilmekte,
çalışanların güvensiz ve kırgın olmasına neden olarak örgüte bağlılık
üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir (Kassim & Ibrahim,
2014). Ayrıca, çatışmanın yoğun olduğu örgüt iklimlerinde işgören
performansının, verimliliğin ve çalışanlar arasındaki iletişimin azaldığı, iş
motivasyonunun düştüğü ve çalışanların iş tatminsizliğinin de arttığı
görülmektedir (Turkalj vd., 2008). Bu süreçte müdahale edilmeyen
çatışma ortamı daha da kronikleşerek, “örgüt içerisinde iletişimin
gecikmesi, bağlılığın ve amaçların öneminin azalması, işbirliğini ortadan
kalkması, çalışanlar arasında düşmanca davranışların başlaması,
depresyon ve kaygı gibi rahatsızlıklara yol açarak ruhsal ve fiziksel
gerginliği arttırması, üretimin düşmesi, maliyetlerin yükselmesi, iş
tatminini azaltması, işe gelmeme ve işten ayrılma gibi olumsuz ve yıkıcı
sonuçlar doğurmaktadır” (Üngüren vd., 2009:38). Örgütlerin bu derece
ağır durumlarla karşılamaması için, öncelikle olağan dışı çatışmaya neden
olan faktörleri incelemesi gerekmektedir. Literatür incelendiğinde;
“işbölümü, işlevsel bağımlılık, ortak karar verme, sınırlı kaynaklar, yeni
uzmanlıklar, iletişim sistemi, örgütün büyüklüğü” (Akçakaya, 2003:8),
çalışanların örgüte psikolojik mesafeli olması, yabancılaşma hissinin
hakim olması, değer ve ideoloji farklılıkları, çalışma koşullarındaki
anlaşmazlıklar (Hotepo vd., 2010), rol çatışması, yetkide değişiklik,
statüde değişiklik, amaçlarda değişiklik, aynı göreve atanma, kaynak
rekabeti ve kültürel farklılık gibi faktörler örgütlerde çatışmanın nedeni
olarak ifade edilmektedir. Bu faktörlerin dışında, işgörenlerde çatışma
eğilimini arttıran diğer etkenlerin de araştırılması örgütlerde optimal
çatışma düzeyinin yakalanması için önem taşımaktadır. Bu nedenle,
gerçekleştirilen araştırmayla örgütlerde çok sık rastlanan iş stresi ve
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tükenmişliğin çalışanların çatışma eğilimine etkisi olup olmadığı
incelenmektedir.
2. İş Stresi
Rekabet şiddetinin artması ile şirketlerin birçoğu maliyet azaltma
stratejisi olarak küçülmeye başlamış ve bunun bir sonucu olarak,
örgütlerde kalan çalışanlar üzerinde artan iş ve performans taleplerinden
ve aynı zamanda uzun çalışma saatleri, rol çatışması, eve iş götürme, işyaşam ya da iş-aile çatışmasından dolayı işle ilgili stres artmıştır (Head &
Kelly, 2009). Lazarus & Folkman (1984) iş stresini “işin bireylerin
kaynaklarını veya yeteneklerini aştığı zaman birey ve çalışma ortamı
arasındaki etkileşim sırasında üretilen stres” olarak tanımlamıştır. İş
stresi, iş taleplerinin bir çalışanın kaynakları, yetenekleri ve ihtiyaçları ile
uyuşmadığı zaman ortaya çıkan olumsuz fiziksel ve duygusal tepkileri
ifade etmektedir (Okita vd., 2017). Bir diğer ifadeyle ise stres işin
içeriğine, iş organizasyonuna ve çalışma ortamı ile ilgili olumsuz
koşullara bir tepkidir (Milutinović vd., 2012). Büyük bir endişe sorunu
olarak vurgulanan iş kaynaklı stres, Amerika Psikoloji Derneği’nin
yaptığı araştırma sonuçlarına göre, %61 oranında ulusun geleceğini tehdit
eden faktörler açısından 3. sırada yer almaktadır (AIS, 2017). Bunun
dışında İngiltere Sağlık ve Güvenlik İdaresi de stresin % 44 oranında iş
yerindeki olumsuz koşullardan kaynaklı hastalıklara yol açtığını ve tüm iş
günlerinin % 57'sinin stres kaynaklı hastalıklar nedeniyle kaybedildiğini
belirtmiştir (HSE, 2018). Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını
İyileştirme Vakfı ise Avrupalı çalışan nüfusun %30’unun işle ilgili
stresten etkilendiğini tespit etmiştir (Richardson & Rothstein, 2008). Bu
açıdan değerlendirildiğinde işle ilgili stres genel olarak hem tüm
meslekleri hem de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki tüm çalışanları
etkileyen küresel bir mesele olarak kabul edilmektedir. (ILO, 2016).
Bugün tüm dünyada çalışanlar, iş yerinde ve iş ilişkilerinde önemli
değişikliklerle karşı karşıyadır ve bu da modern çalışma hayatının
taleplerini karşılamak için de büyük baskı oluşturmaktadır. Anlık
iletişimin ve yüksek düzeydeki küresel rekabetin belirlediği çalışma
temposu ile iş- yaşam dengesini ayarlamak giderek daha zor hale
gelmektedir. Diğer taraftan artan rekabet, performansla ilgili daha yüksek
beklentiler ve daha uzun çalışma saatleri gibi psiko-sosyal tehlikeler de
daha stresli bir çalışma ortamı hazırlamaktadır (ILO, 2016). Yoğun iş
yükü, yüksek iş güvensizliği, düşük iş kalitesi, düşük ücretler, sosyal
koruma eksikliği ve iş-aile çatışması nedenleriyle iş stresi son yıllarda
önemli ölçüde artmıştır (Park vd., 2016). Çalışan için zorluk oluşturan iş
stresleri çeşitli boyutlarda sınıflandırılabilir. Strese neden olan durumlar;
iş ile ilgili (kötü fiziksel çalışma koşulları, aşırı iş yükü, zaman baskısı),
kariyer gelişimiyle ilgili (aşırı terfi, yetersiz terfi, iş güvencesinin
eksikliği) organizasyonda üstlenilen rollerle ilgili (rol belirsizliği, rol
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çatışması), işyerindeki ilişkilerle ilgili (işveren, astlar veya meslektaşlarla
kötü ilişkiler, yetki devrinde zorluklar) ve örgütsel yapı ile iklimle ilgili
(karar almada az veya hiç katılım, örgüt politikaları) olabilmektedir
(Cooper & Marshall 1976).
Birçok çalışma, iş stresinin çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını
doğrudan ve olumsuz yönde etkilediğini ve işten duydukları
memnuniyetsizlik, tükenmişlik, devamsızlık, üretim ve performans kaybı
ve yüksek personel devir oranı ile pozitif yönde ilişkili olduğunu ortaya
koymuştur (Bolino & Turnley, 2005; Flanagan, 2006; Brewer &
McMahan, 2003; Kazmi vd., 2008). Bununla birlikte iş stresinin
çalışanlar üzerindeki etkisinin incelendiği çok sayıda meta-analitik
çalışma da bulunmaktadır (Abramis,1994; Jackson ve Schuler, 1985;
Kahn, vd., 1964). Örtqvist & Wincent (2006) rol belirsizliğinin, rol
çatışmasının ve aşırı iş yükünün çalışanlar üzerindeki etkilerini içeren
295 çalışmanın bir meta-analizini gerçekleştirmiştir. Genel olarak rol
belirsizliği, gerginliğin (azalan psikolojik sağlık) ve tükenmişlik
göstergelerinin (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel
başarı) artması ve iş ile ilgili tutumların (iş tatmini, örgütsel bağlılık ve
personel devir oranı) azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Rol çatışması da
daha yüksek duygusal tükenmişlik düzeyi ve işle ilgili tutum ve
psikolojik sağlıkla ilişkilendirilmiştir. Son olarak aşırı iş yükünün, daha
yüksek gerginliğe, tükenmeye, duyarsızlaşmaya ve işten ayrılma eğilimi
ile birlikte daha düşük örgütsel bağlılığa ve psikolojik sağlığa neden
olduğu ortaya konmuştur (Örtqvist & Wincent, 2006). Bir diğer
çalışmada ise iş stresinin en doğrudan etkisinin tükenmişlik olduğu
gösterilmiştir; ikisi birbiriyle yakından ilişkili bulunmuştur (Brewer &
McMahan, 2003).
İşyeri psiko-sosyal risk kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda
kolektif önlemlerle çalışanların sağlığını ve refahını koruyan ideal bir
mekândır (ILO, 2016). İşyerindeki görevler konusunda yönetimin çalışma
saatlerini düzenlemesi, bireyin sağlığı açısından stresi azaltmaya
yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda, çocuk bakım hizmetlerinin verilmesi,
esnek çalışma uygulamaları, ekip çalışması, haftalık ve aylık tatil
yapılmasını teşvik etmek çalışanlar arasındaki çatışmayı azaltmaktadır.
Ayrıca yönetime karşı güven oluşturulması, çalışanlar arasında yetkinlik
duygusunun geliştirilmesi (Nouri & Soltani, 2017), örgüt içi rol ile ilgili
somut talimatların olması ve işle ilgili yeterli bilgiye sahip olunması
(Ahmad vd., 2017) stresin azaltılması bağlamında önem arz etmektedir.
Bir diğer açıdan ise stresin etkilerini en aza indirmek için iş hayatı ile
özel hayat arasındaki denge kurulmalıdır. Bu denge kurulduğunda,
bireyin yaşamı ve psikolojik durumu çok daha iyi bir seviyede
tutulabilecektir. Bireyin özel hayat ile iş hayatı arasındaki denge
sağlanırsa iş hayatındaki rolü ile özel yaşamındaki rolü arasındaki
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çatışma en aza inecektir. Çalışma ortamından, ailevi ve kişisel
ihtiyaçlardan kaynaklanan talepler arasındaki uyum sağlanmalı ve
aralarında bir denge kurmalıdır. Aile, iş hayatı, bireyin amacı, hedefleri
ve istekleri ile başkaları için harcanan zamanı sınırlandığında bu denge
doğal olarak kurulacaktır (Doğrul & Tekeli, 2010; Şahin & Karakaş,
2017).
3. İşgücünde Tükenmişlik
Örgütlerin ve çalışanların en sık rastladığı psikolojik problemlerden
birisi de tükenmişliktir. Tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden
olduğu duygusal, zihinsel ve fiziksel bir bitkinliktir (Jeung vd., 2018).
Çalışanın uzun bir çalışma döneminden sonra iş için coşkusunu,
motivasyonunu, iş ile ilgili insanlara, olaylara ve nesnelere olan ilgisini
yitirdiğinde ortaya çıkar ve bireyin zihinsel tutumunu gösterme eğilimidir
(Maslach & Jackson, 1981). Bu nedenle tükenmişlik, kişilerin fiziksel ve
psikososyal durumları üzerinde önemli etkileri olabilecek bir sendrom
olarak görülmektedir (Honkonen vd., 2006; Shin vd., 2013). Tükenmişlik
terimi ilk defa, Freudenberger (1974) adında bir psikiyatrist tarafından
bilimsel olarak kullanılmıştır. Geleneksel olarak insanlarla yoğun ilişki
içerisinde olan tıp veya hemşirelik gibi mesleklerde görülen şiddetli
stresin sonuçlarını açıklamakta kullanılmıştır. Tükenmişlik araştırmaları
başlangıç itibariyle hizmet sağlayıcı ve alıcı arasındaki ilişkiye dayalı
olarak hizmet sektörlerinde yer almaktadır (Freudenberger, 1974).
Tükenmişlik teorisi, tükenmişliği “işteki kişilerarası strese neden olan
kronik faktörlerden kaynaklanan psikolojik bir sendrom” veya uzun süreli
iş stresinin birtakım olumsuz sonuçları olarak tanımlayan Maslach ve
arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Shin vd., 2013). Yazında genel
olarak, tükenmişlik Maslach Tükenmişlik Envanteri tarafından ölçülen üç
bileşenli bir sendrom olarak kabul edilmektedir. Bu bileşenler duygusal
tükenme (ezici tükenme hissi), duyarsızlaşma (sinizm ve tarafsızlık) ve
bireysel başarı düşüklüğüdür (etkinsizlik anlayışı) (Maslach & Leiter,
1997). Bir diğer ifadeyle bu sendromun üç önemli boyutu, ezici bir
tükenme, iş kaynaklı bir sinizm ve kopuş duygusu ve etkisizlik ya da
başarı eksikliği duygusudur. Duygusal tükenme, duygusal kaynakların
tüketilmesini ifade etmektedir. Bu durum, kişinin ilişki içerisinde olduğu
kişilere karşı olumsuz ve alaycı bir tutum takınarak duyarsızlaşmasına yol
açabilmektedir. Son olarak da bir kişinin çalışmasını olumsuz yönde
etkileme eğilimine neden olan, bireysel başarı düşüklüğü hissi
gelişmektedir (Maslach vd., 2001).
Tükenmişliğe neden olan mesleki psiko-sosyal faktörler içsel (kişisel)
ve dışsal (çevresel) olarak değerlendirilmektedir. İç faktörler, bireyin
kendisi ve işiyle ilgili duyguları içerir. Tükenmişlik belirtileri kısmen
mükemmeliyetçilik, verilen desteğin idealleştirilmesi, kendini gösterme
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isteği, “hayır” diyememe, görevlerin paylaşımını reddetme, gerçekçi
olmayan beklentiler gibi kişilik özellikleriyle açıklanabilir. Zayıf iş
organizasyonu, liyakatsiz planlama faaliyetleri, örgütsel destek eksikliği
ve mesleki tecrit gibi faktörler ise dışsal olarak tükenmişliğe yol
açabilmektedir (Tatalović Vorkapić & Mustapić, 2012).
Organizasyon düzeyinde tükenmişlik, hedeflenen iş hacmine
ulaşılamaması, daha düşük verimlilik ve azalan bağlılık ile ilişkilidir
(Maslach & Goldberg, 1998). İşyerinde, ilişkilerin zorlaşmasına neden
olmaktadır (Kumar 2016). Bu zorlukların yanı sıra tükenmişliğin depresif
belirtilere (Wu vd., 2013), anksiyeteye, uyku bozukluğuna, yorgunluğa,
alkol ve uyuşturucu kullanımına, evlilik disfonksiyonuna, erken
emekliliğe ve hatta artan intihar girişimlerine neden olduğu
belirtilmektedir (Kumar 2016). Tükenmişliğin yaşanması, çalışanlar
açısından en az iki netice ile karşılaşılmasına sebep olmaktadır. İlki,
sağlık problemleri ile ilgilidir. Mevcut literatür, tükenmişliğin ortaya
çıkışı ile birlikte depresyon (Ahola & Hakanen, 2014; Toker & Biron,
2012), kaygı (Toker vd., 2005) ve fiziksel hastalık (Melamed vd., 2006)
gibi çeşitli psikolojik ve fiziksel sağlık sorunlarının yaşanabileceğini
ortaya koymaktadır. İkincisi ise temel olarak çalışanların mutluğu ile
bağlantılı olarak, düşük bağlılık düzeyleri ve devamsızlık gibi iş
performansının azalabileceğini işaret etmektedir (Taris, 2006). Bununla
birlikte kaza riskinin artması, kötü moralli çalışma ortamı ve iletişimin
kesilmesi gibi bir dizi sonuçlar doğurabilmektedir (Mosadeghrad, 2014).
4. Yöntem
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı, aynı örgüt atmosferine maruz kalan çalışanların
çatışma eğilimini belirlemek, çatışma eğilimi üzerinde iş stresinin ve
tükenmişlik sendromunun etkisi olup olmadığını saptamak ve çatışma
eğiliminin çeşitli demografik faktörlere göre farklılık gösterip
göstermediğini belirlemektir. Bu amaca bağlı olarak kamu kurumu
çalışanlarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma;
örgüt ikliminin bozularak hem çalışanlar hem de örgütün devamlılığı
açısından önemli sonuçlara neden olabilen ve çözülmedikçe kronikleşen
çatışma haline etki edebileceği düşünülen faktörlerin saptanması
açısından, çalışanlarda çatışma eğiliminin azaltılabilmesi için yönetimsel
davranışların belirlenmesi açısından ve literatüre katkı sağlaması
açısından önem taşımaktadır.
4.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evreni, tüm kamu kurumu çalışanlarından oluşmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise tamamı kömür üretimi alanında faaliyet
gösteren bir kamu kurumunda çalışan ve araştırmaya katılan personelden
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oluşmaktadır. Araştırmada olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden
amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış ve bu kapsamda araştırmanın
gerçekleştirildiği kurumda 180 anket dağıtılmış, 148 personelden veri
sağlanmış ancak uygun doldurulmayan 3 anket çıkartılarak toplam
örneklem hacmi 145 olarak belirlenmiştir.
4.3. Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılacak veriler, çalışanlardan yüz yüze anket
yöntemi uygulanarak elde edilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen anket üç
temel ölçekten oluşmakta ve tüm ölçekler 5’li Likert tipi sorulardan
oluşmaktadır. Anketin oluşturulmasında; Theorell vd. tarafından 1988
yılında geliştirilen, Yıldırım vd. (2011) tarafından ise Türkçeye uyarlanan
17 maddelik iş stresi ölçeğinden 1986 yılında Üstün Dökmen tarafından
geliştirilen 53 maddelik çatışma eğilimi ölçeğinden ve 22 maddelik
Maslach Tükenmişlik Envanterinden yararlanılmıştır.
4.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı
değişkeni çatışma eğilimi, bağımsız değişkenleri ise tükenmişlik
sendromu ve iş stresidir.

Şekil 1. Araştırmanın Kavramsal Modeli
Araştırmanın Hipotezleri;
H 1a : Tükenmişlik sendromu ile çatışma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki
vardır.
H 1b : İş stresi ile çatışma eğilimi arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H 1c : Tükenmişlik sendromu arttıkça örgüt içinde çatışma eğilimi artar.
H 1d : İş stresi arttıkça örgüt içinde çatışma eğilimi artar.
H 1e : Örgütte çatışma eğilimi yaşa göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H 1f : Örgütte çatışma eğilimi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
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H 1g : Örgütte çatışma eğilimi eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H 1h: Örgütte çatışma eğilimi gelir düzeyine göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir.
H 1k: Örgütte çatışma eğilimi iş deneyimi süresine göre anlamlı bir
farklılık göstermektedir.
4.5. Verilerin Analizi
Araştırmadan elde edilen bulgular SPSS 20.0 (Statistical Package for
Social Sciences) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma
ölçeklerinin iç tutarlılığının tespitinde güvenirlik analizi yapılmıştır.
Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini
saptamak amacıyla korelasyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi, farklılıkları saptamak
amacıyla da One-Way Analizi ve Independent-Samples T testi
kullanılmıştır.
5. Bulgular ve Yorumlar
Örneklemdeki çalışanların demografik sorulara ilişkin cevaplarını
içeren frekans değerleri Tablo 1’de yer almaktadır. Bu bulgulara göre;
araştırmaya katılan çalışanların %53,1’inin erkek, %46,9’unun kadın
olduğu görülmektedir. Yaş dağılımı incelendiğinde %68,9 oranında
çoğunluğun 21-40 yaş aralığında olduğu, gelir düzeyleri incelendiğinde
%68,3’ünün 1000TL ile 3000TL arasında, %2,8’inin ise 1000TL’den
daha az bir gelir sahip olduğu belirlenmiştir. Eğitim düzeyleri açısından
çoğunluğun lise ve önlisans mezunu olduğu, %10,3’ünün ise ilköğretim
mezunu olduğu görülmektedir. İş deneyimi sürelerine bakıldığında, en
baskın grubun 4 yıl ve daha fazla iş deneyimine sahip çalışanlar olduğu
saptanmıştır. Ancak genel olarak değerlendirildiğinde iş deneyiminin her
aralıkta eşdeğer sayılabilecek bir oranda dağıldığı görülmektedir.
Tablo 1. Veri Sağlayıcıların Temel Bilgileri
Frekans
Cinsiyet
77
68
Yaş
7
54
46
25
8
5

Erkek
Kadın
21' den küçük
21-30
31-40
41-50
51-60
60' tan büyük
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Yüzde
% 53,1
% 46,9
% 4,8
% 37,2
% 31,7
% 17,2
% 5,5
% 3,4

Aylık Gelir Düzeyi
4
48
51
25
7
10
Eğitim Durumu
15
42
44
28
7
9
İş Deneyimi
10
29
21
31
54

1000 TL' den az
1000-2000 TL arası
2000-3000 TL arası
3000-4000 TL arası
4000-5000 TL arası
5000 TL veya daha fazla
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
1 yıldan az
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4 yıl veya daha fazla

% 2,8
% 33,1
% 35,2
% 17,2
% 4,8
% 6,9
% 10,3
% 29,0
% 30,3
% 19,3
% 4,8
% 6,2
% 6,9
% 20,0
% 14,5
% 21,4
% 37,2

Tablo 2. Güvenirlik Analizi
Cronbach's Alpha

N of Items

Örgütsel Çatışma

0.944

53

Tükenmişlik

0.855

22

İş Stresi

0.890

17

Tablo 2’de araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliğinin test
edilmesinde kullanılan alfa katsayıları (Cronbach’s Alpha) yer
almaktadır. Gerçekleştirilen güvenirlik analizleri sonucunda örgütsel
çatışma ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0.944, tükenmişlik ölçeğinin
güvenirlik katsayısı 0.855 ve iş stresi ölçeğinin güvenirlik katsayısı 0.890
olarak saptanmıştır. Elde edilen bu değerler, araştırmada kullanılan üç
ölçeğin de yüksek iç tutarlılığa sahip olduğunu ifade etmektedir.
Tablo 3. Korelasyon Analizi
Çatışma Eğilimi
Tükenmişlik Sendromu
İş Stresi

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

0.581
0.000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

0.519
0.000

Tablo 3’te araştırmanın bağımlı değişkeni ile bağımsız değişkenleri
arasındaki korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Bu tabloya göre
çatışma eğilimi ile tükenmişlik sendromu arasında (r=0.581) ve çatışma
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eğilimi ile iş stresi arasında (r=0.519) orta seviyede pozitif yönde anlamlı
bir ilişki saptanmıştır.
Tablo 4. Çatışma Eğilimi & Tükenmişlik ve İş Stresi - ANOVA
Sum of Squares
Regression
Residual
Total

Mean Square

F

Sig.

29294.637
614.272

47.690

0.000

58589.274
87226.685
145815.959

Tablo 4’te çatışma eğilimi ile tükenmişlik ve iş stresi arasındaki
ilişkiye yönelik çoklu regresyon analizi görülmektedir. Gerçekleştirilen
regresyon analizi sonucu incelendiğinde F değerinin istatistiksel
anlamlılık değerinin 0.05’ten küçük olmasından dolayı kurulacak
regresyon modelinin istatistiksel olarak anlamlılık ifade ettiği
saptanmıştır.
Tablo 5. Çatışma Eğilimi & Tükenmişlik ve İş Stresi - Model Özeti
β

t

R2

Adjusted R2

0.402

0.393

Sig.

Constant

88.214 9.981

0.000

Tükenmişlik Sendromu

1.719

5.596

0.000

İş Stresi

1.439

3.908

0.000

Tablo 5’te oluşturulan model özeti ifade edilmektedir. Gerçekleştirilen
analiz sonuçlarına göre çalışanların örgüt içerisinde gösterdiği çatışma
eğilimindeki %39,3’ünü tükenmişlik sendromu ve iş stresi faktörünün
açıkladığı saptanmıştır. Buna göre örgüt çalışanlarının çatışma eğiliminin
alabileceği değer aşağıdaki şekilde formüle edilebilir;
“Çatışma Eğilimi = 88.214 + (1.719 x Tükenmişlik Sendromu) +
( 1.439 x İş Stresi)”
Tasarlanan modele göre; örgüt çalışanlarının iş stresindeki 1 birimlik
artışın çatışma eğitimi üzerinde 1.439 birimlik bir artışa, tükenmişlik
sendromundaki 1 birimlik artışın ise 1.719 birimlik bir artışa neden
olduğu saptanmıştır.
Tablo 6. Çatışma Eğilimi ve Yaşa Yönelik One-Way Analizi
21' den
küçük
21-30
31-40
41-50
51-60

N

Mean

SD

Std. Error

7

194.8571

48.23356

18.23057

54
46
25
8

162.5000
171.5870
174.8800
168.1250

18.69290
29.58722
33.83947
39.94438

2.54378
4.36240
6.76789
14.12247
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F

Sig.

8.338

0.000

21' den
küçük
21-30
31-40
41-50
51-60
60'tan
büyük

N

Mean

SD

Std. Error

7

194.8571

48.23356

18.23057

54
46
25
8

162.5000
171.5870
174.8800
168.1250

18.69290
29.58722
33.83947
39.94438

2.54378
4.36240
6.76789
14.12247

5

242.4000

20.30517

9.08075

F

Sig.

8.338

0.000

Tablo 6’da veri sağlayıcıların yaşları ile çatışma eğilimleri arasındaki
ilişki incelenmiştir. Bu tabloya göre, örgüt çalışanlarının çatışma
eğilimlerinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Örneklem içerisinde çatışma eğilimi en yüksek grubun 60 yaşından
büyük çalışanlar olduğu, en düşük grubun ise 21-30 yaş aralığındaki
çalışanlar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, 21 yaşından küçük çalışanların
21-30 yaş aralığındaki çalışanlara kıyasla daha fazla çatışma eğilimi
göstermesi dikkat çekmiştir.
Tablo 7. Çatışma Eğilimi ve Cinsiyete Yönelik Independent-Samples
T Testi
F
Equal
variances
assumed

Sig.

t

df

Sig. (2Mean
tailed) Difference

Std. Error
Difference

0.077 0.782 0.197

143

0.844

1.04813

5.31324

0.198

142

0.843

1.04813

5.29944

Equal
variances
not assumed

Tablo 7’de çatışma eğilimi ve cinsiyete yönelik farklılık analizi
görülmektedir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda anlamlılık değerinin
0.05’ten büyük olduğu saptanmıştır. Buna göre, örgüt çalışanlarının
çatışma eğiliminin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği
belirlenmiştir.
Tablo 8. Çatışma Eğilimi ve Eğitim Düzeyine Yönelik One-Way
Analizi

İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans

N
15
42
44
28

Mean
175.8000
162.6667
166.0227
170.3571

Std.
Deviation
31.94459
17.18006
25.46360
28.75466
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Std. Error
8.24806
2.65094
3.83878
5.43412

F

Sig.

9.495

0.000

Yüksek Lisans
Doktora

7
9

195.7143
227.4444

65.06078
28.94439

24.59066
9.64813

Tablo 8’de örgüt çalışanlarının eğitim düzeyleri ile çatışma eğilimleri
arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu tabloya göre, örgüt çalışanlarının
çatışma eğilimlerinin eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık
gösterdiği ve örneklem içerisinde çatışma eğilimi en yüksek grubun
doktora mezunları olduğu saptanmıştır.
Tablo 9. Çatışma Eğilimi ve Gelir Düzeyine Yönelik One-Way
Analizi
1000 TL' den az
1000-2000 TL arası
2001-3000 TL arası
3001-4000 TL arası
4001-5000 TL arası
5001 TL ve daha
fazla

N
4
48
51
25
7

Mean
191.2500
161.5208
168.6275
167.7600
186.7143

SD
46.05341
16.71028
23.30233
32.43491
59.65376

10

234.2000

22.59695

F

Sig.

13.635

0.000

Tablo 9’da örgüt çalışanlarının aylık gelir düzeyleri ile çatışma
eğilimleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu tabloya göre, örgüt
çalışanlarının çatışma eğilimlerinin aylık olarak elde ettikleri gelir
düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği, en çok çatışma eğilimine
sahip çalışanların 5001 TL ve daha fazla gelire sahip çalışanlar, en az
çatışma eğilimine sahip olanlar ise 1000TL ile 2000TL arasında aylık
gelire sahip çalışanlar olarak saptanmıştır.
Tablo 10. Çatışma Eğilimi ve İş Deneyimi Süresine Yönelik One-Way
Analizi
1 yıldan az
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4 yıl ve daha fazla

N
10
29
21
31
54

Mean
193.8000
165.7931
172.5238
174.0000
170.3333

SD
40.54572
21.85076
36.47824
35.77802
29.61705

F

Sig.

1.540

0.194

Tablo 10’da örgüt çalışanlarının aynı örgütteki iş deneyimi süreleri ile
çatışma eğilimleri arasındaki ilişkiye yönelik farklılık analizi
görülmektedir. Bu analiz sonucuna göre çalışanların çatışma eğiliminin iş
deneyimi süresine göre farklılık göstermediği, diğer bir ifadeyle örgütte
geçirilen sürenin çatışma eğilimine etki etmediği saptanmıştır.
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Sonuç ve Öneriler
Gerçekleştirilen çalışma ile örgüt iklimini olumsuz yönde etkileyen
çatışma eğilimi üzerinde iş stresi ve tükenmişlik sendromunun etkisinin
olup olmadığı incelenmiştir. Bunun için araştırma kapsamında 9 hipotez
öne sürülmüş ve bu hipotezlerin sınanması için 145 kamu çalışanından
anket yöntemiyle veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20.0
programıyla işlenmiş, gerçekleştirilen analizler sonucunda; iş stresi ve
tükenmişlik ile çatışma eğilimi arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
saptanmış, tükenmişlik sendromundaki 1 birimlik artışın çatışma eğilimi
üzerinde 1.719 birimlik bir artışa, iş stresindeki 1 birimlik artışın ise
çatışma eğilimi üzerinde 1.439 birimlik bir artışa neden olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca, 21 yaşından küçük çalışanlarda, lisansüstü eğitime
sahip çalışanlarda ve aylık gelir düzeyi 5000 TL’den daha yüksek
çalışanlarda çatışma eğiliminin daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Gerçekleştirilen analizler sonucunda oluşturulan hipotezlere yönelik test
matrisi Tablo 11’de ifade edilmiştir.
Tablo 11. Araştırma Hipotezlerinin Test Matrisi
H
H 1a
H 1b
H 1c
H 1d
H 1e

Sonuç
Kabul Edildi
Kabul Edildi
Kabul Edildi
Kabul Edildi
Kabul Edildi

p
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

p
0.843
0.000
0.000
0.194

Sonuç
Red Edildi
Kabul Edildi
Kabul Edildi
Red Edildi

H
H 1f
H 1g
H 1h
H 1k

Test matrisi incelendiğinde, araştırma kapsamında öne sürülen 7
hipotezin kabul edildiği, 2 hipotezin ise reddedildiği görülmektedir. Buna
göre, örgütlerde çalışanların çatışma eğilimi üzerinde iş stresinin ve
özellikle de tükenmişlik sendromunun çok önemli bir etkisi olduğu
saptanmıştır. Dolayısıyla, örgütsel çatışmayla mücadele edebilmek için
öncelikle çatışmayı tetikleyici bu iki faktörün minimize edilmesi
gerekmektedir. Çalışanların iş stresi olması gereken düzeye indiğinde ve
tükenmişlik sendromu önlendiğinde, etkinlik ve verimliliği sağlayacak
optimal örgüt iklimi de sağlanmış olacaktır. Bu nedenle, çatışma yönetimi
için tanımlanan; kaçınma, problemi çözme, yumuşatma, güç kullanımı,
çatışma kaynağını yok etme, kapsamlı amaçlar belirleme ve tarafları
değiştirme gibi stratejilere ek olarak, çatışma eğilimini arttırabilecek
örgütsel davranış faktörlerine de odaklanılması gerekmektedir. Çünkü
literatürde ifade edilen çatışma yönetimi teknikleri incelendiğinde, kişiler
veya gruplar arası çatışma sürecinin başlamış olduğu görülmektedir. Bu
yüzden de gerçekleştirilen çalışma ile çatışma başlamadan çatışma
eğilimine neden olabilecek faktörler araştırılmıştır.
Gerçekleştirilen araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre;
öncelikle işgücünde iş stresinin optimal seviyeye çekilmesi
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gerekmektedir. Bunun için; örgütsel sapmanın engellenmesi, sanal
kaytarmanın önlenmesi, işkoliklerin rehabilite edilmesi, iş-aile
çatışmasının önüne geçilmesi, duygusal emeğin gerekliliği ile ifası
arasında denge kurulması, örgüt içi informal iletişimi azaltarak formal
iletişimin arttırılması, sinizmin önlenmesi, içsel whistleblowing
kanallarının açık tutulması, büro patolojiye müdahale edilmesi, dikey ve
yatay çatışmanın engellenmesi, takım çalışmasının dizayn edilmesi,
liderlik tarzının revizyonu, iş tasarımının revizyonu, zaman tuzaklarının
engellenmesi, saldırgan davranışların önlenmesi, etkin kişilik analiziyle
personelin detaylı tanınması ve sosyal etkinin yönlendirilmesi
önerilmektedir. Çatışma eğilimi üzerindeki bir diğer etkin faktör olan
tükenmişlik sendromunun önlenmesi için ise; sosyal kaytarmanın
önlenmesi, örgütsel sapmanın engellenmesi, sanal kaytarmanın
önlenmesi, kayırmacılığın engellenmesi, işkolikliğin engellenmesi, iş-aile
çatışmasının önüne geçilmesi, mobbing gibi etmenlerin tespit edilerek
ortadan kaldırması, örgüt içi iletişimin iyileştirilmesi, örgütsel sessizliğin
saptanarak minimize edilmesi, sinik birey oluşumunun önlenmesi, liderlik
tarzının gözden geçirilmesi, iş stresinin aşırı yükselmesinin engellenmesi,
örgüt içi saldırgan davranışların önlenmesi, örgüt içi dengeli güç
kullanımının yapılması, örgütsel adalet duygusunun güçlendirilmesi,
personel gelişim kanallarının açık tutulması, çalışanlarda farkındalık
yaratılması, etkin olarak kurum kültürünün örgüte yayılması, örgütteki
yöneticilerin ve hatta örgütte çalıştırılacak işgörenlerin duygusal zekâsı
yüksek kişiler arasından seçilmesi önerilmektedir.
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1.

Giriş

Bugün iş dünyasının tek evrensel dili olan finansal muhasebe, bir
faaliyetin finansal boyutlarının bir anlık durumunu vermekte, bu koşulların
nasıl ortaya çıktığını anlatmamaktadır (Senge, 2004:291). Finansal
muhasebede, karlılık, bilanço büyüklüğü, satışlar, maliyetler, üretim vb.
rakamlar performans ölçümü maksadıyla kullanılmaktadır. Örgütsel
performansın ölçümünde sadece finansal verilere odaklanmak kolektif
faaliyetlerde tek taraflı bir bakış açısı yaratmakta, dolayısıyla etkili bir
koordinasyon da zorlaşmaktadır (Nilsson & Olve, 2001:353). Ayrıca
finansal ölçütlerin mali politika ile ilgili olması (Kloot & Martin,
2000:234), sağladığı katkının sınırlı olması (Yüksel, 2003:87), müşteri
ihtiyaçlarının tatmini ve müşterinin gerçek ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda işletmeye herhangi bir veri sağlamaması (Şimşek, 2006:172)
geleneksel performans ölçüm sistemlerinin en önemli eksikliği olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bunlara ilave olarak, yöneticilerin davranışı
neticesinde yaratılan veya kaybedilen değerler finansal tablolarda
görülmemektedir. Tedarik sürecinin kısaltılması, üretim planlarına
uyulması gibi faaliyetler, şirketin başarısına önemli bir katkı sağlamasına
rağmen, bu faaliyetlerin finansal başarı olarak değerlendirilmesi de
oldukça güçtür. Örgütsel anlamda performans “işletme amaçlarının
gerçekleştirilmesi için gösterilen tüm çabaların değerlendirilmesidir”
(Akal, 1992:1). Dolayısıyla işletme performansının ölçülmesinde; işletme
içi faaliyetler, pazar durumu, ar-ge gibi işletme stratejilerini doğrudan
ilgilendiren konuların birbiriyle etkisi ve stratejiye katkısı somut bir
şekilde ortaya konulmalıdır. Böyle bir yaklaşım ile finansal ölçütler ve
geleceği şekillendirecek bilgi birlikte kullanılmış olacak, performans
ölçütleri dengelenecek ve işletmenin hedefine ulaşması kolaylaşacaktır.
1980’li yılların sonu ile 1990’lı yılların başlarında, yeni dünya
pazarlarındaki devrim niteliğindeki değişimlerin de etkisiyle muhasebe
temelli performans ölçüm sistemlerinin yetersizlikleri tartışılmaya
başlanmış, değişen müşteri ihtiyaçlarına vurgu yapılmış, yeni üretim
teknolojileri ve yönetim teknikleri uygulanmaya başlanmış, şirketler
başarılarını devam ettirmek için yeni ölçütler kullanmak zorunda kalmıştır
(Kabadayı, 2002:62). Bu ölçütler arasında uzun vadede değer yaratan
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finansal olmayan ölçütler ön plana çıkmış, bunun neticesinde de geleneksel
olmayan performans ölçüm sistemleri doğmuştur (Bekmezci, 2009:150).
Geleneksel olmayan performans ölçüm sistemleri, geleneksel finansal
ölçütleri ikinci planda tuttuğundan bu ölçüm sistemlerinden de istenen
verim alınamamıştır. Bu nedenle finansal göstergelerin yanında finansal
olmayan göstergeleri de dikkate alan bütünleşik performans ölçüm
sistemleri geliştirilmiştir. Bütünleşik performans ölçüm sistemleri;
“dengeli” ve “çok boyutlu” performans ölçümlerinin temelini
oluşturmuştur. Böylece, işletmelerin performans ölçüm sistemini yeniden
tasarlamasını veya geliştirmesini sağlayacak yönetim süreçleri
geliştirilmiştir. “Performans Ölçüm Matrisi” (Keegan et al., 1989), “Smart
Piramidi” (Lynch & Cross, 1991), “Dengeli Başarı Göstergesi (Balanced
Scorecard)” (Kaplan & Norton, 1992), “Bütünleşik Performans Ölçüm
Sistemleri” (Ghalayini et al., 1997), “Performans Prizması” (Neely et al.,
2002) bunlara örnek olarak verilebilir.
Bu kapsamda; Dengeli Başarı Göstergesi, örgütsel performansın
ölçümünde, finansal ölçütlerin yanında finansal olmayan ölçütlere de önem
vererek, bütüncül bir yaklaşım getirmiştir. Ayrıca Dengeli Başarı
Göstergesi, işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesi, stratejik hedeflere
öncelik vermesi ve bu hedeflerle ilgili faaliyetlerin takip ve kontrolü
açısından anlaşılması kolay bir format sunmuş, böylece hem kamu hem de
iş dünyasında başarılı bir biçimde kullanılmıştır (Olve & Sjöstrand,
2006:2).
Türkçe yazında Dengeli Başarı Göstergesi kavramı tercüme edilmeden
aynen kullanıldığı gibi, Denge Kontrol Paneli (Örnek, 2000), Dengeli Puan
Kartı (Kasnaklı, 2002), Dengeli Puan Cetveli (Tarım, 2004), Verimlilik ve
Başarı Karnesi (Çukurçayır & Eroğlu, 2004), Toplam (Dengeli) Başarı
Göstergesi (Ergül, 2005), Ölçüm Kartı Tekniği (Kaygusuz, 2005), Dengeli
Sonuç Kartı (Güner, 2006), Performans Karnesi (Coşkun, 2006), Denge
Skor Kartı (Aydemir, 2009) vb. çok farklı şekilde tercüme edildiği ve bir
kavram birliğine varılamadığı görülmektedir. Bu çalışmada, Balanced
Scorecard ifadesi yerine Dengeli Başarı Göstergesi ifadesinin kullanımı
tercih edilmiştir.
2.

Dengeli Başarı Göstergesi

Dengeli Başarı Göstergesi, bir şirket veya kuruluşun misyon ve
stratejisinin fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir
(Kaplan & Norton, 2003:12). Dikkat edileceği üzere Dengeli Başarı
Göstergesinde misyon ve strateji gibi finansal olmayan ölçütler de bilgi
sisteminin bir parçası haline getirilmiştir (Güçlü, 2003:83). Bu kapsamda,
Gautreau ve Kleiner (2001); organizasyona bütünsel yaklaşıldığını,
örgütsel amaçların belirlendiğini, stratejik planlamanın ve geri bildirimin
önem kazandığını belirtmektedir. Brown ve McDonnell (1995) da kısa
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dönemli finansal göstergelere bağlı kalmaktan kaynaklanan eksik ve tek
yanlı ölçme sorununun önüne geçildiğinden ve performansı etkileyen
faktörler arasında denge sağlandığından bahsetmektedir.
Frigo (2002:6)’ya göre Dengeli Başarı Göstergesi, işletmenin vizyon ve
stratejisinden kaynaklanan performans ölçütlerini içeren strateji odaklı bir
performans yönetimi yaklaşımıdır. Dengeli Başarı Göstergesinde
performans ölçütleri, işletmenin vizyonuna ve stratejisine göre belirlendiği
için, Dengeli Başarı Göstergesi, stratejiyi açıklığa kavuşturan ve eyleme
dönüştüren stratejik bir yönetim sistemi olarak da tanımlanmıştır (Braam
& Nijsen, 2004:335). Balanced Scorecard Enstitüsü ise, Dengeli Başarı
Göstergesini bir stratejik planlama ve yönetim sistemi olarak kabul etmiş
ve “özel sektör, kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarca
organizasyonun strateji ve vizyonunu işletmenin faaliyetlerine uyarlamak,
iç ve dış iletişimi geliştirmek ve stratejik amaçlar karşısında kurumun
performansını izlemek amacıyla kurulan stratejik planlama ve yönetim
sistemidir” şeklinde tanımlamıştır (www.BalancedScorecard.org). Amacı
itibariyle de Dengeli Başarı Göstergesi, hem bir performans ölçüm ve
değerlendirme aracı hem bütünleşik bir yönetim aracı hem de bir kurumsal
öğrenme aracıdır (Koçel, 2001:374).
Dengeli Başarı Göstergesinde, kısa ve uzun dönemli amaçlara, finansal
ve finansal olmayan ölçütlere, sonuç ve sonucu etkileyen göstergelere,
işletme içi ve işletme dışı performans boyutları arasında oluşturulan
dengeye vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla Dengeli Başarı Göstergesinde;
işletmenin misyonu ve vizyonu ile uyumlu ölçütler oluşturulmakta (Ensari,
2005:85), stratejinin yapılandırılması ve işgörenlerin işletme stratejisinin
farkına varması sağlanmaktadır. Bu sayede strateji ve stratejinin
gerçekleşme süreci izlenebilmekte ve süreçlerin neden-sonuç ilişkileri
analiz edilebilmektedir (Michalska, 2005:752).
Dengeli Başarı Göstergesi;
 İşletmenin vizyon ve stratejisini somut hedeflere ve ölçütlere
dönüştürme yeterliliğine sahip olması,
 Performans ölçütleri konusunda bütüncül bir yaklaşım sergilemesi,
 Aşırı bilgi yüklemesinden kaçınması ve önemli ölçütlere
odaklanması,
 Kullanımının kolay olması,
 Esnekliğinden dolayı her organizasyona uygulanabilmesi
gibi özelliklerinden dolayı dünyanın pek çok yerinde kabul görmüştür.
Harvard Business Review, Dengeli Başarı Göstergesini son 75 yılın en
önemli yönetim aracı olduğunu açıklamıştır (Meyer, 2002:2). Dengeli
Başarı Göstergesi, kendi sektöründe ilk sıralarda yer alan Philip Morris,
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National City Bank, Axa, Pfizer, SAS, Siemens, Peoplesoft, Ford,
Mitsubishi gibi birçok büyük işletme tarafından kullanılmaktadır
(www.bscol.com). General Motors, Matsushita Co., Motorola, Cisco,
SAP, Microsoft, US Army, Intel gibi birçok işletme de Dengeli Başarı
Göstergesini yaygınlaştırmaya çalışmaktadır (Arslan, 2005).
Marr ve Schiuma (2003:682), 1998-2002 yılları arasında performans
ölçümü alanında toplam 4.464 makale ve bildiri yayınlandığını, bu
yayınları değerlendirmeleri neticesinde de Dengeli Başarı Göstergesinin
kurumsal performans ölçümü alanında en çok etkisi bulunan model
olduğunu tespit etmiştir. Bain & Company’nin 30’dan fazla endüstri
alanında faaliyet gösteren üst düzey yöneticilerle yaptığı bir
araştırmasında; yöneticiler, Dengeli Başarı Göstergesini, geniş ölçüde
kullanılan en etkili, en tatminkâr 25 yönetim aracından biri olduğunu
söylemiştir (Niven, 2002:97). Dengeli Başarı Göstergesi hakkında,
Avustralya-Hong Kong-Çin bölgesinde yer alan 200 işletmede yapılan bir
araştırmaya göre, Dengeli Başarı Göstergesinin; işgörenlerin
motivasyonuna olumlu katkısı olduğu, müşteri tatmininin ve karlılığın
artmasını sağladığı sonucuna varılmıştır (www.cpaonline.com.au). 19931999 yılları arasında Kuzey Amerika, Avrupa ve Güney Amerika’da
toplam 15 ülkede 5.157 üst düzey yönetici ile yapılan bir araştırmada;
Dengeli Başarı Göstergesinin kullanım oranı %44 olarak tespit edilmiştir.
Bu araştırmaya katılan yöneticiler, Dengeli Başarı Göstergesinin diğer
performans ölçüm sistemlerine göre daha tatmin edici bir yöntem olduğunu
belirtmiştir (Rigby, 2001). ABD’de Fortune 1.000 arasında bulunan
işletmelerin %60’nın Dengeli Başarı Göstergesini çok iyi bildiği veya
uyguladığı belirtilmektedir (Lipe & Salterio, 2000:284; Fernandes et al.,
2006:623). 2001 yıllı itibariyle Dengeli Başarı Göstergesinin dünya
çapında benimsenme oranı %44 (İngiltere’de %57, ABD’de %46,
Almanya ve Avusturya’da %26) olarak tespit edilmiştir (Neely, 2008:3).
3. Dengeli Başarı Göstergesi Ölçütlerinin İşletme Stratejilerine
Bağlanması
Herhangi bir ölçüm sisteminin amacı, tüm yönetici ve işgörenleri
işletme stratejisinin başarı ile uygulanması için motive etmek olmalıdır.
Nitekim Kaplan ve Norton (2001:1), 275 yönetici ile yaptığı araştırma
neticesinde; yöneticiler için stratejinin kalitesinden ziyade stratejiyi
uygulama yeteneklerinin çok daha önemli olduğunu vurgulamıştır.
İşletmelerin başarısızlığının nedeni stratejilerinin kötü olması değil,
uygulanamamasıdır. Yapılan araştırmalar işgörenlerin sadece %5’inin
işletmelerin stratejilerini anladığını, yöneticilerin sadece %25’inin teşvik
primleri ile strateji arasında ilişki kurduğunu, işletmelerin %60’ının bütçe
ve strateji ile ilişki kurmadığını ve üst kademe yöneticilerin %85’inin
stratejileri üzerinde ayda bir saatten daha az bir zaman harcadığını
göstermiştir (Niven, 2002:9). İşletme stratejisini ölçüm sistemi şekline
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dönüştürebilen işletmeler, amaç ve hedeflerinin anlaşılmasını
sağlayacağından stratejilerini çok daha iyi uygulayabilir. Dolayısıyla
başarılı bir Dengeli Başarı Göstergesi, finansal ve finansal olmayan
ölçütler ile işletme stratejisini açıklamalıdır. Kısaca; Dengeli Başarı
Göstergesi modelinin hareket noktasını strateji ve buna bağlı olarak
misyon ve vizyon tanımlamaları oluşturur. Amaç, tüm performans ölçüm
ve yönetim yapısının strateji ile ilişkilendirilmesidir. Bu bağlamda Dengeli
Başarı Göstergesinin beş temel öğretisinden bahsedilebilir (Zingales et al.,
2002:11-14):
Bunlardan birincisi; finansal boyutun yanında, ilave üç boyutun daha
bulunmasıdır. Dengeli Başarı Göstergesinde yer alan hedef ve ölçütlerle,
işletmenin performansı dört farklı açıdan değerlendirilir: Finans,
müşteriler, iç süreçler, öğrenme ve gelişme. Bu dört farklı açı Dengeli
Başarı Göstergesinin ana çerçevesini oluşturur. Söz konusu boyutların her
biri işletmenin amaçlarını (başarılacak olan), göstergelerini (amaçların
ölçütleri), hedeflerini (başarılmak istenen skor ve zamanı) ve faaliyetlerini
(nasıl yapılacağı) tanımlar.
Dengeli Başarı Göstergesinin ikinci öğretisi; Dengeli Başarı
Göstergesinin, finansal ölçütlerin yanında, uzun dönemde finansal başarıyı
sağlayacak finansal olmayan ölçütlere de vurgu yapmasıdır. Dengeli
Başarı Göstergesinde performans ölçütleri, Dengeli Başarı Göstergesinin
boyutlarını kapsayacak şekilde neden sonuç ilişkisi ile birbirine
bağlanmaktadır. Böylece finansal olmayan stratejik hedeflerin mantıksız
bir şekilde bir araya getirilmesi yerine finansal ve finansal olmayan
ölçütlerin birbiri ile dengelenmesi sağlanmış olur.
Üçüncü temel öğreti; Dengeli Başarı Göstergesinin ölçütler vasıtasıyla
işletmedeki tüm işgörenlere başarıyı sağlayacak etkenler hakkında bilgi
vermesidir. “İşletme Dengeli Başarı Göstergesi”nin hazırlanmasını
müteakip, departmanlar, İşletme Dengeli Başarı Göstergesi ile bağlantılı
olarak “Departman Dengeli Başarı Gösterge”lerini oluşturur. Dengeli
Başarı Göstergesinde yer alan ölçütler işletmenin stratejisini tanımlamak,
işletme içine yayılıp anlaşılmasına yardımcı olmak, kişisel, organizasyonel
ve departmanlar arası girişimlerin ortak bir amaca ulaşması ve birbiri ile
uyum içinde olmasını sağlamak için kullanılır (Kaplan & Norton,
2003:32). Böylece Dengeli Başarı Göstergesi işletmeye yayılır, bunun
neticesinde de hedeflerde netlik ve odaklanma sağlanır, işletmenin
misyonunu gerçekleştirmesi mümkün olur.
Dördüncü temel öğreti; Dengeli Başarı Göstergesinin işletmelerin
geçmişteki mali ölçütlerinin gelecekteki performanslarını etkileyecek
etkenlere ait ölçütlerle de bütünleştirilmesinin sağlanmasıdır. Geçmiş
hakkında bilgi veren tamamlanmış ölçütlerle hareket edilmesi işletme
açısından geç kalınması anlamı taşır. Sonuçlara etki eden göstergeler ise
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gelecek hakkında bazı fikirler verir. Örneğin; işletme müşteri tatmini
konusunda her zaman gösterdiği performanstan daha iyisini gösteriyorsa,
bu durum işletmenin önümüzdeki dönemde de başarılı olacağı anlamı
taşıyacaktır.
Beşinci temel öğreti ise çift döngülü öğrenmedir. Strateji zaman içinde
dış koşullara ve iç kapasiteye bağlı olarak değiştiği ve geliştiği için çift
döngülü öğrenme kullanılması gereken bir yaklaşımdır. Çift döngülü
öğrenmenin Dengeli Başarı Göstergesi yönteminde gerçekleşmesi dört
aşamada olur. Bu aşamalar; vizyon ve stratejinin belirlenmesi ve
tanımlanması, iletişim ve kişisel hedeflerle bağlantı, planlama ve hedef
belirleme, stratejik geri bildirim ve öğrenme aşamalarıdır.
Bu temel öğretiler neticesinde Dengeli Başarı Göstergesinin
kullanılması ile şu avantajlar sağlanır (Michalska, 2005:758):
 İşletmenin stratejik yönetiminin sistemle entegrasyonu neticesinde
etkili bir strateji uygulaması,


Stratejinin ayrıntılı operasyonel faaliyetlere aktarılması,

 Stratejinin farkındalığını sürekli izleme olasılığı, böylece mevcut
bilgi ile stratejinin anlaşılarak işletmenin vizyonunun bilinmesi,


İşletme değerinin artması,

 Basit bir tanımlama ve etkili bir iletişim ile stratejinin işletmenin
tamamına yayılması,
 Stratejiden faydalanarak girişimlerin ve yatırımların koordine
edilerek bütünleştirilmesi,
 İşletmenin kontrol sistemi ile geleceği ve geleceğin finansal
sonuçlarının yönetilmesi,
 İşletmenin bütün faaliyetlerini yönetme ve bütün kaynakların
planlanan stratejik hedeflerin başarılmasında kullanılması,
 Her işgörenin ve departmanın günlük görevleri ve faaliyetlerini
strateji ile ilişkilendirme,


Çift döngülü öğrenmenin sağlanması.

Yukarıda verilen bilgi ile bağlantılı olarak; BSC Collaborative’in Eylül
2000’de yapmış olduğu bir ankette, işletmelerin %66’sı organizasyonu
strateji ile aynı doğrultuya getirmek, %61’i örgütsel sinerji sağlamak,
%57’si stratejik bir yönetim sistemi kurmak, %54’ü strateji ile planlama
ve bütçelemeyi birbirine bağlamak, %51’i stratejik hedefler koymak,
%50’si stratejik öncelikleri belirlemek, %47’si de işgörenlerin amaçlarının
işletme stratejisi ile aynı yönde olmasını sağlamak maksadıyla Dengeli
Başarı Göstergesini kullanmaya başladığını belirtmesi (Downing, 2000:7),
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yöneticilerin Dengeli Başarı Göstergesinin avantajlarının farkında
olduğunu göstermektedir.
4.

Dengeli Başarı Göstergesinin Boyutları

Dengeli Başarı Göstergesinde stratejik kararların sonucu dört önemli
boyutta değerlendirilir. Bu boyutlar; Finansal boyut, Müşteri boyutu, İç
Süreçler boyutu ile Öğrenme ve Gelişme boyutudur. Finansal boyutun
yanına üç boyutun daha eklenmesi geleneksel ölçüm sistemlerinin büyük
bir eksiğini kapatmıştır. Şöyle ki; finansal ölçüm işletmenin geçmişteki
performansını ortaya koyarken, Dengeli Başarı Göstergesinin finansal
olmayan diğer üç boyutuna ait ölçümlerde işletmenin uzun vadede finansal
performansını olumlu yönde etkileyen konular dikkate alınmaktadır.
Netice itibariyle Dengeli Başarı Göstergesinin boyutlarının amacı
işletmenin finansal performansını iyileştirmektir.
Yöneticiler, Dengeli Başarı Göstergesinin boyutlarını Kaplan ve
Norton’un geliştirdiği şekilde değiştirmeden kullanabildikleri gibi ihtiyaç
halinde boyutların sayısını artırarak da kullanabilirler. Özellikle kâr amacı
gütmeyen işletmeler ile kamu kurumlarında Dengeli Başarı Göstergesinin
orijinal boyutlarından farklı boyutların da kullanıldığı görülmektedir.
Dolayısıyla Dengeli Başarı Göstergesi boyutlarının seçimi, işletmenin
çalıştığı alanın özelliklerine ve işletmenin ihtiyaçlarına bağlı olarak
değiştirilebilir (Michalska, 2005:753). Boyutların tamamının kullanılıp
kullanılmaması ya da bu boyutlara yeni boyutların eklenebilmesi ile
Dengeli Başarı Göstergesine esneklik de kazandırılmıştır. Dengeli Başarı
Göstergesinin her bir boyutu için vurgu yapılan unsurlar aşağıda
belirtilmiştir (Kaygusuz, 2005:97):
 Finansal boyutta, hissedarların kâr payını ve işletmenin değerini
arttırmak için neler yapılması gerektiği konusu araştırılmaktadır.
 Müşteri boyutunda, yöneticilerin rekabet etmek istediği müşteri ve
piyasa özellikleri belirlenmektedir.
 İç Süreçler boyutunda, finansal amaçlara ulaşılabilmesi için
gerekli olan kritik süreçler tanımlanmaktadır. Çünkü süreçlerin stratejilerle
uyumlu olmadığı, çalışanların ise süreçlerdeki rolleri ve strateji hakkındaki
fikirlerinin belirsiz olduğu bir yaklaşımın başarılı olması mümkün değildir.
 Öğrenme ve Gelişme boyutunda, işletmelerin, mevcut mamul ve
üretim süreçlerinde devamlı gelişme sağlayabilme, öğrenme ve değişme
yeteneğini geliştirebilme ve bu özelliklerini devam ettirebilme yeteneğine
vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda; Öğrenme ve Gelişme boyutunda yer
alan amaçlar, diğer üç boyutta belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için
gerekli altyapıyı sağlamaktadır.
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Boyutların her biri; işletmenin amaçlarını (başarılacak olanı),
göstergelerini (amaçların ölçütlerini), hedeflerini (ulaşılmak istenen
sonuçların sayısal değerlerle ifade edilmesini), faaliyetlerini (nasıl
yapılacağını) tanımlar. Bu tanımlamada cevabı aranan sorular (Kaplan ve
Norton, 2001:77):
 Finansal boyut için; “Finansal
hissedarlarımıza nasıl görünürüz?”

olarak

başarılı

olursak

 Müşteri boyutu için; “Vizyonumuza ulaşmak için müşterilerimize
nasıl görünmeliyiz?”
 İç Süreçler boyutu için; “Hissedarlarımızı ve müşterilerimizi
memnun etmek için, hangi iş süreçlerinde mükemmelleşmeliyiz?”
 Öğrenme ve Gelişme boyutu için ise; “Vizyonumuza ulaşmak için,
değişim ve gelişim yeteneklerimizi nasıl devam ettirebiliriz?” şeklinde
ifade edilebilir.
Dört boyutu ile Dengeli Başarı Göstergesi, işletmelere finansal
sonuçların izlenmesi ile eş zamanlı olarak gelecekte “işletmenin gelişmesi”
ve “rekabetçi güç” olma konusunda gerekli olan ancak maddi olmayan
varlıklara yapılan yatırımların kontrol edilmesi konusunda yardımcı
olmaktadır. Bu boyutların başarısı işletmenin stratejisi ile bağlantılı olarak
seçilecek performans ölçütlerine bağlıdır. Bu bağlamda Dengeli Başarı
Göstergesinin boyutlarının oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken
hususlar aşağıda belirtilmiştir (Michalska, 2005:754):


İşletmenin stratejik hedefleri ile ilişkili olmalıdır.

 Kontrollü
etkilenmemelidir.

olmalıdır.

Ölçüm

 Faaliyetleri yönetmelidir.
inisiyatifi üstlenme olasılığı vardır.

değerleri

Verimliliğin

sorumluluklardan

gelişme

eğiliminde



Basit olmalıdır. Hesaplama kuralları basit ve anlaşılır olmalıdır.



Net olmalıdır. Maniple edilememelidir.

 İşletmenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde olmalıdır.
İşletmenin değişik seviyelerinde aynı şekilde anlaşılmalıdır.
 Ölçülebilir olmalıdır. Büyük masrafları gerektirmeyecek şekilde
sayılarla ifade edilebilmelidir.
Finansal ölçüm, işletmenin geçmişteki performansını ortaya koyarken,
diğer boyutlar işletmenin gelecekteki performansını saptamaya yöneliktir.
Şöyle ki; işletme finansal hedeflerine karar verir (finansal boyut), bu
hedeflerine ulaşabilmek için işletmenin müşterilere nasıl görünmesi
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gerektiğini belirler (müşteri boyutunda örneğin müşteri tatmin ölçütleri),
sonra bu sonuçlara ulaşabilmek için nasıl bir iç sürece sahip olması
gerektiğini tanımlar (örneğin pazarlama ve üretim arasında iletişimin
zamanında sağlanması), son olarak da işi yapmak ve devam ettirebilmek
için hangi yöntemlere ihtiyacı olduğunu tespit eder (öğrenme ve gelişme
boyutu) (Zingales et al., 2002:11). İşletme stratejisini ölçüm sistemi
şekline dönüştürebilen işletmeler, amaç ve hedeflerinin daha kolay
anlaşılmasını sağlayacağı için stratejilerini uygulama konusunda daha
başarılı olacaktır. Stratejiden üretilen ölçütlerin sayısal hedef ve ölçütler
şeklinde ifade edilmesi stratejinin tüm işgörenler tarafından anlaşılmasını
sağlayacaktır. Dengeli Başarı Göstergesi de bu anlamda stratejinin
uygulanmasında karşılaşılan engellerin ortadan kaldırılmasına yardımcı
olmaktadır. Çünkü Dengeli Başarı Göstergesi, işletmenin stratejik
hedeflerinin kesin bir şekilde belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşmayı
sağlayacak ölçütlerin tanımlanmasını gerektirir. Bu bağlamda, Dengeli
Başarı Göstergesinin boyutları vasıtasıyla, işletmelerin stratejilerini ve
vizyonlarını fiziksel ölçütlere nasıl dönüştüreceği Şekil.1’de gösterilmiştir.
Şekil. 1: Dengeli Başarı Göstergesinin Boyutları ve Stratejinin
Eyleme Dönüştürülmesi

Kaynak: Kaplan ve Norton (1996:76).
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a.

Finansal Boyut

Finansal boyutta hissedarların kâr payını ve işletmenin değerini
arttırmak için neler yapılması gerektiği konusu araştırılmaktadır. İşletme
stratejilerinin başarılı olup olmadığı finansal sonuçlara bakılarak öğrenilir.
Netice itibariyle işletmenin finansal performansının iyileştirilmesi, bütün
yönetim yaklaşımlarında olduğu gibi Dengeli Başarı Göstergesinin de
hedefidir.
Geçmişte yapılan işlerin ve bu işlerle ilgili mevcut durumun ölçülebilen
ekonomik sonuçlarını özetlemede finansal ölçütler çok yararlı olmaktadır.
Bu nedenle, finansal boyut Dengeli Başarı Göstergesinde de aynı şekilde
kullanılmaktadır. Finansal performans ölçütleri, bir işletmenin stratejisinin
ve bu stratejiye yönelik yürütme ve uygulamaların işletmeyi geliştirmeye
katkıda
bulunup
bulunmadığını
ortaya
çıkarmaktadır
(http://www.kalder.org). Bu nedenle finansal boyut, Dengeli Başarı
Göstergesinde yer alan diğer boyutların odak noktasıdır. Dengeli Başarı
Göstergesinin boyutları için seçilecek ölçütlerin finansal performansta bir
gelişme yaratması gerekir. Diğer bir ifade ile finansal boyut dışındaki
boyutlardaki gelişmelerin finansal performans üzerindeki etkisi açık bir
şekilde ortaya konulmalıdır. Dengeli Başarı Göstergesi uzun dönemde elde
edilecek finansal amaçları belirlemeli, bu amaçlara ulaşmak için
uygulanacak finansal işlemler, müşteriler, iç süreçler ile işgörenler ve
sistemleri tanımlayarak işletmenin stratejisini anlatmalıdır.
Finansal boyutun kullanılması bir bakıma şu konulara da yöneticilerin
dikkatini çekmektedir (Nair, 2003:22):
 İşletmenin temel amacı bir takım finansal hedeflerin
başarılmasının ölçülmesinde olduğu gibi zenginlik yaratmaktır,
 Finansal hedeflerin amacı da işletme birimlerinin harekete
geçirilerek performanslarını ölçmek ve gelecekte başarılı olmak için
gerekli yeterliliği kazanmaktır,
 Finansal boyut, diğer boyutların yanında işletmenin misyonuna ve
amaçlarına fon sağlayan tek boyuttur,
 Performansın ölçülmesi açısından bir sonuç göstergesidir, çünkü
işletmenin başarılı olup olmadığı ancak faaliyetler tamamladıktan sonra
anlaşılır.
Finansal boyut ile ilgili kullanılabilecek ölçütlerden bazıları şunlar
olabilir (Cop & Bekmezci, 2008:261):


Sermayenin geri dönüş oranı,



Pazar araştırması başına ortalama maliyet,



Kâr marjı,
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Ekonomik katma değer,



Nakit akışı,



Satış hâsılatının yıllık değişme oranı,



Sipariş başına maliyet,



Ürün geliştirme harcaması,



Satışların maliyeti,



Ar-ge için harcanan parasal kaynak.

b.

Müşteri Boyutu

Müşteri boyutu, “işletmenin vizyonuna ulaşması için müşterilere nasıl
görünmelidir?” sorusu ile şekillenmektedir. Büyüme ve karlılık çok büyük
ölçüde, işletmenin müşterilerini tatmin etme yeteneğine bağlıdır. Bundan
dolayı günümüzde birçok işletme müşterilere odaklanmıştır. İşletmenin
müşterilerine yönelik faaliyetlerinin tespiti üst yönetim için öncelikli bir
konudur. Açıkçası, işletmeler uzun dönemde mükemmel bir finansal
performans elde etmek istiyorsa, müşterilerin değer verdiği mamulü
üretmesi bir zorunluluktur. Aksi takdirde karın ve yaratılan değerlerin bir
sektörden diğerine ya da bir işletmeden diğerine doğru akması anlamına
gelen değer göçünün (Kırım, 2004:34-45) yaşanması kaçınılmaz olacaktır.
Müşterilere sunulan değerin arttırılmasında; ürünün veya hizmetin
özelliklerine, müşteri ile ilişkilere ve işletme imajı ile ilgili faaliyetlere
önem vermek gerekir. Ürün veya hizmetin özellikleri arasında; fiyat,
kalite, piyasada bulunabilirlik, çeşit zenginliği ve fonksiyonellik
sayılabilir. Müşterilerle ilişkilerde dikkate alınması gereken unsurlar
arasında; müşterilerle ortak paylaşımlar ile müşterilere sunulan hizmetler;
işletme imajı ile ilgili faaliyetler arasında da işletmenin sahip olduğu
markalar büyük önem arz etmektedir.
Müşteri boyutu yöneticilerin rekabet etmek istediği müşterileri ve
piyasa özelliklerini belirler. Hedef kesimlere sunulacak değer önerilerini
belirlemek, Dengeli Başarı Göstergesinin müşteri boyutu hedef ve
ölçütlerini geliştirmeyi sağlayacaktır. Unutmamalıdır ki; eğer işletme uzun
dönemde çok iyi bir finansal performansa ulaşmak istiyorsa, müşterilere
değer sunmanın gereklerini en iyi şekilde yerine getirmelidir. Müşteri
boyutu, işletmenin hem kısa hem de uzun vadede müşterilerine doğru ürün
veya hizmeti sunarak kazancını en üst seviyeye çıkarmasını sağlayacak
stratejiyi belirlemesine yardımcı olur. Ayrıca farklı müşteri profiline sahip
işletmeler, bu müşteriler için ayrı ölçütler kullanmalıdır.
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Müşteri boyutu ile ilgili kullanılabilecek ölçütlerden bazıları şunlar
olabilir (Cop & Bekmezci, 2008:261):


Pazar payı yüzdesi,



Siparişlerin karşılanma oranı,



Müşteri tatmin seviyesi,



İlişkide bulunulan müşteri sayısı,



Toplam müşteri sayısındaki artış,



Marka imajı ve marka farkındalığı,



Müşteri tanınma oranı,



Yeni müşteri kazanma,



Önemli müşterileri sıralama,



Mamullerin iade oranı.

c.

İç Süreçler Boyutu

Süreç sözcüğü ile bir araya geldiklerinde müşteri için değer oluşturacak
faaliyet dizileri kastedilmektedir (Hammer & Champy, 1994:3). İç süreçler
boyutu, “Mükemmelliği nasıl sağlayabiliriz?” sorusu ile şekillenmektedir.
Dengeli Başarı Göstergesinde yer alan bu boyutta yöneticiler müşteri
tatmini dolayısıyla işletmenin finansal amaçlarına ulaşabilmesi için
işletme içindeki kritik süreci tanımlamaktadır. İç süreçler, bir kuruluşun
stratejisinin iki önemli bileşenini yerine getirir: (1) müşteriler için değer
teklifini üretir ve (2) finansal boyuttaki üretkenlik bileşeni için süreçleri
geliştirip, maliyetleri azaltır (Kaplan & Norton, 2004:43). İç süreçler
boyutunda yer alan ölçütler, müşteri tatmini ve işletmenin finansal
amaçlarına ulaşmasında en fazla etkisi olan; mal ve hizmet dağıtımını
sağlayan ve geliştiren teknik yöntem ve programlar üzerine odaklanır
(Gürol, 2005). Dolayısıyla amaçlar ve ölçütler; ürün geliştirme, satın alma,
üretim, teknoloji, pazarlama ve satış alanlarında yetenekler geliştirmek için
belirlenebilir (Doyle, 2003:279).
Süreçlerin stratejilerle uyumlu olmadığı, çalışanların ise süreçlerdeki
rolleri ve strateji hakkındaki fikirlerinin belirsiz olduğu bir yaklaşımın
başarılı olması mümkün değildir. Dolayısıyla işletmelerin iç
yapılanmaları, stratejilerine ve dış çevrelerine uygun olmalıdır. Müşteri
bazında mükemmel performansa ulaşılıp ulaşılamaması, işletme içi işleyiş
yöntemlerinin müşteri beklentilerini karşılama derecesine bağlıdır. Bu
nedenle Dengeli Başarı Göstergesi tekniği müşteri tatmin düzeyi üzerinde
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en fazla etkiye sahip olan unsurları tanımlamalı ve her birini ölçmeye
çalışmalıdır.
İç Süreçler boyutu ile ilgili kullanılabilecek ölçütlerden bazıları şunlar
olabilir (Cop & Bekmezci, 2008:262):


Yeni ürünlerin satış yüzdesi,



Kalite göstergeleri, hatalı mamul yüzdesi,



Üretim süreç etkinliği,



Üretim döngüsünün tamamlanma süresi,



Envanter yönetimi,



Teknolojik yetenekler,



Yeni mamul satışları,



İş hatlarında durma sayısı,



Stoklamada yapılan hata yüzdesi,



Bakım problemlerinden dolayı oluşan üretim zaman kaybı.

d.

Öğrenme ve Gelişme Boyutu

Öğrenme ve Gelişme boyutunda “Vizyonumuza ulaşmak için değişim
ve gelişim yeteneklerimizi nasıl korumalıyız?” sorusundan hareket edilir.
Dengeli Başarı Göstergesinde müşteri boyutu ve iç süreçler boyutunda yer
alan amaç ve ölçümler işletmenin rekabet ortamında başarılı olabilmesi
için önemli olan alanları saptarken, öğrenme ve gelişme boyutu diğer
boyutlardaki
hedeflere
ulaşılmasını
sağlayacak
çalışmalardan
oluşmaktadır. İşletmelerin bugünün teknolojileri ve olanaklarını
kullanarak müşteriler ve işletme içi yöntemler ile ilgili uzun dönemli
hedeflerini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ayrıca küresel ölçekli
yoğun rekabet koşulları, işletmelerin müşteri ve hissedarlarına artı değer
aktarma yeteneklerini sürekli olarak geliştirmesini gerektirmektedir
(Kaplan & Norton, 2003:36).
Dengeli Başarı Göstergesinin öğrenme ve gelişme boyutu, işletmenin
maddi olmayan varlıklarını strateji ile uyumlaştırmanın önemine dikkat
çekmektedir. Bu boyut, herhangi bir stratejinin uygulanması için gerekli
olan üç bileşenin amaç ve ölçütlerini içerir: (1) insan sermayesi, (2) bilgi
sermayesi, (3) örgütsel sermaye (Kaplan & Norton, 2004:199). İnsan
sermayesi; çalışanların yetenekleri, çalışanların eğitimi, çalışanların bilgi
düzeyi ile ilgili iken, bilgi sermayesi; bilgi sistemleri, veri tabanları ve
bilgisayar ağları ile örgütsel sermaye ise örgüt kültürü, liderlik, çalışanların
aynı yönde hareketi, takım çalışması ile ilgilidir.
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Müşteri ve iç süreçler, işletmeye hangi alanlarla ilgileneceği hakkında
bilgi vermektedir. Ancak müşteri tatmini sürekli değişim göstermektedir.
Bu duruma ayak uydurabilmek için işletmeler, mevcut mamul ve üretim
süreçlerinde devamlı gelişme sağlamalı, öğrenme ve değişme yeteneklerini
geliştirmeli ve bu özelliklerini de devam ettirmelidir. Öğrenme ve gelişme
boyutunda yer alan amaçlar, diğer üç boyutta belirlenen hedeflerin
gerçekleştirilmesi için gerekli olan alt yapıyı sağlamaktadır (Kaygusuz,
2005:97). Bu haliyle öğrenme ve gelişme boyutu, işletmeyi gelecek için
hazırlıklı olma konusunda yardımcı olmaktadır.
Öğrenme ve Gelişme boyutu ile ilgili kullanılabilecek ölçütlerden
bazıları şunlar olabilir (Cop & Bekmezci, 2008:263):


Çalışanların eğitim süresi,



Eğitilen çalışanların veya birimin iş performans değişimi,



Toplam iç eğitim süresi,


para,

Çalışan başına yeni fikir veya yöntemler başına tasarruf edilen



Yeni mamullerden elde edilen gelir,



Yeni mamulleri geliştirme süresi,



Stratejik planlama konusunda çalışan personel sayısı,



Planlama tahminlerinde hata yüzdesi,



Kullanılan patent sayısı,



Bilgi- belge isteklerine etkin erişim oranı.

5.

Dengeli Başarı Göstergesine Yapılan Eleştiriler

Dengeli Başarı Göstergesinin eleştirildiği araştırmalar da mevcuttur.
Bunların bir kısmı aşağıda belirtilmiştir.
Neely (2008:4), Dengeli Başarı Göstergesinin gerçekten
uygulanabilirliği konusunda çok az deneysel çalışma yapıldığını, Kaplan
ve Norton (2001)’un Dengeli Başarı Göstergesinin işe yaradığını gösterme
çabası içinde bulunduğunu ve bu yöntemi kullanan işletmelerle ilgili kısa
hikâyeler anlattıklarını belirtmektedir.
Norreklit (2000), Dengeli Başarı Göstergesinin yukarıdan aşağıya
hiyerarşik bir şekilde yapılandırılması nedeniyle uygun bir stratejik kontrol
aracı olmadığını, modelin uygulanabilir olması için kontrol sistemleri
üzerinde çalışılması ve kontrol sürecinin daha aktif olması gerektiğini,
modelin teorik yapısının pratiğe dönüştürülmesinin kolay olmadığını
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belirtmiştir. Yine Norreklit (2003), başka bir makalesinde söz sanatının
kullanılmasından dolayı Dengeli Başarı Göstergesinin bilimsel temelden
uzak olduğunu, boyutları arasında neden-sonuç ilişkisinin bulunmadığını
ve stratejik kontrol aracı olarak kullanımında eksiklikleri olduğunu ileri
sürmüş, ayrıca Harvard Business School Press’in kendisine ait bir yayını
çağımızın işletme ve yönetim alanında en etkili yönetim ve fikir
uygulaması seçmesini okuyucularının düşüncesini etkilemeye yönelik bir
davranış olarak değerlendirmiştir.
Bu modelin yeni olmadığı, 1930’larda Fransa’da ortaya çıkan,
ölçülebilen
faktörlerin
belirlenerek
yöneticilerin
işletmeyi
yönlendirmesine yardımcı olmak amacıyla geliştirilen Tableau de Bord’a
benzediği de iddia edilmektedir (Bessire & Baker, 2004).
Braam ve Nijsen (2004), Dengeli Başarı Göstergesinin yüksek/iyimser
düşüncelerle oluşturulmuş, idealist bir model olduğunu, Dengeli Başarı
Göstergesi adı altında çok farklı uygulamaların bulunduğunu, farklı
uygulamaların da işletmelerin performansını farklı etkilediğini, Dengeli
Başarı Göstergesinin uygulanabilmesi için deneyime ihtiyaç bulunduğunu
belirtmiştir.
Gautreau ve Kleiner (2001), Dengeli Başarı Göstergesinin işletmeye
dinamik bir bakış açısı getirememesi durumunda başarı şansının azaldığını,
bu bağlamda Dengeli Başarı Göstergesinin sürekli güncellenmesi
gerektiğini, bunun da maliyetli ve zaman alıcı bir faaliyet olduğunu ifade
etmiştir. Phillips (1999)’e göre Dengeli Başarı Göstergesinin uygulaması
aşamasında performans ölçütleri belirlenirken amaca hizmet etmeyen,
stratejik hedeflerle ilgisi olmayan, ölçülmesi kolay ölçütlerin seçilmesi
durumu söz konusudur.
Strateji değişikliklerinde performans ölçümünün yetersiz kalması,
kritik performans göstergelerinin tespitinin güç olması, çalışanların model
kurumuna gösterdikleri direnç de Dengeli Başarı Göstergesi modeli ile
ilgili
karşılaşılan
güçlükler
olarak
belirtilmiştir
(http://www.cpaonline.com.au). Nitekim Speckbacher ve arkadaşlarının
2003 yılında Almanca konuşan üç ülkede 174 işletme üzerinde yaptığı
araştırmada da aştırmaya katılan işletmelerin %8’inin özellikle de Dengeli
Başarı Göstergesini gerek kurulumunun büyük çaba gerektirmesi gerekse
olumlu bir katkısının veya avantajının bulunmadığı düşüncesiyle
kullanmak istemediği belirtilmiştir (Aktaran: Neely, 2008:3).
6.

SONUÇ

Yöneticilerin, işletmenin hedefleri ile bu hedeflere ulaşabilmek için
kullanılacak yöntemleri çok doğru bir şekilde tanımlaması hayati önem
taşımaktadır. Tek tip ölçütlerin anlaşılabilir performans hedefleri
oluşturamayacağı ya da işletmelerin kritik alanlara odaklanmasını
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engellediği ortadadır. Nitekim bilgi çağında; geçmişte gerçekleşen
olaylarla ilgili bilgileri içeren endüstri çağının finansal muhasebe
ölçümleri yetersiz kalmaktadır.
İşletmelerin başarılı olması tüm faaliyetlerinde yüksek performans
göstermesine bağlıdır. Yüksek performansa sahip işletmeler, maddi
varlıkların yanında işgörenlerin potansiyelinin tam olarak kullanılması,
müşterilerin sadakat derecesi, veri tabanı ve sistemleri, işletmenin yüksek
kaliteli ürün ve hizmetleri, nitelikli personeli gibi bilançoda yer almayan
ancak işletmenin başarısı için hayati önem taşıyan maddi olmayan
varlıkların da ölçümünü yapar. İşletmeler maddi olmayan kaynaklarına
verdiği önemi azalttıklarında veya tükettiklerinde bunun olumsuz etkileri
işletmelerin bilançolarına da yansıyacaktır. Dengeli Başarı Göstergesi,
işletmelerin misyonunu ve stratejilerini kapsamlı bir performans ölçütü
setine dönüştüren ölçme esasına dayalı stratejik bir performans yönetim
sistemidir. Dengeli Başarı Göstergesi yönteminin geliştirilmesi ve
kullanılmasının amacı da finansal başarıyı olumlu yönde etkileyen finansal
olmayan göstergelerin işletmenin performansının ölçülmesinde
değerlendirilmeye alınmasını sağlamaktır.
Dengeli Başarı Göstergesine yapılan bazı eleştirilere rağmen, Dengeli
Başarı Göstergesinde stratejiyi uygulamak ve geri bildirim sağlamak için
gerekli olan sistematik yöntem mevcuttur. Nitekim yapılan çalışmalar
Dengeli Başarı Göstergesinin dünya çapında kabul gördüğünü
göstermektedir. İşletme süreçlerinin; Dengeli Başarı Göstergesinin
finansal, müşteri, işletme içi süreçler ile öğrenme ve gelişme boyutlarıyla
analiz edilmesi, stratejinin tüm organizasyona yayılması, stratejik
uygulamaların belirlenmesi ve uyumlu hale getirilmesi sağlanacak,
böylece yöneticiler stratejiyi değerlendirmek ve geliştirmek için gereken
bilgi desteğini elde edecektir.
KAYNAKÇA
AKAL, Z. (1992). İşletmelerde Performans Ölçüm ve Denetimi, Milli
Prodüktivite Yayınları: Ankara.
ARSLAN, A. (2005). “Değişime Meydan Okumak: Korkuları Yenmek,
Kendine Güvenmek ve Gelecek için Yeniden Yapılanmak”,
http://stratejiyonetim.net/akinarslan1.htm (Erişim Tarihi: 06.06.2005).
AYDEMİR, O.T. (2009). Kalite Mükemmellik Modeli ve Denge Skor
Kartını Birleştiren Bir Değerleme Modeli Önerisi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi: Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü İşletme Anabilim
Dalı.

638

BEKMEZCİ, M. (2009). “İşletmelerde Organizasyonel Performansın
Ölçülmesi ve Bir Araştırma”, Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt: 8, Sayı:
1, pp. 141-169.
BESSIRE, D. & BAKER, C.R. (2004). “The French Tableu de Bord and
the American Balanced Scorecard: A Critical Analysis”, Critical
Perspectives on Accounting, Vol.: 16, pp. 645-664.
BRAAM, G.J.M. & NIJSEN, E.J. (2004). “Performance Effects of Using
the Balanced Scorecard: A Note on the Dutch Experience”, Long Range
Planning, Vol.: 37, pp. 335-349.
BROWN, J.B. & McDONNELL, B. (1995). “The Balanced Score-Card:
Short Term Guest or Long-Term Resident?”, International Journal of
Hospitality Management, Vol.: 7, pp. 7-11.
COP, R. & BEKMEZCİ, M. (2008). “Değer Temelli Pazarlama
Anlayışında Balanced Scorecard’ın Stratejik Önemi”, İ.Ü. Siyasal
Bilgiler Fakültesi Dergisi, No.: 39, pp. 247-266.
COŞKUN, A. (2006). Stratejik Performans Yönetimi ve Performans
Karnesi, Literatür: İstanbul.
ÇUKURÇAYIR, M.A. & EROĞLU, H.T. (2004). “Yerel Yönetimlerde
Yeniden Yapılanmaya Farklı Bir Yaklaşım: Verimlilik ve Başarı
Karnesi (Balanced Scorecard)”, Sayıştay Dergisi, Cilt: 53, pp. 41-67.
DOWNING, L. (2000). “Progress Report on the Balanced Scorecard: A
Global User’s Survey”, Harvard Business School Publishing,
November-December, pp. 7-9.
DOYLE, P. (2003). Değer Temelli Pazarlama, Çev.: Gülfidan Barış,
MediaCat: İstanbul.
ENSARİ, H. (2005). 21. yy. Okulları için Etkili Bir Stratejik Yönetim
Aracı: Balanced Scorecard, Sistem Yayıncılık: İstanbul.
ERGÜL, A.E. (2005). Performans Değerleme Aracı Olarak Toplam
(Dengeli) Başarı Göstergesi Yöntemi (Balancedscorecard) ve
Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Yıldız Teknik
Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı.
FERNANDES, K.J., VINESH, R. & WHALLEY, A. (2006). “Lessons
from Implementing the Balanced Scorecard in a Small and Medium
Size Manufacturing Organization”, Technovation, Vol.: 26, Issue: 5/6,
pp. 623-634.
FRIGO, M.L. (2002). “Strategy and the Balanced Scorecard”, Strategic
Finance, Vol.: 84, Issue: 5, pp.6-9.

639

GAUTREAU, A. & KLEINER, B.H. (2001). “Recent Trends in
Performance Measurement Systems-The Balanced Scorecard
Approach”, Management Research News, Vol.: 24, Issue: 3/4, pp. 153156.
GHALAYINI, A.M., NOBLE, J.S. & CROWE, J.J. (1997). “An Integrated
Dynamic Performance Measurement System for Improving
Manufacturing Competitiveness”, International Journal of Production
Economics, Vol.: 48, Issue: 3, pp. 207-225.
GÜÇLÜ, N. (2003). “Stratejik Yönetim”, Gazi Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 2, pp. 61-85.
GÜNER, M.F. (2006). Stratejik Performans Değerlemede Dengeli Sonuç
Kartı: Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama, Yayınlanmamış Doktora
Tezi: Çukurova Üniversitesi İşletme Ana Bilim Dalı.
HAMMER, M. ve CHAMPY, J. (1994). Değişim Mühendisliği İş
İdaresinde Devrim İçin Bir Manifesto, Çev. Sinem Gül, Sabah:
İstanbul.
KABADAYI, E.T. (2002). “İşletmelerdeki Üretim Performans
Ölçütlerinin Gelişimi, Özellikleri ve Sürekli İyileştirme ile İlişkisi”,
Doğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 6, pp. 61-75.
KAPLAN, R.S. & NORTON, D.P. (1992). “The Balanced Scorecard
Measures that Drive Performance”, Harvard Business Review, JanuaryFebruary, pp. 71-79.
KAPLAN, R.S. & NORTON, D.P. (1996). “Using the Balanced Scorecard
as a Strategic Management System”, Harvard Business Review,
(January-February), pp. 75-85.
KAPLAN, R.S. & NORTON, D.P. (2001). The Strategy-Focused
Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New
Business Environment, Harvard Business School Pres: Boston.
KAPLAN, R.S. & NORTON, D.P. (2003). Balanced Scorecard Şirket
Stratejisini Eyleme Dönüştürmek, Çev.: Serra Egeli, Sistem Yayıncılık:
İstanbul.
KAPLAN, R.S. & NORTON, D.P. (2004). Strategy Maps Converting
Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School
Publishing Corporation: Boston.
KASNAKLI, B. (2002). “Stratejiler ile Performans Göstergelerinin
Bütünlüğünü Sağlayan Bir Model: Dengeli Puan Kartı (Balanced
Scorecard)”, Verimlilik Dergisi, Cilt: 2, pp. 131-152.
KAYGUSUZ, S.Y. (2005). “Yönetim Muhasebesinin Performans
Yönetimi Fonksiyonunda Geldiği Son Nokta: Balanced Scorecard
640

(Ölçüm Kartı Tekniği)”, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları
Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 1, pp. 81-103.
KEEGAN, D.P., EILER, R.G. & JONES, C.R. (1989). “Are Your
Performance Measures Obsolete?”, Management Accounting
Research, Vol: 70, Issue: 12, pp. 45-50.
KIRIM, A. (2004). Yeni Dünyada Strateji ve Yönetim. 6.b., Sistem:
İstanbul.
KLOOT, L. & MARTIN, J. (2000). “Strategic Performance Management:
A Balanced Approach to Performance Management Issues in Local
Government”, Management Accounting Research, Vol.: 11, pp. 231251.
KOÇEL, T. (2001). İşletme Yöneticiliği, 12.b., Beta Yayınları: İstanbul.
LIPE, M.G. & SALTERIO, S.E. (2000). “The Balanced scorecard:
Judgemental Effects of Common and Unique Performance Measures”,
The Accounting Review, Vol.: 75, Issue: 3, pp. 283-298.
LYNCH, R.L. & CROSS, K.F. (1991). Measure-Up-The Essential Guide
to Measuring Business Performance, Mandarin: London
MARR, B. ve SCHIUMA, G. (2003). “Business Performance
Measurement, Past, Present and Future”, Management Decision, Vol.:
41, Issue: 8, pp. 680-687.
MEYER, M. (2002) Rethinking Performance Measurement Beyond the
Balanced scorecard, Cambridge University Pres: USA.
MICHALSKA, J. (2005). “The Usage of the Balanced Scorecard for the
Estimation of the Enterprise’s Effectiveness”, Journal of Materials
Processing Technology, Vol.: 162 Issue: 163), pp. 751-758.
NAIR, M. (2003). Essentials of Balanced Scorecard, John Wiley & Sons
Inc.: Newyork
NEELY, A., ADAMS, C. & KENNERLEY, M. (2002). The Performance
Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success,
Prentice Hall: New York.
NEELY, A. (2008). “Does the Balanced Scorecard Work: An Emprical
Investigation”, Cranfield University Research Paper SeriesRP 1/08, pp.
1-26.
NILSSON, F. & OLVE, N.G. (2001). “Control Systems in Multibusiness
Companies: From Performance Management to Strategic
Management”, European Management Journal, Vol.: 19, Issue: 4, pp.
344-358.

641

NIVEN, P.R. (2002). Balanced Scorecard- Step by Step, Wiley&Sons Inc.:
New York
NORREKLIT, H. (2000). “The Balance on the Balanced Scorecard - A
Critical Analysis of Some of its Assumptions”, Management
Accounting Research, Vol.: 11, pp. 65-88.
NORREKLIT, H. (2003). “The Balanced Scorecard: What is the score? A
Rhetorical Analysis of the Balanced Scorecard”, Accounting,
Organizations and Society, Vol.: 28, pp. 591-619.
OLVE, N.G. & SJÖSTRAND A. (2006). Balanced Scorecard, Capstone
Publishing: Mankato.
ÖRNEK, A. (2000). “Balanced Scorecard: Bilgiden Stratejiye Ulaşmada
Kullanılabilecek Yeni Bir Araç”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, pp. 255-268.
PHILLIPS, P.A. (1999). “Performance Measurement Systems and Hotels:
A New Conceptual Framework”, International Journal of Hospitality
Management, Vol.: 18, Issue: 1999, pp. 171-182.
RIGBY, D. (2001). “Management Tools and Techniques: A Survey”,
California Management Review, Vol.: 43, Issue: 2, pp. 139-160.
SENGE, P. (2004). Beşinci Disiplin. Çev: A. İldeniz ve A. Doğukan, YKY:
İstanbul.
ŞİMŞEK, M.Ş. (2006). İş Hayatında Önce İnsan, Hayat: İstanbul.
TARIM, M. (2004). “Sağlık Organizasyonlarında Performans Ölçme ve
Dengeli Puan Cetveli (Balanced Scorecard)”, Hacettepe Sağlık İdaresi
Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, pp. 231-245.
YÜKSEL, H. (2003). “Performans Ölçüm Sistemlerinin Tasarımında
Dikkate Alınması Gereken Faktörlerin Değerlendirilmesi”, KHO Bilim
Dergisi, Cilt:11, Sayı:2, pp. 85-99.
ZINGALES, F., O’ROURKE, A. & HOCKERTS, K. (2002). “Balanced
Scorecard and Sustainability State of the Art Review”, Insead Working
Paper, No.: 65.
http://www.BalancedScorecard.org (Erişim Tarihi: 21.05.2005).
http://www.bscol.com/invoke.cfm (Erişim Tarihi: 05.07.2005).
http://www.cpaonline.com.au (Erişim Tarihi: 24.06.2005).
http://iibf.ogu.edu.tr (Erişim Tarihi: 17.05.2005).
http://www.kalder.org/yayinlar/html (Erişim Tarihi: 25.04.2006).

642

LÜKS VE İSRAFIN FÂTIMÎ VE MEMLÛK DEVLETLERİ
YANSIMALARI
The States of Fatimids And Mamluks Luxury and Wasted Reflections
Hatice GÜLER*
Giriş
İhtiyaçlar iktisatçılar tarafından zorunlu, kültürel ve lüks ihtiyaçlar
gibi çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Neyin zorunlu, neyin kültürel ve
neyin lüks ihtiyaç olduğu da zamana ve mekâna göre değişir. Esasında
ihtiyaç kavramı bütün iktisadî kavramlar gibi kültür çevrelerine göre
farklılık arzeder (Tabakoğlu 2008: 250). Biz bu çalışmamızda aynı kültür
çevresinde, aynı coğrafyada hüküm sürmüş iki Türk-İslâm devletinin lüks
sayılabilecek giderlerini ne vechle gerçekleştirdiklerinin tasvirini
yapmaya gayret edeceğiz. Fâtımî ve Memlûklerin aynı fizikî dünyanın
devletleri olması hasebiyle ihtiyaçlarının aynı olabileceğini düşünmek
yanlış olmasa gerek. Çağın ölçüsünün spesifik disiplinlerini hariç tutmak
kaydu şartı ile aynı ihtiyaçlar paralelinde ihtiyaçlara verilen cevaplar da
aynı olacaktır.
İbn Haldûn, insanlar gibi devletlerin de ömürleri olduğunu
söylemekte, bir kuşağın ortalamasının kırk yıl olduğunu belirterek
devletlerin üç kuşak yaşabildiklerini belirtmiştir. Buna göre devletlerin
ömürleri yüz yirmi yıldır. İbn Haldûn devletlerin şu aşamalardan geçtiği
üzerinde durmuştur. Zafer ve maksatlara erişme aşaması birinci aşamadır.
Bu aşamada devletin toprakları alınır ve vergi mükellefiyet sistemi
oluşturulur ki bu şekilde devletin kuruluş aşaması için kaynak
oluşturulur. İkinci aşama egemenlik sisteminin tekelleştirilmesidir.
İktidara taşıyanları bertaraf etme de diyebileceğimiz bu aşamada ifadeden
de anlaşılacağı üzere asabiyyetin tek elde ve tümüyle kapsayıcısı
olmasıdır. Özverili olma ve refah yaşama dönemi üçüncü aşamadır ve bu
dönemde devletin servet biriktirme zamanı gelmiştir. Son derece bayındır
hale getirilen ülkede tebaaya makamlar dağıtılmanın zamanı gelmiştir.
Dördüncü dönem olan kanaat ve barışla yaşama döneminde devletin
selefleri ile sağlanan düzende istikrarı sözkonusudur. Ne uzama ne
kısalma görülür. Son aşamada artık devlet son günlerini yaşamaktadır.
Tüm yatırımlar israf edilir (İbn Haldun 2009: I, 444-446).
İslâm, genel bir eğilim olarak, kanaat duygusunu öngörmüştür. Bu,
özellikle kavramı çevreleyen ihtiyaçlar önünde bir engel teşkil eder. Yine
İslâm’ın getirdiği lüks ve israf yasakları ihtiyaçlar konusunda belli
aralıklar içinde bir benzeşme sağlar. Bir başka deyişle toplumun genel
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yapısının üzerindeki lüks ihtiyaçlar devreden çıkar, zorunlu ve kültürel
ihtiyaçlarda bir yakınlaşma sağlanır (Tabakoğlu 2008: 250).
“İslam iktisadı” biriktirmeye değil, harcamaya önem verir. Hem yeni
gelir yaratan, hem de âdil gelir bölüşümünü sağlayan bir harcama sistemi
öngörür. Servetin âtıl tutulmasının yasaklanması ve infâkın sürekli teşvik
edilmesi harcamaların adeta emredilen şeyler olduğunu gösterir. Harcama
siyasetinin esası iki yönlü aşırılıklardan kaçınmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’de
infâk fi sebîlillah (Allah yolunda harcama) olarak ifade edilen harcamalar
teşvik edilmiş fakat israf derecesinde bir harcama ile harcamadan
tamamen çekinmek ve cimrilik kınanmıştır (Sûre-i Furkan, 25/67)
(Tabakoğlu 2008: 255).
İktisadî refah, devletin sağlamakla yükümlü olduğu adaletle belirlenir.
Devlet gelişmez ve iktisadî bakımdan semirmezse toplumda pamuk
ipliğine bağlı sözde bir aidiyet oluşur. Başka bir deyişle reayayı otoriteye
karşı itaatkar yapmak suretiyle riâyet eden haline getiren yine otoritenin
müsrif davranmadığını ve davranmayacağını bilmesidir. Dolayısıyla
otoriteye çok fazla görev düşmektedir. Ülkenin namına yakışır bir
sistemle cömert davranmak ve halkını fakir günlere gark etmeyecek
harcamalar arasında mutedil bir denge kurmalıdır. Zira devlet bu dengeyi
kuramazsa korunmaya muhtaç kesimi gözardı ettiğini ifade etmiş olur ki
bu durumun yarattığı hoşnutsuzluğun telafisi mümkün görünmemektedir.
Dolayısıyla otoriteler varlık sebepleri olan halkını hoşnutsuz ederek
devletlerini yavaş bir intihara sürükleyeceklerini de seleflerinden tecrübe
etmişlerdir.
1.

Fatımîlerde Yüksek Sosyete Hayatı

Her ne kadar Fâtımîler devrinin altın devri el-Mu’izz ile başlamış ve
el-Azîz ile de en yüksek noktasına varmışsa da Mısır, el-Mustansır
zamanında bile hâlâ İslâmın en başta gelen sürükleyici devleti durumunda
bulunuyordu. İran’dan çıkıp gelen ve iktisâdî, siyâsî çöküntünün
zuhûrundan kısa bir müddet önce 1046-49 yılları arası Mısır’ı ziyaret
etmiş bulunan İsmâ'ilî bir dava adamı Nâsır-ı Hüsrev, gayet canlı ve
parlak renkler taşıyan tasvirlerini bize bırakmış bulunuyor (Hitti 2011:
856). Maddenin en aşağı seviyeyi işgal ettiği geleneksel Yeni Eflatuncu
hiyerarşi içinde çok şaşılacak biçimde gelişen, Nâsır’ın, kişinin nefsini
temizleme ve mükemmelleştirme süreci içinde, insan kendinin ve ayrıca,
bizzat maddenin rolüne atfettiği kritik önemdir. Fizikî âlem, küllî nefsin,
küllî aklın ontolojik mükemmelliğine yetişme arzusunun bir ürünü
olduğundan, fizikî âleme Nâsır-ı Hüsrev tarafından, Plotinus ve diğer
Yeni Eflatuncular tarafından ele alındığı şekilde aynı nefretle
yaklaşılamaz. Öyleyse, insanoğlunun gerçek zevki mükemmelliği
aramasındadır; yani bütün kâinatın başlama ve kaynağına dönme
durumunu tekrar etmesidir (Daftary 2014: 147). Nâsır-ı Hüsrev’in de
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tespitlerinden anlaşıldığına göre Fâtımî halifesinin sarayında 12.000’i
hizmet işlerine bakan ve 1000’i süvari ve yaya muhafız kıt’aları
mensupları olmak üzere tam 30.000 kişi barınmaktaydı. Bir bayram
merasimi esnasında mezkûr Nâsır-ı Hüsrev’in bir katır üzerine binmiş
olduğu halde gördüğü genç Halife, hoş bakışlı, temizce tıraş olmuş ve
üzerine sade beyaz bir kaftan almış ve başına da yine beyaz bir sarık
sarmış bir kimseydi ve o sırada bir uşak, üzeri kıymetli taşlarla süslü bir
şemsiyeyi halifenin başı üzerinde gölgelik olarak tutmaktaydı. Nil
nehrinin kıyısında o sırada, 150 zira (yaklaşık 50 santim) boyunda ve 60
zira eninde yedi adet kürekli tekne emre hazır tutulmaktaydı. Başşehirde
Halife çoğu tuğladan (Hitti 2011: 856) yapılmış ve beş-altı katlı 20.000
eve ve bir o kadar da dükkana sahip bulunuyordu ki bunlar aylığı iki ilâ
on dinar arasında değişen ücretlerle kiraya verilmiş bulunuyorlardı. Ana
caddeler güneşi kesmek üzere çatı altına alınmış ve geceleri de lambalarla
aydınlatılır vaziyetteydi. Dükkan işletenler belli ve kontrol altında tutulan
fiyatlarla mallarını satarlar, şayet bunlardan biri alışverişe yalan-dolan
karıştıracak olursa, bir deveye bindirilerek şehrin sokaklarında dolaştırılır
ve çıngırak çalınmak sûretiyle işlediği suç halkın önünde kendisine itiraf
ettirilirdi. Hatta kuyumcular ile sarraflar bile dükkanlarını kilit altına
almaksızın açık bırakırlardı. Eski el-Fustat şehrinde yedi adet büyük
camii bulunmasına mukâbil Kâhire’de sekiz cami vardı. Bütün ülke
anlaşılan öyle bir sükûnet ve öylesine bir saadet ve refah içinde
yüzmekteydi ki bu durumu gözlemesi üzerine Nâsır-ı Hüsrev heyecanla
şu ifadeleri kitabına almış bulunmaktadır:
“Ben bu ülkenin sahip olduğu zenginlik ve servetleri ne sayıp
dökebilirim ne de bir tahminde bulunabilirim; burada gördüğüm kadar
refah ve saadeti hiçbir yerde görmedim.”
Mısır’daki halifelerin en zengini el-Mustansır’dır. Kendisi evvelce iş
başında bulunan seleflerinden milyonlar tutarında bir servet tevârüs etmiş
ve buna dayanarak lüks ve konfor içinde kolay bir hayat tarzı
tutturmuştur. Denildiğine göre kendisi, sarayında Kabe benzeri bir bina
inşa ettirmiş ve burada telli sazlarla icrâ edilen mûsikî refâkatinde
fevkalâde güzel sesli şarkıcılar arasında içki alemleri düzenlemeyi âdet
haline getirmiş bulunuyordu. O, bir defasında bu salonda şöyle
haykırmıştır:
“Bu yaptığım, gerçekten de Haceru’l-Esved önünde meşhur olmaktan,
bir müezzinin zırıltısını dinlemekten yahut lezzetsiz bir su içmekten çok
daha insana zevk veren bir şeydir:”
Onun sahibi bulunduğu hazinelerin bir kayıt defterini nakleden yazar
el-Makrizî, burada kıymetli taşların, kristal vazo ve sürahilerin, üzerine
altın kakılmış sini ve tepsilerin, fildişi ve abanoz ağacından yapılmış
mürekkep hokkaların, amber fincanlarının, misk şişelerinin, parlak645

madenî aynaların, altın ve gümüşten çubukları olan şemsiyeler, altın ve
gümüş taşları olan satranç takımları, mücevherlerle süslü hançer ve
kılıçlar, Dâbık ve Dimaşk’ta imal edilmiş (Hitti 2011: 857) nakışlı,
müzeyyen eşyalar bulunduğunu bize bildirmektedir. Türklerden
müteşekkil ordu mensuplarına mükâfaat olarak pek zarif ve kıymet
biçilemeyecek derecede değerli san’at eşyaları dağıtılırdı. Bununla
beraber bu Halife, 1070 senesinde kızları ile bunların anasını geçim
sıkıntısı içine düştüklerini görerek Bağdat’a göndermek mecburiyetinde
kalmıştır (Hitti 2011: 858).
Fâtımîler döneminde düğün merasimlerinin de ayrı bir görkemi
bulunmaktaydı. Dimaşk valisi Bektekin et-Türkî 991 yılında el-Aziz’in
eşinin kâtibinin kız kardeşi ile evlendi. Kızın çeyizi 30 katırın taşıdığı
sandığın muhteviyatı hariç 100 bin dinardı. Düğün yemeği için koç,
koyun, oğlak, kaz ve tavuktan oluşan 20 bin baş hayvan kesildi. Gelin 20
çadır/kubbe ile Bektekin’in yanına geldi. Bektekin’e hil’at giydirildi (elMakrizî 1996: I/271).
2.

Memlûklerde Lüks ve İsraf

Memlûkler Mısır’da ince bir etnik zümre teşkil etmelerine rağmen
yüzyıllar boyunca ayakta kalabilmeyi başarmışlardır. Savaş zamanlarında
dahi devasa ve görkemli yapılar inşâ ettirebilmeleri mâlî kabiliyetlerinin
sığ olmadığını gösterir. Bu durum oldukça şaşırtıcıdır. Etnik menşei ve
dili farklı olan Memlûklerin Mısır’da tutunmalarının başlıca nedeni Sünnî
kimlikleri, dinî kurumlara ve sufilere gösterdikleri ilgidir. Törenler ve
kutlamalar, Memlûk meşrûiyetinin bütünleştirici parçası ve çeşitli
katmanlardan oluşan Mısır kültürünün bütünleşmesini sağlayan bir
araçtır. Fakat görünürde Mısırlıların iyi ve kötü yanlarının tasnifi ile
kutlamaları olumsuzlaştırır; bu olumsuz yönlerinden arınmış Mısırlılar
Osmanlılara eklemlenmeye çalışılır. Nitekim ünlü seyyah Evilya Çelebi
de temelde israf olarak yaklaşmakla birlikte, Mısırlıların her aya bir
bayram, neredeyse her güne bir mevlîd sıkıştırmalarını halkın,
yönetenlerle yönetilenlerin bütünleşmesi bağlamında ele almıştır (Taştan
2011: 21).
Yukarıda zikrettiğimiz minvâl üzere mâlî kabiliyetlerinin temeline
inmek araştırmamızın konusu değildir. Sultanlar bağlamında iktisâdî inişçıkışları ve bu inişli çıkışlı yapının lüks ve israf boyutuna nasıl
varabildiğine dair değerlendirmeler yapmak isterim. Değerlendirmede ise
Memlûk devletinin en hayrına olmuş, pek çok devletsel sorunla başarı ile
başedebilmiş Sultan Baybars’a ağırlık verdiğimi belirtmek isterim. Sultan
Baybars döneminde 11 Temmuz 1264 Cuma günü Mısır Camii’nde
halktan alınan bazı rüsûmların kaldırıldığı ilan edildi. Toplamı 104 bin
dirhemdi. Aynı sıralarda Kûs’ta bir hazine bulundu. Hazinedeki paralar
üzerinde sağ elinde terazi, sol elinde kılıç tutan bir hükümdar resmi vardı.
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Bir Yunanlı rahip üzerindeki yazıyı okuduğunda paranın 2300 yıl önce
basıldığını söyledi. Hazineye katkısı konusunda nümizmatik
araştırmacılarının çalışma sahasına girmelidir. 1264 yılı Ağustos ayında
ise Celâleddin b. ed-Devâdâr kumandasında Moğollardan bir grubun,
Türklerden, Bağdatlılar’dan kalabalık bir toplulukla Kâhire’ye gelmekte
oldukları haberi geldi (Şeşen 2013: 60). Sultan emirleri toplayıp “Ben bu
malları sizin ve Müslümanların iyilikleri için topladım. Gelenlerin bir
kısmının samimiyeti şüpheli. Gelenler bize samimi itaat ederse onlara da
bir şey veririz. Sizin ihtiyaçlarınızı da karşılarız, aranızda fark
gözetmeyiz. Bana bir at yeter. Kalanlar sizin!” demiştir (Şeşen 2013: 61).
Sultan en-Nâsır’ın da bedîi zevkleri gayet yüksekti. Lüks bir hayat
sürmek, yaşadığı muhit ve çevrenin aşırı bir şekilde süslenip
bezenmesinen son derece hoşlanır ve bu gibi konulardan bıkıp usanmak
nedir bilmezdi. Dış ülkelere çıktığı seyahatlerinden döndüğünde, Kâhire
kalesindeki sarayına girmeden önce saray mensupları, bindiği kısrağın
ayakları altına yaklaşık iki kilometre (dört bin zira’lık) yol boyu halılar,
pahalı dokumalar sererlerdi. Hacc için Mekke’ye doğru çıkılan bir
yolculuk esnasında, sofrasında çöl yürüyüşü boyunca kırk deve sırtında
taşınan konar-göçer bir sebze bahçesinde yetiştirilmiş yeşil sebzeler hiç
eksik olmamıştır. Oğlunun düğün merasiminde 18.000 şekerli ekmek
yenmiş, 20.000 baş hayvan kesilmiş ve sarayın aydınlatılabilmesi için
3.000 kandil kullanılmıştır. Onun pek meşhur el-Kasru’l-Eblak adını
taşıyan sarayı, Dimaşk’taki bir model göz önünde bulundurularak inşâ
olunmuştu. Spor yapmayı, ava çıkmayı seven ve atlardan hoşlanan bir
kimse olarak Sultan en-Nâsır, atlarıyla ilgili olarak özel bir şecere defteri
tutmuş ve kendisini hayran bırakan çok güzel bir at için 30.000 dinar
ödemekte tereddüt göstermemiş bir kimseydi. Sultan en-Nâsır’ın
gösterdiği bu ifrata kaçan müsriflikleri, sadece şahsî, egoist zevk ve bedîi
duygularının tatmini ile sınırlandırılmış da değildir. Onun tarafından
yaptırılan çok sayıda ve fevkalâde güzel, halkın hizmetine sunulmuş
yapılar, bazılarında imece yoluna müracaat olunmuşsa da onun devrinde
Memlûk kültürünün en yüksek noktasına ulaştığını bize göstermektedir.
Nil nehri ile İskenderiye’yi birbirine bağlamak maksadı ile inşâ olunan ve
bu zahmetli iş için 100.000 inasının kazma kürek çalıştığı bir su kanalı
açtırmış, Kâhire kalesine Nil nehrinden su getirmek üzere 1311 yılında
bir su kemeri inşâ ettirmiş ve ülkesinin çeşitli yerlerinde otuz kadar câmi
yaptırmış ayrıca çok sayıda tarîkat ehli derviş ve mürîdler için tekke,
zâviye ve hangâhlar kurmuş, halkın su almaları için sebiller, halk
hamamları ve okullar inşâ ettirmiştir. Özellikle Mekke onun el
açıklığından nasibini bol bol almıştır. Kâhire kalesinde onun tarafından
1318 yılında yapımı bitirilen ve en-Nâsıriyye olarak kendi adı ile anılan
medrese binası bugün hala Kâhire’de ayakta sapasağlam durmaktadır.
Onun yaptırdığı bu câmi ve medrese, o devirdeki İslâm mimarî zevkinin
ulaştığı zerâfetin iki örneği olarak gözlerimiz önündedir. Küçük el
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sanatlarının da onun saltanat yıllarında, eskiden olduğundan çok daha
yüksek bir mükemmelliğe ulaştığı görülmektedir ki bugün bunlar
Kâhire’deki Arap müzesinde bulunan bronz ve pirinçten mâmul örnek
eserlerde, emaye kaplı cam lambalarda ve yine Kâhire Milli
Kütüphânesi’nde saklanmakta olan işleme ve nakışlarda, tezhîb ve
süslemelerle bezeli Kur’ân-ı Kerîm nüshalarında açıkça görülmektedir
(Hitti 2011: 937- 938).
memleketleri idaresi altında bulunduran hükümdarların mizâcen sade
bir karakterde olsalar dahi bu sadeliği aştıklarını gösteren merâsimler
düzenlemeleri adeta zarûriyettir. Nitekim devlet haşmetinin alelâde
toplum bireylerinden farklılık arzetmesi gerekir. Elçi kabul törenleri
bunun en mühim yanıdır. Sultanın huzuruna varana kadar elçinin dizlerini
titretecek bir şatafatla karşılaşması henüz görüşme başlamadan dahi tek
başına etkili olmaktadır. Bu nedenle sultanın resmî ve husûsî hayatında
tertip edilen herhangi bir merâsimde alay meydanına girişindeki lüks ve
israfın adeta sınırları zorlanır. Sultanların sahip olması gereken debdebeyi
bu merasimlerde en iyi simgeleyen unsurlardan birisi başının üzerinde
“mizalle/çetr” diye adlandırılan ve altınla süslü sarı renkli ipekten bir
gölgelik ya da kubbe olan bir şemsiye taşınmasıdır (El-Ömerî 1992: 216;
Dehman 1990: 51; Makrizî 1998: II/243). Üzerinde altınla kaplı gümüş
kuş yer alır. Sultanın başı üzerinde taşınır ve bu durum Fâtımî
Devleti’nden kalma bir alışkanlıktır (Dehman 1990: 51; Makrizî 1998:
II/243). Çalışmamızda Fâtımî devleti ile Memlûk devletini beraber
incelememizin nedeni de bu durumda olduğu gibi birbirlerinden azâmî
derecede etkilenmiş olmalarıdır. Ayrıca Memlûkler zamanında
hükümdara mahsûs saltanat alâmetlerinden biri olan gâşiyenin izâhını en
iyi yapan el-Kalkaşandî’nin: (Kalkaşandî 1922: IV/47) “Gâşiye, deriden
mâmul eyerin üzerinde altın sırmalı iplikle süslenmiş bir örtüdür. Altın
sırrmalı iplikle süslendiğini görenler tamamen altından yapıldığını
zannederler.” şeklindeki ifadelerine bakılacak olursa altın süslemeleri ile
devletin haşmetini göstermek uğruna herşey mübah addedilmiştir.
Bir ülkenin harcamalarının lüks ve israf boyutuna varıp varmadığını
anlamak adına ilk değerlendirmeye tâbi tutulması lazım gelen yer
hükümet merkezidir. Memlûk sultanlığının idare merkezi yüksekliği ve
güzelliğiyle emsâli yok denilebilecek Kal’atü’l-Cebel, yüksek surları,
hendekleri, burçları, demir kapıları, köşkleri, sarayları, okulları, camileri,
çarşıları, hamamları hâvidir. Kal’atü’l-Cebel’den ülkeyi yöneten Memlûk
sultanlarının Ramazan ve Kurban bayramlarında yüzler emirlerinin (İbn
Tangrıbirdî 1984: VI/ 95, 112, 119, 120, 124, 132, 133, 141, 143, 260,
418; Levanoni 2011: 43, 45, 50) ileri gelenlerine rütbelerine göre hil’at
vermesi devlet teâmülü haline gelmiştir. Sultanların maiyyetinde
bulunanları taltif etmesi noktasında sultanların ne kadar cömert
olduklarının, kapılarının her dâim açık olduğunu görmek için Memlûk
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sultanlarının adetlerine bakmak yeterlidir. Zirâ kapısına gelenlere her şey
sonuna kadar sunulurdu. Tarihçiler, pazarda dışarıdan getirilen tüm ürün
tüketilene, tüm kıtalardan halk için sağlananlar bitene ve hatta son hâsılât
tükenene kadar ihsanlar sunulmaktan vazgeçilmez düşüncesindedirler
(İbn Tangrıbirdî 1984: VI/35, 49, 77, 89, 33). Her memleketten insanların
devletin kapısına geldiği vakit sultanlığı helak edecek boyutlara
varıncaya dek ne istedilerse verilmiştir (Kalkaşandî 1922: V/141).
Böylesine ihsan ve kerem sahibi olmanın sakıncaları yok mudur?
Kendisine bahşedilen nimetlerin azalması insan doğasında var olan
hoşnutsuzluğu doğurabilir. Elbette cömert sultanlardan sonra idareyi ele
alan halefleri aynı çizgide olmazsa selefinin iyilikleri altında ezilme
olasılığı ortaya çıkmaktadır.
2.1. Memlûk Sultanlarının Emirlere Sunduğu Taltifler
Sultanların emirlere hil’at verdiği ancak sultana yakın olan emirlere
daha cömert davranıldığı bilinmektedir. Emirlere her sene verilen ihsanlar
arasında atlar mühim bir yer arzeder. Yüz atlıya komuta eden emirlere
özenle süslenmiş edilmiş atlar, diğerlerine ise süslenmemiş çıplak atlar
verilirdi. Sultana yakın olan tüm emirlere, yüz atlıya komuta edenlere,
tablhâne emirlerine ve on atlıya komuta edenlere her gün et, ekmek, arpa
ve yağ verilirdi. Bununla beraber bazılarına ise mum, şeker ve yıllık
kıyâfet verilirdi. Sultan tüm memlûklerine ve vazifeli askerlerine de bu
erzaklardan vermiştir (El-Makrizî 1998: III/72). Emirlerden birisinin oğlu
olduğunda ona bahşiş (El-Makrizî 1998: I/584) olarak dinar, et, ekmek ve
yem verildiği bilinmektedir (El-Makrizî 1998: III/72; Levanoni 2011:
43). Bu hediyelerden bazıları on atlıya komuta edenlere ya da
tablhânelere de gönderilmekteydi. Ayrıca bu hediyeler rütbelere göre
takdîm edilirdi (ez-Zâhiri 1892 : 108).
Memlûk sultanları “top/lu’bi’l-kürre/çevgân/polo” oynamak için
“Kabaku’l-Meydan” adı ile anılan Kâhire’de tertip edilen askerî eğitim,
oyun ve diğer etkinliklere mahsûs olarak Sultan Baybars tarafından h.666
senesinde inşâ edilen meydana geldiğinde altın dağıtır, kendisini
destekleyenlere ihsanlarda bulunurdu (Aşûr 1992: 82).
Mısır’daki her emir yakınlarına Ramazan ayında ve bayramda
rütbelerine göre şeker, tatlı ve yonca verirdi. Receb ayının başından
Ramazan’ın yarısına kadar içerisinde kek, hurma, fındık bulunan tatlılar,
ileri gelenlere ve avama dağıtılırdı. İleri gelenlere altın ve üzerinde kadın
resmi olan elbiseler de verilirdi (El-Makrizî 1998: II/203). Bu dönemde
kendilerine yemden pay verildiği de bilinmektedir (El-Makrizî 1998:
III/72). Memlûkler zamanında kullanılan şeker miktarıyla ilgili bazı
rakamlar bilinmektedir: El-Melikü’n-Nâsır Muhammed’in 1327 yılında
olan kızının düğününde, misafirlere sonradan on bir bin kelle şekerin
kullanılmış olduğu (8910 tağar) pastalar sunuldu. Beş yıl sonra Sultan’ın
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tek oğlu Anuk evlendi. Bu münasebetle, merasim için on sekiz bin kantar
şeker (1620 tağar), helva ve şurubun hazırlanılmasında kullanıldı. ElMelikü’n-Nâsır Muhammed’in üçüncü saltanatında (1309-1341),
Ramazan ayında, Kâhire’nin sultan sarayı, bin kantar şeker (90 tağar) ve
sonra 1344’te üç bin kantar şeker tüketmiştir (Bakır 2004: 664).
Ayrıca av yaparken bu avladıklarının bir kısmını yanındakilere verirdi
(El-Kalkaşandî 1922: IV/25, 65). Memlûk sultanları ava gittiklerinde;
vahşi hayvanlar ve ceylan veya keçi avlandığında herkese rütbesine
uygun olarak avlardan büyük için büyük, küçük için küçük paylar ihsan
ederdi. Taltif edilenler arasında bazdâriye (ez-Zâhirî 1897: 127), taşthâne
(ez-Zâhirî 1897: 121; Aşûr 1992: 70), şarabhâne (ez-Zâhirî 1897: 121;
Aşûr 1992: 70) ve firaşhânedeki (ez-Zâhirî 1897: 121; Aşûr 1992: 70)
gulâm ve yaralıları taşıyanlar yer almaktadır. Bu âdetler hiçbir kesintiye
uğramadan her sene av zamanında devam etmiştir. Sultan aynı zamanda
kendisine hizmet edenlere ya da başka diyarlardan sıkıntıda oldukları için
gelenlere sürekli olarak yardım ederdi (El-Makrizî 1998: III/102).
Kendisine ulaşan ve satış yapan tüccarlara ise sattıkları mallara karşılık
olarak sürekli olarak et, ekmek, baharat,, tatlı, arpa gibi ihsanlarda
bulunur. Memlûk sultanı kendisine bir şeyler satan tüccarlara satın aldığı
malın değerinin hâricinde de yardım amacıyla ödemeler yapmıştır. Ayrıca
İskenderiyeliler için ağır bir külfet yükleyen satış üzerinden vergi
alınmasını kaldırmış olduğuna bakılacak olursa Mısır sultanlarının askerî
şan ve şerefiyle doğululara çekici gelmesi boş değildir (Heyd 1975: 427).
Ayrıca kendisine satılan köle ve câriyeler için de bazı özel hak ve
kolaylıklar tanırdı. Kendisine satılan her baş köle için bedeli dışında
giydiği elbiselerden birini verirdi. Bazılarına ticaret yapması için borç
para vererek onlara büyük nimetler sağlardı. Hicaz, Şam, Bahreyn, Berka
ve batı memleketlerinden at getirenler için ise; bekli de her at için on
misli bedel ödemesi dışında, konaklama ve hayvanlarının yemi ile giyim
ve maaş da verirdi. Ayrıca makam harçları atların değerinin dışında
tutulur, kendilerine sunulan at bedelleri ile yeni ticaret işleri yaparlardı.
Satın aldığı atların değerinin yanı sıra ilave ödemeler, yardımlar ve erzak
verirdi (El-Makrizî 1998: III/102).
Mısır’da emirlere iki vakitte at verilirdi (El-Ömerî 1986: 95):
Bunlardan birincisi ilkbahar dönemidir. Bu dönemde yüz atlıya komuta
eden emirlere altın süslemeli atlar verilir, tablhâne emirlerine ise
süslenmemiş çıplak atlar verilirdi. İkinci dönem ise meydanda
kürre/çevgân/top oynadığı zamandır. Bu zamanda herkese çok az gümüş
süslemeli atlar verilirdi. On atlıya komuta edenlere bunlardan herhangi
bir pay verilmezken sadece koyun verilirdi. Yüz atlıya komuta eden ve
tablhâne emirlerine yakın olanlara birçok şey verilirdi ki bunlardan
bazıları yılda yüz kadar at alırdı. Sultanlar bazı zamanlarda ise atları
memlûkleri arasında paylaştırır ve bazen de halka askerlerinin
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önderlerine de verirdi. Şam’da ise emirler bu konuda pek şanslı değillerdi.
Zirâ kendilerine sadece kışın giymeleri için elbise verilirdi. Ancak
sultanın huzuruna çıkarılanlara daha cömert davranıldığı bilinmektedir.
Sultanın yakınlarına yüz bin dinardan daha fazla eden binalar ve
gayrimenkuller ile çok çeşitli giysiler verdiği, ava çıktıkları zaman da
ulûfeler verdiği bilinmektedir (El-Makrizî 1998: III/73). Herhangi bir
emir ya da başka bir görevli kendisine verilen görevi yerine getirdiğinde
Mısır’dan kendisine elbise ve erzak yardımı yapılırdı. Bu yardım
Mısır’dan yapılmadığında Şam’dan yapılırdı.
2.2. Memlûk Sultanlarının Eğlence Harcamaları
2.2.1.
Düğünler
Memlûk sultanlarının husûsî hayatının bir parçası olan saray
hayatındaki lükslerinin tasvirini netleştirecek bir bilgi bulunmamakla
beraber, sultan hanımları ve çocukları, saray eğlenceleri-düğünler,
câriyeler vs. gibi konularda telif eserlerde bulunan ufak çaptaki bilgiler
ışığında araştırmalar yapılmaktadır. Bilhassa sultan çocuklarının
düğünleri çok muhteşem olur ve bu gayet doğal karşılanmaktaydı. Bu
törenler için büyük harcamalar yapılırdı. Meselâ Nâsır Muhammed’in bir
oğlunun çeyiz masrafı, İbn Kesir’in bildirdiğine göre bir milyon dinardı.
Ayrıca düğünde, koyun, tavuk, kaz, sığır cinsinden yirmi bin civarında
hayvan kesilmiş, on sekiz bin kantar tatlı tüketilmişti. Harcanan mumların
ağırlığı da üç bin kantar tutuyordu. Sultan çocuklarının sünnet
merasimleri de görkemli yapılırdı. Bu arada sadece sultanın çocuğu değil,
ümerâ çocukları ve hatta halktan isteyenlerin çocukları da sünnet
ettirilirdi. Nitekim Baybars, oğlu Bereke’yi sünnet ettirirken, ümerâ ve
asker çocuklarının dışında, vatandaşlarının 1645 çocuğunu da sünnet
ettirmiş, ayrıca her çocuğa bir takım elbise giydirmiş, her birine yüz
dirhem para ve bir koyun vermişti (Yiğit 2008: 394-395).
2.2.2.

Yemek Ziyafetleri

Türk devletlerinin hükümdarlarının ziyafet vermesi çok eski bir Türk
geleneğidir. Bu konuyla ilgili olarak Kutadgu Bilig’de beylerin şöhretini
iki şeyin büyüteceğine vurgu yapılır. Bunlardan birisi beylerin eşiğinde
tuğun bulunması ve diğeri de ziyafet vermeleri için beylerin başköşesinde
sofranın bulunması gerektiğidir. Yine Kutadgu Bilig’de “Tuzunu,
ekmeğini bol tut, başkalarına yedir.” denmektedir. Türk hükümdarları
daima iyi bir sofra kurup ziyafet vermekten çekinmemişlerdir. Bu hususta
gereken hassasiyeti göstermeyen sultanlar ise eleştirilmiştir. Attila
sofrasında misafirlerine gümüş tabaklar içerisinde çeşit çeşit
yiyeceklerden ziyafet verir ve kendisi ise tahta tabak kullanırdı.
Görüldüğü üzere İslâm öncesi Türk devlet geleneğinde de ziyafetin
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir (İbn Ecâ 2017: 211).
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Memlûklerde sultanın huzurunda ve Divânü’l-Mezâlim toplantısının
bitiminde verilen ziyafetlerde, mecliste bulunan heyetin hepsi birden
sofraya oturmazdı. Önce sultan ve büyük devlet görevlileri sofraya oturup
yemek yerlerdi. Memlûklerde adet haline gelen bu uygulama hakkında
Memlûk elçisi olarak Akkoyunlu Devleti Sultanı Uzun Hasan’a
gönderilen İbn Ecâ, Memlûklerdeki bu şekilde yemek yeme biçiminin
Hz. Peygamber’in sünnetine dayandığını ifade ederek Memlûklerdeki
ziyafet adetini şu şekilde anlatır, “….yemek hazırlandı ve ardından
yemek yendi. Ancak ben hasta olduğum için yemedim. Padişah Uzun
Hasan’ın karşısında küçük bir masa ve üzerinde de beş tabak vardı.
Padişah beni yemek masasına davet etti. Çünkü ben sadece ekmek
yiyordum, et ve diğer yemeklerden ise yemiyordum. Padişah bana neden
sadece ekmek yediğimi sordu. Ben de ona cevaben on sekiz gündür hasta
olduğumu söyledim. O zaman Padişah Uzun Hasan hasram (koruk/ham
ekşi üzüm) hazırlamasını emretti. Sonra bana işaret ederek yemeği
yememi söyledi. Ancak bense az yemek yiyip sofradan kalktım. Padişah,
ben niye sofradan kalktım diye şaşırdı. Sonra padişah bana neden kalktın
dedi ve önce sofra sonra kalkılır dedi. O zaman ben padişahtan çok özür
diledim. Çünkü benim adetim bu şekildeydi. Kadı Hasan, vallahi bu
yaptığın senin ülken (Memlûk Devleti) gibi vahşi dedi. Ben de Kadı
Hasan’a neden dedim? Kadı Hasan şöyle cevap verdi: Çünkü senin
ülkende bir adam yemek yer ve arkasında bir adam bekler. O adam
yemekten kalkınca diğer adam sofraya oturur ve o zaman yemek bu
şekilde nasıl rahat olur dedi. Ben de Kadı Hasan’a cevaben şunu dedim:
Hz. Peygamber’in sünnetinde insanlar yemek yerler ve doyup kalkarlar,
onlardan sonra da yeni insanlar sofraya otururlar. Ayrıca Arapların adeti
de bu şekildedir. Hatta Allah, Hz. Peygamber’e gönderdi ve o da yaptı.
Hz. Peygamber sofrada çok az yemek yerdi ve birçok insan da yemek
yerdi. Onların ardından grup grup yeni insanlar sofraya otururlardı. İşte
bu Hz. Peygamber’in mucizesidir. Bu olay Hendek savaşı gününde Hz.
Cabir ve Hz. Ebû Hureyre’nin kıssasıdır. Hendek savaşı günü Hz.
Peygamber çok acıkmıştı. Sonra Hz. Peygamber yemek istedi, yemeği ilk
olarak Suffa Ehli’ne verdi ve onlar aynı kaseden içtiler. Suffa Ehli’nin ise
sayısı meşhurdur.” (İbn Ecâ 2017: 211-212).
3.

Elçi Kabûlü

Elçi kabûlüne dair Sultan Baybars ile ilgili bir örnek vermek
mümkündür. Sultan, Berke Han’ın elçilerini ağırladı, onlarla polo oynadı.
Berke Han’a gönderilecek hediyeleri hazırladı. İbn Abdüzzâhir tarafından
kaleme alınan 70 Bağdâdî yaprak tutan uzun bir mektup yazıldı.
Hediyelere gelince, bunlar arasında Hz. Osman yazısı denilen bir Mushaf
cüzü, abanoz ve fildişi bir rahle, gümüş bir sepet, Venedik mamulü
kumaşlar, çeşitli namazlıklar, seccâdeler, levâtî kumaşından ve deriden
elbiseler, şamdanlar, kılıçlar, altın işlemeli topuzlar, Frenk miğferleri,
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fânuslar, at koşumları, eğerleri ok-yaylar, alaca maymun derileri, gümüş
kaplı şamdanlar, mızraklar, soy atlar, Nubya Hecin develeri ve büyük
hükümdarların hazinelerinde bulunmayan birçok kıymetli eşya vardı.
Hayvanlar, eşyalar büyük bir târideye (hayvan taşıyan gemi) yüklendiler.
Yanlarına çahçılar, naftçılar, bir sene yetecek erzak verildi (Şeşen 2013:
51).
El-Kalkaşandî’nin naklettiğine göre çoğu vakit yapılan ihsanlar, kayıt
altına alınmazdı. Bunlar kendisine in’amda bulunulan kişinin
meziyetlerine ve sultana yakınlığına göre olurdu. Özellikle elmukaddimînden emirlere gayr-i menkûl mal olarak büyükçe evler
verilirdi. Bu evlerden bazılarının inşâsı için 100 bin dinar harcanmış
olurdu. Bunun yanında muhtelif zamanlarda elbiseler, çeşitli kumaşlar ile
av ve diğer münasebetlerle para ve mal verilmekteydi. Ümerânın
büyüklerine ava çıkılırken de atlar verilmekteydi. Ayrıca develer dahi
dağıtılmaktadır (Ayalon 1958: 48).
Şerefli devlete gelince çok özel ve yüce bir divandır. Mallar burada
toplanır. Bir sürü bölgesi vardır. Mısır’a denizden ve karadan gelen bütün
mallar Katayya el-Mamura’da toplanırdı. Devletin ödemesi gereken
birçok gideri bulunmakta, bunlar sultanın özel harcamaları, yeni yapılan
mimarî yapıların masrafları, ödenmesi gereken maaşlar, verilecek
sadakalar ve hayvanlar için gereken ödemelerdir. Sultan ez-Zâhir
Berkuk’un zamanındaki harcamalar her ay elli bin dinardı, şu anda ise
biraz daha azdır. Şerefli devletin önceleri nâzırları, mübâşirleri ve üç
yüzü aşkın memuru vardı. Sayısı anlatmakla bitmeyecek birçok da divan
sorumlusu vardı. Bir zaman Mısır ve Kahire divanlarının harcamaları bir
gün için beş bin dinara ulaşmıştır (Çetin 2008: 68).
4.

Sonuç

Bu çalışmada aynı fizikî çevrede devlet kurmuş olan Türk-İslâm
devletlerinden olan Fâtımî ve Memlûk devletlerinin lüks boyutuna
ulaştığını düşündüğümüz harcamaları ortaya konulmuştur. Bu iki devletin
beraber ele alınmasının nedeni etkileşimlerinin çağın ölçüsünde teşkilat
güçlülüğü ve karmaşıklığı gölgesinde şekillenmesidir. İktisadî yapı
coğrafyadan bağımsız düşünülemez. Sınırlar, komşu ülkeler, iklim-bitki
örtüsü, fizikî unsurlar ekonomiyi şekillendirir. Bir başka deyişle Fâtımî
ve Memlûk devletlerinin doğaya verdiği etki de tepki de benzeşir.
Bilhassa gelir hanesi birbirlerine her zamankinden çok daha fazla katkı
sağlamanın zeminini hazırlar. Bu zemin sayesinde daha ikincil ve seyrek
ele alınmış israf değerlendirmesine dayanak edindiğimi belirtmek isterim.
Nitekim dökümanların sunduğu fırsatlar arka plan olmaksızın
belgelenmiş bir alanı didikleme imkanı öngörüyordu.
Konuyla alâkalı literatür, bu devletlerin devlet olmanın doğası olan
harcamalarını onursal bir sıfat olarak değerledirmemize neden olacak
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değildir. Tasvir etmeye çalıştığımız tabloda hem yeni gelir yaratan, hem
de âdil gelir bölüşümünü sağlayan bir harcama sistemi öngören
İslâmiyetle Fâtımî ve Memlûk devletlerinin lüks yapısının örtüşmemesi
yoktur. Tasvir etmeye çalıştığımız tabloda devlet yapısından kaynaklanan
harcamaların kaynağının dinî mi, seküler mi olması gerektiğine dair
acımasız bir eleştiri yoktur. İdare merkezlerinden başlayarak, devlet
teşrifâtına dâir merâsim, özel hayata dair içerisinde yer alınan icraatlar
vs.nin halk nezdinde devletin haşmetinin ayak seslerini âlâsıyla fark
edebilmesi adına bir argümandır. Devletin lüks ve israfla gelen
heybetinin, idarî sistemin insanlarını ulaşılamayacak yerlerde görmek
olarak değerlendirmekten ziyade tâbi olan vatandaşı güvende
hissettirmeye dair bir basamak olarak düşünülmesi kanaatimce doğru
olacaktır.
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ORTA ÇAĞDA İPEK YOLU HÂKİMİYETİ İÇİN TÜRK
YURTLARINDA YAPILAN MÜCADELELER
Yaşar BEDİRHAN*
Giriş
İpek yolu; iki okyanusu, büyük okyanusla atlas okyanusu, iki kıtayı,
Asya ile Avrupa’yı, birçok kültürü, medeniyeti ve dini, felsefi yaşayışı ve
hayat tarzını bütün insanlığın ortak ihtiyacı olan ticari menfaatleri ve
dolayısıyla birçok milletleri binlerce yıl karşı karşıya getirmiş olan ve
onların ipek yolu üzerinde çıkarlarını ve ihtiyaçlarını karşılıklı
giderlerinde birinci derecede etkin olmuş dünyanın en büyük ticaret yolu
olma özelliğine sahiptir.
Eski dünyanın en uzun karayolu olma özelliğini taşıyan ipek yolu,
Çin'den başlayarak Akdeniz sahillerine kadar on bin km'yi aşkın uzunluğu
ile yol güzergâhı üzerinde yer alan binlerce yerleşim merkezlerini, Türk
yurtlan ve yakın doğu ülkelerini birbirlerine bağladığı gibi, bütün bu
ülkelerin iç ve dış ticaretini kolaylaştırmış, dünya ticaretinde oynadığı
büyük rol kadar, bölge ülkelerinin ticaretinde de birinci derecede rol
oynamıştı.
Hunlardan itibaren Uygur hakanlığının sonuna kadar aşağı yukarı 1.000
sene müddetle Türklerin ve Çinlilerin hâkim olmak istediği İpek Yolu, bir
ana hedef vasfını taşımıştı (Kafesoğlu, 2003: 114). Türkler karşısında Çin,
İpek Yolu transitini kendi elinde tuttuğu müddetçe müdafaada kalmayı
tercih etmiş, Türklerde Çine sık sık yaptıkları baskı ile onu zayıf durumda
tutup İç Asya'da İpek Yolunu elinde tutmak ve hükmünü yürütmek
istemişlerdir.
Türklerle Çinliler arasındaki ilk mücadelenin iktisadi amaçlı olarak
M.Ö. 150-247 yılları arasında yaşamış olan Chan sülalesi zamanında
olduğu ileri sürülmektedir. Çinli ve bazı Avrupalı müverrihlerin
söyledikleri gibi, Türklerle Çinliler arasındaki bu mücadeleler sırf eğlence
olsun diye veya Türklerin çok kötü ve vahşi oldukları için değil ekonomik
nedenlerden kaynaklanıyordu (Eberhard, 1987: 38).
1- Hun İmparatorluğunun Çin’le Mücadelesi
Milattan önceki dönemlerde Çinlilerin Hun topraklarına yapmış
oldukları akınları daha çok kuzey batıdaki Çin'den Türk Yurtlarına giden
İpek Yolunun önemli bir geçidi olan Kao-Chüch geçidine yönelik
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olmuştur. Çünkü Çin’den çıkıp Türk ülkelerine giden bu yol buradan
geçiyordu (Ögel, 2015: C.I, 368).
İpek Yolu'nun geçtiği bölgeleri ve bu bölgelerde oluşan zengin
şehirleri, bir taraftan Roma ve Part İmparatorluğu, diğer taraftan Çin ile
Hun İmparatorluğu, hâkimiyetleri altına almak için savaşmışlardır.
Tarihin en eski devirlerinden itibaren Hunlar kuzeyde Altaylar üzerinden,
Çinliler doğuda Tuen-Huang geçitlerini ellerinde tutarak bu son derece
önemli ticaret yolu olan İpek Yolunu kontrol altına almak için aralıksız
mücadele etmişlerdir (Ögel, 2015: C.I, 59).
Hun atlıları daha ilk devirlerden itibaren zaman zaman ortaya çıkıp,
batıya giden Çin kervanlarının yollarını kesiyorlar ve hücum ediyorlardı.
Bunun için de Çin kervanları dış ülkelerde uğradıkları zarar ve ziyandan
sürekli şikâyetçi oluyorlardı (Ögel, 2015: C.I, 59). Çinlilerde hem bunu
bahane diyorlar ve hem de onlar için önemli olan, İpek Yolunun Çin'den
sonraki Han sülalesinin yıkılışından sonra Çin büyük karışıklıklar içine
girmiş ve Çin'de üç devlet kurulmuştu (Eberhard, 1987: 225). Bu üç
devletten Orta Asya’ya yakın olanı da Wei sülalesinin kurmuş olduğu
devlet idi. (M.S. 220-240) Bu nedenle Wei sülalesinin Orta Asya ile çok
yakın ilişkileri olmuştur (Ögel, 2015: C.II. 457). Münferit bir takım
çabaların dışında pek de sağlıklı olmayan Çin'in batı politikası, öyle
anlaşılıyor ki M.S. 265-289 yılları arasında egemen olmuş Chin sülalesi
İmparatoru Wu'nun ilk yıllarına kadar devam etmişti. İmparator Wu'nun
kendini batıya tanıtmasıyla bir adım atılmıştı. Nitekim Karaşar ve
Fergana'dan 270 yılında Çin başkentine ilk elçiler gitmiş ve bunun diğer
batı Türkistan’daki Semerkant bölgesinden elçiler takip etmiştir. Fakat
289 yılında bu ünlü imparator ölünce, batı ile ilişkiler kesilmiştir (Ögel,
2015: C.II. 457).
2- Göktürkler’in İpek Yolu İçin Mücadelesi
VI. yüzyılın ortalarında eski Hun devletinin Gök Türk Aşina obası, yeni
bir Türk devleti kurmayı başardı. Gök Türk (veya Kök-Türk) (Kafesoğlu,
2003: 79, Kurat, 1992:15, Ögel, 1957: Cilt. 21, 81) diye tarih sahnesine
çıkan bu devlet hızla doğu ile batı Türkistan'da yayıldı. Sonraki iki yüz yıl
boyunca İpek Yolu artık onların topraklarından geçecekti. Devletin batı
kanadı boyundaki. İstemi Han (552-576) giriştiği fetihlerle hâkimiyetini
büyük bir alana yayarak kısa zamanda Altay dağlarının batısını Issık Göl
ve Tanrı Dağlarına kadar hâkimiyetine aldı.
2.1- Sasaniler’le Kurulan Siyasi İttifak ve Ak-Hunlar’ın Yıkılması
Geniş çapta askeri ve siyasi faaliyetleri neticesinde temas kurduğu
Sasani ve Bizans İmparatorluğu gibi orta çağın en büyük iki devletini
Gök-Türk politikası izinde yürütmek suretiyle Türk hakanlığını bir cihan
devleti payesine yükseltti (Kafesoğlu, 2003: 80). Sasani hükümdarı
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Şehinşah Anüşirvan Adil (331-579) ile anlaşarak (Konukçu, 1973: 98,99,
Kafesoğlu, 2003:80, Kitapçı, 1989:77) (556) ipek transit ticaretini elinde
tutan Ak-Hun Eftalit devletine karşı Sasani imparatorluğunu tabii müttefik
olarak yanma aldı ve bu vesile ile Anüşirvan ile evlenen kızı İran sarayına
imparatoriçe oldu ((el- Mesudi, 2005, Kafesoğlu, 2003:81, el-Belazuri,
1984: 280, Şeşen, 1985: 13).1 Müttefikler arasında sıkıştırılan Ak-Hun Eftalit
devleti yıkıldı ve topraklan Ceyhun (Amuderya) sınır olmak üzere iki
devlet arasında paylaşıldı (557) (Özergin, 1985: 8, Kafesoğlu, 2003: 80).
Aşağı Türkistan, Fergana’nın bir kısmı Batı Türkistan’ın güneyi,
Kongar, Hoten vb. yerler Gök-Türklere intikal etti (Kafesoğlu, 2003: 81).
Bu suretle İpek Yolu'nun Çin sınırından Amuderya ırmağı kıyısına kadar
ulaşan pek uzun kesimi Gök-Türk Hakanlığı ülkesi içinden geçmekteydi.
Böylece İpek Yolu Hunlar ve Yüeciler’den sonra üçüncü defa Türklerin
eline geçmiş oluyordu (Koca, 1980:70,71, Kafesoğlu, 2003: 81). Bu nedenle Türk
tüccarları bu yolun sağladığı iktisadi ve ticari imkânlardan yeteri kadar
istifade etmişlerdi. Hatta Türk tüccarları da tıpkı diğer tüccarlar gibi ipeğin
anavatanı olan Çin'e kadar giderek Çinli ihracatçılardan aldıkları ipek ve
diğer ticari emtiayı kervanlarına yükleyip tam bir emniyet ve güven içinde
İran'ın iç kısımlarına, hatta Medain’e kadar ulaştırıyorlardı. Türk
tacirlerinin İran'ın belli başlı şehirlerinde yaptıkları bu alış verişten büyük
kazançlar sağladıkları bir gerçektir (Kitapçı, 989 a:74,75, Kitapçı. 1989 b,
66).
Aslında Türk tüccarlarının Çin'e daha yakın olmaları nedeniyle diğer
tüccarlardan çok daha avantajlı bir durumda olduklarını görüyoruz.
Nitekim Çin kaynaklarından Tou-Men adındaki bir Türk beyinin birçok
taraftarları ile birlikte ipek satın almak için Çin hudutlarına kadar
geldikleri ve fazla miktarda ipek aldıkları bildirilmektedir (Asım, 1316:
42).

el-Belazuri'nin bildirdiğine göre İran hükümdarı Anüşirvan Türk Hükümdanyla
aralarındaki savaşı sona erdirmek için bir anlaşma teklif etti. Sulh içinde olmayı ve işlerinin
birlik ve beraberlik içinde olmasını istedi. Dostluğunu göstermek için de kızı Livunseyi
onunla evlendirmeyi ve böylece onunla akrabalık kurmayı arzu ettiğini belirtti. Ancak O,
Türk Hükümdarına kanlarından birisinin evlat edindiği hizmetlisini gönderdi. Ve ona kızım
diye bildirdi. Türk Hükümdarı da ona kızını hediye etti. l-Belazurinin bu ifadesini teyit
eden Cahız da ifadesinde Hüsrev Perviz Hakanın kızıyia evlendi, bu evlilikten sonraları
Sasani Hükümdarı olan Şiraveyh (629. M.) doğmuştur. İbnü'l- Esir ise Şiraveyh'in anasının
Mauriciun'un kızı Meryem (Mana) olduğunu kaydetmektedir. Bundan başka M. 629
senesinde Sasani tahtına çıkan Hüsrev HL Türk illerinde yetişmişti. Türkler Sasani İran
mukadderatına bu derece mühim tesirliydiler.
1
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2.2- Sasaniler’in Türk Tüccarlarına Takındıkları Olumsuz
Tavırlar
Fakat Türk tacirlerinin İpek Yolu ile yapmış oldukları bu tür
ticaretlerine İranlıların zaman zaman engel olmaya çalıştıkları, Türk
tüccarlarının
faaliyetlerine
müdahale
ettiklerini
kaynakların
rivayetlerinden anlıyoruz. Yine tarihi kaynaklar İranlıların Türk tacirlerine
karşı takınmış oldukları bu olumsuz ve sert tavırların bir neticesi olsa
gerek Gök-Türk Hakanlığı devrinde Türkler İran'a hücum etmişler Soğd
ülkesini istila ettikleri gibi, İran'ın içlerine Medain’e kadar da ilerleyerek
İran'ın büyük bir bölümünü idareleri altına almışlardır (Welhausen,
1963:206, Kafesoğlu, 2003: 83, Vasiliev, 1943: C. I. 251). Ayrıca Türk
Hakanlığı, İran hükümdarlarından Medyalılara ipek satmak üzere Türk
tacirlerinin İran'a serbestçe geçmelerine müsaade edilmesini de istemiş ve
bu yolda bir de antlaşma yapmışlardır (Kitapçı, 1989 b: 75, Asım, 1316:
42). Bütün bunlara rağmen İran Şahı Anüşirvan, Eftalitler’in devletine son
vermede her ne kadar cüzi miktarda katkıda bulunmasına rağmen "arslan
payını" (Kafesoğlu, 2003: 81) almış ancak bundan pek de memnun
olmamıştı. Onun için İpek Yolunun Aşağı Türkistan’dan Çine kadar olan
güzergâhını da eline geçirmek istiyordu. Bu maksatla, kendi ülkesinden
Akdeniz limanlarına ve Bizans’a yapılmakta olan ipek nakliyatını
durdurdu. Böylece hem ipek ticaretinin ünlü kervancıları olan ve Aşağı
Türkistan harekâtından sonra Gök-Türklere bağlanan Soğd (Eberhard,
1942: C. VIII, 146, vd ) ahalisinin faaliyetini baltalayarak huzursuzluk
çıkartmak ve hem de Türkleri ipek transit rüsumu (geçiş bacı) gibi yüksek
bir gelirden mahrum etmek istiyordu. Öte yandan böylelikle ezeli düşmanı
Bizans’ta kendisine baş eğebilirdi (Özergin, 1985: 8). Bunun içinde İran
şahı Türk kervanlarının İran'a getirmiş olduğu mallan yaktırdığı gibi,
bütün bunları protesto etmek için Hakan'ın İran şahı Hüsrev Perviz’e
göndermiş olduğu elçileri de hile ile öldürttü (Asım, 1316: 42, Kafesoğlu,
2003: 81, Kitapçı, 1989 b:75).
2.3- İran’la Siyasi Münasebetlerin Kesilmesi ve
Bizans’la İran’a Karşı Oluşturulan Diplomatik
İlişkiler
İran ile uzlaşma ümidini kesen istemi, Bizans'la birlikte hareket etmek
için İstanbul'a Soğdlu ipek taciri ve aynı zamanda diplomat Maniakh
bakanlığında bir heyet gönderdi. Tarihte bu, Orta Asya’dan doğu Roma
imparatorluğunun başkentine giden ilk resmi heyet idi (Kafesoğlu, 2003:
81, Ligeti, 1986:58). İstemi Han Ticaretin durmasından zarar gören bu
devleti yanma çekmeyi başardı. Gök Türkler’in doğu kolu Çin ile
mücadele ederken, Batı Gök- Türkler Sasani İran'la eski İran-Turan
mücadelesini sürdürdüler ve Bizans ile İran'a karşı dostça münasebetlere
girdiler (Ligeti, 1986: 59vd, Özergin, 1985: 8, Öztuna, 1990: C.III, 143).
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Bizanslıların "Sizabulos" (Ligeti, 1986: 60) Arapların ise “Sincibu”
(Grausset, 1980: 96) dedikleri Batı Gök- Türk hakanı istemi Han
tarafından Eftalitler’in daha önceleri sahip olduğu İpek Yolunun büyük bir
bölümüne ve İran'ın kuzeyinde bulunan bütün memleketlere Türklerin
hâkim olması üzerine (Barthold, 1975: 109, 110) İran geçit için eskiden
beri gösterdiği kolaylığı artık göstermiyordu. Sasani hükümdarları bu
cihangir milletin komşuluğundan kendi gelecekleri için son derece endişe
ediyorlardı. Bir Türk istila ordusu -daha önceleri olduğu gibi- Türk
kervanlarının ardından İran topraklarına kolayca giremez miydi? Bu her
zaman mümkündü. Onun için de Türk kervanlarına ve Türklerin
hâkimiyetinde bulunan Soğdlu tüccarlara ülkelerinde ipek satışını
yasakladılar (Hedin, 1974: 18). Çünkü Anüşirvan'ın memleketi oldukça
genişti. Hazar Denizi’nde bir takım limanları vardı. Bundan dolayı
tebasının bu ipek ticareti için donattıkları gemiler vasıtasıyla Çin'den
alabilirlerdi. Daha çok kendi tebasının ticaretini himaye ve kolaylaştırması
gerekiyordu. İpeği Türkler aracılığı ile alırsa yolun daha kısalacağı
şüphesizdi. Fakat o zaman ipek değişik kavimlerin elinden geçecekti.
Bunlarla İranlıların ve umumiyetle batı kavimlerinin kara yoluyla bu
ticareti bizzat yapmalarına eskiden beri mani olmuşlardı. Bu yolla yapılan
ticarette zarar ve kazanç pek azdı. Anuşirvan şüphesiz kendi tebasının
ticaretini himaye edip arttırmak için Türk ve Soğdlu tüccarları ülkesine
sokmak istemedi (Deguienes, 1976: C.II, 577).
2.4- Türk Devletinden Bizans’a Gönderilen İlk Diplomatik
Elçilik Heyeti
Türk ve Soğd tacirlerinin isteği üzerine, Türk İmparatorunun Batı kısmı
Hükümdarı, Çinlilerin Titöpuli (Hedin, 1974: 18), Bizanslıların Dizabulos
veya Silzibulos, Arapların ise Sincibu (Grausset, 1980: 96) dedikleri
büyük Türk Hakanı bu ticaret kopukluğuna bir son vermek ve ipek
ticaretine başka ülkelerde pazar bulmak ve müşterek düşmana, yani, İran'a
karşı bir ittifak teklifinde bulunmak üzere adamlarını Bizans İmparatoruna
yollamıştı. Heyetin başında bulunan Türk değil Soğdlu bir tüccar olan
Maniakh idi (Ligeti, 1986: 59).
Aslında Gök-Türklerle Bizans'ı ve Soğluları bir araya getiren şey ne
kaderin garip cilvesi ve ne de büyük Türk Hükümdarı İstemi Han'ın
alicenaplığı idi. Ta Bizans kapılarına kadar gelip dayanmış olan şey, uzak
doğuda hüküm süren bir fırtınanın dalgalarıydı. Türkleri ilgilendiren tek
şey İran'ın küstahça Türk tacirlerini ve elçilerini öldürmüş olması
sonucunda ortaya çıkan siyasi ve askeri krizdi. Bu ittifakın yalnız askeri
ve siyasi yanı sadece Türkleri ilgilendirdiği gibi, aynı zamanda İpek
Yolu'ndan elde edilen çok büyük gelirler de yine Gök-Türk
İmparatorluğunu ekonomik yönden mühim etkiliyor ve ilgilendiriyordu.
Şu halde yeni Türk İmparatorluğu, Çin'le İran arasına girmiş önemli bir
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köşe teşkil ediyordu. Çin’den batıya doğru sevk edilen bütün mallar
zorunlu olarak bu imparatorluk topraklarından geçecekti (Hedin 1974:1415). İran'ın durumu Çin İmparatorluğunu da oldukça rahatsız etmekte idi.
Bunu Çin hududu valisi P'ei chü (Pei kou) tarafından VII. yüzyıl
başlarında Orta Asya ticaret yollarının durumu hakkında sunulan rapordan
çıkartıyoruz (Eberhard, 1990: 194).
Gök-Türkler için en iyisi, Sasani ülkelerine uğramadan, ipek ticaretini
daha uzakta bulunan Bizans İmparatorluğuyla dostluk kurarak, Bizans
pazarında yapmaktı. İpek ticareti bakımından bu daha karlı olduğu gibi,
askeri bakımdan da karlı olurdu. Zira Bizans pazarlarında bu mallara olan
ihtiyaç ve istek daha fazla olduğu gibi, Bizans’la kurulacak dostluk askeri
bakımdan da faydalı olabilirdi, zira Bizanslılarla Acemlerin arası zaten
eskiden beri açıktı.
İşte bütün bu olaylar sonucu Gök Türk hakanının Bizans İmparatoru II.
Justinus'a gönderdiği Maniahk başkanlığındaki elçilik heyeti yola
çıkmıştı. Bizans tarihçilerinin yazdığına göre bu yolculuk uzun sürmüş
Aşağı Volga ve Kafkasya'ya (Grausset, 1980: 96) oradan da mutat yoldan
kolayca Bizans'a varıncaya kadar çok memleket geçmişti (Ligeti, 1986:
62).
2.5- Türk Elçilik Heyetinin İstanbul Seyahati
O sıralarda tahtta bulunan İmparator II. Justin (Ostrogorskv, 1991: 73)
Türk elçisinin teklifleriyle çok ilgilenmiş olmalı ki, Sizobulos'un yolladığı
"İskit harfleriyle" (Türk harfleri) (Kafesoğlu, 2003: 322, İskitlerden
Maksat Gök Türklerdir. Y.B.) yazılı mektubu tercümanlarına okutmuş ve
Maniakh’ın ağzından Türk teşebbüsünün ciddiliğini anlamıştı. Saray
adamlarından ise, adetleri üzere onların sadece ne iş için geldikleri
bakımından değil, o uzak memleketlerin teşkilatı ve siyasi durumları
hakkında da sorguya çekmelerini istedi (Ligeti, 1986: 62). Bizanslı
tarihçiler bundan dolayıdır ki, daha o zamana kadar Orta Asya ve doğu
halkları, onların kültür ve yaşayışları hakkında bilgiler bulunmuyordu. Bu
elçilik heyetinden Türkler ve Türk ülkeleri hakkında bilgi edindiler.
Aslında İranlılara karşı bir ittifak teklifi sunmak amacıyla Bizans'a
giden ve Türklerin şimdiye kadar az bilinen güçlerini etrafa yayan elçileri,
aynı zamanda Orta Asya’nın diğer tebaa devletleri hakkında da
açıklamalarda bulunmuşlardı. Resmi görevliler açısından birçok
değişikliklerin olduğu son on yılda Türkler ve Bizanslılar birbirlerini iyice
tanımışlardır. O devirde Yunan yazarları, Orta Asya devletleri ve Türkler
hakkında çok az şey biliyorlardı (Boulnois,1966: 134, vd).
Gök Türk elçileri ile Bizanslılar arasında bir ittifak anlaşması yapılması
için çalışmalar başladı ve sonunda bir anlaşma yaptılar. Buna göre;
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a- Onlara sınırlarına yakın olan bütün düşmanlar tarafından (acemler
kastedilmiş olmalı) Bizans'a karşı ortaya çıkabilecek her hangi bir
saldırıda Gök Türkler Bizans’ın yanında yer alacak (Ligeti, 1986: 63).
b- Yeni anlaşmaya göre Bizans, her şeyden önce ipek ticaretinde
öncelik hakkı istiyordu.
c- Maden tesfıyeciliği ile mütehassıs olan Türkler, Soğdlulara aynı
zamanda iyi kalite demir de tedarik edeceklerdi (Boulnois, 1966: 135).
Türk elçilik heyeti başkanı anlaşmayı ellerini göğe kaldırarak yemin
etmek suretiyle mühürlemiş, bu taahhütleri yerine getirmeyecek olursa
kendisinin en korkunç belalara uğramasını dilemişti (Ligeti, 1986: 63).
Gök Türkler ve diğer doğu devletleriyle yapılan bütün görüşmelerde,
Bizanslılar ticari çıkarlarını hiç bir zaman unutmazlardı, hatta çıkarlar
görüşmelerin başlıca konusunu teşkil ederdi. İmparatorlar, özellikle II.
Justinion devrinden itibaren Türklerle ve İran’la yapılan sınır ticaretinde
sınırlarda Commerciari ve Comites Commerciorum denen memurlar
imparator adına ipek ve diğer doğu mallarını bizzat satın alarak saraya
gönderirlerdi (Hedy, 2000: 21-22).
İran aleyhine Bizans’la bir ittifak yapmak için gelmiş olan Gök Türk
heyeti Bizans’ın ilk ipek mahsullerini görünce hayret içinde kalmışlardı.
Fakat bütün bunlara rağmen Bizans’ın Orta Asya’dan gelecek olan ipek
ve ipeklilerine şiddetle ihtiyaçları vardı. Çünkü o devir, Şarki Türkistan
modalarının garp kıyafetine hâkim olduğu devirdi (Danişmend,
1983:126).
Gök Türk elçileri Bizans’ın ilgisini fazlasıyla çekmiş olacaklar ki,
bunlar derhal bu dostluk ziyaretini iadeye karar verdiler. Hem de
böylelikle Gök Türklerin kudretleri ve zenginliklerini gözleriyle görme
imkânını elde edeceklerdi.
2.6- Türk Yurtlarına Gelen Bizans Elçilik Heyeti
Nitekim yol hazırlıkları tamam oluncaya kadar Gök Türk heyeti de
bekletildi. Büyük bir hazırlıktan sonra bir yıl sonra 568 yılının Ağustos
ayında Bizans İmparatoru, Kilikyalı Zemarkhos başkanlığında bir grup
elçiyi, Maniahk'a geri dönüş yolculuğunda eşlik etmeleri ve İstemi Han'a
dilediklerini iletmeleri amacıyla gönderdi (Boulnois, 1966: 136).
Türk elçileri ile birlikte Karadeniz - Kafkaslar - Hazar Denizi - Aral
Gölü arasından Talaş yolu (Kafesoğlu, 2003: 82) ile Soğdların
memleketine vardılar (Ligeti, 1986: 64). Soğdların ülkesindeki ilk mola
yerinde Türkler tarafından Bizanslılara demirden yapılmış ve onların
hayatları boyunca görmedikleri alet ve edevat satmak istemişlerdir.
Türkler kendi ülkelerinde bu kıymetli madeni çıkarttıklarından bu
madenden her türlü eşya yapımını da çok iyi bir şekilde biliyorlardı.
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Zemarkhos kafilesinin geçtiği bölgelerde demirin oldukça fazla
miktarlarda çıkartıldığını ve Türklerin bunu Bizanslılara göstererek,
birçok silah alet ve edavattan satmak isteklerini söylemişlerdi (Sümer,
1960: C.24, Sayı: 96, 567).
Yeniden teşkil edilen kafile çok geçmeden Sizabulos’un oturduğu yere,
"Ek-Tag" (Esin, 1972: C. I, 328) adlı dağın yanında uzanan Yulduz
vadisindeki yazlık merkezine vardılar (Grousset, 1980: 96). Ek-Tag, Gök
Türklerin dilinde Altındağ demektir (Esin, 1972: C. I, 567, Ligeti, 1986:
64). Mevsimin yaz olması nedeniyle Gök Türk Hakanı Yulduz Yaylasında
bulunan yazlık sarayında ikamet ediyordu.
Bizans İmparatorunun Türk Hükümdarına göndermiş olduğu elçi
Zemarkhos bu hükümdarı çadırda bir iskemlenin üzerine oturmuş bir
halde buldu. İskemle iki tekerleğe dayanıyordu (Deguienes, 1976: 580).
İcabında önüne at koşularak çekilebiliyordu (Ligeti, 1986: 65).
Zemarkhos büyük Türk hakanı Sizabulos'u büyük bir saygı ile selamladı.
İmparatorların hediyelerini verdi ve iki memleket arasındaki samimi
dostluğu belirten kısa bir nutuk söyledi. Burada Hakana hitaben;
" - Ey Romalıları seven ve başarıları ile hoşnut olan, bu kadar çok
milletlerin başkanı ve hâkimi, Büyük imparatorumuz size birçok
mutluluklar temennisinde bulunmaktadır. Düşmanlarımızın tümüne
Allah'ın izniyle galip geleceksiniz. Sizin hakkınızda Cenab-ı Hak'tan
dilediklerimiz dostanedir. Türkleri ve onlara tabi kavimleri dostlarımız
sayıyoruz. Böylece biz size karşı nasıl davranıyorsak, sizler de bize karşı
öyle davranınız" (Deguienes, 1976: C.I. 50).
İstemi Han buna aynı anlamda sözlerle cevap verdi (Ligeti, 1986: 65).
Bizans ile yapılan anlaşmayı onayladı ve Bızans’ı ipek ile donatma
görevini de bizzat üstlendi (Boulnois, 1966: 136, vd). Türk hakanı ile
Bizans elçisi arasında ortak düşmanları Sasaniler’e karşı sağlam bir ittifak
tesis edilmişti. Böylece Türk Hakanı Sasaniler’e karşı savaş ilan etmişti.
572'de Bizanslılarda İran ile savaşa başlayacaklar ve bu savaş 20 yıl
sürecektir (572-591) (Grousset, 1980: 96, Ligeti, 1986: 65).
Böylece Türkler de 570 yılından itibaren batıda Azerbaycan'a kadar
ilerlemişti (Kafesoğlu. 2003: 82). Aynı zamanda Batı Gök Türkleri ile
Bizanslılar arasında çok sıkı ilişkiler devam etmiştir. Zemarkhos aşağı
Volga, Kafkasya yolu ile İstanbul'a geri dönerken İstemi Han, Anakast
adında ikinci bir elçiyi yola çıkarmıştı. Bizanslılarda ona arka arkaya
Eutukios, Valentinos, Herodyen ve Kilikyalı Pavlov adlarındaki elçilerini
göndermişlerdir (Grousset, 1980: 96).
Başlangıçta, her iki tarafta yeni ilişkileri büyük çaba göstererek
körüklediler. Türk İmparatorluğuna gitmek üzere İstanbul'dan elçi üzerine
elçi hareket ediyordu. Dönüşlerinde büyük kervan silsilelerini
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getiriyorlardı. Şöyle ki, az zamanda İstanbul'da ticaret bahanesiyle
yerleşen Türklerin sayısı bir kaç yüzü buldu (Hedy, 2000: 18).
İstemi Han Bizans ile işbirliği yaparak Anuşirvan'ı İpek Yolunu
açmaya zorlamak gayesi güden siyasetinde başarıya ulaşmış, 571 yılında
Sasani-Bizans çatışması başlamış, hâkimiyetlerini Harezm üzerinden
Kafkasların kuzeyindeki Kuban ırmağının kuzeyine kadar yaymış olan
Gök Türkler, o sıralarda Azerbaycan'a da girmişlerdi (Kafesoğlu, 2003:
96).
Zemarkhos'un seyahat raporu, İç Asya’nın o zamanlar kudretinin
doruğunda bulunan ve Çağdaşları iki büyük imparatorluğu (Bizans ve
Sasani) siyasi yönden peşinden koşturacak kadar büyük bir cihan devleti
olma yolunda bulunan bir kavmin, Gök Türklerin (Liegeti, 1986:68), daha
doğrusu Orta Asya Türklüğünün medeni hayatı ve kudretini gözler önüne
sermesi bakımından pek kıymetli bir vesikadır (Kafesoğlu, 2003: 96). Ne
kadar kısa da olsa Zemarkhos'ın bu raporu bize hayli şey göstermektedir
ve bu haliyle de VI. Yüz yılda İç Asya’yı tanıtan en ciddi en fazla değer
verilen kaynaklardan biridir. Çin tarihçilerinin aynı çağa ait notları bu
kaynağı adeta noktası noktasına doğrulamaktadır (Ligeti,1986:69).
2.7- Bizans’la Gök Türkler’in Arasının Açılması
Türk Hakanı ile Bizans İmparatoru arasındaki iyi niyetli olarak yapılan
ve Sasanilere karşı ittifakı amaçlayan bu anlaşma uzun sürmedi. Türklerle
Bizanslılar arasına soğukluk karıştı, hatta bir birine karşı düşman
durumuna girdiler. Zemarkhos'un şanlı elçilik seferinden ancak sekiz yıl
geçmişti ki, Türkler, Bizanslı elçileri artık bambaşka bir tavırla
karşılamışlardı. Bununda nedeni;
Bizans tahtına yeni bir imparator, Tiberius (576-582) geçmişti
(Ostrogorsky, 1991:73). Bu Kayser daha saltanatının ikinci yılında Gök
Türklerle olan ittifakın yenilenmesini, kuvvetlendirilmesini lüzumlu
görmüştü bunda da kaygılanmakta haklıydı. Çünkü Bizans devleti bir
yandan Gök Türklerle İran'a karşı anlaşma yaparken, diğer yandan da Gök
Türklerin idaresi altından kaçan ve Gök Türklerin düşmanı olan Avarları
himaye ediyordu (Kurat, 1992: 24-30). Halbuki daha önce Gök-Türk
Kağanı İstemi, Türk ilme gelen Bizans elçisi Zemarkhos'a; "Avarların
Türk hâkimiyetinden kaçtıklarını" söylemiş, hatta Bizans'ın Avarlara sahip
çıkmamaları için iki devlet arasında bir anlaşma dahi yapılmıştı (Kurat,
1992: 24).
576 yılında Bizans İmparatoru II. Tiberius yeniden Valentinus'u Batı
Gök- Türklerine elçi olarak göndermişti. Fakat elçi Yukarı Yulduz'daki
merkeze vardığında İstemi Han yeni ölmüştü (576). Oğlu ve halefi,
Çinlilerin Tateu dedikleri hükümdar Tardu (575-603) elçiye karşı oldukça
sert davranmıştı (Grausset, 1980: 97). Valentinus, kibirli Gök Türk
665

Hakanını, Bizans’ın süslü ve yaltak diliyle selamladıktan sonra yeni
Kayserdi Tiberius'un tahta çıktığını ve bu ziyaretinden amacının İstemi
Han ile yapılmış olan siyasi ve askeri ittifakın yenilenmesi olduğunu
bildiri. Bizanslıların amacı, Gök Türklerin İran üzerine hemen saldırması
idi.
Gök Türk devletinin başına yeni Hakan olmuş; daha önce Bizans ile
yapılan anlaşmaları, verilen sözleri hatırlayan ve bu anlaşmalara Bizans'ın
ihanet ettiğini, böylece yalancılıklarını elçinin yüzüne vuran Tardu, şöyle
diyordu:
"-On türlü diliniz var ama, hileniz birdir. Kılıçlanarak değil,
atlarımızın ayakları altında karınca gibi ezilerek öldürülmeyi hak eden bir
kavme (Avarlara) sizler yardım ettiniz. Biz nasıl olsa o korkak kavmin
hakkından geliriz" (Ligeti, 1986: 72, Kafesoğlu, 2003: 96). Tardu daha da
kızmış ve Bizans elçisine hem Bizans'ın bu ihanetinin hesabını sormak ve
hem de Türkün cihan hâkimiyeti mefkuresini belirtmek için "Biz,
Dinyeper'in, Tuna'nın ve Makedonya'daki Meriç'in nereden aktıklarını,
Avarlar’ın Bizans ülkesine ne taraftan gittiklerini bilmez değiliz.
Bizanslılar şunu çok iyi bilmeliler ki, doğudan batıya kadar bütün
kavimlerin efendisi Gök Türklerdir. Bunu iyice kafanıza koyun" diyordu
(Ligeti, 1986:72).
Anlaşmaya ihanetle suçladığı Bizansı cezalandırmak üzere Bohan diye
bir komutanın emrindeki büyük bir Gök Türk birliğini Bizans'ın
Kırım'daki mevkiine karşı yollamış, ancak Batı Gök Türkleri ile
Bizanslılar arasındaki bu çatışmalar Gök Türklerin Sasaniler’e karşı
sürdürdükleri savaşa ara vermişti (Grausset, 1980:97). Tardu Kağan İran'a
karşı büyük başarılar kazanmış, Hoten bölgesini hakanlığına bağlamış,
Şehinşah Orumuzd IV. "Türk-Zade" (579-590)2 zamanında, Bizans-Sasani
savaşlarında, İran içlerine müdahale etmişti. Bir Hazar Türk Başbuğu
Derbend'i kuşatırken, diğer Gök Türk ordusu Herât, Bedgiç
(Kafesoğlu,2003:103), Baktriya'yı ve Toharistan'ı işgal etmişti (Grausset,
1980: 97). Hatta Sasani kumandanı Bahram Çûpi'nin İran hükümdarı
Ormuzd'ı tahttan indirerek yerine Husrev Perviz'i çıkartmasında Hakanın
rolü olmuş, ancak, Husrev Perviz'in tahtı bırakıp kaçmasıyla Bahram
kendini "Şehinşah" ilan etmişti. Bizans’ın müdahalesi ile mağlup edilen
Bahram ise kaçarak Hakana sığınmıştı. Yeniden İran tahtına sahip olan II.
Previz Bizans devleti ile İran Ermenistan’ın bir kısmını Bizanslılara terk
eden bir barış anlaşması imzaladı (Ostrogorsky, 1991:73, Honigman,
1970: 26,27).
Her halükârda, 597-598 yıllarında, Belh ve Kunduz gibi
memleketleriyle birlikte bu ülkenin artık İran'a değil Batı Gök Türk'lerine
Anuşirvan'ın oğlu olup, Gök Türk Prensesi'nden doğduğu için "Türk Zade" diye
anılmaktadır.
2
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ait olduğunu (Grausset, 1980:97 vd, Kafesoğlu, 2003:103) ve aynı
zamanda İran üzerinde Tardu'nun nüfuzlu bir durum kazanması, onun, 598
yılında Bizans imparatoru Maurikios'a gönderdiği mektubun başlığında
ifadesini bulan azametini göstermektedir. "Dünyanın yedi ırkının büyük
başbuğu ve yedi ikliminin hükümdarı Hakan'dan Roma İmparatoruna..."
(Kafesoğlu, 2003: 103).
Çin kaynaklarına göre, bu tarihlerde Tardu, Ötüken, Kuzeybatı
Moğolistan, Aral gölü havalisi, Kaşgâr, Aşağı Türkistan (İslami
kaynaklarda Maveraünnehir) ve Merv'e kadar Horasan sahaları üzerinde
hâkim bulunmakta ve ulu Hakan olarak "Bilge Kağan" unvanını taşımakta
idi (Togan, 1964: C. VI, 21-64). Nitekim 630'da Gök Türklerin ülkesini
ziyaret eden bir Çin hacısı olan Hüen-Chang'ın belirttiğine göre
Toharistan, Kunduz'da oturan ve Batı Gök-Türklerin Kağanının oğlu olan
bir Teğiz'in hâkimiyeti altındaydı.3
Bu dönemde Gök Türk imparatorluğunun sınırları oldukça genişlemiş
ve bir asır sonra yazılacak olan Kuşo-Saydam'daki Kül-Tigin Yazıtları en
yüksek noktasına çıkmış Türklüğün büyüklüğünü destani bir ifade ile
kutlamaktadır: "Yukarda mavi gök ve aşağıda yağız yer yaratıldığında
bunların arasında insanoğlu da yaratılmıştı. İnsanoğlunun üzerinde de
atalarının Bumin Kağan ve İstemi Kağanlar yükseliyordu. Hükümdar
olduktan sonra Türk soyunun törelerini ve devletini kurdular ve hüküm
sürdüler. Dünyanın dört bir yanında çok düşmanları vardı, fakat orduları
ile üzerlerine yürüyerek dünyanın dört bir köşesindeki pek çok kavmi
yendiler ve barışa kavuşturdular. Onların başlarını eğdirdiler ve dizlerini
çöktürdüler. Bizi doğuda Kadırhan ormanına (Kingan dağları) geride,
(batıda) Demir Kapıya (Aşağı Türkistan) kadar götürdüler. Birbirinden
bu kadar uzak bu iki uç arasında Gök Türkler hâkimdi. Bunlar Bilge
Kağanlar, Kahraman Kağandılar, bütün buyruk ve beyleri, kavim,
(bodun) hep bilge ve cesur imiş..." (Orkun, 1987: 2-3).
Bu meşhur efsanevi yazılarda sergilenen manevi ve ahlaki
fikirlerini değerlendirilmesi ve tartışılması bizim konumuz dışındadır.
Ancak bu fikirler yüzlerce yıl varlığını devam ettirecek olan Türk
devletlerinin temelini teşkil eden fikirler olacak, onlara ışık tutacak ve
ebediyete kadar ilahi bir düstur gibi Türklüğün önünde meşale olacaktır.
2.8- Sasaniler’e Karşı Savaş İttifakı
Şıbi Hakan devrinde (603-619) Gök Türkler Sasanilerle iyi geçindiler.
Bundan istifade eden Hüsrev Perviz'in orduları bütün Ön Asya'yı ve
Mısır'ı işgal etti. Avrupa'ya gelmiş olan A varlar ise sanki İran'la ittifak
etmiş gibi Bizans üzerine çullanmıştı. 619'da İran orduları Kadıköyü'ne
Çin kaynaklarına göre Hakanlığın genişliği Doğudan Batıya 10 bin "Li" ve Kuzeyden
Güneye 5-6 bin "Li" idi. Takriben 10,5 milyon km2 civarındadır.
3
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kadar gelmişti (Kurat, 1992:29, Honigman, 1970: 1-35). Hz. Peygamber'in
mübarek mektubunu yırtan da bu mağrur Sasani hükümdarı idi (Kitapçı,
1989b: 129).
Orta çağların en büyük iki devleti arasında geçen bu mühim hadiseyi
seyrederken, bu iki ülkenin bir biri aleyhine siyasi üstünlük sağlamış
olması belki Arap Yarımadası’nda siyasi bir değişiklik arz etmezdi ama,
Sasani hâkimiyetine karşı düşman vaziyeti alan Müslüman Araplar bu
savaşları dikkatle takip ediyorlar, İran ordularının bu kadar büyük
muzafferiyeti erini büyük bir endişe ile karşılaşıyorlardı. Bu meselede
Müslümanlar ehl-i kitap olan Bizans'ı, Mekke müşrikleri ise Mecusi İran'ı
tutuyorlardı (Togan, 1981:73. Şeşen, 1969: C. XV, 13. Turan, 1978:212).
Bununla birlikte milletlerin, daha o devirlerde de mevcut olan birbirleri
arasındaki bağlılıklar, Kur'anı Kerim'in Mekki ayetlerinde şaşılacak
telmihlerle bize hatırlatılmaktadır (Hamidullah, 1991: C.I, 14). Gerçekten
de 0, 30 sayılı ve "Rûm" adını taşıyan suresinde, Müslümanların bu
olaylara dair besledikleri alakayı dile getirmekte ve bir kaç sene zarfında
durumun tersine döneceğini evvelden haber vermektedir:
"...Yakın bir ülkede Rumlar mağlub oldular; onlar bu
mağlubiyetlerinden sonra galip geleceklerdir: On sene içinde; evveli ve
sonrası Allah'ın emrine bağlı olarak... O günde Müminler, Allah'ın
yardımıyla feraha çıkacaklardır. Allah dilediğine yardım eder; o, çok
kudretli ve çok merhametlidir." (Kur'an-ı Kerim, XXX/2-5).
Gerçekten de, olayın üzerinden dokuz sene geçmişti ki, Hicretten 6 yıl
evvel "Ateşe tapanlar" (İranlılar), Müminler (Bizanslılar) karşısında
Nineva şehri yakınında ağır bir mağlubiyete uğradılar; öylesine feci bir
mağlubiyet ki, İran tahtını işgal edenler arasında çok sayıda ve kısa zaman
aralıklarıyla değişiklikler husule geldi. İran bunun altından ebediyen
çıkmasını bilememiştir.
Bütün bu gelişmelerde Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Müslüman Araplar
doğudan Gök Türklerin ve Batıdan da Bizanslıların İran üzerine
müttefikan hareket etmeleri üzerine, Arap milli duygusu ile de mütenasip
Türklere büyük bir sempati ile bakıyorlardı. Çünkü Orta Çağlarda güçlü
bir imparatorluk olan İran Mecusileri müşrik Araplarla ittifak etmişler ve
İslam Peygamberini ve onun getirdiği akidelerini yeryüzünden silmek için
çalışmaya başlamışlardı.
2.9- Son İran Şahı'nın Türkler Tarafından Öldürülmesi
Gök-Türk-İran, İran-Bizans ve diğer taraftan Gök Türk-Bizans, İranArap münasebetlerinin Sasaniler’i fena bir akıbete sürükleyen bir şekilde
son bulması, Arapların Sasaniler lehine gelişerek onların ülkelerini zapt
etmeleri, hatta Şehizşah'ı takip ederek Horasan ve oradan Amuderya
sahillerine kadar ilerlemeleri şüphe yok ki Türk yurtlarında bundan
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sonraki İpek Yolu mücadelelerini bir başka platforma çekecek ve artık
Türk yurtlan Türk - Arap mücadelelerine sahne olacaktır.
İran'ın Müslümanlar tarafından fethi üzerine kaçan İran kralı III. Yezdi
Cerd daha önce mücadele ettiği Türklerin hükümdarı olan Nizek
Tarhan'dan yardım istedi. Nizak Tarhan'ın İran kralı Yezdı Cerd'in kızıyla
evlenmek istemesi ve Şehin Şah'ın da buna karşı çıkması üzerine Nizek
Tarhan Araplarla birlik olup Yezdi Cerd'i el- Cünabiz'de yenmiş ve
adamları öldürülen İran şahı, Merv’e kaçmıştı. Ancak buranın halkı şehrin
kapılarını açmadı. Bir rivayete göre onun el-mığrab ırmağı kenarında bir
değirmende gizlendiğini haber alan Türk hükümdarı Nizek Tarhan
adamlarını ona gönderdi ve onlar da III. Yezdi Çerdi değirmencinin
evinde öldürdüler (el-Belazuri, 1987:454). Böylece İslam’ın en büyük
düşmanı ve Hz. Peygamberin mektubunu yırtarak küstahça hakarette
bulunanların öldürülmesi yine Türklere nasip olmuştur.
III. Yezdicerd, 12 asırlık koskoca bir imparatorluğun bu talihsiz
hükümdarı hiçte asaletine lâyık olmayan bir şekilde ölmüş (Hitti, 1989:
C.I, s.240) ve artık bu imparatorluğun yıkılmasıyla Çin'den gelip Orta
Asya Türk topraklarından geçen ve Orta doğuya uzanan tarihi ticaret İpek
Yolu'nun Ortadoğu bölümü Müslüman Arapların eline geçmiş oluyordu.
Aslında Araplar bununla da yetinmeyecek ipek Yolu'nun Türk
yurtlarından geçen kısmına da sahip olmak için Türklerle mücadeleye
girişeceklerdir.
Buraya kadar yapmış olduğumuz izahlardan, doğudan Büyük Gök
Türk İmparatorluğunun VII. yüzyılın ilk yarısında çökmeye başlaması ile
birlikte artık bir müddet İran'ın İpek Yolu ticaretini serbest bıraktığını,
Bizans'ın ise bu mücadeleler sonucunda İpek Yolu ticaretinden doğrudan
bir kazanç elde edememiş olsa da, bu serbestlikten ancak bir kaç sene
yararlanabildiğim ve Türklerle doğrudan doğruya olan ilişkilerinden uzak
doğu milletleri, uygarlıkları, gelenek ve görenekleri, sanayileri ve
ticaretleri hakkında daha doğru bilgi edindiklerini görüyoruz.
Ayrıca Arapların; İran-Türk, Türk-Bizans ve Bizans-İran
mücadelelerinden en kârlı bir şekilde çıktığını, bunun da İpek Yolu
ticaretinin ve bu ticareti ellerinde tutabilmek için uzun bir süre Türk
yurtlarında mücadeleye girişeceklerini göreceğiz.
Bundan sonraki sayfalarda bu konu üzerinde ayrıntılı bir şekilde
durulacaktır. Şimdi biz yeniden VII. yüzyıl başlarından Talaş meydan
muharebesi (751) ne kadar Türk yurtlarında Çinlilerle yapılan İpek Yolu
mücadelelerine dönelim.
II. Gök Türk devletinin kuruluşundan itibaren Çin ile Orta Asya ticari
münasebetleri Gök Türk devletinin yıkılmasından sonra da devam etmiş
ve bu münasebetler Çinlilerin 751 'de Araplar tarafından Türkistan'dan
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çıkarılmalarına ve hatta daha da sonraya Uygurların yıkılışına kadar
devam etmiştir.
3- GÖK TÜRKLER DEVRİNDE ÇİNİN AŞAĞI TÜRKİSTAN
HAREKATI
Orta Asya Türk devletlerinin Çin'le yaptığı ticari münasebetlerin en
canlı olduğu zaman T'ang sülalesinin (618-907) sonlan ile Sung sülalesi
(960-1279) zamanlarında olmuştur. Çin'in komşuları ve diğer uzaktaki
ülkelerle yapmış olduğu ticaret -bilhassa ipek ticareti- kervanlarla
yapılmıştır. Bu ticaret şekli T'ang sülalesinin kurulmasından sonra en
yüksek noktasına erişmiştir. Çin'in komşuları ile yaptığı ticarette her iki
ülkenin mallarının değiştirilmesindeki gelişmeyi görmek mümkündür
(İzgi, 1987: 31-32, İzgi, 1978: s. 102. İzgi, 1989: s.94).
Orta Asya'da Gök Türk İmparatorluğu’nun parlak bir devir yaşandığı
bu yıllarda, Gök Türklerin başında daha önce isminden bahsettiğimiz
Tung Yabgu bulunuyordu.
Tung Yabgu'nun başta olduğu bu yıllarda Gök Türk devleti Çın ile
dostane ilişkiler kurmuş ve ticaretin gelişmesi için barış ortamını
hazırlamıştı. Hatta bu çağda Çin'den Hindistan'a gitmek üzere Gök Türk
İmparatorluğu'nu bir baştan bir başa geçerek yollar, şehirler, gören ve hatta
Orta Asya'nın dini ve kültürel hayatı ile ilgili çok çekici bilgiler veren Çinli
Budist rahip Hiuen-Tsang, Tung-Yangu'yu da ziyaret etmiştir (Togan,
1964: C. IV, 21-64. Ligeti, 1986: 69-86, Kafesoğlu, 2003:104).
630 senesi Gök Türk tarihinin karanlık yıllarıdır. Artık bu tarihten
itibaren içeride devlete karşı yapılan başkaldırmalar nedeniyle, hem Doğu
Hakanlığı ve hem de Batı Hakanlığı Çin'e boyun eğmek zorunda kaldı.
Çin'de Tang sülalesi iktidara geldikten (618) ve idaresini
güçlendirdikten sonra Batı ile olan ticaretini siyasetinin ilk planına almıştı.
Gök Türklerin zayıflamasından sonra Doğu Türkistan ile yeniden
ilgilenmeye başlayan Çin, Gök Türklerin iç mücadelelerinden de
yararlanarak güçlü bir orduyu 640 yılında Turfan üzerine gönderdi
(Eberhard, 1990:204). Turfan Kuzey İpek Yolu üzerinde bulunduğundan
önemli bir stratejik yere sahipti. Turfan'dan batıya ilerleyerek, orta yol
üzerindeki Karaşar, Kuçar, Kaşkar'ı aldı ve güneye dönüp Hoten ile
Yarkent'i istila etti. İç savaşlar ve Çinlilerin Türkistan'a doğru ilerlemeleri
ile Türklerin kuvvetleri azalmaktaydı (Eberhard, 1990:204).
Fakat bu istilalar ile Türkistan'daki Türklerin sayılan hiç bir surette
azalmamıştır (Eberhard, 1990:203).
Çin'in Orta Asya'da başlatmış
olduğu bu hareket sonucunda Müslüman ülkelerinden ve Soğdiyana'dan
Çin'e ticaret kervanları akın ederek çok miktarda lüks eşya getiriyorlardı.
Bu suretle Çin'in hükümet merkezinde çok büyük ticaret evleri açılıyor ve
bazı mahallerde yabancılar kendi memleketlerinde olduğu gibi
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yaşıyorlardı. Hatta ilk Müslümanlara da bu zamanlarda tesadüf edilir.
Bunlar, Çin'den ipekli kumaş alıyorlar ve bulabildikleri bütün kıymetli
eşyaları topluyorlardı (Eberhard, 1990: 205, İzgi, 1980: C.II/I, 58-61).
Bu müddet zarfında Batıda Türklerin kuvveti çok azalmış, bundan
başka Batı Türklerinin dikkatleri şimdi kendileri için yeni bir tehlike teşkil
eden İslamiyet’in intişarından sonra Arapların Türk yurtlarına yapmış
oldukları fetih hareketleri nedeniyle batıya dönmek zorundaydı (Kitapçı,
1989: 88, Eberhard, 1990:206). Çin hükümeti ise bir kez daha işgal ettiği
bu yerlerde bir takım köklü düzenlemeye girişti. Karaşar, Kuçar, Kaşgar
ve Hoten şehirlerine kalabalık askeri birlikler yerleştirerek, "Dört
Garnizon" denilen bir savunma zinciri kurdu (Özergin, 1985: 9).
4- ÇİN’İN TÜRK YURTLARINDA OLUŞTURDUĞU ASKERİ
TEŞKİLAT (DÖRT GARNİZON)
658 yılında Batı Gök Türk Devleti yıkılınca (Kafesoğlu, 2003: 105)
Çinliler Türk topraklarını doğrudan kendilerine bağladılar ve orada
mahalli hükümetler kurdular. Dört garnizon adı ilk defa bu sene duyuldu.
Bu tabir o sıralarda Kuça, Hoten, Kaşgar ve Tokmak şehirlerini içine
alıyordu (Salman, 1990: C. LIV/211, 921).
Çin İmparatorluğu Dört Garnizon adı verilen askeri hattı, kendi
batısındaki sayılan 20'yi aşkın ülkelere karşı kurmuştu (Salman, 1990: C.
LIV/211, 922). Batı Gök Türk devletinin yıkılmasıyla (658) bölgede
kurulan Sarı ve Kara Türgiş devletine karşı takınmış olduğu tavrılar, diğer
ülkelere karşı tavrı menfaati icabı değişik olan Çin İmparatorluğu, elbette
ki güçlü Türk devletlerine karşı özel ilgi gösteriyordu. Türk yurtlarından
büyük gelirler elde edeceğini çok iyi bilen Çin İmparatorluğu'nun kurmuş
olduğu bu dört garnizon, Batı ülkelerine karşı takip ettiği menfaat
politikasının bir ürünüdür, daha doğrusu bu politikanın sonuçlarından
biridir. Dört Garnizon'un kuruluş sebeplerini açıklamaya girmeden önce
Dört Garnizon'un kurulduğu bölgenin coğrafi, askeri ve ulaşım durumunu
göz önüne alarak bölgenin jeopolitik mevkiine bakmamız gerek.
Batı ülkelerine yönelik olarak kurulmuş olan bu askeri tesisatın iki
aşamada ele alınması çok daha faydalı olur. 719'a kadar olan birinci
bölümde Dört Garnizon Tokmak, Kaşgar, Hoten ve Kuça şehirlerinden
ibaretti (Salman, 1990: C. LIV/211, 922). Kara Türgiş devletinin kurucusu
olan Sou-lou (Sulu) Kağan'ın 719'da Tokmak'ı zaptıyla burada bulunan
Çin askeri garnizonu Karaşar'a taşındı (Sulu Han ile ilgili olarak bkz.
Kitapçı, 1989a: 53- 56, Kitapçı, 1988: 82,vd ). Bu şehirlerden Tokmak
Tanrı dağlarının kuzey batısında yer alıyordu. Ulaşım bakımından büyük
önem arz etmekte olup tarihi kuzey İpek Yolu buradan geçmekte idi
(Salman, 1990: C. LIV/211, 922). Ayrıca Tokmak Gök Türk Hakanlığı'nın
kışlık şehirlerinden biri idi (Kafesoğlu, 2003:309).
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Bu şehirlerden Kaşgar orta ve güney İpek Yolunun başlangıç yeri
oluyordu. Çinlilerin Su-le dedikleri Kaşgar Çin idaresindeki "Dört
Garnizor”dan biri oldu (Özerdim, 1950: C.VIII/1-2, 106). Muhtelif Çin
kaynaklarının Kaşgar hakkında şu bilgileri verdiğini öğreniyoruz: "Kaşgar
halkı, darı, mısır, pirinç ve kenevir eker. Ekilebilen toprakları pek azdır.
Fakat, altın, gümüş, demir ve kükürt pek boldur (Özerdim. 1950: C.VIII/12, 107). Orta çağda Orta Asya'ya bir seyahat yapmış olan Çin'li Budist
hacısı Huen-Çang da Kaşgar ile ilgili çok enteresan bilgiler vermiştir
(Togan, 1964: 54).
Yine bunlardan Hoten güney İpek Yoluna hâkim olan bir şehirdi. Dört
Garnizon'un merkezi olan Kuça ve yakınındaki Karaşar şehirleri ise Tanrı
dağlarının hemen güneyinde yer almakta olup İpek Yoluna hâkim olan
şehirlerdi (Özerdim, 1957: C. I/3, 163,164,165,166. Salman, 1990:922).
Çin askeri uzmanları tarafından her üç İpek Yolu (kuzey, orta ve
güney)'nun emniyetini Çinliler açısından sağlamak için Türkistan'a
yerleştirilen Dört Garnizon'da 240.000 asker ve 2700 at bulunuyordu
(Salman, 1990: 924). Chavennes'in meşhur eserinde 692 yılında
Tibetlilerin bölgeye hâkim olmak için yapmış oldukları savaştan sonra
Çin'in Kuça’ya 30.000 kişilik bir askeri birlik yerleştirdiği
kaydedilmektedir (Chavennes, 1900: 119).
Yukarıda da görüldüğü gibi 658 yılında Gök Türk devletinin
yıkılmasından sonra Türkistan bölgesini ve İpek Yolunu elinde tutmak
için Çin'in bu bölgede kurmuş olduğu askeri hat, 787 yılına kadar tam 129
yıl Çin İmparatorluğunun emperyalist emellerine hizmet etmiştir.
Çin İmparatorluğunun kendi memleketinden yüzlerce kilometre uzakta
bulunan bu askeri hattı niçin kurduğunu, onu buna zorlayan sebepleri
T'ang Hanedanının devlet ileri gelenlerinden ve aynı zamanda Dört
Garnizon kumandanlığı yapmış bulunan Koyo-Yuentchen bize şu şekilde
açıklamaktadır:
a- Barbar krallıkları içerisindeki önemli pozisyonları yakalamak.
b- Barbar krallıklarının kuvvetlerini bölmek.
c- Barbar krallıklarının
birleştirmelerine engel olmak.

kendi

aralarında

askeri

güçlerini

d- Bu yerin (Dört Garnizon) çeşitli krallıklara giden ana yol üzerinde
bulunması.
e- Barbar krallıklarının doğuya (Çin) akın yapmalarına mani olmak
(Chavennes, 1900:181).
Ancak, biz bu konuyu biraz daha da açacak olursak, bu sebeplerin en
başında ve birinci derecede Çin'in ticari menfaatlerinin önde geldiğini
müşahede etmiş oluruz. Meseleyi daha ilk çağlardan itibaren ele alıp
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irdelediğimizde, ticari menfaat ve onun temel unsurlarından biri olan İpek
Yolu'na sahip olma arzusu bize göre Çin İmparatorluğu açısından öyle
tahmin ediyoruz ki, yukarıdaki sebeplerden daha da önemli idi. Çünkü
Türkistan bölgesinde kurulmuş olan Çin'in askeri garnizonlarımın hemen
hepsinin ticaret yolları üzerinde bulunan şehirlerde kurmuş olmaları
bunun en büyük delilidir.4
658 yılından 787 yılma kadar Orta Asya'nın en önemli dört şehrinde
(Tokmak, Kaşgar, Hoten ve Kuça) faaliyet gösteren Dört Garnizon, dikkat
edilirse, dört büyük şehirden geçmekte olan İpek yolu güzergahına hâkim
durumda bulunuyordu. İpek yollarına bağlanan diğer tali ticaret yollarını
da hesaba katacak olursak, VII. asrın ikinci yarısında Çin
İmparatorluğu'nun Balkaş gölünden Hindikuş dağlarına kadar uzanan çok
geniş bir sahayı ve binlerce kilometrekarelik bir bölgeyi böylelikle kendi
kontrolünde ve himayesinde tutmayı amaçladığı görülür.
Çin'in Batıda kurmuş olduğu bir kontrol mekanizmasını sadece ticari
amaçla yaptığını savunmak biraz tarihi realiteye de ters düşer
kanısındayız. Onun için Çin'in diğer amaçlarının ne olduğunu ve bunların
altında yatan gerçekleri de ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bunlar:
Stratejik mecburiyet, jeopolitik durum, kültürel etki ve büyük bir
devletin Türkistan'ı ele geçirmesini önlemek gibi sebeplerdi (Salman,
1990: 930).
Biz bunlardan en önemli gördüğümüz ve hem Çin açısından ve hem de
Türkistan açısından hayati önem taşıyan ikisi üzerinde durmak istiyoruz.
4.1- Kültürel Etki: Türk yurtlarından tarih boyunca sadece göçmen
kafileleri, ticaret mallan ve onları taşıyan kervanlar geçmediler. Fikirler,
dinler, bunları yayan misyonerler ve bilginler de İpek Yolu güzergahını
kullanmışlardır. Mesela bunlardan 626'da Hintli din adamı Prabhakava
Mitra, 630'da Çinli Budist Hacı Hiuen-Tşang, 63l'de sihirbaz Horlou ve
635'te Nasturi keşiş A-lo-pen bu Türk yurtlarını batıdan doğuya, doğudan
batıya kat ettiler (Hedin, 1974: 227) Orta çağda Türk Yabgularının ve
Hakanlarının izni ile yapılan bu seyahatler bir nevi kültür alışverişi

Tjjrk Yurtlarından geçen ve Türkistan'ın şehirlerini adeta bir ağ gibi bir birine bağlayarak
Batıya, Akdeniz sahillerine kadar uzanan İpek Yolu güzergahı ve bunun önemi ile ilgili
olarak bundan önceki bölümlerde oldukça teferruatlı bilgiler verildiğinden, burada İpek
Yolu ve önemi üzerinde yeniden durulmayacaktır. Ancak bu bölgelerden geçen bütün
yollarla ilgili olarak İslam kaynaklan üzerinde ciddi bir inceleme yapan Barthold, W; in
"Moğol İstilasına Kadar Türkistan", İstanbul, 1990 ile, Çin kaynaklan üzerinde ciddi bir
çalışma yapmış ve eşsiz bir eser ortaya koymuş olan Chavennes'in "Docunıents Sur Les
Tou-Kiue (Turcs) Occidentauks", Petersburg, 1903 adlı eserleri eşsiz ve enterasan bilgilerle
doludur. Ne yazık ki, Chavennes'in eseri henüz Türkçe'ye çevrilerek araştıncılann
istifadesine sunulmuş değildir. Biz bunu Türk tarihi ve tarihçiliği adına büyük bir eksik ve
ayıp olarak görmekteyiz. Y.B.
4
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niteliğinde olup, Türkistan bütün bu kültürlere bir köprü vazifesi görevini
görmüştür.
4.2- Büyük bir devletin Türkistan'ı ele geçirmesini önlemek: Çin
İmparatorluğu'nun eski çağlardan itibaren sürekli bir şekilde Batı
memleketlerine açılmak için yapmış olduğu ve Türklerle yaklaşık 1000 yıl
süren mücadelesinin ana politikasını elçi Chang-Chien'in M.0.138 yılında
Çin İmparatoru'na verdiği ve Batı ülkelerinin özelliklerini konu alan
raporu oluşturmuştur (Eberhard, 1947: 96).
Batı memleketlerinin zenginliklerini ve tarihi ticaret yolu, İpek Yolunu
ele geçirmek için bir çok defalar Türkistan'a asker gönderen Çın
İmparatorluğu, hem ipek ticaretini kendi inisiyatifine almak ve hem de
Akdeniz'e kadar uzanan yol güzergâhında kendi kültürünü yaymak için,
Batı memleketleri dediği Türkistan'a, yani Türk yurtlarına mutlaka hâkim
olmak istiyordu. En azından Türkistan'daki bir çok küçük devletçikler
Çin'le dost oldukça ticaret kervanları için yol daima açık olurdu. Şayet
Türk yurtlarına ve İpek Yolu'na büyük ve güçlü (Çin'den başka) herhangi
bir devlet hâkim olursa, hâkimiyetini bu bölgeye kurarsa, şayet Türkistan
büyük bir devletin hâkimiyeti altına girmiş olursa o zaman bu devlet ticaret
inhisarını kendi üzerine alacak, en iyi malları kendi çekecek ve Çın için de
artık ticaret imkânları ortadan kalkmış olacaktı. Bu sebeplerden dolayı
"Dört Garnizon"un kuruluşunu gerektiren sebeplerden diğer en
önemlisinin ilk çağlardan itibaren bu düşünceyi, yani büyük bir devletin
Türkistan'ı ele geçirmesine engel olmak için olduğunu da ileriye
sürebiliriz.
5- DÖRT GARNİZONUN ORTADAN KALDIRILMASI VE
TALAS SAVAŞI (751)
Önceki sayfalarda Dört Garnizon'un 787 yılında ortadan kalktığını
söylemiştik. Ancak şunu hemen belirtmeliyiz ki, Dört Garnizon'un Batı
Türkistan'dan ve Türk yurtlarından tedrici olarak varlığının sona ermesi
751 Talaş Savaşı sonucunda başlamıştır (Salman, 1990: 933).
Çin tarihçilerinden Liu En-Lin Talaş Savaşı'nın sebeplerini ve Çin'in bu
savaştan sonra Türk yurtlarından tamamen elini çekmek mecburiyetinde
kaldığını şu satırları ile ifade etmektedir.
"Taşkent'in Türk Hakanı veya “Tudun”u birçok defalar Çin'e
hürmetlerini iletmişti (743-747-749). Buna rağmen 750 yılında, Kuça'da
imparatorluk valisi olarak bulunan Kore menşeli Kono Sientche
(Eberhard, 1947: 210). Taşkent'e gitmiş ve Tudun'un kafasını vurdurmuş,
hazinesini de ele geçirmişti. Bu durum batının ayaklanmasına sebep oldu.
Katledilen Taşkent hükümdarı Tudun'un oğlu, Çin'den intikam almak için
komşu devletlerden yardım istemiştir. Çinlilerin haksız olduğuna kanaat
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getiren komşu devletler, yardım hususunda birleşmişlerdir. Ayrıca Kuça,
Karaşar, Hoten ve Kaşgar şehirlerine karşı yapmayı tasarladıkları sefer
için Araplarla da anlaşmışlardır. Bundan haberdar olan Kao Çien-tche
büyük bir ordu ile Arapları karşılamak üzere harekete geçmiştir" (Liu-EnLin, 1972: C. VIII, 414-420, Gibb, 1980:80). Buhara'da bir ayaklanmayı
bastırmaktan dönen Ziyad İbni Salih güneyden gelirken Karluk Türkleri
de kuzeyden iniyorlardı. 751 Temmuz'unda Kao Sien-tche bu birleşik
kuvvetlerin karşısında Talaş ırmağı kıyılarında, şimdiki Ulyeata yakınında
ezilmişti. Söylendiğine göre Ziyad İbni Salih Semerkant'a binlerce Çinli
esir getirmişti (Grausset,1980: 127.128, Eberhard, 1990:210).
Barthold'un işaret ettiği üzere bu tarihi gün Orta Asya'nın kaderini de
çizmiştir. Böylece olayların gelişiminin Orta Asya'nın Çinlileşeceğini
gösterdiği bir anda bu ülke İslamlaşmıştır (Barthold, 1990:212, Gibb,
1980: 80. Yıldız, 1973: 80).
751 Talaş Savaşından sonra Kartuklar başta olmak üzere bir çok Türk
boyunun Batıya doğru göç etmesiyle birlikte, Türkler için Batı bölgeleri
cazip hale gelmişti. Özellikle Karahanlı, Selçuklu ve daha sonra da
dünyanın en büyük imparatorluğu olan Osmanlı Devleti'nin kurucuları
Türkler, artık buralardan Batıya doğru göç ederek gittikleri yerlerde
devletler ve medeniyetler kurmuşlardır.
Ayrıca Türk boylarının yaşadıkları araziden, Türk yurtlarından geçen
İpek Yolu bu savaş sonucu yine Türk boylarının kontrolüne geçti. Bu
yolun sağladığı ekonomik imkânlar ve bu yoldan geçen kervanlardan
alman vergiler (yol bacı) ile başta Karluklar olmak üzere Türk boylarının
iktisadi hayatlarında çok büyük ve önemli gelişmeler görüldü. Daha sonra
kurulan Türk Devletleri Karahanlılar (840-1212) ve Büyük Selçuklu
İmparatorluğu (1040-1157) bu yol güzergahlarına ve ülke içine
kervansaraylar kurarak İpek Yolu'nun emniyetini arttırdığı gibi, ticaretin
de daha kolay ve emniyetli bir şekilde yapılmasını sağlamışlardır.
Böylece iktisadi hayatın gelişmesine paralel olarak daha önce birer
küçük yerleşim alanı olarak kurulmuş olan şehirler hızla gelişmiş ve
Ortaçağlarda özellikle Yengikent, Sığrak, Sabran ve Faryab gibi daha bir
çok yeni şehirler de kurulmuştu. Dolayısıyla Türkler yerleşik hayata geçiş
yolunda oldukça önemli adımlar atmışlar ve şehircilikte de büyük
gelişmeler sağlamışlardır.
Türk bölgelerinden geçen İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan bir
çok Türk şehirleri Orta çağlar boyunca büyük ticaret ve sanayii kentleri
oldukları gibi, Orta çağın İslami Türk kültür ve medeniyetinin de birer
beşiği durumuna gelmişlerdir. Buralarda yetişen Müslüman Türk alimleri
aklı ve nakli ilimlerde dünyanın en büyük alimleri olma özelliğini asırlarca
sürdürmüşler, onların arkalarında miras bıraktıkları ünlerini geride
kalanlar haklı olarak günümüze kadar ellerinde bir meşale gibi
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tutmuşlardır. Aynı zamanda bu bölge İslam’ın Orta Asya ve Çin'e kadar
yayıldığı bir üs vazifesini de görmüştür.
SONUÇ
Oldukça önemli bir yere sahip olan ipek yolu, tarihin en eski
çağlarından beri, orta çağlar boyunca da Türk yurtlarından geçmiştir. İpek
yoluna hâkim olmak isteyen birçok millet ve devletler hâkimiyet
mücadelelerini hep bu Türk yurtlarında sürdürmüşlerdir. Türk yurtları bir
bakımdan ipek yolu ile özdeşleşmiştir. Türk yurtlarına hâkim olan ipek
yoluna da sahip olurdu. Bu bakımdan ele aldığımız ipek yolu hâkimiyeti
ve Türk yurtlarında yapılan, mücadeleleri şu şekilde değerlendirmemiz
mümkündür.
1 - Asya ticaret ve askeri ulaşım yolu, diğer bir ifade ile "İpek Yolu"
yeryüzünün en uzun karayolu olma özelliği ile Asya'nın orta kuşağını bir
baştan bir başa aşarak yakın doğuda Akdeniz sahillerine kadar ulaşmakta
ve oradan da deniz yoluyla Avrupa’ya kadar uzanmaktadır.
M.Ö. İkinci yüzyıldan itibaren hareketlenmeye başlayan ipek yolu,
M.S.17. Asra kadar bilfiil hareketliliğini devam ettirmek suretiyle tarihin
en uzun ömürlü karayolu olma özelliğine sahiptir. Böylelikle Çin'den
başlayıp Orta Asya Türk yurtlarından yakın doğuya kadar uzanan ipek
yolu, yol güzergahı üzerinde bulunan birçok milletleri kavimleri ve
ülkeleri birbirine doğrudan doğruya başladığı için, ticaret, dini seyahat,
askeri sefer, sanat alışverişi, siyasi ve sosyal temas ve haberleşme
hizmetini yerine getirmekle çeşitli halk topluluklarını birbirine bağlayıcı,
yakınlaştırıcı ve kaynaştırıcı rol oynamıştır.
İpek Yolu dünya ticaretinin en hareketli ve hacimli karayolu oldu.
İnsanlığın ihtiyacı olan birçok değerli ve çeşitli mallar bölgeden bölgeye
aktarıldı. Ticaretin sağladığı rahatlık ve sosyal refah bu yolu elinde
bulunduran devletin ve milletlerin güçlenmesine de yardım etti. Öte
yandan bu yüksek refah ve gelirden dolayı, ipek yolu ve yolun geçtiği
bölgeye hâkimiyet uğrunda çok çetin çekişmeler, mücadeleler ve savaşlar
oldu. Yol boyunda özellikle Türk yurtlarında yüzlerce yıl çeşitli milletler
ipek yoluna hâkim olabilmek için Türklerle savaştılar ve Türk yurtları bir
çok milletin -ki bunların başında Çinliler, Sasaniler, Bizans ve Araplar
gelmektedir, -istilasına uğradı.
2- Çinlilerin M.Ö. ikinci yüzyıldan başlayarak M.S. 751 yılına kadar,
Türk yurtlarına hâkim olmak ve ipek yolunun nimetlerinden
yararlanabilmek için Orta Asya üzerine yapmış olduğu askeri seferlerde
milyonlarca insan bu uğurda kanını akıtmış ve hayatını kaybetmişti.
Iran ve Bizans’a gelince bunlarda ipek yolu ticaretini ellerinde
bulundurmakla bir bakıma Asya ve Avrupa daha doğrusu orta çağlarda
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dünya ticaretini ellerine almış olacaklardı. Bizans’ın doğu seferi ve Sami
hükümdarlarının İran saraylarında Türk yurtlarına sahip olabilmek için
yaptıkları planlar hep bunun için olmuştur.
3- İpek yolu bu ticareti ve ekonomik yönden önemi yanı sıra, yol
güzergâhı boyunca birçok kültür unsurunun milletler ve bölgeler arasında
alışverişleri ile bunların çok uzak diyarlara taşınmasını da sağladı.
Böylece milletler ve bölgeler arası kültür alışverişi Orta Asya Çin ve yakın
doğunun hatta Avrupa’nın dahi kültüründe etkilenmelere neden oldu.
Çeşitli din kültür ve mezheplerin onun yol boyunca yayılma fırsatı
bulması, çeşitli sanat, edebiyat, mimari yapı, musiki ve birçok alanda
karşılıklı etkileşimin ortaya çıkmasını sağladı. Özellikle Türk yurtlarının
doğu ile batı arasında, kültürel köprü vazifesi görmesi Çin kültürünün ve
yüksek Çin medeniyetinin yakın doğuya ve daha sonraları da Avrupa'ya
kadar ulaşmasına neden oldu. Böylece Türk yurtları da çok kısa bir zaman
içinde çeşitli kültürlerin karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri ve hatta
yayılmak için mücadele ettikleri yerler haline geldi.
4 - Siyasi olarak binlerce yıl Türk hâkimiyeti altındaki topraklardan
geçen ipek yolu, Türk milleti içinde çok değerli olmuş, hatta yüzlerce yıl
Türkler bu yolu, iç karayolu gibi kullanmışlardır. Ticaretin gelişmesine
büyük önem veren Türk devletleri kervanların güvenliğini sağlamak için
her zaman askeri tedbirler aldıkları gibi, yol boyunda yaptırmış oldukları
hanlar, kervansaraylar ve konaklama yerleri ile de tüccarların güvenliğini
sağlamışlardır. Buralarda yolcuya gerekli ihtiyaçları, sağlık, giyim, içecek
ısınma vb. hazır bulundurmuşlardır. Ayrıca Türklerin Orta Asya’dan
yakın doğuya ve Anadolu’ya, oradan da Avrupa’ya kadar göçleri hep bu
ipek yolunda olmuştur.
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İMGENİN GİZEMLİ ÇOCUKLARI
Mysterious Children of Image
F. Deniz KORKMAZ
Giriş
2013 yılı, Kasım ayında Mia Merrill adlı bir sanat tarihi öğrencisi,
“Metropolitan Müzesi: Ergen bir kızın müstehcen resmini kaldırın: Düş
Gören Theresa” başlığı altında bir imza kampanyası başlattı (Merrill,
2013). Merrill’in kardeşi Anna Zuccara ile birlikte oluşturduğu bu
kampanyada kısa bir sürede 10.000’in üzerinde imza alarak (11611 imza
toplanmıştır), bu alanda önemli bir tartışmayı başlatmıştır. Mia Merrill;
Metropolitran Müzesi’ndeki Balthus’un sergisini görmeye gittiğinde
küçük yaştaki bir kızın müstehcen bir pozda tasvirini gördüğünde şok
olduğunu ve bu kampanya çağrısını başlattığını ifade ederek, kampanya
gerekçesini açıklamıştır (Bellafante, 2013).
Kaldırılması istenen “Düş Gören Theresa” adlı resimde yer alan kız
çocuğunun erotik bir pozda tasvir edilmesi, rahatsızlığın en önemli nedeni
olarak ifade edilmiştir. Balthus bu resimde, Theresa Blanchard isimli,
komşusu, Parisli restoran işçisinin kızını model olarak kullanmıştır
(Bellafante, 2013). Resme modellik yaptığı sırada 12 ya da 13 yaşında olan
modelin yer aldığı resme erotik görünüm kazandıran unsur ise, başı geriye
doğru olan kızın dizlerinden itibaren hafifçe bükülmüş bacaklarından
sıyrılan kırmızı eteği, eteği ile birlikte açılan beyaz astarı ve pamuklu iç
çamaşırının özellikle gösteriliyor olmasıdır.
Metropolitan Müzesi’nde açılan Balthus sergisi hakkındaki yazıda
sanat eleştirmeni Peter Schjeldahl, Balthus’un resimlerine baktığında
Oscar Wilde’ın “Masumiyete hayranlık duyan erkek, kötü bir erkektir”
(Bellafante, 2013), sözünü hatırladığını ifade ederek, Balthus’un resim
yapmak ya da başka amaçlar için çocukların masumiyetlerinden
faydalandığını vurgulamıştır.
Bahsi geçen resme ilk kızgınlık/tepki oldukça makul olarak
görülmelidir. Bu talep ilk bakışta sanat eserinin izlenmesine yönelik bir
tahribat ya da yıkım olarak algılansa da bunun dışında değerlendirilmelidir.
Nihayetinde çıplak kadın imajları, öteden beridir, sanatın bir nesnesi olarak
kullanılmış, bazı kesimlerce, erotik ya da pornografik olarak dahi
nitelendirilmişlerdir. Egon Schile, Felicien Rops, Edgar Degas, Lucian
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Freud, Gustave Courbet, Édouard Manet gibi ressamlar bu sanatçılardan
bazılarıdır. Farklı zamanlarda sergilendikleri çevrelerce eleştirilmiş,
protesto ya da fiziki saldırıların hedefi de olmuşlardır. Fakat Balthus’un
eserlerinde hissedilen rahatsızlığın boyutu farklıdır. Çünkü burada
kullanılan modeller çocuktur. Bu ve benzeri eserlerde model olarak
kullanılan tüm çocuklar duruma itiraz eder gibi görünmemektedir.
Dolayısıyla çocukların zor ve hile yoluyla bu resimlerde yer almadıkları
aşikârdır. Tüm bunların yanı sıra bahsi geçen kişiler çocuktur. Bir çocuğun
rızasından söz etmek ne ölçüde makuldür?
Bu yüzden Merrill’in Metropolitan Müzesi’nden talebi, esasen
çocukların sanat eserlerindeki alışılmışın dışındaki kullanımlarını sorguya
açan kayda değer bir aşama olarak değerlendirilmelidir. Bir başka deyişle
bu tepki, cinselleştirilen sanatın bir güce dönüşerek istismar unsuru olarak
kullanılmasına karşı bir mücadele başlatarak, bu türden bir sanatı ortadan
kaldırmayı amaçlamaktadır. Metropolitan Müzesi tabloyu sergiden
çıkarmayacağını/çıkarmaması gerektiğini, ancak modelle ilgili daha fazla
detayın resimle birlikte sergileneceğini açıklamıştır. Bu reaksiyon ünlü
yaratıcı erkeklerin kadınlara uyguladıkları acı veren uzun ve zorlu
eğitimlerin tartışıldığı bir döneme denk gelmiştir.
Mia Merril’in bir imza kampanyası aracılığıyla başlatmış olduğu
çocukların sanat eserinde kullanımlarının olağandışı sınırları, makaleye
yön veren önemli bir başlangıçtır. Makalede yer alan örnekler her ne kadar
sanat eseri olarak nitelendirilse de, bu eserlere konu olan çocuk modellerin
sanat kisvesi altında olumsuz amaçlar için kullanılıp kullanılmadığı
araştırmanın esas unsurudur. Bundan dolayı çocuk-sanat-istismarmüstehcenlik kavramları hukuk, sanat ve sosyal yaşam alanlarında
araştırılmıştır. Henüz reşit olmayan bireylerin model olarak yer aldığı ve
genel kanaatin müstehcen olarak nitelediği eserleri ele almadan önce çocuk
ve çocukluğa ait farklı alanlardaki tanım, düzenleme ve nitelemelere haiz
olma gereği hissedilmiştir.
2. Çocuk ve Çocukluk
Çocuk denilince, genellikle masumiyet halesi içerisinde, bitip
tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahip, neşeli, sevimli, mutlu bireyler
aklımıza gelmektedir. Etrafımızda gördüğümüz çocukların zengin hayal
dünyaları, eğlenceli, sempatik yaklaşımları ve kurdukları oyunlardaki
zengin detaylar büyükleri neşelendirmenin yanı sıra büyüklerin
yaşamlarına enerji de yüklemektedir.
Çocukluk, yetişkinlerin onları tehlikelerden koruduğu, fiziksel ve diğer
ihtiyaç duydukları her türlü gereksinimlerini karşıladıkları, doğal
yetenekleri ile zihinsel ve bedensel gelişimlerine yardımcı oldukları, tatlı
bir bağımlılık dönemidir (Daşçı, 2008, s. 15). Yakın geçmişe değin çocuk
“küçük, eksik, tamamlanmamış yetişkin” olarak görülürken, çocukluk da
684

bir an önce “geçilmesi gereken bir evre” olarak kabul edilirdi. Bugün ise
çocuk, kendi ihtiyaçları, mantığı, ölçüleri, bütünlüğü olan kusursuz bir
varlık olarak görülmeye, çocukluk çağının da onun gelişmesinde çok
önemli bir işlevi olduğu anlaşılmaya başlanmıştır (Akyüz, 2006, s. Önsöz).
Çocuk masum, duyarlı, bağımlı ve gelişmesi devam eden bir varlıktır.
Çocuğun korunması, onun insan olarak sevgi ve şefkate layık olması
yanında, toplumun bir parçası olma fikrine dayanır. Bir toplumda çocuklar
kötü davranışlar görmekte, ihmal ve istismar edilmekte ise, o toplumun
kültürü geri kalmış olarak değerlendirilir. Karşıt olarak çocuklara karşı
olumlu tutum izleyen, değer veren, sağlıklı gelişme olanakları sağlayan
toplumların ileri gelişmişlik düzeyine sahip olduğu söylenebilir (Akyüz,
2006). Çocuk hakları, insan hakları düşüncesinin de temeli sayılır
(Fendioğlu, 2014, s. 49).
Endüstrileşmeyle birlikte köyden kente göçün başlaması en çok dar
gelirli aileleri ve onların çocuklarını etkilemiştir. Küçük yaştaki çocuklar
düşük ücretler karşılığında 16 saate varan uzun mesailerde
çalıştırılmışlardır. 19. yüzyılın sonunda çocuk işçilerin gizlice çekilen
fotoğraflarının basına sızmasıyla bazı reform yanlıları çocuk işçilerin
haklarını dile getirmeye başlamıştır. Bunun sonucunda çalıştırılmaktan
ziyade eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir anlayış yayılmaya
başlamıştır. Eskiye göre daha iyi bir tablo çıksa da çocuk işçilerin durumu
önemli bir sorun olarak uzun bir süre daha varlığını sürdürmüştür.
Dönemin hayat kadınlarının büyük çoğunluğu 15-22 yaş arasındaydı.
1850’lerde Londra nüfusunun yarısından fazlası açlık tehdidi altındaydı.
Yokluk, kıtlık, endüstriyel kirlilik ve salgın hastalıklar çocuk ölümlerinde
olağandışı bir artışa sebep olmuştur (Topçuoğlu, 2010, s. 69).
Bollaşan endüstri ürünlerinin gündelik hayatta yarattığı değişimlere
tepki olarak oluşan romantik ideolojiye göre, çocukların doğanın elçileri
olarak saf ve bozulmamış bir masumiyete sahip olduklarına inanılmıştır.
Bu inanışa göre, bozulmakta olan maddeci toplum düzeni içinde çocuk
büyüdükçe bu değerlerini yitirmektedir. Çocukluk, iyi bir şeydi, fakat ne
yazık ki büyüdükçe bitmekteydi. Peter Pan hikâyesindeki gibi “zamanı
durdurup hep çocuk kalmak” biçiminde özetlenebilecek bu romantik
yaklaşım, çocukluğun sanatsal imgeler aracılığıyla kaydedilmesini
desteklemektedir (Topçuoğlu, 2010, s. 61).
3. Hukukta Çocuk
Çocuk, kendine özgü zekâ ve kişilik özellikleriyle donanmış bağımsız
bir bireydir. Uygar bir toplum niteliğine kavuşabilmek, o toplumun
kurallarının sistematize edilmesiyle mümkündür. Bu yüzden çocuğun
yetişmesi, gelişmesi ve korunması için sadece eğitimsel önlemlerin
alınması yetmez. Buna ek olarak toplum içinde bunu düzenleyen hukuk
kurallarının da bu çerçeveye dâhil edilmesi gerekir. Emine Akyüz’e göre,
685

bu kuralların insan onuru, saygınlığı ve özgürlüklerine uygun olmasında
çocuğun olduğu kadar toplumun da yararı vardır (Uğurlu & Gülsen, 2014,
s. 1-24).
Uluslararası alanda çocukların korunmasına yönelik bir merkez
kurulması için ilk resmi girişim 1912’de İsviçre’de görülse de, Birinci
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla tamamlanamamış, ancak savaşın
bitiminden sonra 1921’de Belçika’da düzenlenen bir kongrede
“Uluslararası
Çocukları
Koruma
Birliği”nin
kurulması
ile
gerçekleşebilmiştir. Birliğin kurulmasından sonra geçen zamanda nice
kongreler, birlikler, bildirgeler oluşturulmuşsa da, bu bildirgelerin
ilkelerinin devletler üzerinde bağlayıcı bir etkisi olamamıştır. Bu nedenle
Polonya’nın girişimi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun hazırladığı
“Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (ÇHS)” nin 1989
tarihinde oybirliği ile kabul edilerek devletlerce imzalanması çocuk hakları
hakkındaki en önemli aşama olarak görülmektedir. Avrupa Konseyi bu
gelişmeyi takiben çocuk ticareti, pornografisi, ceza adaletinde çocuğun
yapısına uygun düşmeyen uygulamaların önlenmesi konularına
yoğunlaşarak, yakın geçmişin çocuk hakları konusunda en önemli
sözleşmesi olan “Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi”ni hayata geçirmiştir. ÇHS dünya genelinde 200 ülke
tarafından imzalanarak, uluslararası hukukta çocuk haklarını düzenleyen
temel yasal metin olmuştur. ÇHS’yi imzalayan devletler, yasalarını en az
Sözleşme ile aynı düzeye getirmek zorundadırlar (Akyüz, 2006, s. 34-35).
Türkiye Sözleşmeyi 1994 tarihinde imzalayarak, 27.01.1995’den itibaren
yürürlüğe koymuştur (Resmi Gazete(27.01.1995) – 22189 Sayı).
Çocuk Hakları Sözleşmesi, Çocuk hakları Evrensel Beyannamesi ve
UNICEF’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ilk maddesine göre, on sekiz
yaşına kadar her birey çocuktur. Çocukların yetişkin bir insan gibi kendini
tam olarak anlatıp savunma yeteneğine sahip olamaması nedeniyle (Çelik,
2005) Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 19’a göre; hiç kimse,
çocuklara karşı olan sorumluluklarını onlara zarar verecek şekilde
kullanamaz, Madde 34’te çocukları bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek
hiçbir yaklaşıma izin verilemez, Madde 36’da ise; hiçbir kişi kendi
çıkarları için çocukları kullanamaz. Devlet böyle bir duruma karşı her
çocuğu korur (Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi) ibareleri yer
almaktadır.1 Müstehcenlik konusu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 226
ıncı maddesinde; bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren
ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya
dinleten, bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği
yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen,…..altı
aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılır (Fendioğlu,
Makalemiz, çocukların çıplak görünümlerinin imgelerde kullanımı üzerine odaklanması
sebebiyle daha çok bu konuya uygun maddeler incelenmiştir.
1
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2014, s. 145-146), ibareleriyle yer almaktadır. Bu hükümlerin
uygulanmasında bu görüntülerin kullanılması bilim ve sanat alanlarında
ayrıcalıklı bir yere konmuştur. “Cezasızlık Hali” başlığı altında açıklanan
bu kısımda; bu hükümler, bilimsel eserler ile çocuklara ulaşmaması
koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz
(Fendioğlu, 2014, s. 146), olarak açıklanmıştır.
İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren görülen ve üzerine konuşulan
çocuk istismarı, ilk defa 1860 yılında tıbbi literatürde yerini almıştır.
Muhtevası itibarıyla çocuk istismarı, “çocuğun toplumsal kurallar yahut
yetişkin kişiler tarafından maruz kaldığı uygunsuz ve hasar verici
eylemlerin/eylemsizliklerin tümü” olarak da tanımlanmaktadır (Bakır,
2016, s. 10-11). Çocuklara yönelik bilhassa istismar suçlarında faillerin
“çocuğun rızası” olduğu yönünde birçok savunma gerçekleştirdiği
bilinmektedir. Çocuğun rızası hukuken üzerinde mutlak surette tasarruf
edebileceği bir hakka ilişkin olmadığından hukuka uygunluk nedeni olarak
kabul edilemez (Doğan, 2016). Burada anlaşılması gereken, çocuğun bu
kapasiteye sahip olamamasından ziyade, dünyada var olduğu süre çok kısa
olduğundan yaşamın birçok boyutunu kavrayacak tecrübeye henüz sahip
olamadığıdır. Rıza çocukla ilgili olarak velisi tarafından verilmişse geçerli
olmadığı gibi, veli bu suça iştirak etmekten cezalandırılabilir (Akyüz,
2006, s. 385). Çocukluk kavramı, bedensel ve zihinsel gelişim evresinin
devam ettiği, biyolojik geçiş aşamasında olan bireyler için
kullanıldığından, bu dönemde “çocuğun rızası” kayda değer bir savunma
söylemi değildir.
Hukuktaki bu gelişmelerin yanı sıra medyanın bu konuya yaklaşımının
da etkisiyle son yıllarda çocuk istismarı konusunda ciddi bir bilinç
oluşmaya başlamıştır. Çocuk mahremiyeti ve özel hayatına saygı
gösterilmesi gereği ebeveynleri de bağlamaktadır. Yakın geçmişte
görüntülerini sosyal medyada paylaşan annesine karşı açtığı davayı
kazanan 16 yaşındaki erkek çocuğu örneğinde olduğu gibi, çocuk
mahremiyeti konusunda çocukların lehine daha iyi bir seviyeye eriştiği
halde, yine de bu alanda kat edilmesi gereken bir hayli yol olduğu
bilinmektedir. Fransa, Avusturya gibi ülkelerde benzer şekilde alınan
mahkeme kararlarının da yer aldığı, 12 Ocak 2018 tarihli Independent
Gazetesi haberi örneklerinde (Smith, 2018), söz konusu kararın henüz reşit
olmayan çocuğun toplumsal imajının ve özel hayatın gizliliğinin
korunması ilkesine dayandırılmıştır.

687

4. Sanatta Çocuk
Batı sanatında çocuk imgesinin 15-16. yüzyıllara kadar, Çocuk İsa ve
melek tasvirleri dışında yaygın olarak kullanılmadığı görülmektedir.
Rönesans Dönemi’yle birlikte çocuk, dönemin özelliğine de uygun bir
biçimde doğal ve gerçekçi görünümlerde imgeleştirilmiştir (Daşçı, 2008,
s. 22). Bunun yanı sıra, Rönesans döneminde, “çocuk bedeni imgesi iki
yönlüdür: Bedeni hem kendisine aittir, hem de “başkalarına”,… Hayata ve
bedene dair bu hayalde çocuk, kuşakların art arda eklenmesi yoluyla
zamanı kat eden büyük kolektif yapının bir parçası, cemaatsel ağacın bir
filizi kabul edildi. Dolayısıyla çocuk, ebeveyne ait olduğu kadar soya da
aitti. Bu anlamda o, “kamusal” bir çocuktur (Atlı, 2016, s. 65). Gerçekten
de çocuk sadece kendi ailesine ait değildir; o ulusun ve ırkın geleceği,
yarının üreticisi, üreyicisi, yurttaşı ve askeri olarak görülmüştür (Atlı,
2016, s. 64)”.
Çocuğun tek başına resmin konusu olması ancak 16. yüzyılda
gerçekleşebilmiştir. Fakat bu çocuklar aristokrat ailelerin çocuklarıdır.
Statü sahibi ya da soylu olmayan çocuk figürleri ise 19. yüzyıla gelene
kadar resmedilmemiştir (Atlı, 2016, s. 66). 17. yüzyılda çeşitlenen konular
içerisinde oldukça fazla yer alan çocuk figürü, dini motiflerin yanı sıra,
neşeli, sevimli ve güzel görünen bireyler olarak günlük hayatın yansıtıldığı
görünümlerde karşımıza çıkmaktadır. 19. yüzyıla gelindiğinde ise çocuk
merkezli aile modelinin yerleşmeye başladığı Avrupa toplumu, bu yeni
kavrayışı başta Empresyonizm olmak üzere diğer tüm akımlara, akımın
yaklaşımına uyumlu bir biçimde aktarabilmiştir (Daşçı, 2008, s. 22).
Modernizmin başlangıcı sayılan Empresyonist resimlerdeki çocuk imgesi,
salt çocukluğu betimleyen bir imge değildir. Çocuk imgesi gelecektir,
insanoğlunun masumiyetidir ve insan hayatının yalnızca kendi varlığında
bağlı kutsallığıdır. Dolayısıyla çocuğun imgesi, aslında sanatçının hayatı
sorgulayış sahasıdır (Atlı, 2016, s. 67).
Çocuk imgesinin masumiyet/savunmasızlık/hassaslık üçgeninden
Postmodern süreçle birlikte şüphe/şiddet/tanımsızlık kavramlarıyla ilintili
bir biçime dönüştüğüne yönelik yaygın bir görüşe inanılsa da, çocuğun
sanatta kullanımına yönelik Postmodern dönem öncesine ait olumsuz
olarak nitelendirilen birçok örnek bulunmaktadır. Makalenin oluşturulma
fikri Balthus’un resimleri üzerinden başlamış ve konunun ana kısmı bu
resimlerden oluşacak olsa da makale metni, yetişkin ile çocuk arasındaki
sıcak yakınlığın giderek uzun ve soğuk bir mesafeye dönüştüğü diğer
örnekleri de ele alacaktır.
5. Balthus’un Gizemli Çocuk İmgeleri
Yaşadığı dönemin öncü akımlarından hiç birine dâhil edemeyeceğimiz
Balthus, kariyeri boyunca sanatsal üretimleri dışındaki hayatı hakkında
bilgi vermekten kaçınmıştır. Balthus’un, anonimliğini korumak istediği
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için yaşamının son yıllarında yazılan ve öldükten sonra basılan “Anılar”
adlı kitabına kadar geçen sürede yaşamı hakkında çok fazla bilgi
edinilmedi. 2001 yılında, doksan üç yaşında yaşamını yitiren Fransa
doğumlu Balthus’un kız çocuklarının ergenlik dönemlerinin ilk yıllarına
ait epeydir devam eden takıntısını, onları sıklıkla betimlediği yaslanmış,
uyur ya da uyur gibi pozlarda ve çıplak görünümlerinden anlamaktayız.
1968 yılında Tate Modern’de açılan retrospektif sergisinde biyografik
detayları hakkında yer verilmesini özellikle istememiştir (Jonathan, 2016).
Yaptığı erotik çağrışımlı genç kız resimleri Onun ününün alametifarikası
olurken Picasso, Giacometti gibi çağdaşı ressamlar ve dönemin sanat
eleştirmenleri tarafından XX. yüzyılın en büyük ressamlarından biri olarak
gösterilmiştir.

Görsel 1, Balthus, “Düş Gören Theresa” , 150x130 cm, 1938
2013 yılında Metropolitan Müzesi’nde açılan Balthus’un retrospektif
sergisinde yer alan “Düş Gören Theresa” adlı resimde, yorgunluktan,
hafifçe geriye yaslanmış ve uyur görünümlü Theresa betimlenmiştir
(Görsel 1). Balthus’la tanıştığı 1936’dan 1939’a değin geçen 3 yıl boyunca
yaklaşık 10 resme modellik yapan Theresa’nın Balthus’a ilk modellik
yaptığında yaşı 11 idi (Bellafante, 2013). Aynı modeli kullandığı bir yıl
önceki resmine göre daha büyük ebatlı bu çalışmada arka planda
Balthus’un stüdyosuna ait olmayan natürmort objeleri ve çizgili duvar
kağıdı önünde oldukça sade ve basit kıyafetleriyle Theresa betimlenmiştir.
Resmin sağ alt kısmında Balthus’un sıklıkla resimlerinde kullandığı kedi
figürü yerdeki sütü içmektedir. Sabine Rewald’ın Balthus’un yaşamını
konu aldığı “Kediler ve Kızlar” adlı kitabında, resimde yer alan kızın yarı
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uyur/uyanık olması cinsel çağrışımları güçlendirmek için tercih edildiği,
bunun yanı sıra yerdeki fincan tabağından sütü yalayan kedinin görünen
dilinin erotik bir metafor olarak kullanıldığı görüşü yer almaktadır
(Rewald, 2013, s. 9).
Sanat Eleştirisi alanında 2013 Pulitzer Ödülü sahibi Philip Kennicott’a
göre, Sıklıkla erotikleştirilmiş pozlar içinde, ergenliğe yeni geçmiş genç
kızları betimleyen Balthus’un eserleri hakkında konuşmak zor. “Düş
Gören Theresa” adlı resim de cinsellik çağrıştırdığı için rahatsız edici.
Fakat yine de bu, onu müzeden çıkarmak için geçerli bir sebep değildir.
2001 yılında ölen Balthus’un anısına açılan bu sergide, bu konularla
yüzleşeceğimiz konuşmalardan kaçınamayız (Kennicott, 2017).
Mia Merrill ve kız kardeşi, görünüşte Philip Kennicott ile ayrı
düşünceleri savunuyor olmalarına rağmen asıl mücadele etmeleri gereken
noktada buluşmaktadırlar. Kennicott’un, “Resmin müzeden kaldırılması
medya, eğlence, sanat ve politika alanlarındaki daha geniş cinsel
istismarların önüne geçemez. Sanatı duvarlardan, raflardaki kitaplardan,
radyodaki müzikten ya da filmlerin dağıtılmasından çıkarma zamanı değil.
Asıl odaklanılması gereken istismarı sürdürmeye devam eden sosyal
yapılara, çoğunluğu erkek olan insanlara ve bunları yaygınlaştıranlar
üzerine olmalıdır.”, sözleri bunu doğrulamaktadır.

Görsel 2, Balthus, İsimsiz
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Bu reaksiyon New York Üniversitesi’nde feminist konular üzerine
çalışan bir sanat tarihi öğrencisinden beklenmedik bir tepki olarak görülse
de, aslında bugüne değin ortaya çıkan tepkilerin akademik bir platforma
taşınmamış olması oldukça şaşırtıcı bir durumdur. Avusturyalı sanatçı
Oskar Kokoshcka’nın “Düş Gören Theresa” resminin yapılışından yirmi
yedi yıl önce yaptığı “Oynayan Çocuklar” adlı tablosu 1909 yılında
Viyana’da sergilediğinde izleyenlerden olumsuz tepkiler almıştır (Görsel
3). Kokoshcka’nın çocukları çocuk görünümlerinin genel özellikleri
yansıtmasına, sanatçının onlara anlayışlı ve şefkatli yaklaşımına rağmen
izleyicilerde şaşkınlık ve öfke yaratmıştır. Yaygın kanaatte, çocuk olmak
saf ve bozulmamışlığın simgesidir, onlar günümüz tüketim dünyasının
insanları içine alan kaotik ortamından henüz etkilenmemişlerdi, bu yüzden
doğanın masum canlıları olarak masumiyetin de simgeleriydiler. Mutlu ve
neşeli olmaları gerekirken bu resimdeki erkek çocuğu odaklanmış ve ilgili
bir biçimde kız çocuğuna bakarken kız çocuğunun hüzünlü ve dalgın
görünümü onu bir oyun arkadaşından ziyade tuhaf vücut duruşuyla adeta
oyuncak bir bebek gibi göstermektedir. Belki de mental bir rahatsızlık
olumsuz hisler uyandıran görünümün altında yatan sebep olarak
görülebilir.

Görsel 3, Oscar Kokoschka, Oynayan Çocuklar, 1909, 73x108 cm,
Wilhelm Lehmbruck Museum
Buradaki çocukların mutsuz ve düşünceli görünümleri çocuklara
yakışan görünümler olarak kabul edilmediğinden tepki alması makul
karşılanırken, Balthus’un çocukları erotik olarak tasvir etmesine rağmen o
güne değin yazın dünyasında ciddi bir tepki almaması akademik sanat
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eleştirisindeki çelişkili yaklaşımı da gözler önüne sermektedir. Bu
saptamayla birlikte çocuk imgelerinin geçmişe dönük araştırılması ihtiyacı
hissedilmiştir.

Görsel 4, Otto Dix, Perde Önündeki Küçük Kız, 1922
Yeni Nesnellik akımının önemli temsilcilerinden Alman sanatçı Otto
Dix’in 1922’de yaptığı “Perde Önündeki Küçük Kız” adlı resimde, yedi
sekiz yaşlarında bir kız çocuğunun tamamen çıplak bedeni tasvir edilmiştir
(Görsel 4). Gerçekçi bir üslupla betimlenmiş bedeni, damarlarının ve
kemiklerinin belirgin tasviriyle oldukça zayıflamış görünmektedir. Küçük
kız örülmüş saçlarının üzerine takılmış kırmızı kurdelesiyle, perdelerle
kaplı yeşil fonun önünde biraz şaşkın, biraz ürkek bir biçimde
görünmektedir. Yaşının küçük olmasının verdiği masumiyetin de etkisiyle
çıplaklığı utanılacak bir durum değil de doğal bir durummuş gibi
yansıtmaktadır. Dix’in bu resimde olduğu gibi küçük çocukları müstehcen
görünümlerde betimlediği bilinen başka bir resmi yoktur. Kendisinin ifade
ettiği; “Ya ünlü ya da meşhur olacağım” (Jonathan, 2016), sözlerinden ve
bu türde başka bir resminin olmamasından dolayı, Onun resmin
oluşturacağı sansasyondan beslenerek oluşacak şöhretin peşinde olduğu
yargısına ulaşmak mümkündür.
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Avusturyalı ressam Egon Schiele, çoğunlukla çıplak kadın ve erkek
modelleri kullanarak ürettiği çalışmalarıyla bilinmektedir. Genellikle
erotik hatta pornografik olarak nitelendirilen figürleri zaman zaman
tepkilere neden olmuştur. Dışavurumcu yaklaşımıyla tanınan Schiele’nin
resimlerinde gerçeğe uygun görünümler yer almaz, zaten Schiele’nin
amacı da bu değildir. Bu yüzden mekâna ait herhangi bir unsur
barındırmayan hızlı el hareketleriyle oluşturulmuş çizimlerinde daha çok
psikolojik okumalar yapılabilir. Her ne kadar kesinliği konusunda farklı
görüşler bulunsa da (Kallır, 2018), Schiele’nin çalışmalarını yürüttüğü
Viyana yakınlarında yaşadığı kırsal bir kasabada kendisine modellik yapan
çocukları çizim yaparken mahrem yerlerine dokunarak taciz ettiği ve
stüdyosuna sıkça giren genç kızlardan birini kaçırma iddiasıyla 1912
yılında mahkemece yargılandıktan sonra bir süre tutuklu kaldığı
bilinmektedir (Jones, 2003). Daha sonra pornografik olarak nitelendirilen
bu çizimleri küçük çocuklara sergilediği ve kamu ahlakını bozduğu
suçlamasıyla yirmi dört gün daha hapiste kalmıştır (Prodger, 2005). Bu
yıllarda ürettiği bir takım eskiz niteliğindeki çizimlerde küçük çocukların
çıplak görünümleri yer almaktadır. Onun çıplaklarında özellikle çocukları
ele aldığı nü resimlerinde erotizm ve şiddetin sınırlarının oldukça esnediği
çocukların birer haz unsuru haline geldiği hissedilmektedir (Görsel 5).

Görsel 5, Egon Schiele, “Çıplak Çocuk Eskizleri”
Olağandışı çocuk görünümlerinin devamında, 1800’lere gelindiğinde
çektiği fotoğraflarla izleyicileri şaşkınlığa uğratan Fransız asıllı, İngiltere
doğumlu gerçek ismi Charles Dodgson olan, fakat fotoğraflarını Lewis
Carroll ismiyle imzalayarak (Burget, 2014), bu mahlası kullanan bir
fotoğrafçıyla karşılaşılmaktadır. Carroll, dünya çocuk edebiyatının
tanınmış klasiklerinden olan Alice Harikalar Diyarında’nın da yazarıdır.
Girdiği bir tavşan deliğinden önüne çıkan yolu takip eden kız çocuğunun
başına gelen fantastik olayları anlatan eser, yazıldığı Viktoryen Dönemi’ni
hicivli bir dille eleştiren alegorik bir yapıt olarak da görülebilir. Bu eseri
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yazmasında aile dostu Henry George Liddell'in kızı Alice’in esin kaynağı
olduğu bilinmektedir (McCrum, 2015). Bunun yanı sıra Lewis Carroll,
Alice’i altı yaşından itibaren saplantılı bir biçimde defalarca
fotoğraflamıştır. Alice kimi fotoğrafta bedeninin bir kısmını açıkta
bırakan, yırtık pırtık giysiler içindeki bir dilenci olarak, kimi zamanda
yaşına asla uygun düşmeyen odalık pozuyla karşımıza çıkmaktadır (Görsel
6), (Görsel 7). Carroll’un dünyasında çocukluk üstün ve çok değerlidir,
kaçınılmaz olarak yetişkinliğe erişmeyi acı bir gerçeklik olarak görmekte
ve Ona göre, çocuklar yetişkinliğe erişildiğinde anlaşılmaz davranışlar
göstermektedirler (Topçuoğlu, 2010, s. 68). Büyümeyi ve cinselliğin
kazanılmasını kaçınılmaz bir gerçeklik olarak gören Carroll, romantik
düşünceye ironiyle bakar: “Çocuklar bu kadar masum, temiz ve iyiyseler,
büyümeden ölsünler daha doğrudur! (Topçuoğlu, 2010, s. 69), diyecek
kadar çocukluğa olan yaklaşımını ileri götürür.
Carroll başta Alice olmak üzere fotoğrafladığı bütün çocukların
aileleriyle oldukça iyi ilişkiler kurmuş, fakat fotoğraflarında aile
bireylerine asla yer vermemiştir. Bir yandan çocuklara Alice Harikalar
Diyarındaki hikâyeleri anlatırken bir yandan onlarla hayli uzun ve samimi
zamanlar geçirmesi özellikle Alice’in ailesini rahatsız etmiş ve bir süre
sonra eskisi gibi rahat fotoğraf çekememiştir. Birçok eleştirmen Carroll’un
itiraf edilememiş ve aynı zamanda fiiliyata geçememiş dikizci boyutunda
bir pedofili olduğu konusunda görüşleri bulunmaktadır (Topçuoğlu, 2010,
s. 70-72). Fırsat buldukça çektiği çıplak küçük çocuk fotoğraflarının yanı
sıra, giyinik dahi olsa yetişkin davranış, bakış, duruş ve kıyafetlerine sahip
çocukların cinsellik çağrıştıran pozları bu fikri güçlendirmektedir.

Görsel 6, Lewis Carroll, Dilenci, 1859 Görsel 7, Lewis Carroll, Odalık, 1859
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Geçmişe yönelik bu kısa araştırmadan sonra yeniden Balthasar
Balthus’un resimlerine odaklanıldığında şaşkınlığı artıracak örneklerin
varlığına şahitlik edilmektedir. 1934 yılında yapılan “Gitar Dersi” adlı
resim (Görsel 8) ele alındığında, Balthus’un resimlerinin içinde en şok
edici olanıyla karşılaşılmaktadır. Resimde çizgili duvar kâğıdı önünde
tuhaf bir manzara yer almaktadır. Yetişkin bir kadın tarafından, belden
aşağısı tamamen soyulmuş bir kız çocuğu ağır bir şiddete uğramaktadır.
Cinsellik ve şiddetin bir arada olduğu, izlenmesi bir hayli sağlam bir
psikoloji gerektiren resimde kız çocuğu gitar dersi alan bir öğrenci,
yetişkin kadın ise onun müzik öğretmenidir. Dersle ilgili yerine
getirilemeyen bir sorumluluğun cezası olarak öğretmen kızı kucağına
yatırarak bir eliyle kızın saçını çekmekte, diğer eliyle cinsel organını
tamamen açığa çıkararak elle taciz etmektedir. Çektiği acı ve yere düşme
tehlikesinden dolayı kız öğretmeninin omuzundan tutmak isterken kayan
bluzdan öğretmenin göğsü ortaya çıkmıştır. Müzik öğretmeninin çocuğa
ceza verişindeki vücut hareketleri adeta gitar çalar gibidir. Bu öğretmen bu
kız çocuğuyla ne yapmaktadır? Resmin bir sanat eserini izlerken oluşan
estetik hazzın dışında başka duygulara hitap ettiği aşikârdır. Kimi cinsel
hazların şiddetli bir objesi olarak okunması gereken resimde kız çocuğu ve
şiddeti uygulayan öğretmenin görünümü cinsel anlamda haz unsuru olarak
kullanılmıştır. Nitekim resmin yapıldıktan sonraki serüveni bu fikri
kanıtlar niteliktedir.

Görsel 8, Balthus, “Gitar Dersi”, 1934
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“Gitar Dersi” resmine modellik yapan kız, Balthus’un ikamet ettiği
binanın kapıcısının kızı Laurence Bataille’dir. Laurance, Balthus’un
atölyesinde, annesinin refakatinde modellik yapmıştır. Bu resim
Balthus’un 1934’te Paris’teki açtığı ilk kişisel sergide yer alan
resimlerindendir. Galeri sahibi Pierre Loeb ve Balthus, resme gelecek
tepkileri hesaba katarak onun galerinin dipte kalan odasında yer almasını
uygun görmüşlerdir. Fakat gerçekte resim, galerinin ayrıcalıklı
müşterilerine dikiz şov yapmak için ayrılmıştır. Amerikalı bir yazar, sanat
eleştirmeni ve sanatçısı James Thrall Soby tarafından 1938'de satın
alınmıştır. Soby resmi sahip olduğu diğer resimlerle birlikte sergilemek
istemiş ise de, tartışmalı içeriğinden dolayı Hartford’daki Wadsworth
Atheneum Müzesi resmi sergilemeyi kabul etmemiştir (Jonathan, 2016).
Birçok el değiştirmeden sonra New York’ta galerisi olan Henri Matisse’in
küçük oğlu Pierre Matisse’in eline geçen resim, 1977 yılında New York
57. Sokak’taki galerisinde sergilenmiştir. Hakkında çıkan ve sansasyon
olarak nitelendirilen yazılar ve basın açıklamalarında tablonun görseli,
izleyicileri şok edeceği gerekçesiyle yazarlar tarafından basılamamıştır.
Bir ay süren sergiden sonra resim bir daha hiç sergilenememiş ve sergi
kapandıktan sonra Pierre Matisse tarafından New York Modern Sanatlar
Müzesi’ne bağışlanan resim beş yıl boyunca depoda beklemiştir. Bu
sürenin ardından 1982 yılında MOMA Yönetim Kurulu Başkanı, John D
Rockefeller III'ün eşi Blanchette Rockefeller, Pierre Matisse tarafından
MOMA'ya verilen sanat eserini küçük bir sunumda görmüş ve dehşete
kapılarak tablonun iade edilmesini istemiştir. Günümüzde bilinmeyen
zengin bir koleksiyonerin mirasçılarına kaldığı bilinen tablo o günden
sonra bir daha görülmemiştir (Jonathan, 2016).
“Altın Günler” adlı resimde de benzer bir yaklaşım görmekteyiz.
Odile Bugnon adlı 14 yaşındaki modeli kullandığı resminde, genç kızın
sıyrılan gömleğinden ortaya çıkan omzu ve kısa eteğinin açılmasıyla
görünen bacaklarının görünümü, bunun yanı sıra yanan şömineye odun
atan üstü çıplak adamın varlığı kızın yaşına uygun düşmeyen bir erotizm
çağrışımına sahiptir. (Görsel 9)
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Görsel 9, Balthus, Altın Günler, 148 x 200 cm, Hirshorn Museum,
1944-45
Balthus’un modelleri üzerine odaklanıldığında bundan önce bahsi
geçenler ve benzeri diğer tüm resimlerinde yer alan modellerin kimliğinin
resmin kendisinden daha fazla öne çıktığı görülmektedir. Modellerini
yakın çevresinden, kendisine hizmet eden kişilerin küçük çocuklarından,
bilhassa gelir seviyesi düşük olanlardan tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca
onlarla modellik süreçleri dışında da diyaloglarını sürdürmüştür. Gündelik
hayatta birlikte yer aldıkları fotoğraflar dikkatli incelendiğinde kimi tuhaf
detaylar gözden kaçmayacaktır (Görsel 10).
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Görsel 10, Anna Wahli ve Balthus, 1995, Bruno Barbey/Magnum
New York’taki Gagosion Gallery, Metropolitan Müzesi’nde sergilenen
sergiyle eş zamanlı olarak Balthus’un yaşamının son yıllarının yer aldığı
karelerden oluşan gösteride Anna Wahli adlı bir kızın fotoğraflarına da yer
vermiştir. Balthus’un çekmiş olduğu polaroidlerde, kendi doktorunun en
küçük kızı olan Anna Wahli, bu sırada sekiz yaşındadır ve fotoğraflarda
yarı çıplak poz vermiştir (Sischy, 2013) (Görsel 11), (Görsel 12). Ingrid
Sischy adlı sanat eleştirmeni, bu gösterideki görüntüleri açıklarken,
“sanatçının daha samimi, insani ve dokunaklı yanını göstermekte”
ifadelerini kullanmaktadır. Fakat Balthus, bu pozları resimlerinde
kullanamamıştır. Gagosion Galerisi’ne göre yaşlılığından dolayı elleri
sertleşmiş ve pozları resimlerinde kullanacak gücü kalmamıştı.
Resimlerinde kullanmamasına rağmen Anna sekiz yaşından başlayarak
yaklaşık dokuz yıl boyunca her hafta Çarşamba öğleden sonraları
Balthus’un stüdyosuna giderek bu pozları vermeyi sürdürmüştür (Sischy,
2013). Bugün bir psikoterapist ve sosyal hizmet uzmanı olan Anna
Wahli’nin meslek seçiminde o günlerin etkisinin olup olmadığından söz
etmek iddialı bir yaklaşım olsa da bu düşüncenin akla gelmemesi de
kaçınılmazdır.
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Görsel 11, Anna Wahli polaroid

Görsel 12, Anna Wahli polaroid

Balthus’un eşi Setsuko, 10 yıldan uzun süredir fotoğrafları gün yüzüne
çıkarabilmek için Anna’nın iznini beklemiştir (Sischy, 2013). Bu
görüntülerde Anna, Balthus’un modellerine uygulattığı tipik pozu olan bir
koltukta geriye yaslanmış olarak, bazen de bir şezlongda uyumaktadır.
Ham ve işlenmemiş fotoğraflarda bazen sırmalı, işli bir kaftan bazen de
beyaz bir elbise giymektedir. Fakat çoğunlukla yarı çıplak görünmektedir.
Polaroid fotoğraflardaki modeli bir nesne olarak gören eleştirmenler, bu
fotoğrafları Balthus’un güzeli arayışındaki ısrarının yanı sıra detaycı ve
hassas yaklaşımının bir gereği olarak da yorumlayabildiler. Balthus’un
yakın dostu olan Paul Lombard, Balthus’un ölümünün ardından kaleme
aldığı veda mektubunda, Balthus’un aydınlık bir bilincin ve körleşmiş
duyuların yer ettiği bir bedenin kırılganlığına bağlı o gizemli ruhsallığı
simgelemek için ergenliğin sancılı ve tadına doyulmaz sıkıntılarını çeken,
tomurcuklanmış genç kızları tercih ettiğini yazarak bu tercihi yüceltmiştir
(Vircondelet, 2001, s. 12). Böylelikle, Balthus’un sanatının yegâne
unsurları olan modellerinin Onun arzularının bir parçası olduğunu da itiraf
eden Lombart, erotizmi ilahi bir duygu olarak ifade etmiştir. Lombart,
devamında bu tercihi dinle ilişkilendirerek aşkın bir duygunun kaçınılmazı
olarak, lirik bir yaklaşımla eril tarafın gözünde ulvi bir mertebeye
çıkarmıştır:
Onun yeniyetme kızları, bacaklarını dalgınlıkla ve belli belirsiz
açıyorlarsa eğer, dünyanın kökenini simgeleyen bu kutsal kavkıyı
yüceltmek içindir. Günahın dine aykırı düşmediği bir dindir Onun sanatı
ve kutsal iletinin çocukların erişebileceği yerlere bırakılmaması
gerektiğini hatırlatır çoğu zaman. Tanrı, bedeni, bedenin arzularını,
şeytana uymalarını, günahlarını pek hor görmediği içindir ki oğlu İsa’yı
bunlarla yoğurdu ve insanlara teslim etti. Ruhun soluğudur arzu ve hem
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içimizdeki hem dışımızdaki bu arzudur, modellerinin bakışında Balthus’un
açığa vurduğu (Vircondelet, 2001, s. 12).
Balthus ve Onun hamileri hiçbir zaman resimlerin yapılışında cinsellik
ya da sapkınlık gibi bir niyet olmadığı bu nosyonu izleyicilerin bakış
açılarından kaynaklı olduğu konusunda ısrarcı oldular. O kendisine
yönelen suçlamaları, hayranı olduğu yazar Meister Eckhart’ın “uçurumun
derinliklerindeki öz” dediği ve başkalarına iletilemez bu gizli öze, öznenin
kendisi bile ulaşamazken başkaları nasıl erişebilir diyerek,
anlaşılamadığını vurgular. Bunun içindir ki, örneğin birçok eleştirmenin ve
birçok kişinin tablolarımla ilgili uluorta erotik yorumlarını kesinlikle
reddediyorum. İçinde bir dikizci olarak yer alacağım ve itiraf
edilemeyecek ya da manyakça birtakım eğilimlerimi farkına bile
varmaksızın (özellikle farkına varmaksızın) ortaya dökeceğim bir bakış
açısıyla yapmadım ben bu resimleri; sonunda özgürlüğüne kavuşacak ve o
zaman olağanüstü doğasını, mitolojik boyutunu açığa vuracak,
rastlantısal, öngörülemeyen, okunamayan derin bir gerçekliği, kendi
oluşumunu gözler önüne serecek düşsel bir dünyayı yansıtan bir bakış
açısından yaptım, soyunmuş genç kızların sıkça yer aldığı bu tabloları, bu
desenleri, diyerek kendini savunmuştur (Pijet, 2008). Bu yüzden Balthus,
“Düş Gören Theresa” ya da “Oda” resminde anatomiyle libidonun
uygunsuz bir biçimde birleşeceği görüntüler olarak yorumlamanın doğru
olmayacağı konusunda ısrarını sürdürmüştür.
1936 tarihli “Andrea Derain” adlı resimde Balthus’un yakın arkadaşı
olan ressam Andrea Derain kemeri gevşemiş hardal renkli uzun bir bornoz
içinde tasvir edilmiştir (Görsel 13). Arka planda ise bir sandalyede genç
bir kadın gözleri kapalı, mutsuz ve umutsuz bir şekilde oturmaktadır. Genç
kadının üstündeki straplez kıyafet aşağıya doğru kaymış ve eteğinin büyük
bir kısmı açılmış, her an sandalyeden düşecek gibi durmaktadır. Bu
resimdeki ressam ve modeli arasındaki tuhaf ve gerilimli ilişki bile
iddiaların gerçekliğini göstermeye önemli bir kanıt olarak kayda
geçmelidir.
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Görsel 13, Andre Derain Portresi, 1936, NY Modern Sanatlar Müzesi
Picasso’nun biyografisini yazan sanat tarihçi John Richardson bir
röportajında; Picasso diğer insanlarla yaşadı.....Onları yamyamlaştırdı.
Onların duygularını almak için her şeyi yapardı. Arkadaşları hepsi bir
dereceye kadar kurbanlarıydı (Weber, 2003, s. 374), deyip daha sonra
Balthus’u dâhil ederek, Picasso ile Balthus’u ilişkilendirmektedir. Ona
göre, aynı zamanda arkadaş olan Balthus ve Picasso’nun sanatlarını
üretmede diğer unsurların hiçbir önemi yoktu ve yok sayılabilirdi. Yvonne
Owens’a göre ise, Balthus bu resimleri yaparken izleyiciyi şok etmek ya
da ünlü olmak için yapmıyordu. Bu onun doğrusuydu, kendi sanatsal
yoluydu ve her ne olursa bu yolu izlemeye devam edecekti.
Balthus’un resimleri, gerek sanatçı kişiliği gerekse ergen kızlara olan
aleni zaafından dolayı birçokları tarafından Lolita hikâyesiyle
ilişkilendirilmiştir. Fakat Lolita’da kız yaşlı adamı yönlendirirken ve daha
sonraları daha baskın karakter haline gelirken Balthus’un modelleri
üzerindeki tahakkümü bariz bir şekilde hissedilmektedir. Kurgulayan,
yönlendiren ve baskın karakter olan Balthus’a karşılık modelleri Onun
kurgularına itaat etmektedir.

701

Görsel 14, Sally Mann, “Kış Kabağı”, 1988
6. Sonuç ve Değerlendirme
Sanat tarihinin derinlerine ait bu araştırmadan sonra günümüze
gelindiğinde bilhassa Amerikalı fotoğrafçıların bu küçük çocukları model
olarak kullandıkları örneklerin çok daha uç boyutlarda olduklarını
söylemek mümkündür. Görselde yer alan fotoğrafın sahibi Sally Mann’ın
daha kabul edilebilir olarak değerlendirilebilecek örneği verilmişse de tipik
fotoğrafları henüz akademik ortamlarda yayınlanabilir düzeyde değildir
(Görsel 14). Sally Mann’ın yanı sıra Edward Weston, Jock Sturges, Joel
Meyerowitz, Jake ve Dinos Chapman gibi modern fotoğrafçıların kendi
çocuklarını da model olarak kullandıkları teşhir unsurunun sınırlarının
olağanüstü boyutlara vardığı fotoğrafları görüş ayrılıkları bulunsa da bu
platformda yayınlanabilir nitelikte olmadığından fotoğraflara yer
verilememiştir.
Sanat tarihinde yüzyıllarca çıplak kadın bedeni sanatın nesnesi olarak
kullanılmıştır. Bu kadınlar yetişkin çıplak kadınlar olarak sanat aracılığıyla
arzunun nesnesi olarak sunuldukları gerekçesiyle bilhassa feminist
çevrelerce eleştirilirken, diğer yandan erotik sanatın güzel ilham
kaynakları olarak da yüceltilmişlerdir. Bu tartışmaya açık bir konudur, zira
her ne kadar etkileyen unsurlar zorlayıcı/mecbur bırakıcı olarak tartışılsa
da, sözü edilenler yetişkin insanlardır. Fakat burada söz konusu olan
yetişkinliğe erişmemiş, beden ve ruh yaşı bu tip kararlarda olması gereken
yetişkinlik çağına ulaşmamış dolayısıyla istek, irade ve rızadan söz
edilemeyecek bireylerin sanatın nesnesi ya da herhangi bir alanın aracı
olarak kullanılması olunca, yarattığı rahatsızlık büyük boyutlu olmalıdır.
702

Hukukta dahi çocukların müstehcen olarak nitelendirilen görüntülerinin
kullanımı bilimsel, edebi ve sanatsal alanlarda ayrıcalıklı bir yere konmuş
olsa da bahsi geçen alanlara hizmet etme ve çocuklara ulaşmaması şartı
konmuştur. Kaldı ki metinde yer alan eser örneklerinin perde arkası ve
sanatçılarının özel hayatlarında çocuklar hakkındaki tutum ve davranışları
araştırıldığında masum olmayan bilgilere erişilmiştir.
Mia Merrill ve kardeşinin bir imza kampanyası aracılığıyla başlatmış
olduğu süreçte Metropolitan Müzesi tabloyu sergiden çıkarmamış olsa da,
çocuk imgesinin kullanılışının yarattığı rahatsızlığı tüm dünyaya
duyurmayı başarmışlardır. Takip eden süreçte bilhassa gazete, dergi ve
internet ortamında bu yöndeki üretimler üzerine daha fazla sözün
söylendiği ve tartışma metinlerinin yer aldığı değerlendirilmiştir. Bir üst
yapı kurumu ürünü olarak görülen ve dokunulmazlık kisvesine sahip sanat
alanlarında bu konuya ilişkin sorgulamanın başlaması da kayda değer bir
aşamadır.
Hayal gücüne katkı sağlayan unsurlarla, bu unsurların istismarının
birbirinden farklı şeyler olduğu ve karıştırılmaması gerektiği bilinci ve tüm
bu edinimlerin sonucunda sanat, edebiyat ya da bilimsel amaçlı da olsa
konu olan kişinin çocuk olduğu ve çocukluk sürecinde yaşayacağı her türlü
olağandışı tecrübenin yetişkinlik aşamasına olumsuz izler bırakacağı göz
ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, Balthus ve benzeri üretimler yapan
sanatçıların hiçbirinin sanatı bir çocuğun yetişkinliğe eriştiğinde
karakterinde değiştirilemez olumsuz izler bırakmasından daha değerli
olamaz.
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ÇALGI VE SES BİRLİKTELİĞİNİN TARİHSEL SÜRECİNDE
GEZGİN MÜZİSYENLER
Travel Musicians in the Hıstorıcal Process of The Instrument and
Vocal Association
A. Aylin CAN & Ü. Kubilay CAN
Giriş
Müziğe duyulan ilgi, dini şarkıların bir sisteme bağlanması ve
aktarılması gereksinimlerinin ötesine geçer. Nitekim Tanrı’ya
Hıristiyanlar kutsal metinlerde şarkılardan ve müzik enstrüman çok söz
edildiğini görürler ve bu atıfların zenginliğinin yanı sıra dini şarkılar,
ilahiler, kanunlar, zil ve tubalarla Tanrı'ya şükretmeye teşvik edilme, hiç
şüphesiz yeryüzü ile gökyüzü arasında köprüler kurmak için dayanılmaz
bir dürtü sağlar. (Eco, 2014a: 868).
Şarkı söylemenin tarihçesine yönelik çeşitli varsayımlar olsa da en
dikkate değer olanı, ilkel kavimlerde ortak çalışma sırasında hem fizik
güçlerini arttırmak hem de birbirlerini gayrete getirmek için belli sesler,
hatta melodik tekerlemeler kullanıldığıdır. Konuşmanın ve şarkının da
temelinde bu ritmik tekrarların rol oynadığı düşünülmektedir. (Ömür,
2001: 39)
Ortaçağ’da müzik algısı günümüzdekinden çok farklıdır. Günümüzde,
batıda müzik bir sanat (ses sanatı) ve/ya -"hem başlangıç hem de bitiş
noktası duygu" olan bir ifade bicimi olarak görülür; oysa ortaçağ
teorilerinde müzik her şeyden önce bir bilim dalıdır. Müzik sanatı
matematiksel sanatlardan oluşan quadrivium'un bir parçası" olarak
görülür. Nitekim müziğin bilim dalından modern anlamda sanata dönüşüm
yolculuğu tam da orta çağda başlar. Bu döneme ait çalışmalarda bilgi beşerî
bilimler olarak temelde dil ve matematik alanlarında oluşan yedi ayrı
disiplinde toplanır. Müzik matematik içinde yer alır. Bu bağlamda müzik
Platoncu geleneğe göre, evrendeki ahengin kavranmasını sağlayan
matematiksel bir bilim olarak algılanır (Eco, 2014a: 871).



Bu çalışma 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi’nde
Düzenlenen “2018 Dünya Ses Günü Sempozyumunda” özet bildiri olarak sunulmuştur.

(Dr. Öğr. Üyesi); Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye.
E-mail: acan@marmara.edu.tr

(Dr. Öğr. Üyesi); Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli, Türkiye.
E-mail: kubican_gitar@hotmail.com

707

Antik ve erken orta çağ da müzik tek seslidir ve sözlü müzik tek sesli
dinî içerikli ilahilerden oluşmaktadır. Kullanılan sözel yapı Hristiyanlıkla
birlikte İncil’den alınmaya başlanmıştır. Kilise müziğinin ilk çok seslilik
denemeleri Organum adı altında ortaya çıkmıştır. Say’a göre (1997) çok
sesliliğin ilkel biçimi olan Organum başlangıçta paralel iki ezgiden
oluşuyordu (s. 82). Organum, XII Yüzyılda Notre-Dame okulu tarafından
geliştirilmiştir (Yılmaz 2012: 47).
Ortaçağ’a değin süregelen müzik geleneği doğu ile batı arasında büyük
ayırımlar göstermemiş, çalgıların çoğu, doğudan batıya aktarılmıştır. Ur,
arp olmuş; telli mızraplı çalgıların en güzeli ud, lavta olmuş; yaylı
çalgılardan rebab, keman ailesinin başına geçmiş; çeşitli üfleme ve vurma
çalgılar, doğuda da batıda da insanoğlunun şarkı söyleyip dans etmesine
yardımcı olmuştur (Yıldız, 2003: 41)
Gotik dönemde kilise müziğinde çok seslilik yer alırken halk müziğinde
ise din dışı saz şairleri geleneği oluşmuştur. Şövalyelerin savaşlarda
gördükleri yeni yer ve yaşam biçimlerinden etkilendikleri ve öğrendikleri
şiir-şarkıları aktardıkları görülmektedir. O dönemin ağırlıkta olduğu dini
müziğin yanında, şövalye-saz şairlerine ve gezgin müzisyenlere dayanan
tek sesli halk müziği gelişmeye başlar. Arap ülkelerinin melodi ve
çalgılarını Avrupa'ya taşıyan gezgin müzisyenler kendi yerel dillerini
kullanırlar. Genelde aşk ve şövalye geleneklerini anlatan tek sesli
şarkılardır (Çakır, 2017: 115).
Avrupa'da değişik isimler ile anılan gezgin müzisyenlerin Orta
Fransa’dakilerine Troubadour, Kuzey Fransa’dakilerine Trouvere,
Almanya’dakilerine Minnesinger ve Meistersinger, İtalya’dakilerine
Travatore dendi. Gezgin müzisyenler İngiltere’de Harper, İspanya’da ise
Travador diye anıldılar. Gördükleri her şeyi müzikleri ile anlatıyorlardı.
Ortak konuları, ulaşamadıkları gizli bir aşkı, müzik sözleri ile dile
getirmekti.
Bir kentten öbürüne giderek gösterilerini sürdüren gezginlerin
gördükleri ilgi çok büyüktü. Gezginlerin birçoğu kaldıkları han ve köy
odalarının karşılığı olarak besteledikleri ezgileri sunuyorlardı. Bu ezgiler
zamanla form kazanmış, içeriği de daha da kültürel olmaya başlamıştı
(Sabar, 2013: 26)
Avrupa'da geniş şekilde yayılan gezgin müzisyenlerin Avrupa müzik
ve dolayısıyla müzik tarihine etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu bağlamda
çalışmada gezgin müzisyenlerin tarihsel süreçteki rollerinin, çalgı ve ses
toplulukları birlikteliği açısından incelenmesi konusu, araştırmanın
problemi olarak ortaya çıkmaktadır.
Araştırmada orta çağ gezgin müzisyenlerinin çalgı ve ses birlikteliği ile
ilgili tarihsel sürecinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç
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doğrultusunda gezgin müzisyenlerin o dönem içerisindeki ses ve çalgı
bütünlüğüne getirdikleri sanatsal dokunuşların incelenmesi hedeflenmiştir.
Çalgı ve ses birlikteliğinde gezgin müzisyenlere dikkat çekilmesi açısından
önem taşıdığı düşünülen araştırma, gezgin müzisyenlerin öncülerinden
sayılan Troubadour ile sınırlandırmıştır. Araştırmada betimsel tarama
modeli kullanılmıştır.
Troubadour
Troubadour ve trouvere adlarının kökeninde provence lehçesinde
"trobar/trouver" (bulmak) sözcüğü, Yunanca da "tropus" (ton ya da
melodi), Latince de "tropare" (şarkı bulan" veya "şarkı icat eden)
anlamında kullanılmıştır (Todorov, T., Foccroulle, B., ve Legros, R. 2005).
Antik Çağ ve Rönesans arasında kilisenin hakimiyetinde yürüyen
müzik; 10. yüzyıl’da feodalitenin doğmasıyla müziğin kilisenin
egemenliğinin dışında yol alarak, “Troubadour” adı verilen gezgin halk
şarkıcılarının da yardımları sayesinde halkın içinde yayılmaya ve
evrenselleşmeye başlamıştı. (Gündem ve Antel, 2015). Troubadourlar 12.
yüzyılda Güney Fransa bölgesinde Provence Lehçesi konuşan aristokrat
kesimden müzisyenlerdi. Troubadour geleneği İspanya'da gelişen aşk şiiri
geleneğinden etkilenmişti. Bu şiirler Günümüz Avrupa dillerinde
kullanılan lirik şiirin ilk örnekleri olarak kabul edilir. Şiirlerin konuları
tarabodour un hemen hemen her konu üzerinde olsa da genellikle aşk dı.
Bu ozanlar Batı'da yaratıcı kimliklerini üstlenmiş ilk sanatçılardı (Boran,
ve Şenürkmez, 2007).
Chansonlar, Fransızların yerel dildeki şarkıları olup şiirsel-müziksel bir
biçimdir.
Chonsanların
yüksek
bir
düzeye
çıkarılmasında
Troubadour’ların rolü büyüktür (Eco, 2014b: 819). Troubadourlar
chanson’ları çalgı eşlikli söylerdi. Troubadour chansonlarında hikayeler,
şiirler anlatılırdı. Müziklerinin basit melodik yapılardan oluştuğu bu
şarkıları gerçekleştirmek için özellikle halkın daha yoğun olduğu meydan
ve avlular tercih edilirdi. (Cecil, 2013: 50).
Bu chansonların dili eski Fransızca idi ve metinlerin otografisinde
bölgesel lehçeler vardı. Yaklaşık bin beş yüzü günümüze kadar var
şarkıların, ilk din dışı repertuarlardan biri olarak kabul edilebilir. Metinler
ve şarkıların ezgileri özenle parşömen üzerine kazınarak yazılmıştır ve
bunların çoğu Paris'teki Bibliothe`que nationale de yer almaktadır. Bu
şarkı geleneği, Troubadour müzisyenlerin dünyasından miras alınan bir
gelenektir (O'Neill, 2006: 2). Trabodourlar, bu Chansonların çalgı
eşliklerinde çok seslilik kullandığı ve bunu armonik bir uyum içinde
kullandıkları görülmektedir (Cecil, 2013; Eco, 2014b)
Güney Fransa'da bilinen ilk Troubadour Aquitaine dükü IX William dır
(1071-1127). Yazdığı şiirler modern Avrupa dilindeki ilk örneklerinden
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birisi olması yanında günümüz lirik şiirin öncüsü niteliği taşımaktadır
(Perdigó 2013: 152).
Troubadourlar halkın farklı sosyal statülerden Kral, Lord, Piskopos,
Şövalyeler, orta ve alt sınıftan oluşmaktaydı. Şiir ve müziğin teknik
ustalığına sahip uzman ustalardı. Yarattıkları şiir ve şarkılar ile imtiyazlı
kişiler tarafından ödüllendirilmeleri, kendilerini geliştirerek kazandıkları
başarılarının ve ünlerinin nasıl yayıldığını kanıtlamaktaydı (Perdigó 2013:
152).
Troubadourlar yaptıkları sanatı geliştirebilmek için o dönemin kültür
merkezlerinde aritmetik, müzik, geometri ve astrolojinin yapıldığı
"quadrivium" adı verilen dört matematik sanatını öğrenirlerdi. Ayrıca Dilin
kullanılması ile ilgili araç ve stilleri de ustalıkla kullanırlardı. (Riquer,
1975 Los trovadores, aktaran.Perdigó 2013: 154).
Troubadour şiirlerinin kökeni ile ilgili birkaç varsayım bulunmaktadır.
Dönemin konjektörünün önem kazandığı görülmektedir. İlk görüş
troubadour şiirlerinin İspanya da Arap kültürün etkisinde olduğu, özellikle
aşk temalı şiirlerde bu yoldan esinlendiği, diğer görüş troubadour
şiirlerinin klasik Latin ve Katalonya yazıtlarından geldiği şeklindedir. Bir
diğer görüş ise Troubdourların dini ve mistik eserleri incelediği
yönündedir. (Perdigó 2013: 157-158).
Çalgı ve Ses Birlikteliğinde Gezgin Müzisyenler
Müzik Tarihi Bağlamında
Gezgin şarkıcıların sanatı, halk müziğinin Gregor şarkısına karşı açtığı
ilk yoldur ve Avrupa müziğinin bundan böyle giderek artan bir hızla
gelişmek üzere doğuşudur.
Uzun yıllar tek sesle yalın müzikle yetinen insan kulağının öncelikle iki
sesliliği sonra gelişerek çok sesliliğe adım atacağı süreçte önemli bir köprü
olarak ifade edilebilir.
Pek çok melodiyi yaşatmak açısından önemli yer tutan gezgin
müzisyenler yarattıkları şarkı biçimi ve büyük bir beceriyle kullandıkları
çalgıları ile çalgı sayısının artması ve çalgı müziğinin gelişmesinde rol
oynamıştır. Ortaya çıkan bu sanatsal hareket yaşamı çok yönlü olarak
yansıtmayı da başarmıştır. Gezgin müzisyenlerin yarattıkları şarkı
biçiminin ritmik sistemin kullanıldığı müziğin gelişmesinde de payı vardır.
Özellikle Fransız gezginler Gregorius müziğinden uzaklaşmış ve
kullandıkları mod’lara giderek yarım sesleri, fa diyez ve do diyezi
sokmuşlardır.
Özellikle dini müzikte erkek seslerin ağırlıkta olduğu orta çağ
Avrupa'sında Trabodour geleneğinde sadece erkek müzisyenlerin olmadığı
kadın Troubadourların da var olduğu ilgili literatürde yer almaktadır.
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Müziğin saraylarda eğlence ve dini olgular dışına çıkarak müzik
sanatının halk kültürü ile yakınlaşarak halkın her tabakasında yayılmasında
etkili olmuştur.
Kültürel Bağlamda
Troubadour geleneğinin, yapı taşları olan şiir-şarkı-dans-tiyatral
gösterilerden oluştuğu, birçok sanat disiplinini barındırdığı, şiir sanatında
epik şiirin başlangıcı olarak kabul gördüğü ve diğer sanat dallarını da
yaşamı yansıtmak açısından etkilediğini söyleyebiliriz.
Orta çağ Avrupa'sında ozanlık geleneğinin oluşmasında etkili
olmuşlardır. Ozanlık geleneği bu sayede din dışı şarkı biçimlerini
yaratmıştır.
Sonuç ve Değerlendirme
Yüzyıllar boyunca Avrupa da baş gösteren Gezgin müzisyenler zaman
içinde kendi sanatlarını her geçen gün ustalıkla geliştirmişlerdir. Bu
süreçte birçok gezgin müzisyen eserlerini kaybolmadan bir sonraki nesle
aktarabilmiştir. Bu oluşan sanatsal dağarcık özellikle müzik sanatının çalgı
ve ses birlikteliğinde gelişmesinde etkili olmuştur. Bu eser dağarcığının
müziğin birçok dalına, Fransız Chansonlarına ve çalgı müziğine esin
kaynağı olduğunu söyleyebiliriz.
Zaman içinde pek parlak olmayan çalışmalar yok olmakla birlikte en
iyileri olarak kabul gören çalışmalar halkın dilinden düşmemiş,
korunmuştur.
Ozanlık geleneği ile yapılan ve dönemin yaşantılarını anlatan, çalgı-ses
birlikteliğinden oluşan eserler, dönem insanlarının yaşamları, uğraşları ve
zihinsel gelişim düzeyleri hakkında günümüze ayrıntılı bilgilerin
ulaşabilmesinde de etkili olmuştur.
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1960’LI YILLARDA TÜRK SİNEMASINDA KENT,
MEKÂN VE İNSAN İLİŞKİLERİ: GURBET KUŞLARI
Ali ÖZTÜRK

Giriş
Sinemanın temel bileşenlerinden biri olan ve anlatının geçtiği yer
olarak düşünülen mekân; filmlerde bazen bedenin ve hareketin arka
planını oluştururken, bazen de filmin bir karakteri gibi odağa yerleşebilir.
Mekânı dönüştürebilme gücüne sahip olan sinema, mekânı fon ya da
insanın mekânla olan ilişkisini sosyolojik açıdan değerlendirmeye olanak
tanıyarak topluma, kültürel referans noktası oluşturur. Dolayısıyla
sinemanın temel unsurlarından olan mekânın, ekonomik kültür, politik ve
ideoloji ile birlikte şekillendiği söylenebilir. Hikâyesinin mekân olarak
bir yerde geçme durumunda olan sinema filmi, bu yer ile kurulan ilişki
ile ona belli bir anlam katar.
Mekâna yönelik temsi ediliş şekli, farklı yol ve yöntemlerle ifade
edilebilir. Örneğin, filmde kullanılan kamera, ses kullanımı, çerçeveleme,
karakter konuşmaları, film karakterlerin sahne içinde konumlandırılışı
gibi farklı unsurların bir araya getirilmesiyle oluşturulabilir.
Sinemada anlam ve anlatımı meydana getiren unsurun görsel-işitsel
birleşenler olduğunu söyleyen Adanır, söylenmek istenen şeyin görsel
veriler ile işitsel veriler arasında kurulan kombinasyon olduğunu,
mekânın ise bu kurulan kombinasyonu beslediğini belirtir. Bundan
dolayıdır ki filmin diyaloglarının hangi mekân içerisinde oluşturulmaya
çalışıldığı, yaratılmaya çalışılan anlam açısından da önemlidir.
Yaratılmaya çalışılan mekân filmsel anlamda diyaloglara uygun
düşebilecek mekânlarla kurulur ve kullanılabilir (Adanır, 2012:50).
Dolayısıyla sinemanın bir temsil ediliş şekli içerisinde verilmek istenen
anlamın oluşturulduğu, bu anlamı meydana getiren birleşenlerin başta
mekân olmak üzere birbiriyle bağlantılı olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada sinema mekân ve birey arasındaki ilişki çalışmanın
temel izleğini oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı, sinema-mekân ilişkisi
ve mekânın üretilmesine yönelik bir bakış açısı geliştirmektir. Bu
doğrultuda Halit Refiğ’in “Gurbet Kuşları” filminde kent-mekânın
kullanımı filmsel anlatı açısından analiz edilecektir.



(Dr. Öğr. Üyesi); İstanbul Ayvansaray Üniversitesi-Güzel Sanatlar Fakültesi- Radyo,
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Sinema ve Mekân İlişkisi
Sinema da düşüncede tasarım, onu oluşturun yönetmenin yaratmak
istediği film atmosferine uygun olarak kendi düşünsel yapısını oluşturan
bir uzama dönüşür. Bu düşünceyle oluşturulmuş özgürlük, onu yaratanın
düşünce dünyasıyla sınırlandırılmış resim, grafik gibi sanat alanları için
değil, çoğunlukla gerçek mekânlarda çekildiği için gerçek ile bağı olan
sinema filmleri için geçerlidir. Sinema filminin yaratım sürecinin temel
unsurlarından olan kamera hareketleri, ışık, kurgu gibi mekânsal ilişkileri
yeniden oluşturma imkânı sunmakta. (Güngör,2005). Çekilecek sahnenin
mekânsal sunumu yönetmen tercihi ile şekillenir. Özon, her filmin
kendisine özgü atmosferi olduğu ve mekânında bu atmosferi oluşturmada
önemli bir role sahip olduğunu belirtir (Özon, 1984:63). Sinemada olay
örgüsünün anlatımı sırasında yapılan çekimlerin sırası ve aralarındaki
bağlantının zaman içerisinde ortaya çıktığını belirten Jacobs’a göre bu
durum mekânın kurgudan etkilendiği kadar kurgunun da mekânı
etkilemesini getirdiğini belirtir (Jacobs, 1994:35-46).
Sinemada mekân yaratım sürecinde, farklı yerlerde izleyenlerin
düşünce yapısında mevcut olan imgelerle film yoluyla yaratılan imgeler
birleşerek bireylerin yaşadıkları evren ile kurduğu bağın sınırlarını
genişletmektedir (Kale, 2004:102).
Filmsel dünyayı bir anlatı mekânı olarak tanımlayan Heath,
sinemadaki mekânın yere dönüşümünde görsel etkiler kadar duyusal
etkileri de barındırdığını belirtir. Mekânın ruhu, bütünlük içerisinde algı
mekanizmasının tüm bileşenlerini öngörmektedir (Adiloğlu, 2005:2024).
Sinemada mekân alışılmış işleviyle ve dramatik olarak filmde işlenen
olaya katkıda bulunacak şekilde kullanılır. Michel Chion göre, bir kilise,
filmde bir müzayede salonunu olarak verilebilir. Bu durumun tersi de
olabilir. Örneğin bir müzayede salonu farklı bir mekân olarak sunulabilir.
Bunun yapılmasındaki amaç olay ve mekân arasında bir şok, bir çelişki
yaratmak olabilir. Bu durumun tersi de olabilir. Filmde kaba, gülünç veya
şaşırtıcı bir sahnenin kutsal bir mekânda geçmesi ( Chion, 1994:44).
Filmsel mekân, ele alınacak konunun kendi ritmi içinde belli bir işlev
görürken, çekim planlarının düzeni ve kendi aralarındaki ilişki filmsel
mekânı ortaya çıkarır. Filmsel olan mekân mevcut olan gerçek mekânı
değiştirir. Bunu yapmasındaki amaç ise yönetmenin düşünsel yapısına
uygun olan biçimde yeniden yaratmasıdır. Çekim ölçekleri vasıtasıyla
mekânsal gerçeğin içinden değişik mekânsal uzaklıklar kullanarak
görüntülenerek kayıt altına alınır ve böylece fiziksel mekânı
dönüştürülmüş olur (Öztürk, 2014:422).
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Günümüz kentleri, farklı düşüncelerin, mekân, insan, zaman, kimlik,
kültür, imge ve göstergelerin kaotik ve çatışmacı, birlikte yaşamanın
sergilendiği, çok kültürlü alanlardır. Buralarda hayatlarını sürdürenler
için mekân olmanın dışında toplumsal aidiyetler, farklı yaşam
deneyimleri, kimliksel ve kültürel çoğulculuğa karşılık gelir.
Kentler, belli bir tarihselliğe ve coğrafyaya göre şekillenmiş
kurumları, üretim ve yeniden üretime dayalı sosyal ilişkileri, farklı
iletişim formları olan mekânsallığı içermektedirler. Aynı zamanda
kentler, birer temsiliyet mekânlarıdır. (Bocock, l992 ) Kentin algılanması
fiziki yapısından çok, taşıdığı kültürel temsiliyet ve derinlikli ilişkilerdir.
Çünkü kent varlık kazanmış birer kültürel örgütlenmeyi ifade eder
Chaney, l999).
Kenti oluşturan mekânlar, genellikle yaşamsal faaliyetlerin
sürdürülmesi sırasında kendiliğinden var olur ve kent yaşamı içindeki
mekânlar olarak işlev görür. Kent kavramı kendi içerisinde barındırdığı
imgelerle anlam taşıdığı söylenebilir. Öyle ki Şehirlerin isimleri imgesel
çağrışımlarla oluşur. Fransa’nın Paris şehrinin Eiffel Kulesi, İtalya’nın
Venedik şehrinin gondollar, İstanbul’un Kız Kulesi ve Boğaziçi,
ABD’nin New York şehrinin Özgürlük Anıtı gibi (Çizgen, 1994:19).
Mevcut olan bu yapılar şehrin fiziksel yapılarıdır. Genel dolaşım
imkânlarının şekli de bir kentin mekânsal modelini oluşturan önemli
faktörlerdir.
Sinemada mekânın anlatı unsuru olarak kabul görmesinin yanı sıra
gerek yansıtılan ve gerekse algılanan düzlemle oluşmaktadır. Sinema
sunum gücüyle insan, mekân, yer ve kalabalıklardan yararlanarak mekân
olgusunu derinleştiren bir kapsam içermektedir. Dolayısıyla sinemada
gerçek mekânı kameranın gerektiğinde mekânı bilinçli bir şekilde
kaydetme gücüne sahip olduğu söylenebilir. Kayıt altına alınan mekândan
seçilmiş unsurlar farklı konumlarda görüntülenerek dönüştürülebilir
(Adiloğlu, 2004:71)
Modernizm ile birlikte sanat dalı olarak kabul görmüş olan sinemanın
kent ile etkileşimi söz konusudur. Sinemanın doğuşuyla ve ardından kat
ettiği gelişme ile birlikte kentler, çekilen filmlere konu ya da fon
olmuştur. Sinemada kentler. Lumiere kardeşlerin çektikleri ilk filmlerle
birlikte karşımıza çıkmaktadır. Kırsalda geçen film konuları da yine kent
referansıyla yansıtılmaktadır (Özgencil, 2014:192).
Kent olgusu filmlerde fon olarak yer alırken, bazen de kentin insan
üzerinde bıraktığı etki, modern hayatı, büyük şehir yaşamı, gibi farklı
kültürel olgularla da olabilmektedir. Kent yaşamının olguları arasında
göç, modern hayatlar ve mekânlar arasında sıkışmış insanlar, topluma
karşı yabancılaşma ve yalnızlığa doğru geçiş süreci olarak çıkmaktadır.
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Bununla birlikte bazı kavramlar, örneğin din, cinsel çağrışımlar veya
sanatsal ihtiyaçlar sadece biçim olarak veya imajlar yoluyla kendisini
ifade etmeye başlamıştır. Bu ifade ediş biçimi kentler de herkesi
birbirinden koparıp yabancılaştıran, kırsal ifade edilişin, zihinsel ve
duyusal cephe aykırılığından ötürü, eski hayat tarzlarının yeni kültürel
oluşumlarla girdiği çekişme, bireysel kültürel kimliği sorun
sallaştırılmasıdır (Sarıbay, 1997:41).
Sinema-kent ilişkisinin yer aldığı önemli filmlerde biri de 1960’lı
yıllarda çekilen köyden büyük şehirlere yapılan göç konusunu ele alan
filmlerdir. Şehrin arka sokakları, barlar, gece kulüpleri, apartmanlar
şehrin gerçek mekânlarına yakın olmakla birlikte, yaşananlar da gerçeğe
yakın ya da gerçek kesitler şeklindedir. Bu filmlerinin mekânları şehrin
doğal alanlarında mekânlarında seçmelerdir. Bu mekânlar şehrin karanlık
arka sokakları, gece kondu evleri, gece kulüpleri, apartman daireleri,
konaklar. Dönem filmlerinde fonda şehir mekânları belirgindir.

Sinema ve Kent İlişkisi
Kültürel bir üretim merkezi olan kentler, çeşitli sanatsal, edebi, resim,
mimari ve sinema eserlerinin odağında olmuştur. Bu kültürel süreç antik
dönemden Ortaçağ oradan Rönesans'a ve daha sonra da modern kentlere
kadar süregelmiştir. Değişerek ve eklenerek oluşan bu kültürel olgular
kent ve sinema ilişkisi üzerinde de var olmuştur.
Sinema ve kent ilişkisi sinemamın ilk yıllarında başlamış ve
günümüze kadar süregelmiştir. Aslında sinema bir bakıma kent sanatı
olarak başladığı da söylenebilir. Sinematografın icadıyla birlikte çekilen
filmlerinde ilk kaydedilen görüntüler kente ait olanlardır. Sinemanın
kentle olan ilişkisi, mekân olarak hep var olmuş; kentlerin geçmişi,
bugünü ve geleceğiyle ilgilenmiş ve betimlemiştir. Örneğin Eisenstein’ın
Potemkin Zırhlısı (1925) filmiyle kenti ve gerçekliği, Fritz Lang’ın 1926
yılında çektiği Metropolis filmi ile geleceğin kentini, Charli Chaplin’in
1931 yapımı Şehir Işıkları filmiyle de kent dekoru kullanılarak hikâyesini
aktarmıştır. Sinema filmlerinde kullanılan mekânlar dönemin kent
anlayışına ilişkin olağanüstü tanıklıklardır. Çekilen filmler kente özgü
dönemin mekânları içerisinde çekildikleri için aynı zamanda kentin
görsel hafızasını da oluştururlar. Belli dönemlerde film mekânları için
bazı kentlerin öne çıktığı görülmektedir. Örneğin İtalya’nın Roma kenti,
Fransa’nın Paris sokakları, Amerika’nın New York caddeleri gibi
mekânlar. Sinemada mekân olarak kullanılan kentler zaman içinde
çoğalmıştır.
Sesli sinemaya geçişle birlikte ortaya çıkan tür anlayışına uygun
mekânlar için kentin öne çıktığı görülmektedir. Amerika da gangster
filmleri ve müzikal komediler, ağırlıklı olarak Chicago ya da Broadway
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temsilleridir. Fransa da ise Şairane Gerçekçilik akımının örnekleri,
sinema da kenti sunan yapımlar olurlar (Marie, 2004:59-63).
Sinema da 1940-1950’li yıllar filmler ağırlıklı olarak stüdyolarda
çekilse de dış mekânda çekilen filmlerde bulunmaktadır. Örneğin Louis
Daquin'in Biz Çocuklar’ (Nous les gosses, 1943) Paris banliyösünde
çekilmiştir.
Yeni Dalga akımıyla birlikte film çekiminde dış mekân kullanımının
arttığı görülmektedir. Yine “Yeni Gerçekçilik” ile film öykülerinin
gerçek mekânlarda çekilmeye başlanmıştır. Bu akımın öncü filmi
Luchino Visconti'nin 1942 yılında çektiği Tutku (Ossessione) filmidir.
Dış mekân da çekilen filmlere verilebilecek olan başka bir örnek JeanPierre Melville'in küçük bir taşra kentinde geçen Denizin Sessizliği
(Silence de la mer, 1947) filmidir. Dönemin önemli filmleri Roberto
Rossellini’nin Roma Açık Şehir (Roma, città aperta, 1945), Vittorio De
Sica’nın Bisiklet Hırsızları (Ladri di Biciclette, 1948), Luchino
Visconti'nin Yer Sarsılıyor (La Terra Trema, 1948) yapımlarıdır.
Sinemada 1960’lı yıllarda ise dünya sinemasını etkileyen İtalyan Yeni
Gerçekçilik akımının izleri vardır. Fransa’da; Jean-Luc Godard'ın Serseri
Âşıklar (À bout de souffle, 1960), François Truffaut'nun 400 Darbe (Les
400 coups, 1959), Louis Malle'ın İdam Sehpası (Ascenceur pour
1’échafaud, 1958) ve Zazie Paris'te (Zazie dans le métro, 1960) adlı
filmleri, Jean Luc Godard'ın Kadın Kadındırı (Une femme est une
femme, 1961) dönemin önemli filmleridir (Marie, 2004:59-63).
Sinema da 1990’lı yıllarda mekân olarak kullanılan banliyölerde
çatışmalar, etnik çeteler ve polis vardır. Mathieu Kassovitz'in Protesto
(La Haine), Jean-François Richet ve Patrick Dell'Isola'nın Mekânların
Durumları (Etats des lieux, 1995) gibi filmlerinde mekânlar şiddet
sarmalıyla yüz yüze kalır.

Bir Kent Olarak İstanbul
Şehirler dokusuna bağlı olarak fiziksel bir bütünlük içerisinde ele
alındığında yukarda da değindiğimiz üzere iki ana unsurun öne çıktığı
görülmektedir. Bunlardan ilki kentin fiziksel yapısı, ikincisi ise kentte
yaşayanların o kente kattıkları görünümdür. Kentin fiziksel yapısını
yansıtan binalar ve kentsel mekânlar meydanlar, caddeler, sokaklar şehir
ölçeğinde, yayaların ve taşıtların dolaşımını sağlayacak bir bağlantı aracı
olması ile birlikte, sosyal hayatın sürdürülebilmesi için de açık bir
platform oluştururlar (Önal, 1999:106). Bu doğrultuda bakıldığında
İstanbul’un siluetini belirleyen unsurlarda çeşitlilik olduğu görülmektedir.
İstanbul’un siluetini belirleyen unsurların başında her şeyden çok
doğasıdır. Bir yakadan bir diğerine geçen boğuk sesleriyle vapurlar,
Camilerin İnce ve uzun minareleri, Kız Kulesi, Süleymaniye Cami,
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Sultanahmet. Ayasofya ve Galata Kulesi kentin siluetini anlamlı kılar
(Kuban, 2003:143).
Toplumsal yaşamın mekânları olan sokaklarıyla İstanbul bir yandan
tarihsel rolü öte yandan kültür, sanat ve düşünce merkezi olma özelliğiyle
gizemli bir kenttir (Scognamillo,1993:28). Tarihsel süreç içerisinde bu
özelliği hep olmuştur. Gerek görsel zenginliği ve kültürü, gerekse yaşam
tarzı ve melez yapısı ile birçok sanatçıyı etkilemiş ve birçok sanat
yapıtının konusu ve teması olmuştur.

İstanbul’un Sinema da Mekân olarak Kullanımı
İstanbul’un sinemada sunumuna bakıldığında kente özgü doğal
dekoruyla Türk sinemasının merkezi konumundadır. İstanbul gerek
coğrafik konumu ve gerekse tarihi boyunca farklı medeniyetlerin ana
merkezi olması şehircilik anlayışı bakımından fiziksel yapısının
oluşumunda etkili olmuştur. Şehrin sahip olduğu bu etkiler dokusunda
görülebilmektedir.
Şehir olarak İstanbul, önce Roma imparatorluğunun, ardından
Osmanlı imparatorluğu başkenti olmuş. Cumhuriyet döneminde devletin
başkenti olma özelliğini yitirse de kent olarak önemini yitirmemiştir.
İstanbul’un farklı medeniyetlere ev sahipliği yapması, şehrin yapısına
yansımış ve bu durumu gerek kültüründe ve gerekse fiziksel yapısında
farklılıklara neden olmuştur (Belge, 2002:1).
Şehir olarak İstanbul’un sinema da sunumuna bakıldığında mekân ve
zaman olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Bunu söylemede kast
edilen ise zaman olarak dönemin siyasal yapısını aktarması mekân olarak
ise şehir dekor olarak kullanılmasıdır. (Berman, 2002:1-2). İstanbul’un
Türk sineması açısından önemi, gelişen zaman içerisinde mekânsal fon
olmanın dışında filmlerde modern hayatın, ideolojilerin, sosyoekonomik
durumunun, siyasi düşüncenin ve kültür yapısını anlatılmak için
kullanılan bir mekân olmuştur.
Türk sinemasında 1950’lerde başlayan ve 60’lı yıllarda devam eden
Yeşilçam sinemasının belirgin türü melodramlar ve romantik komedi
filmleridir (Abacı, 2002:215-216). Yeşilçam filmlerde, ana mekân
İstanbul’dur ve bununla birlikte anlatılan yaşam tarzı da İstanbul’a aittir.
Başka bir ifadeyle İzler kitleye sunulan yaşam şekli İstanbul’a ait olandır
(Suner, 2002:87).
İstanbul’un imgesel olarak izler kitlenin karşısına çıktığı bu filmlerde
varlıklı insanların yaşadığı yer olarak İstanbul boğaz içinde bulunan
yalıları veya köşkleri kullanılmıştır. Filmler de arka fon olarak İstanbul
Boğazı, Adalar, Bebek sahili, Emirgan, Boğaz’ı gören parkları, ya da
yoksulların yaşadığı Arnavut kaldırımlı dar sokaklar, penceresinden
menekşelerin ya da manolyaların sarktığı tek katlı kenar mahalle evleri
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bulunmaktadır. Bununla birlikte rıhtımlar, vapurlar, tren garları, çay
bahçeleri filmlerde mekân olarak kullanılmıştır (Abacı, 2002:217).
İstanbul, köklü kentli aile değerlerinin bir göstergesidir; ya da
gençlerinin dans ettikleri kulüpler, hızlı araba kullanıldığı, değerlerin yok
sayıldığı yozlaşan bir şehirdir. Filmlerde zengin ve fakir ayırımı söz
konusudur.
Fakir
olanın
kırsaldan
kente
göç
etmişliği
vurgulanmamaktadır. Filmler şehirlidir ve başlangıçları şehirle başlar.
Filmin öyküsü İstanbul’da başlar ve İstanbul’da devam eder. Filmin
oyuncuları İstanbul dışına çıksalar da sonunda yine şehre döner ve öykü
burada sonlanır.
İstanbul kent olarak, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Yılmaz
Güney, Ali Özgentürk ve daha başka yönetmenlerin filmlerine farklı
anlamlar katmıştır. Gelin, Gurbet Kuşları, Vesikalı Yârim, Ah Güzel
İstanbul, Uzak gibi İstanbul da geçen filmlerde, bir birinden etkili
manzaralar sunulmuştur (Öztürk, 2014:439).

İstanbul’un Sinema da Mekân olarak Kullanılmasında 1950
- 2000’li Yıllar
Türkiye de 1950’lerin sonlarına doğru büyük şehir yönelik kırsal
kesimden iç göç giderek ivme kazanmıştır. Taşradan büyük şehirlere
göçün başlaması ve bunun sinemaya yansıyışı hem mekânsal olarak
İstanbul’un sunumunu değiştirmiş hem de temasal bir farklılık getirmiştir.
Ağırlıklı olarak çatışma üzerine kurulu filmler, İstanbul eski yapısının
yine filmlerde var olmasının yanı sıra, göçle oluşan kenar mahalle
kavramının ortaya çıkışı, kentleşme sorunu İstanbul üzerinden
anlatmıştır. (Elsaesser,1995:372) Bu dönemde film öyküleri, İstanbul’un
içinden, dış çeperlere doğru bir hareketlilik göstermiş, şehre içerden
bakmak yerine, dışardan bir bakışa bırakmıştır. Şehirle kurulan yakınlık
ilişkisi yerini giderek mücadele merkezli bir ilişkiye bırakmıştır (Suner,
2002:88). Filmlerde Haliç’in eşsiz görüntüsü, Haydarpaşa Gar’ında şehre
şaşkın şaşkın bakan, elinde bavuluyla taşradan gelen insanlar, şehrin
yalıları, eski Beyoğlu, Şişli, Feriköy’ün kibar beyleri ve hanımları,
Kasımpaşa dar sokakları ve bıçkın delikanlıları olarak yansıtılır.
Göç edilip gelinen şehirde yaşanan zorluklar, şehirle bütünleşememe,
zengin kesimle yaşanılan çatışma, ahlaki ve kültürel uyumsuzluklar,
kullanılan mekânlar da bu ayrımı vurgulayıcı yönde olmaktadır.
Filmlerde kırsal kesimden şehre geliş ile birlikte akrabalık ilişkilerinde
yaşanan dönüşümler, aile üyelerinin bireysel mutlulukları sorun olarak
ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte ekonomik zorluklarla bireysel mutluluk ve
ailenin varlığını sürdürme sorunu bir çatışma yaratmaktadır (Abisel,
1994:12).
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Sinema filmlerinin en belirgin mekânlardan birisi Haydarpaşa
Garı’dır. Başka bir ifadeyle İstanbul’un eşiği, Haydarpaşa Garı’nın
denize inen merdivenleridir. Bulundukları yerden trenle gelenler garın
iskeleye açılan kapısından çıkar ve karşılarında ki şehre şaşkınlıkla ve
ürkerek bakarlar (Çiçekoğlu, 2007:79). Mekân olarak İstanbul’un
sunumunda, “Kentli” ile “Köylünün”, “Kültürlü” ile “Cahilin”, “Batılı”
ile “Doğulu’nun, “Zengin’ ile ‘Yoksulun” iç içe verildiği görülmektedir.
Halit Refiğ’in “Gurbet Kuşları” yâda Ertem Göreç’in “Karanlıkta
Uyananlar” adlı filmleri örnek olarak verilebilir (Öztürk, 2014:129-130).
Türk sinemasında tarihsel süreç açısından bakıldığında, 1960’ların
sonlarına kadar sinemasının başat türleri olan melodram ve romantik
komedilerde İstanbul, görsel anlamda filmin kurucu öğesi konumundadır.
Konunun
anlam
kazanmasında
mekânsal/toplumsal
bağlamı
oluşturmuştur (Suner, 2002:86-87).
1980’lerden 1990’lara kadar ise İstanbul güç yoluyla gelene, taşralının
gözünden değerlendirilmiştir. Dönem filmleri İstanbul’a girişle
başlamaktadır. Şehre girişin sembolü ise Haydarpaşa tren garıdır.
1990’larda Türk sinemasında küreselleşmenin öne çıktığı, kimlik, aidiyet
soruları etrafında oluşan açmazlara ele alınmaktadır (Suner,2002:89).
İstanbul Bu dönemde bilinmezliklerle dolu bir şehir olarak sinema
izleyicisinin karşısına çıkmaktadır. Tehlikeleri, çıkmazlarıyla,
yabancılaşma ve tepki göstermeyi unutmuş insan topluluklarıyla, İstanbul
artık farklı bir kent konumundadır. Önceki yıllara oranla kentin sokakları
güzelliklerinden ziyade daha çok bireyin bunalımların yansıtıldığı
modern hayat çıkmazlarıyla öne çıkmaktadır. Bu duruma örnek olarak
Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan’ın filmleri verilebilir.
Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında 2000 sonrasında, sinema
filmlerinde mekân olarak sunulan İstanbul, daha gerçekçi bir şekilde
filmlerde mekân olarak yansıtıldığı görülmektedir. Bu dönemde kent
olarak, bir yandan modernleşme sürecini tamamlarken yine kendine özgü
taşralığı da içinde barındıran; kendine özgü değişken yapısıyla
görülmektedir.

1960’lı Yıllarda Toplumsal Değişimin Sinemaya Yansıması
Türkiye’deki toplumsal yapıdaki değişim 1960’lı yıllarda hızlandığı
görülmektedir. Bu değişim birkaç nedenden kaynaklanmaktadır. Üretim
sürecindeki değişim. Geleneksel toprak sahipliğindeki değişim, tarım için
kullanılan toprak sahiplik yapılarındaki değişim sonucunda oluşan
işsizlik, ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler ve eğitimin kırsalda
yetersiz oluşundan kaynaklı büyük şehirlere yönelmesi olarak
sıralanabilir (Kaya, 2004:112-116). Bir diğer önemli unsur ise kitle
iletişim araçlarının yaygınlık kazanmasıyla birlikte, topluma ulaştırılan
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büyük şehirlerdeki daha iyi yaşam mesajlarıdır. Göçlerle beraber büyük
kentlerde oluşan sorunların başında gecekondulaşma ve kültürel
çatışmalar gelmektedir (Tütengil, 1979:42). Bu çatışmaların temelinde
taşra ve kent yaşamının bir arada yaşanmasında doğan açmazlar,
çelişkiler gelir. Bu çelişkilerin nedeni geldikleri yerin yaşam tarzından
kopmuş ancak tam anlamıyla kentli olamamış insanların kimlik arayışları
sonucunda farklı bir yaşam tarzı gelmesi ve bunun yaygınlaşmasıdır.
Güçhan, 1992:2-4).
Toplumsal yapıdaki bu değişiklikleri başta sinema olmak üzere sanat
eserlerinde görmek elbette mümkündür. Çünkü böylesine bir dönüşüme
uğrayan toplumun sanatının bu dönüşümden etkilenmemesi söz konusu
değildir. Bu dönüşümde en çok sinemada kendisini göstermesinin
temelinde ise sinemanın kitlelere kolay ulaşır olmasından
kaynaklanmaktadır.
Sonuç olarak Türk sinemasını kendi toplumunu yansıtma biçimi,
sinemamızın kültürel yaşamımızdaki yeri ve toplumun kültürünü ne
şekilde yansıttığına bakarak anlayabiliriz. 1960’lı yıllarda bir yandan
“Yeşilçam” adı verilen popüler kültür ürünü olan sineme yapılırken öte
yandan toplumsal değişimin sinemadaki temsiline yönelik filmler de
çekilmiştir. Bu dönemde Türk sinemasında göçler, işçi sınıfı, kentleşme
gibi toplumsal sorunları ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle Halit
Refiğ’in (1963) Gurbet Kuşları filminden itibaren başlayan toplumsal
sorunlara yönelim, bu yılları izleyen 1970’ler ve 1980’lerde de sıkça ele
alınmıştır (Güçhan, 1992:11).

Gurbet Kuşları:
Yönetmen: Halit Refiğ Senaryo: Orhan Kemal, Halit Refiğ
Süre: 102 dakika Tür: Dram Yapım Yılı: 1964
Oyuncular: Tanju Gürsu, Filiz Akın, Pervin Par, Cüneyt Arkın,
Özden Çelik, Sevda Ferdağ, Hüseyin Baradan, Mümtaz Ener, Muadelet
Tibet, Önder Somer, Mualla Sürer, Danyal Topatan, Gülbün Eray, Tunç
Oral, Tansu Sayın, Ayhan Özyılmaz
Kentsel Mekânlar: İstanbul Haydarpaşa Garı, İstanbul’un dar
sokakları, eğlence mekânları, eski evler ve araba tamir dükkânı
Ödüller
En İyi Yönetmen (1. Antalya Film Şenliği-1964)
En İyi Film (1. Antalya Film Şenliği-1964)

Filmin konusu:
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Yönetmenliğini Halit Refiğ’in yaptığı Gurbet Kuşları filmi, işlerinin
bozulmasından dolayı Kahramanmaraş’tan İstanbul’a göç etmek zorunda
kalan anne baba ve 4 kardeşten oluşan Maraşlı ailenin hikâyesi
anlatılıyor. Büyük umutlarla İstanbul’a gelen ailenin umutları zamanla
umutsuzluğa dönüşür.
İstanbul Haydarpaşa Gar’ında başlayan film önce ailenin kiraladıkları
eve yerleşmelerini ve sonrasında da burada da yaşadıkları hayata izleyici
tanık olur. Zaman içerisinde istediklerini hayata geçirememeleri
sonucunda işleri bozulan ailenin, geçim sıkıntısı yaşamaya başlaması ve
ailenin en sonunda İstanbul’da “tutunamayıp” Maraş’a geri dönmeleriyle
sonlanır.

Filmde Olay Örgüsü:
Gurbet Kuşları filminde İstanbul’a göç eden aile, burada yeni bir
başlangıç yapabilme arayışı içerisindedir ve aile içi dayanışmayla her
şeyin üstesinden geleceklerine inanmaktadır. Bu arayışlar sırasında
ekonomik gücünün bir kısmını kaybeden aile sonrasında kendilerini
tamirci dükkânında çalışırlarken bulurlar. Ancak Şehrin cazibesi ve
bunun getirdiği bireysel zaaflar işlerinde başarısızlığı getirir. Maraşlı
ailenin zengin olma umutlarıyla Haydarpaşa Garında başlayan hikâyesi
yine Haydarpaşa Garında sonlanır.
Filmin olay örgüsü ailenin İstanbul’a büyük hayallerle gelen beş üyesi
üzerinden aktarılmaktadır. Bunlar Baba, ortanca erkek çocuk Selim,
ailenin büyük oğlu Murat, Fatma ve ailenin küçük oğlu Kemal. Aile
bireylerinden anne anlatıcı olmayandır. Bunun nedeni evde olması ve
sosyal yaşamla bağının sınırlı olmasıdır. Bu sıralama, bir anlamda aile
içinde yaşanan çözülme sürecini aktarmaktadır.
Filmde Maraşlı aileyle aynı zamanda taşradan İstanbul’a göç eden ve
trende karşılaşılan bir kişi daha vardır. Bu kişi filmin akışı sırasında
birçok kez karşılaşılan haybecidir. Herhangi bir ekonomik gücü olmayan,
hamallık yaparak İstanbul’daki hayatına başlamış ve giderek yükselen bir
ekonomik güce sahip olan biridir. Kendisine fırsatlar yaratarak kendisine
çıkar sağlayan haybeci olay örgüsü boyunca farklı biçimlerde
görülmektedir.
Maraş’tan gelen ailenin şehirle karşılaşma anı Haydarpaşa gar
çıkışında gördükleri boğaz görüntüsüyle olmuştur. Anadolu yakasından
Avrupa yakasına vapurla yapılan yolculuk şehre ilişkin coğrafi özellikler
ve şehrin imgeleri karşısında ürkmelerine yol açmaktadır. Bu şaşkınlık
taşra yaşamlarında alışık olmadıkları büyüklüktür.
Ailenin üniversitede okuyan oğlu Kemal’in okuldan biriyle birlikteliği
vardır ancak bu birliktelik zaman zaman görüş ayrılıkları nedeniyle
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sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Varlıklı bir ailenin kızı olan
Ayla İstanbul da zenginlerinin oturduğu Cihangir de oturmaktadır.
Aile bireylerinin çoğunluğu, sürüklenişlerinin farkındadır. Ancak
sürüklenişlerinin önüne bir türlü geçememektedirler. Çıkış yolu arayan
baba takside şoförlük yapar ancak o işte de başarısız olur. Evin genç kızı
Fatma, şehrin büyüsüne kapılanlardandır. Ancak o da hayallerine
kavuşamamıştır ve sonunda intihar eder. Aile, yeni bir hayat kurmak için
geldikleri şehre ayak uyduramamış ve her şeylerini kaybetmiştir. Artık
yapacak bir şeylerinin kalmadığını görünce ailenin küçük oğlu Kemal’in
söylediklerini dinleyip Maraş’a geri dönerler.

Ailenin İstanbul’a Geliş ve Mekân olarak Haydarpaşa Garı
İstanbul’un önemli tarihi mekânlarından olan Haydarpaşa Tren Garı
Anadolu da gelenlerin ilk İstanbul ile bir araya getirendir. Tıpkı
Maraş’tan gelen Bakırcıoğlu ailesini de olduğu gibi. Gara inen aile
fertlerinin yüzlerinde şaşkınlık vardır. Sadece aile reisi olan babanın
yüzünde kararlılık okunmaktadır. Baba, Maraş’tan kalkıp hayallerini
gerçekleştireceği kente gelişi, sırtına atmış olduğu ceketle de güçlü bir
duruş sergilemektedir. “İstanbul da Şah olacağız” söylemi onun
İstanbul’u ve bu şehirde yaşayanları bilirim duygusudur.

Aile Bireyleri ve Yaşadıkları Mekân
Film de mekân olarak alınan ve ailenin yaşadığı İstanbul’un Fatih
semtinde olan Çarşamba’daki ahşap evdir. Burada genel olarak birey, ev
ve sokak ilişkisi üzerinden toplumsal sınırlar yansıtılır (Adiloğlu, 2006.
s.30). Oturdukları semt, mahalle ortamının varlığını korunduğu, dönem
itibariyle orta gelirli insanların yaşadığı bir yerdir. Tarihi ahşap eve giren
aile, filmin bazı sahnelerinde arka fona İstanbul’un değişik semt
görsellerini alarak pencere önlerinde çeşitli düşüncelere içerisine dalarlar.
Ailenin gençleri her ne kadar ekonomik sebeplerden dolayı İstanbul’a
gelmiş olsalar da, bireysel olarak gelme sebepleri farklıdır. Örneğin
ailenin küçük oğlu Kemal, Eğitim amacıyla İstanbul da bulunmaktadır.
Gelecekte iyi bir doktor olmanın hayaliyle yaşamaktadır.
Ailenin küçük çocuğu olan Fatma ise İstanbul’da kendisi için farklı bir
yaşantının hayalini kurar. Ataerkil bir ailede var olmanın zorluğunu bilen
Fatma da kardeşi Kemal gibi geleceğe yönelik umutlu değildir.
Kardeşlerine göre Fatma, İstanbul’da sınırlandırılmış ve hapsolmuş bir
yaşam sürmektedir Kendisinin yer aldığı bir karede fonda bulunan deniz
özgürlüğü, dinsel baskıyı ve ataerkil yapıyı da cami temsil eder. Aile
bireylerinin kadına karşı olan tutumları da Fatma için umut vaat
etmemektedir.
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Maraşlı ailenin diğer çocukları olan Selim ve Murat ise İstanbul’a bol
para kazanmak için gelmiş olsalar da pencereden bakarken ve hayal
kurarken daha çok özel hayatlarına yönelik bir beklenti içerisinde
oldukları görülmektedir. Bu beklenti daha çok İstanbul’un genç kızları ile
eğlenceli bir yaşam sürmek üzerinedir.
Yönetmen Halit Refiğ, Gurbet Kuşları filminde filmin karakterlerini
kamusal mekânlarda bir araya getirir. Bu kamusal mekânlar filmde ara
sokaklardır. Gerçekleşen bu buluşmalar kent dokusuyla ilişkilendirilerek,
çarpık giden ilişkilerle örtüştürülmektedir. Filmin bu sahnelerinde kentin
dokusu sokaklar ve bina cepheleriyle verilmektedir (Lefebvre, 2016:32).
Dönem itibariyle filme mekân olan semtler İstanbul’un o yıllardaki aileler
hakkında bilgi aktarır. Ailenin küçük oğlu Kemal’in kız arkadaşı Ayla ve
ailesi Nişantaşı’nda oturmaktadırlar. Nişantaşı dönemin ekonomik gücü
yüksek ailelerin oturdukları bir semttir. Kız arkadaşı Ayla’nın ailesi ile
tanışmak için bu eve gelen Kemal, evdeki gösteriş karşısında biraz
şaşkınlıkla ve biraz da hayranlıkla bakar.

Filmdeki Eğlence Mekânları
Kent ile birlikte bireylerin hayatları üzerinde yaşanacak değişimler
kaçınılmazdır. Kentsel yaşamın ekonomik temeli üzerinde başka bir
düzen ve düzeydeki toplumsal ve kültürel seviyede olgular kendisini
göstermeye başlar. (Lefebvre, 2016:110) Değişen bu olgularla beraber
şehirdeki eğlence biçimleri de değişime uğrar. Ev partileri, tiyatro,
taverna, gece kulüpleri şehirdeki yaşayanların yeni eğlence
alışkanlıklarını oluşturur.
Filmin karakterlerinden olan Ayla ve ailenin küçük oğlu Kemal’in
üniversiteden arkadaşları ile birlikte gittikleri mekânlardan biri olan
tiyatronun, eğitimli kesim tarafından tercih edilen bir kültür sanat
etkinliğidir. Film, eğitimli kesim ve tiyatro arasında bağ kurarak bir
aktarımda bulunur.
Filmdeki ailenin hırçın çocuğu Murat’ın, Naciye (Seval) ile tanışmış
olduğu yer, büyük kentlerde çoğunlukla erkeklerin tercih ettikleri kentsel
dokuyu temsil eden eğlence mekânlarından birisi olan tavernadır.
Ev partileri de kentsel dokuyu temsil eden diğer bir diğer eğlence
türüdür. Bu partilerdeki giyim tarzı, yapılan danslar ve çalınan müzikler
büyük kentlerdeki modanın kimler tarafından benimsendiğini
göstermektedir. Ailenin tek kızı olan Fatma’nın ev ortamındaki baskıdan
uzaklaşmak için zaman zaman Mualla’ya yaptığı ziyaretler süreç
içerisinde başka yerlerdeki ev parti buluşmalarına dönüşür. Sosyal
hayatında oldukça aktif olan Mualla’nın Fatma’yı götürdüğü ev
partilerine sıklıkla gittiği, ortamda bulunanlar tarafından bilindiği ve
yanında Fatma gibi yeni yüzler götürdüğü anlaşılmaktadır. Bu ortamlarda
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etkilenen Fatma’nın zamanla ataerkil aile ortamının getirmiş olduğu
çekingen yapısından sıyrılarak, göreceli bir kentli kıza dönüşür.
Mevcut olan bu ortamların en önemli unsurları ağır makyaj, kısa etekli
genç kızların erkeklerle dans etmeleri, alkol tüketimi ve cinselliktir. Bu
unsurlar filmde, şehirli ve modern olmanın gerekleri olarak sunulur.
Fatma’nın ilk katıldığı ev partisinde içki ve sigara içmeyi reddetmesi
onun etrafındakiler tarafından dar görüşlü olarak nitelendirilmesine ve
erkeklerin ondan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Sonrasında bu
direncinin kırılmasıyla birlikte içki içmeye ve erkeklerle dans etmeye
başlar. Şehirli gençlerin aile yapısındaki bu rahatlık, aile yapısının
bozulmasına, aldatmaların artmasına, kadınların kötü yollara düşmesine
neden olmaktadır. Filmdeki Fatma’nın bu durumu, burjuva ile geleneksel
aile arasındaki derin uçurumlar yansıtmaktadır.

Filmde Aile Yapısı ve İlişkiler
Gurbet Kuşları filminde ev ailenin bir araya geldiği, sorunların
konuşulup ve paylaşıldığı, aile fertlerinin bireysel alanlarının olmadığı bir
yer olarak gösterilmektedir. Evde geçen bölümlerde aile genellikle
birliktedir. Ailenin iletişim de olduğu zamanlar ağırlıklı olarak yemek
yedikleri zamanlardır. Bu sıradaki iletişimin konusunu çoğunlukla
ekonomik nedenlerdir. Bu konuşma herkesin önünde sonuca bağlanır.
Geleneksel bir yapıya sahip olan ailede baba figürü oldukça önem
teşkil etmektedir, tıpkı bu ailede olduğu gibi. Baba, genellikle ailenin
geleceğine yönelik kaygılarını dile getirirken, anne gerek eşine gerekse
de aileye destek olma yönünde tavır sergilemektedir.
Ailenin erkek çocukları olan Murat ve Selim, Maraş’tan İstanbul’a
gelmenin iyi fikir olduğu konusunda aynı düşünceye sahipken, ailenin
küçük oğlu Kemal, gelinen ortamda sorunların yaşanabileceğini, bundan
dolayı duruma temkinli yaklaşılmasından yanadır. Ailenin küçük kızı
Fatma ise tartışılan konular hakkında görüşleri sorulmayan ve
önemsenmeyendir. Ataerkil aile yapısının egemen olduğu toplumlarda,
kız çocuk, sosyal ilişkiler içerisinde bulunmaması gerekendir. Fatma’ya
karşı mevcut olan bu tavırlar ailenin büyük oğullarından gelmektedir.
Fatma’yı destekleyen tek kişi ise üniversitede okuyan küçük erkek
kardeştir.

Ailenin İstanbul’dan Ayrılışı
Maraşlı ailenin İstanbul’dan ayrılışı da geldikleri yer olan Haydarpaşa
Tren garında olur. İstanbul da tüm birikimlerini ve ailenin tek kızı çocuğu
olan Fatma’yı kaybeden Maraşlı aile için geri dönmekten başka çıkış yolu
kalmamıştır.
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İstanbul’dan ayrılacakları gün Haydarpaşa Garında sisli bir hava
hâkimdir. Tıpkı ailenin geleceğindeki belirsizliği, çıkış yolu
bulamamaları gibi. Durumlarını kabullenen ailenin geldikleri yere geri
dönmekten başka çareleri artık yoktur. Böylece Haydarpaşa da başlayan
serüven yine Haydarpaşa tren garında sonlanır. Onları dönüş yolunda
uğurlamaya gelen ise ailenin küçük oğlu Kemal ve onun kız arkadaşı
Ayla olur.

Çalışmada Amaç ve Yöntem
Bu çalışmada “temellendirilmiş kuram yöntemi” kullanılmıştır. Bu
yöntem ilk olarak 1967 yılında Strauss ve Glaser tarafından “The
Discovery of Grounded Theory” isimli çalışmayla ortaya çıkmıştır.
Ampirik araştırmalarda teoriye ulaşma yöntemi olarak tarif edilebilen
yöntemde toplanan verilerle soru sorma, karşılaştırma yapma ve bu
süreçte keşfedilen durum üzerine yeni kavramlara ulaşma durumu söz
konusudur (Punch, 2005:159).
Temellendirilmiş kuramın iki ana unsuru vardır. Bunlardan ilki
“kavramsal kategoriler ve bunların özellikleri”, ikincisi ise “kategoriler
ve kategorilerin sahip olduğu özellikler” arasında kurulan ilişkilerdir.
Temellendirilmiş kuram yaklaşımında mevcut olan veriler analize tabi
tutulurken, kuramsal ifadeler açığa çıkar ve buda çalışmayı yönlendirir
(Strauss ve Corbin, 1990:7).

Filmin “Açık Kodlama” ya Göre Analizi
Açık kodlama, çalışma verileri üzerinde yapılan kavramsal
çözümlemenin ilk aşamasını oluşturur. Çalışma konusu olan verileri
açmakla başlanır. Açık kodlamada bulunan “açık” sözcüğünün anlamı
buradan gelmektedir. Buradaki amaç, çalışma verilerindeki kuramsal
olasılıkları saptamaktır. Bu doğrultuda bakıldığında yönetmen Halit
Refiğ’in Gurbet Kuşları filmi, bir ailenin Maraş’tan İstanbul’a ekonomik
sebeplerden gelmesi, İstanbul’da yaşadığı mekân, kent insanlarının
yaşadıkları yerler, döneminin gerçekliğini ve kişilerin duygularını
yansıtmaktadır.
Gurbet Kuşları filminde, taşraya ait ve onun gösterenleri olan töre,
inançlar, sadakat kentin gerçekleriyle ters düşerek çatışır. Film, kırsaldan
gelenleri ürkek, değişimi yaşayamayan, kente uyum sağlayamayan ya da
yaşayanların da dengeyi sağlayamadıklarından kontrolü kaybettikleri
etkileyici bir sinema diliyle aktarmaktadır. Film ile ilgili olarak ilk
anlamda ulaşılan sonuç göç edilen şehir ve mekânın taşradan gelenler
üzerinde etkisinin farklı olmasıdır.
Filmin Açık Kodlamaya göre analize tabi tutulduğunda mekânlar,
eşyalar ve kullanılan nesneler mevcut olan dönemin gerçekliğini
yansıttığı görülmektedir. Filmin karakterlerinin kenti, mekânı ve eşyaları
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algılamalarında farklılıklar olduğu görülmektedir. Örneğin mevcut olan
dönemin ekonomik ve kültür seviyesi şehrin semtlerine, evlerine,
kullanılan eşyalara göre değişkenlik gösterir.
Filmin karakterlerinin geldikleri yerin töre ve inançların baskısının
büyük şehirdeki yaşam biçimine ters düşmekte olduğu görülmektedir.
Dolaysıyla kentli olabilmek için kent yaşamının gereklerinin yerine
getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde geldikleri taşraya geri dönmek
zorunda kalacaklardır. Nitekim öyle oluyor ve ailenin üniversitede
okuyan küçük oğlu hariç, diğerleri Maraş’a geri dönme zorunda kalıyor.

Filmin “Eksen Kodlama” sına Göre Analizi
Eksen kodlama da açık kodlama sisteminde oluşturulanlar arasında
bağ kurularak sunulur. Burada bir olgunun ortaya çıkmasını sağlayan
koşullar önem kazanır. Bu koşullar, nedensellik koşulları, bağlam,
incelenen olgunun özellikleri, özel koşullar, olgu ile ilgili yapısal
şartlardır. Eylem ve etkileşim stratejileri ise olguya karşı yapılan
davranışlardır.
Filmdeki nedensellik koşulunun temelinde ekonomik sebeplerden
dolayı ailenin İstanbul’a göç etmesidir. Bir başka bağlam ise Maraşlı
ailenin büyük şehre gelme yönündeki isteğidir. Şehrin onlara sunacağı
imkânlardır. Ailenin küçük oğlu üniversiteye gidecek, diğer fertler ise
Maraş’ta sahip oldukları oto tamirhanesinin bir benzerini İstanbul da
kurarak aile bütçesine daha fazla ekonomik girdi sağlayarak zengin
olacaklardır. Ailenin bu konuda yapmak istediği ilk iş ise yaşayacakları
mekânı bulmak ve hemen ardından iş yerlerini kurup çalışmaya
başlamalarıdır.

Filmin “Seçici Kodlama ”ya Göre Analizi
Seçici kodlama da ise merkez bir kategori seçilir ve mevcut olan diğer
kategoriler sistematik olarak bu kategoriyle ilişkilendirilir. Bu aşamada
merkez olguyu tespit etmek önemlidir. Bu doğrultuda bakıldığında ele
alınan film ile ilgili bazı sorular sorulması zorunluluktur. Örneğin
filmdeki analitik fikrin ne olduğu, bu fikrin kavramsal ifadesi ne şekilde
oluştuğu, film boyunca yaşanan tüm olayların sebepleri nelerdir?
Soruların cevaplandırılabilmesidir. Tüm bu sorular bağlamında
oluşturulan olgu taşradan İstanbul’a gelen Maraşlı ailenin hikâyesini
oluşturur. Hikâye, ekonomik zorluklar nedeniyle büyük şehre gelen
Maraşlı ailenin geleneksel değer yargılarından vazgeçememe, bunun
getirdiği uyum sorunları, yaşanan kopuşlar ve sonunda geldikleri yere
geri dönmeleri üzerine kurulmuştur.
Seçici kodlamanın ikinci aşaması, meydana getirilen hikâye ile alt ve
merkez kategoriler arasında kurulan ilişkilendirmedir. Ailenin İstanbul’a
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gelme nedenleri başta ekonomi olmak üzere bireysel alan arayışların
neticesidir. Bu arayışın hayata geçirme bağlamları ise istek ve arzularıdır.
Seçici kodlamanın üçüncü aşamasında ise Maraşlı ailenin Haydarpaşa
da trenden inmeleri başlayan ve film boyunca devam eden şehirde
yaşadıkları, eğlendikleri, öğrenim gördükleri, iletişimde bulundukları
şehir insanları ve bulundukları mekânlar İstanbul’a gelme nedenlerini
desteklemektedir.

Sonuç ve Değerlendirme
1960’lı yıllarda Türk Sinemasında Kent, Mekân ve İnsan İlişkileri
konulu çalışmada taşradan büyük kentlere geliş ile birlikte değişen
toplumsal yapı, göç, kentleşme, kent ve mekân kavramları incelenmiştir.
Yapılan bu incelemeyi destekleyen disiplin ise 1896 yılında Lumiere
kardeşlerin icadı ile yolculuğu başlayan sinema olmuştur. Çalışmanın
amacı kent, mekân ve sinema ilişkisini ortaya koymaktır. Yapılan
inceleme sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
Sinema, sahip olduğu sinematografik anlatım biçimiyle kent içinde
bulunan mekânları kullanarak anlatısını gerçekleştirir. Bu anlatı kentin
önemli mekânları, sokaklar, caddeler, meydanlar, dönemin önemli
yapılarıdır. Bu doğrultuda bakıldığında filmlere konu olan yaşanan
mekânsal ve toplumsal dönüşümü anlamayı sağlayan filmlerden biri de
Halit Refiğ’in yönetmenliğini yaptığı “Gurbet Kuşları” filmidir. Bu film
Türkiye de 1950’li yıllarda başlayıp 1960’lı yıllarda hız kazanan göç ve
gecekondulaşma sürecini anlamlandırabilmede önemli bir role sahiptir.
Film, İstanbul ‘a özgü mekânları kullanarak; büyük kente gidildiğinde
bireylerin nelerle karşı karşıya kalınabileceği yönünde bilgi aktarımı
yapmaktadır. Taşra ve kent kültürü üzerinden ilerleyen film, kentte
tutunabilme ya da tutunamama ikilemi üzerinden verilmektedir. Değişen
değer yargıları ile ilgili sorgulamaları da film boyunca devam etmektedir
(Adiloğlu, 2005:86).
Film, etik değerlerden uzak, pragmatist bir değer dünyası içinde var
olunabileceği temelinde hareketle mümkün olabileceği vurgulanmaktadır.
“Gurbet Kuşları” filminin Maraşlı aile bireyleri, büyük kentte tutunmanın
zor olduğunun farkındadır. Ancak bu durumun aşılması için aile içinde
dayanışmanın sağlanabilmesidir. Bu gerçekleşmediği takdirde
başarısızlık kaçınılmazdır. Başarısızlık yaşandığı taktirde ise geri dönmek
zorunda kalacaklardır.
Taşradan kente gelenlerin giriş kapısı Haydarpaşa’dır, tıpkı Gurbet
Kuşları filmde olduğu gibi. Filmde kentin güzel görselleri film
ilerledikçe yerini daha çok alt gurubun yaşadığı mahallelere ve ekonomik
anlamda iyi durumda olanların yaşadığı yerlere bırakır. Yapımda ele
alınan İstanbul’a ilişkin atmosfer, göçle gelenlerin beklentilerine karşılık
728

bulamamaları ve ailenin daha işin başından itibaren yaşadıkları sorunlar
nedeniyle giderek nitelik değiştirmektedir.
Gurbet Kuşları filminde değinilen bir başka konu ise değer yargıları
bakımından kent ve taşra arasında kıyaslamalara yapılıyor olmasıdır.
Taşranın değerleri olanların yaşamlarını sürdürdükleri yerler olarak
gösterilirken, kentte ise karşı konulamaz cazibesine rağmen değer
sistemleri aşınmış, güvenin olmadığı bir yer olarak verilir. Bu duruma
örnek Maraşlı ailenin filmin başında ellerindeki sermayelerini kentte iş
yeri açmak için verdikleri kişiler tarafından kandırılmaları sonucu
kaybetmeleri verilebilir. Dolayısıyla böyle güvensiz bir ortamda aile
ilişkileri tek sığınılacak yer olarak görülmekte ve ekonomik olarak refaha
ulaşmada temel stratejileri olarak ortaya konulmaktadır.
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