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FOREWORD 

 

 

 

International Balkan and Near Eastern Congress Series brings together many 

distinguished social and behavioral science researchers from all over the world. 

Participants find opportunities for presenting new research, exchanging information, 

and discussing current issues. 

 

We are delighted and honored to host the IBANESS Congress Series in Tekirdağ / 

Turkey. Presented papers have been selected from submitted papers by the referees. 

Sincere thanks to those all who have submitted papers. 

 

We hope that through exchange of the presented researches and experiences, the 

Congress will enhance communication and dissemination of knowledge in Balkan and 

Near Eastern Countries.  

 

 

 

 

 

The Organization Committee 
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Adil OĞUZHAN 

  Semra ŞAKACI  

Agah Sinan ÜNSAR  

Yasemin KOLDERE AKIN 

Liderlik Davranışlarının Çatışma Yönetimi Üzerine 

Etkisi: Bir Alan Araştırması 

11:00 – 12:00 Parallel Session I Hall 4 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Nevin AYDIN 

 

  Gökhan ÖZER 

Abdullah Kürşat MERTER 

İhtiyatlılık Kavramının Ölçülmesi ve BİST’te İşlem 

Gören Şirketler Üzerine Bir Uygulama 

  Gökhan ÖZER 

İlhan ÇAM 

Dengeli Puan Kartı ve Risk Yönetimi: Entegrasyon için 

Alternatif Yaklaşımların İncelenmesi 

  Recep YÜCEL  

Nevin AYDIN 

Akıllı Telefonların İş Ortamındaki Rolüne İlişkin Bir 

İnceleme 

  Nevin AYDIN Endüstri 4.0 ve Akıllı Üretim Sistemleri 

  Meral DEVECİ 

Emine AHMETOĞLU 

Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Algıladıkları 

Sosyal Destek Düzeyinin İncelenmesi 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 1 

Chair Person: Prof.Dr. Murat 

ÇETİN 

 

  Fettah KABA  

Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ 

BIST Perakende Ticaret Sektöründe Bulunan 

Firmaların Altman Z Modeli Kullanılarak Finansal 

Başarısızlık Tahmini 

  Ahmet Oğuz AKGÜNEŞ 

Fettah KABA 

Firma Performansı ve Sermaye Yapısı: BIST Perakende 

Ticaret Endeksindeki Firmalar Üzerinde Bir Uygulama 

  Murat ÇETİN 

Uğur DÜBÜŞ 

Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi 

Üzerine Teorik Bir Değerlendirme 

  Murat ÇETİN 

Fikret KARADENİZ 

Türkiye Ekonomisinde Bütçe Açıkları, Nedenleri ve 

Finansman Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme 

  Seyfi AKTOPRAK Türkiye’de Dönemsel (Konjonktürel) İşsizlik Olgusu 

Üzerine Bir Değerlendirme 

  Seyfi AKTOPRAK İktisadi Büyüme Üzerine Bir Değerlendirme: 

Azerbaycan Örneği 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 2  
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Chair Person: Assoc. Prof.Dr. E. 

Recep ERBAY 

  Miray ÖZDEN Are The New Socıal Movements An Example For The 

Citizen Participation? 

  Miray ÖZDEN 

E. Recep ERBAY 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Sürdürülebilir 

Kentleşmeye Etkisi 

  Seray ÖZDEN KELEŞ How Morphology Affects the Flexural Properties of 

Tree Branches 

  Seray ÖZDEN KELEŞ The Toughness Behaviour of Wood related to 

Anatomical Structure in Two Different Fracture 

Systems 

  E. Recep ERBAY 

Sena KARAMAN 

A ve B Tipi Kişilik Özellikleri İle İş Stresi Arasindaki 

İlişki 

  E. Recep ERBAY 

Duygu TULGAR 

Miray ÖZDEN 

Türkiye’de Uluslararası Bankacılık ve Dış Ticaret 

  E. Recep ERBAY 

Bahadır KAPLAN 

Türkiye’de Otomotiv Endüstrisi ve Dış Ticaret Üzerine 

Etkileri 

  Oktay HEKİMLER Avrupa Sığınmacı Meselesinde Almanya’nın Tutumu ve 

Avrupa İçinde Artan Uçurum 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 3 

Chair Person: Prof.Dr. Halil 

FİDAN 

 

  Halil FİDAN 

Tuğçe KIZILTUĞ 

 

Bulgaristan İle Türkiye Arasında Tarımsal Ticari Analiz 

  Tuğçe KIZILTUĞ  

Halil FİDAN 

Sınır Ticareti: Hatay Cilvegözü Örneği 

  Derya ABDİKOĞLU 

Yasemin ORAMAN 

Gökhan UNAKITAN 

Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı Tüketim Eğilimlerinin 

Belirlenmesi 

  İ. Bülent GÜRBÜZ 

Şule TURHAN 

The Negative Impact of Wastewater on the 

Environment 
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Tolga TİPİ 

Abdulkarim Yahiya AWOL 

  İ. Bülent GÜRBÜZ 

Tolga TİPİ  

Şule TURHAN 

Abdulkarim Yahiya AWOL 

Marketing Risk in Agriculture 

  Tolga TİPİ 

İ. Bülent GÜRBÜZ 

Şule TURHAN 

Assan NDİMBALLAN 

Risk and Risk Management in Agriculture 

  Şule TURHAN 

Tolga TİPİ 

İ. Bülent GÜRBÜZ 

Assan NDİMBALLAN 

Potentials of Wastewater Through An Economıc 

Perspectıve 

12:00 – 13:00 Parallel Session II Hall 4 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Mustafa ÇALIŞIR 

 

  Hasan Selçuk ETİ 

Yıldırım Onur ERDİREN 

Resim Sanatında Renk ve Şekil Unsurlarının Satın 

Alma Üzerine Etkisi Var mıdır?: Soyut Resim 

  Hasan Selçuk ETİ 

Yıldırım Onur ERDİREN 

Müzelerde Reprodüksiyon Ürünler ve Bu Ürünlerin 

Tüketiciler Tarafından Tercih Edilme Sebeplerine Dair 

Bir Yaklaşım 

  Mustafa ÇALIŞIR 

Cahit ŞANVER  

Kripto Paralar ve Para & Maliye Politikalarına Muhtemel 

Yansımaları 

  Hande ÖZOLGUN Tarım Kredi Kooperatiflerinde Muhasebe ve Ortakların 

Kooperatiften Ayrılması Durumu 

  Bige KÜÇÜKEFE Enflasyon Tahmin Modelleri 

  Yasemin ÇABUK 

Atilla BABACAN 

Ali GÜREL 

Hastanelerde ABC ve VED Analizi İle Stok Yönetimi 

13:00 – 13:30  Lunch   

13:30 – 14:30 Parallel Session III Hall 1 

Chair Person: Prof.Dr. Hikmet 
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ASUTAY 

  Emine TOK  

Hikmet ASUTAY 

„Hänsel und Gretel“ – „Hänsel und Gretel: Die 

Hexenjäger“: Ein Filmvergleich. Analyse der 

Hexenfigur 

  Hikmet ASUTAY Alman Yazını Öğretiminde Yakın Tarih Konusu 

  Hikmet ASUTAY Sosyal Medyalarda Şiir Paylaşımı 

  Demirali Yaşar ERGİN 

Ayşegül Zeynep ERGİN 

Nihan DEMİRKOL 

Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeğinin 

Geliştirilmesi 

  Demirali Yaşar ERGİN 

Müge KARA 

Nihan DEMİRKOL 

Öğrenci Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeğinin 

Geliştirilmesi 

  Nihan DEMİRKOL 

Ayşegül Zeynep ERGİN 

Matematik Öğretmenlerinin Materyal Kullanımı 

  Demirali Yaşar ERGİN 

Mehmet YAVUZ 

Eğitsel Gezi Düzenleme Becerileri Ölçeğinin 

Geliştirilmesi 

  Nihan DEMİRKOL  

Ayşegül Zeynep ERGİN Demirali 

Yaşar ERGİN 

Matematik Öğretmenlerinin Materyal Kullanımı 

  Demirali Yaşar ERGİN  

Sümeyye DİŞCİ 

Okul Öncesi Dönemde Sevgi-Saygı Değerleri 

Kazanımı Gözlem Formunun Geliştirilmesi 

13:30 – 14:30 Parallel Session III Hall 2 

Chair Person: Asst. Prof.Dr. 

Yeliz YEŞİL 

 

  Fatma FİDAN  

Yeliz YEŞİL 

Geleneksel Uğraştan Profesyonel Mesleğe Balıkçılık: 

Balıkçılar Üzerinde Bir Araştırma 

  Fatma FİDAN  

Yeliz YEŞİL 

Üniversite Öğrencilerinin Bir Kariyer Hedefi Olarak 

Girişimcilik: Sakarya Üniversitesi’nde Bir Araştırma 

  Emine KELEŞ 

Pınar KÖMÜR 

Emine Büşra CAN 

İlker TUNCA 

Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışma 
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  Mevsim Çağla CENGİZ 

Yeliz YEŞİL 

Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun Nitelikli 

İşgücünün Oluşması Adına Yürüttüğü Çalışmaların 

İncelenmesi 

  Meltem HORUZOĞLU 

Bilge KOÇ 

Hüseyin TOMRUK  

Novruzgul GELDİMYRADOVA 

Türkiye’de Kadınların İstihdamını Etkileyen Faktörlerin 

ve Çözüm Yollarının İncelenmesi 

  Bülent ARPAT Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de İş Kazası ve Meslek 

Hastalığı Sigortasından Sağlanan Yardımlar – 

Karşılaştırmalı Bir Analiz 

13:30 – 14:30 Parallel Session III Hall 3 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Sedat BOSTAN 

 

  Ali İhsan BALCI Sendikaların “Potansiyel Üyelerinin” Sendika ve 

Sendikacılığa Bakışı: Bülent Ecevit Üniversitesi İİBF 

Örneği 

  Sefa KARAGÖZ Türkiye’de Sosyal Devlet Var mı?: Sosyal Yardım 

Üzerinden Bir Değerlendirme 

  Cavit ÇOLAKOĞLU 

Recep UZUNALİOĞLU 

2018 Küresel İstihdam Raporu Kapsamında Dünyada 

ve Türkiye’de İşgücü Piyasası Durum Analizi 

  Saffet KARAYAMA Farklı Kurumlarda Görev Yapan Okul Müdürlerinin 

Karşılaştıkları Etik İkilemlerin Kaynakları 

  Sedat BOSTAN 

Gökhan AĞAÇ 

Kamu Hastane Birlik Yapılanmasının Sağlık Hizmeti 

Sunum Süreçlerine Etkisi: Yönetici-Çalışan Görüşleri 

Mukayesesi 

  Emre AYKOÇ Uluslararası Rejim Tartışmaları Çerçevesinde Azınlık 

Hakları 

13:30 – 14:30 Parallel Session III Hall 4 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Murat ÇİFTÇİ 

 

  Murat ÇİFTÇİ Sosyal Politika Perspektifiyle Türkiye’de GSYİH’nın İller 

Arası Dağılımından Kaynaklanan Sosyal Refah 

Kaybının Analizi (2004-2014) 
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  Murat ÇİFTÇİ Sosyal Politika Perspektifiyle Türkiye’de Tasarruf 

Mevduatının İller Arası Dağılımından Kaynaklanan 

Sosyal Refah Kaybının Analizi (2000-2016) 

  Hüseyin Ali YÜZER Marmara ve Van Depremlerinin Afet Yönetimi 

Açısından Karşılaştırmalı Analizi 

  Muhammed Gökay GÖKTÜRK Devletler ve Merkez Bankaları Out, Kripto Paralar 

(Dijital Paralar) In, Mi? 

  Umut AKDUĞAN Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonuna Kredi 

Notunun Etkisi 

  Bilge Hakan AGUN Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı Sorunu 

  Fatih ÇAVDAR Türkiye’de Vergi Denetimine İlişkin Sorunlar ve 

Öneriler 

14:30 – 15:30 Parallel Session IV Hall 1 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Özlem ÖZKIVRAK 

 

  Nural YILDIZ 

Emel YILDIZ 

Türkiye’de “İyi Büyüme” ve İstihdam İlişkisi 

  Emel YILDIZ G20 Ülkelerinin Rekabet Güçlerinin Makro Ekonomik 

Açıdan DeğerIendirilmesi 

  Raşit GÜLTEKİN  

Aykut TAVŞANCI 

Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi 

  Aykut TAVŞANCI Güçler Ayrılğı Kuramı Yönünden Türkiye’de 

Vergilendirme Yetkisinin Kullanımı 

  Muzaffer ÖZSOY Bölgeler ve Hizmet Alanları İtibarı İle Türkiye’de Kamu 

Personelinin Analizi 

  Raşit GÜLTEKİN 

Mustafa Erkan ÜYÜMEZ 

Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Cezalandırmaya 

İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi 

  Raşit GÜLTEKİN 

Aykut TAVŞANCI 

Yeni Gümrük Kanunu Taslağının Vergilemeye İlişkin 

Hükümlerinin Değerlendirilmesi 

  Özlem ÖZKIVRAK Recent Trends in Public Procurement in OECD 

Countries 

  Özlem ÖZKIVRAK Redistribution of Income in OECD Countries after the 

2007-2008 Financial Crisis 
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14:30 – 15:30 Parallel Session IV Hall 2 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

İlke BAŞARANGİL 

 

  Bayram AKAY 

İlke BAŞARANGİL 

Tekirdağ İlinde Gastronomi Turizmi: Yöresel Lezzetler 

Üzerine Bir Araştırma 

  İlke BAŞARANGİL  

Bayram AKAY 

A Research on Relationship Among Attractiveness 

Elements, Recreational Shopping, Customer 

Satisfaction and Intention 

  Çiğdem ALP 

Duygu AKTÜRK 

Cost Analysis in Tomato Farming Agricultural 

Businesses: Sample of Plain Kumkale in the City of 

Çanakkale 

  Neslihan CAVLAK 

Özgür KAYAPINAR 

Restoran Hizmet Kalitesi Boyutlarının, Müşterilerin 

Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: 

Tekirdağ’da Bir Uygulama 

  Senem ERGAN 

Pınar YÜRÜK KAYAPINAR 

Tüketicilerin Özel Markalı Ürünlerle İlgili Şikayetlerine 

Yönelik Bir Araştırma 

  Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL What may be the Possible Results of Visa Exemption 

between Turkey and European Union? 

14:30 – 15:30 Parallel Session IV Hall 3 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Oğuz BAŞOL 

 

  Oğuz BAŞOL Verimlilik ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri 

Örneği 

  Rüveyda ÖZTÜRK BAŞOL Bireysel İnternet Kullanımı ve Yaşam Tatmini İlişkisi: 

OECD Ülkeleri Örneği 

  Oğuz BAŞOL Eğitim ile Emek Piyasaları İlişkisi: OECD Ülkeleri 

Örneği 

  Özge KORKMAZ  

Esin CUMHUR YALÇIN 

Petrol Ve Doğalgaz Fiyatlarının Enerji Sektöründeki 

Hisse Senedi Fiyatları Üzerine Etkisi: Bist Sınai ve Bist 

Elektrik Endeksleri Üzerine Bir Uygulama 

  Fatih ÇÖMLEKÇİ Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Türk Basınının Tavrı 

Üzerine Bir İnceleme 

14:30 – 15:30 Parallel Session IV Hall 4  
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Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Mustafa HATİPLER 

  Nazlı ÇALIK  

Sabri ÖZ 

Tarımsal Alanda Tedarik Zincirindeki Güvenin Sektörel 

Etkisi 

  Sabri ÖZ  

Gökay TOHMA 

Klasik Anlayıştan Modern Tarıma Geçişin Gelir 

Dağılımına Etkileri 

  Yahya FİDAN  

Sabri ÖZ 

Özlem DOĞAN 

Türkiye’de Gümrüklerde Elektronik Belge Kullanımı ve 

Verimliliği 

  Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU Ötanazi: Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme 

  Mustafa HATİPLER 

Aslıhan ŞAYİN 

Reklam ve Tüketim İlişkisinin Kazanan ve 

Kaybedenleri 

  Mustafa HATİPLER 

Funda SELVİ 

Sanayileşmiş Kapitalizmin Küresel Krizlerinin 

Armağanı: Yoksulluk ve Gelir Dağılımı Adaletsizliği 

  Mustafa HATİPLER 

Gülden İrem KAZEL 

Tüketim Erkonomisinin Bir Eylemi Olarak Sosyo-

Ekonomik Maliyetiyle Planlı Eskitme 

  Mustafa HATİPLER 

Nur KESKİN 

Sürdürülebilir Kalkınma Politikalarıyla Orta Gelir 

Tuzağından Çıkış 

15:30 – 16:30 Parallel Session V Hall 1 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Emre ÖZŞAHİN 

 

  Halil KIZILASLAN 

Hayati GÖNÜLTAŞ 

İklim Değişikliğinin Domates Verimine Olan Olası 

Etkilerinin Araştırılması 

  Şeyma YETİŞ  

Sezgin ÖZDEN 

Yapısal Eşitlik Modellemesinin Ormancılığın Sosyal 

Alanında Kullanılma Olanakları 

  Zühtü KOÇASLAN 

Hatip ALTEKİN 

Duygu TOSUN 

 Nevin DEMİRBAŞ 

Zeytinyağı İşleyen Tesislerde Karasu Probleminin 

Çözümü Konusunda Sanayicilerin Görüş ve Önerileri: 

İzmir İli Örneği 

  İlker EROĞLU 

Emre ÖZŞAHİN 

Recep BOZYİĞİT 

Meriç Nehri Havzasının İklimi 
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  Emre ÖZŞAHİN 

İlker EROĞLU 

Avcılık Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Edirne 

İlinde Kurbağa Avcılığı 

  Jale SEZEN Tekirdağ İl Nüfusu Kapsamında Kentsel (Evsel) 

Atıksularının Arıtılabilme Durumu 

  Bilge GÖZENER  

Aysun IŞIK 

Tokat İli Niksar İlçesinde Ceviz İşlemede Kadın 

İşgücünün Kullanımı 

15:30 – 16:30 Parallel Session V Hall 2 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

İnönü KORKMAZ 

 

  İnönü KORKMAZ Altyazı Çevirilerinde Kültür Aktarımı Sorunu: “The 

Chef” Filminin Türkçe Altyazı Çevirisinden Örnekler 

  Aykut HALDAN Mütercim Tercümanlık Bölümü Öğrencilerinin İş 

hayatından Beklentileri ve Kariyer Planlaması Eğitimi 

  Esra Nur ACAR Sağlık Alanında Üretilmiş Uzmanlık Alanı Metinlerinde 

Tercih Edilen Çeviri Stratejileri Üzerine Bir İnceleme 

  Barış Berhem ACAR Batı Trakya Türklerinin Müstakil İlk Çocuk Dergisi: Aliş 

  Yüksel TOPALOĞLU Batı Trakya Türk Çocuklarının Çıkardıkları İlk Çocuk 

Dergisi: Çocuk Dünyası/Genç Kalemler 

  Yasemin ULUTÜRK Batı Trakya Türklerinin Kimlik İnşasında Pınar Çocuk 

Dergisinin Rolü 

15:30 – 16:30 Parallel Session V Hall 3 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Muhammed TIRAŞOĞLU 

 

  Burak GÜRİŞ 

Muhammed TIRAŞOĞLU 

Hüseyin İÇEN 

Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği 

  Burak GÜRİŞ 

Muhammed TIRAŞOĞLU 

Hüseyin İÇEN 

Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü 

Paritesinin Geçerliliğinin Testi: Fourier Yaklaşımı 

  Aycan HEPSAĞ Fisher Hipotezinin Doğrusal Olmayan Koentegrasyon 

Testleri İle Analizi 

  Halil İbrahim GÜNDÜZ  

Ferda YERDELEN TATOĞLU 

Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile Ekonomik 

Büyüme İlişkisi: Panel Hata Düzeltme Modeli Analizi 
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  Halil İbrahim GÜNDÜZ  

Ferda YERDELEN TATOĞLU 

OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama 

Olgusu Geçerli midir? İkinci Kuşak Panel Birimi Kök 

Testleri 

15:30 – 16:30 Parallel Session V Hall 4 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. Ali 

Faruk AÇIKGÖZ 

 

  Serda GÜZEL The Seven Standards Of Textuality: “Holy Thursday” 

From Songs Of Experience By William Blake 

  Volkan TATAR Birleşmiş Milletler Kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ve Uluslararası Tanınma Sorunu 

  Ali Faruk AÇIKGÖZ 

Sudi APAK 

Celal DEMİRKOL 

Non-cash components of net working capital: 

A long-term outlook of the agriculture sector in Turkey 

  Bora YILDIZ Which Employees are More Prone to be a Careerist: 

The Role of Big-Five Personality Traits 

  Ersoy GÜMÜŞ Neo-Colonialism: The Explotation Of The Masses By 

The National Bourgeoisie Ngugi Wa Thiongo’s Petals of 

Blood 

  Süreyya DAL  

Mustafa SEVÜKTEKİN 

Effect of Social Assistance on Self-rated Health Status 

in Turkey 

  Fatih GÜLTEKİN Psychological Harassment At Work In The Context Of 

Labour Law  

16:30 – 17:30 Parallel Session VI Hall 1 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Nilgün TOSUN 

 

  Arzu ESEN 

Ebru DAVULCU 

Sosyal Medyada Mahremiyetin İfşası: Namık Kemal 

Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Yapılan Bir 

Araştırma 

  Latif PINAR 

Tugay SAYDAM 

Amerika Birleşik Devletleri ve Uluslararası Medya 

  Nilgün TOSUN 

Ali İhsan MEŞE  

Can TEZCAN 

Trakya Üniversitesi’nde Uzaktan Eğitim Uygulamaları: 

2017 Yılı Değerlendirmesi 
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  Uğur EYİDİKER 

Emel POYRAZ  

Üniversite Öğrencilerinin Çevre Sorunlarına Olan 

İlgisinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma 

  Özgür KURT  
İbrahim COŞKUN 

Yetişkin Zihin Engelli Bireye Sahip Ailelerin 

Çocuklarının Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi 

  Volkan DEMİRASLAN 

Dindar ŞİNO  

Fikret ELALDI 

Eğitim ve Öğretimde Büyük Veri 

16:30 – 17:30 Parallel Session VI Hall 2 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Mahmut AKBOLAT 

 

  Mahmut AKBOLAT 

Özgün ÜNAL  

Mustafa AMARAT  

Bilge Güneş KARAKAYA 

İş Yerinde Yalnızlaşmanın İş Performansına Etkisi 

  Mahmut AKBOLAT 

Özgün ÜNAL  

Mustafa AMARAT  

Ayşenur KALKAN 

 

Hasta-Hekim İletişiminin Hasta Memnuniyetine Etkisi 

  Mahmut AKBOLAT 

Mustafa AMARAT  

Özgün ÜNAL 

Melike ÖZDEMİR 

Kurumsal İtibar Algısının Çalışan Memnuniyetine Etkisi 

  Burcu YİĞİT Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora 

Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi 

16:30 – 17:30 Parallel Session VI Hall 3 

Chair Person: Prof.Dr. Ali Fuat 

ERSOY 

 

  Ali Fuat ERSOY 

Gülay GÜNAY 

Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluk: Üniversite 

Öğrencilerinin Yoksulluğa ilişkin Algıları 

  Ali Fuat ERSOY Üniversite Öğrencilerinin Gençlere Yönelik Sosyal 

Hizmet Uygulamaları Hakkında Görüşleri 
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  Elif TURAN 

Cennete ÜSTEMEL 

Belediyelerin Merkezi İdare İlişkileri Bağlamında; 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

  Nurcan ÖZKAN  

Büşra ŞAFAK 

Artırılmış Gerçeklik Teknolojisiyle Öğrenmeye Yönelik 

Çalışmalar 

  Nurcan ÖZKAN  

Büşra ŞAFAK 

Edirne İlinde Belediye, Halk ve AVM’lerin Geri 

Dönüşüm Konusunda Görüş ve Düşüncelerinin 

Araştırılması 

  Selma DENEME “Öğretim Teknolojisi ve Materyal Tasarımı” Dersine 

Yönelik Öğrenci Görüşleri 

  Havva ARABACI 

Fatih ÇAVDAR 

Temel Finansal Tablolar Analizinin Bir Vergi Denetimi 

Açısından Önemi 

  Havva ARABACI Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi 

Üzerine Teorik Bir İnceleme 

16:30 – 17:30 Parallel Session VI Hall 4 

Chair Person: Prof.Dr. Ayşe 

UZMAY 

 

  Çağatay AKDOĞAN Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefleri Kapsamında 

Sürdürülebilir Pazarlamanın Değerlendirilmesi 

  Seda KARAGÖZ ZEREN  

Engin DEMİREL 

Hayatımızdaki Güncel Gelişmeler: Kripto Paralar 

  Hülya SERT  

Ayşe UZMAY 

Hayvan Refahı Politikalarındaki Gelişmeler 

  Gökhan ÇINAR 

Ayşe UZMAY 

Gökçe KOÇ 

Yöneticilerin Problem Çözme Becerileri: Tarım 

Sektöründe Bir Uygulama 

  Gökçe KOÇ 

Ayşe UZMAY 

Süt Sığırcılığı Yetiştiricilerinin İklim Değişikliği 

Üzerine Gözlemleri: Trakya Bölgesi Örneği 

  İsmail ŞAFAK 

Altay Uğur GÜL 

Orman İşletmelerinin Etkinliğinin Veri Zarflama 

Analizi İle Belirlenmesi 

  Hakan ADANACIOĞLU  

Duran GÜLER 

İzel SEZER 

M.Ensar GÜVERCİN 

Sakin Şehir Hareketlerinin Sosyo-Ekonomik Etkisi 

Üzerine Bir Araştırma: Seferihisar İlçesi Örneği 
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  Rabia SAVCI 

Halil İbrahim SAYAR 

Duran GÜLER  

Gamze SANER 

Türkiye’de Muz Üretimi, Pazarlaması ve Dış Ticareti 

17:30 – 18:30 Parallel Session VII Hall 1 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Hasan Selçuk ETİ 

 

  Ahmet CİVANOĞLU 

Murat DERİN 

Güncel Verilerle Batı Trakya Türk Basın Yayını 

  Olkan SENEMOĞLU 

Coşkun BORLAT 

 

1989 Zorunlu Göçü, Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu 

ve Kuşaklararası Kimlik Algısı: Çanakkale Şirinköy 

Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Bir Araştırma 

  Arzu AKAR GENÇER 

Neslihan ERDEM 

Kübra KARAASLAN 

Çocukların Dış Mekan Oyun Alanlarının Kullanımına 

İlişkin Kültürlerarası Karşılaştırma (Kırklareli-Balıkesir- 

Silistre, Bulgaristan) 

  İbrahim Fevzi GÜVEN Balkanlardan Suriye ve Irak’taki Çatışmalara Yabancı 

Savaşçı Katılımını Etkileyen Faktörler 

  Büşra KILIÇ “Seçici” İnsancıllık: Mülteci Krizinde Türkiye ve Avrupa 

Birliği Politikaları ile Geri Kabul Anlaşmasının 

Değerlendirilmesi 

  Mehmet Arif TÜRKDOĞAN Mülteci Krizi Bağlamında Macaristan’ın Sığınma 

Politikaları 

17:30 – 18:30 Parallel Session VII Hall 2 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Ahmet Yağmur ERSOY 

 

  Ahmet Yağmur ERSOY 

Metin SAYGILI 

Dış Ticaret Girişimciliğini Etkileyen Faktörler Üzerine 

Bir Araştırma 

  Ahmet Yağmur ERSOY 

Metin SAYGILI 

Dış Ticaret Girişimcilerinin Karşılaştıkları Engeller ve 

Çözüm Önerileri 

  Hasan LATİF 

Ceylan GAZİ UÇKUN 

Metin SAYGILI 

Gençlik Liderlik Özellikleri İle Beş Faktör Kişilik 

Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

  M. Kenan TERZİOĞLU Faiz Oranı – Döviz Kuru Dinamikleri 
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  Murat ÇETİN 

Gülçin KAYA 
İnovasyon ve Ekonomik Büyüme (Kalkınma) İlişkisi 

Üzerine Bir Değerlendirme 

  Murat ÇETİN 

Aminullah RAHMANİ 

Ticari Dışa Açıklık ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 

Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Araştırma 

17:30 – 18:30 Parallel Session VII Hall 3 

Chair Person: Assoc. Prof. Dr. 

Ozan HOVARDAOĞLU 

 

  Ozan HOVARDAOĞLU  

Seda ÇALIŞIR-HOVARDAOĞLU 

Türkiye’de Kentten Kıra Geri Dönen Nüfus ve Yakın 

Kırsaldaki Yerleşmelerde Mekansal Dönüşüm: Kayseri 

Örneği 

  Seda ÇALIŞIR-HOVARDAOĞLU 

Ozan HOVARDAOĞLU 

Sürdürülebilir Kırsal Gelişmede Doğal ve Tarihi Çevre 

için Turizm Odaklı Planlama Yaklaşımlarının 

Değerlendirilmesi: Ankara Kırsal Yerleşmeleri 

  Bilge Ceren ACER Endüstri 4.0 ile Birlikte Oluşacak Yeni Pazarlama 

Dönemi Anlayışına ve Tüketici Davranışlarına Yönelik 

Öngörüler 

  Alpay HEKİMLER 

Özkan EDEMİR 

Endüstri 4.0 Tartışmaları Işığında Türkiye’nin İşgücü 

Yapısı ve Geleceği Üzerine Düşünceler 

  Mehmet AVCI 

Semih ÇAĞAN 

Kutay GÖKDENİZ 

Muğla’da Faaliyet Gösteren Mermer İşletmelerinin 

Yenilik Yeteneklerinin ve Rekabet Güçlerinin Analizi 

17:30 – 18:30 Parallel Session VII Hall 4 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Mansur KOÇİNKAĞ 

 

  Muhammed TAĞ 19. yy Ortalarında Osmanlı’da Müslim ve Gayrimüslim 

Romanların İktisadî Yapısına Dair Bir Değerlendirme 

  Hakan SAVRAN İkinci Dünya Savaşının Balkanlara Yayılması ve 

Türkiye’nin Buna Gösterdiği Refleksler 

  Figen BÜYÜKAKIN Türk Finans Sisteminde İslami Bankacılık ve Risk 

Yönetiminin Değerlendirilmesi 

  Mansur KOÇİNKAĞ İmâm Şâfiî’ye Göre Fıkıh İlmi Açısından Hadisin 

İsnadının Sahih Olması Yeterli midir? 
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  Selahatti AKTI Kötülük Problemi Karşısında Tanrı’nın Adaletini 

Savunmada Augustinus Ve İrenaeus Örneği 

  Zelal BAYRAM 18. Yüzyıl Ortasında Selanik’ten Divan-ı Hümayun’a 

Gönderilen Şikâyetler 

  Mürsel BAYRAM Balkan ve Afrika Devletleri Arasındaki İlişkilerin 

Tarihsel Bağlamı (1950-1990) 

 
Sunday Sessions 

 

10:00 – 11:00 Parallel Session I Hall 1 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Mustafa ÇALIŞIR 

 

  Sinem YAVUZ 

Hakan YAVUZ 

Türkiye’nin Avrupa Birliği İlerleme Raporları 

Doğrultusunda Çevre Faslının Değerlendirilmesi 

  Sinem YAVUZ 

Hakan YAVUZ 

Almanya’da Bütçe Hazırlama Süreci: Türkiye’ye İlişkin 

Karşılaştırma 

  Hakan YAVUZ 

Sinem YAVUZ 

Çok Taraflı Konferanslar Işığında Türkiye’nin Çevre 

Politikası 

  Süleyman BAKKAL  

Kartal TÜRK 

Dilek TÜRK 

Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türk Dış Ticareti 

İçerisindeki Yeri 

  Kartal TÜRK  

Süleyman BAKKAL 

Dilek TÜRK 

Türkiye İle Avrupa Birliği Dış Ticaretinin Fasıllar 

Bazında Teknoloji Düzeylerine Göre 

Karşılaştırılması(2006-2016) 

  Mustafa ÇALIŞIR  

Yasin ATALAY 

Türkiye’de Finansal Sektörde Faaliyet Gösteren 

Kurumlar ve Performansları 

10:00 – 11:00 Parallel Session I Hall 2 

Chair Person: Prof.Dr. Mahmut 

GÜLER 

 

  Hakan YAŞ Kırdan Kente Göçün Nedenlerinin Havsa Özelinde 

Belirlenmesi 

https://plus.google.com/u/2/103168300337160093206?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/103168300337160093206?prsrc=4
https://plus.google.com/u/2/103168300337160093206?prsrc=4
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  Serol KARALAR 

Işıl USTA 

Yasemin KOLDERE AKIN 

Sedef ZEYREKLİ YAŞ 

Seyhan BİLİR GÜLER 

Mahmut GÜLER  

İç Paydaş Olarak Akademik ve İdari Personelin 

Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi: Bir Devlet 

Üniversitesi Örneği 

  Işıl USTA 

Serol KARALAR 

Yasemin KOLDERE AKIN 

Seyhan BİLİR GÜLER 

Sedef ZEYREKLİ YAŞ 

Mahmut GÜLER 

Öğrencilerin Üniversite Memnuniyet Düzeylerinin 

İncelenmesi: Bir Devlet Üniversitesi Örneği 

  Sedef ZEYREKLİ YAŞ Sivil İtaatsizlik Kapsamında ‘Duran Adam’ Eylemlerinin 

Değerlendirilmesi 

  Neslihan ASLAN  

Hediye ARSLAN ÖZKAN 

Hemşirelerin Mizah Tarzları ile Stres Düzeyleri 

Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 

10:00 – 11:00 Parallel Session I Hall 3 

Chair Person: Ass. Prof.Dr.  

Mustafa ÇANAKÇIOĞLU 

 

  Derya ÖZTÜRK  

Ebru ONURLUBAŞ 

Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme 

Performansına Etkisi: Gıda-Ambalaj Sektörü TR83 

Bölgesi Örneği 

  Ebru ONURLUBAŞ 

Derya ÖZTÜRK 

Market Markalarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği 

Algısı: Antalya İli Örneği 

  Zübeyir BAĞCI 

Türkmen Taşer AKBAŞ 

Etik Liderlik Davranışlarının Çalışanların Örgütsel 

Adalet Algıları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik 

Bir Araştırma 

  Zübeyir BAĞCI 

Türkmen Taşer AKBAŞ 

Örgütsel Sinizm İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: 

Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma 

  Pelin KILVAN  

Süleyman BARUTÇU 

Endüstriyel Satın Alımlardaki Tedarikçi İlişkilerinde 

Güven ve Operasyonel İş Birliğinin Etkisi: Denizli 

Tekstil Firmalarında Bir Araştırma 
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  Mustafa ÇANAKÇIOĞLU TMS, BOBİ FRS ve VUK Açısından Stoklarda Değerleme 

Farklılıkları 

10:00 – 11:00 Parallel Session I Hall 4 

Chair Person: Assoc. Prof.Dr. 

Öznur ÜMİT 

 

  Fatih Çağatay CENGİZ Divergent Domestic Processes For Turkey And The 

European Union With Regard to Convergent Migration 

Policies 

  Hande ÜNSAL Vatandaşlık Satın Alınabilir mi?: Vatandaşlığın 

Ekonomik Katkılara Dayanarak Kazandırılması” 

  Öznur ÜMİT BRICS Ülkeleri ve Türkiye'nin Makro Ekonomik 

Göstergelerinin Karşılaştırılması: 2013-2016 Dönemi 

  Dilek ALTAŞ 

Gülen ARIKAN  

Ceren CAMKIRAN 

Ülkelerin Sefalet Endeksi Verilerinin Çok Değişkenli 

İSTATİSTİK Teknikler ile İncelenmesi 

  Selahattin GÜRİŞ  

Melek ASTAR 

Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık Arasındaki İlişki 

Üzerinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının 

Aracılık Etkisi: Türkiye Örneği 

  Bilge BÜYÜKŞİRİN  

Emre ATILGAN 

Toplu Nüfus Hareketleri: Suriyeli Mülteciler ve Türkiye 

Üzerindeki Etkileri 

  Meryem Filiz BAŞTÜRK 2008 Finansal Krizinin Ardından Maliye Politikalarının 

Yeniden Yükselişi 

11:00 – 12:00 Parallel Session II Hall 1 

Chair Person: Prof.Dr. Cüneyt 

KOYUNCU 

 

  Ersan ÖZKAN 

Nurtaç IRAZ 

Türkiye’de Kayıtdışı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomi ile 

Mücadelede Vergi Politikalarının Etkinliği 

  Cüneyt KOYUNCU 

Öznur SÜYEN 

Portföy Yatırımları İnsani Kalknmışlığı Etkiler Mi?: 

Panel Kanıt 

  Jülide YALINKAYA KOYUNCU 

İbrahim SÜYEN 

Portföy Yatırımlarının Dış Ticaret Üzerine Etkisi: Panel 

Analiz 

  Eda ÖZEN 

Jülide Yalçınkaya KOYUNCU 

Türkiye’de Tasarruf ve Milli Gelir Arasında Uzun 

Dönemli bir İlişki Varmıdır?: ARDL Analizi 
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  Jülide Yalçınkaya KOYUNCU 

Eda ÖZEN 

Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Büyümeyi 

Etkiler mi?: Panel Kanıt 

  Jülide Yalçınkaya KOYUNCU 

Eda ÖZEN 

Yurtiçi Kredilerinin Yatırım Üzerindeki Etkisi: Türkiye 

Örneği 

  Serkan VARSAK 

Cüneyt KOYUNCU 

Parasal Taban ve Enflasyon Arasındaki Uzun Dönemli 

İlişkinin Analizi: Türkiye Örneği 

  Jülide YALÇINKAYA KOYUNCU 

Serkan VARSAK 

Yolsuzluğun Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Rolü: Panel 

Analiz 

  Duygu ÖZKAN Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ’LER) 

Krizler ve İstihdam 

11:00 – 12:00 Parallel Session II Hall 2 

Chair Person: Aykut PAJO 

 

  Esra BÜDÜN 

Aykut PAJO 

Cıttaslow Felsefesinin İletilmesinde Bir Araç Olarak 

Belediye Web Sayfaları 

  Aykut PAJO 

Esra BÜDÜN 

Cıttaslow Kentlerinin “Sakinlik” Düzeylerine İlişkin  Bir 

Değerlendirme: Türkiye Cıttaslow Ağı 

  Arda GÖKSU Devlet Konservatuvarlarında Türk Müziği Çalgılarının 

Eğitiminde Kullanılan Materyaller Üzerine Bir Araştırma 

  Hüseyin KOTAMAN Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Duygusal 

Beceri Programı İle Geliştirilmesi 

  Fatma CEYLAN Mentorluk ve Mentorluğun Bireysel Kariyere Etkisi 

11:00 – 12:00 Parallel Session II Hall 3 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Serdar ORHAN 

 

  Faruk YAHŞİ Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Örneği 

  Serdar ORHAN Engellilere Yönelik Yaklaşımlarda Türk Ailesinin Engelli 

Algılaması 

  Serdar ORHAN Engelli İstihdam Yöntemlerinin Engelli İstihdamı 

Üzerindeki Etkinliği Üzerine Bir Araştırma 

  Serdar ORHAN  

Çağatay AKALIN 

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenlerin Hukuki 

Sorumluluğunun Mahiyeti 

  Hamdiye ERKAN Bankacılık Sektöründe Çevresel Sürdürebilirlik 
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Kıymet ÇALIYURT 

11:00 – 12:00 Parallel Session II Hall 4 

Chair Person: Ass. Prof.Dr. 

Menekşe KILIÇASLAN 

 

  Esin Benhür AKTÜRK Innovation in the Banking Sector 

  Menekşe KILIÇARSLAN 

Esin Benhür AKTÜRK 

A Research on Leadership Status of Managers in the 

Health Sector 

  Menekşe KILIÇARSLAN 

Esin Benhür AKTÜRK 

Health Tourism in Turkey and the World 

  Menekşe KILIÇARSLAN Publications About Lean Practices in Health Institutions 

  Rana ÖZYURT KAPTANOĞLU 

Menekşe KILIÇARSLAN 

The Effect of Lean Implementation on Brand Loyalty 

  Rana ÖZYURT KAPATANOĞLU  

Menekşe KILIÇARSLAN 

Melis SOYER 

Sağlık Kurumlarında İletişim Sorunları ve Çözümleri 

Üzerine bir Araştırma 

12:00 – 13:00 Parallel Session III Hall 1 

Chair Person:  Ass.Prof. Dr. Halil 

KURT 

 

  Halil KURT 

Ayşe YAŞAR 

Balkan Yarımadası’nın Jeopolitiği 

  Halil KURT 

Ayşe YAŞAR 

Dayton Antlaşması (Aralık/1995) Öncesi ve Sonrasında 

Bosna-Hersek’in Demografik Yapısı 

  Ali ERKEN Vaso Cubriloviç ve “Arnavutların Göçü” 

  Ertuğrul ÇAM Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftlikler (1848-1874): 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Örnekleri 

12:00 – 13:00 Parallel Session III Hall 2 

Chair Person:  Ass. Prof.Dr.  

Zehra Nuray NİŞANCI 

 

  Zehra Nuray NİŞANCI 

Yusufcan ÖZDOĞAN 

Filiz Eren BÖLÜKTEPE 

Dışarıda Yemek Yeme Davranışının Nedenlerini 

Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma: İzmir İli Örneği 

  Hüseyin SEVGİ 

Bora YENİHAN 

Playbour and User Generated Content in the Context 

of Digital Labour 
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  Hüseyin SEVGİ 

 

Türkiye’de Toplumsal Meşruiyet  Çıkmazında 

Sendikalar ve Sosyal Medya 

  Hulusi Ekber KAYA Ekonomik Entegrasyonda Bölgesel Bir Eğilim: ASEAN 

  Muharrem BAKKAL 

Süreyya BAKKAL 

Avrupa Birliğinin Tarihsel Gelişimi, Gümrük Birliği ve 

Türkiye 

  Muharrem BAKKAL 

Süreyya BAKKAL 

Atatürk Dönemi İktisat Politikalarının Bir 

Değerlendirilmesi 

12:00 – 13:00 Parallel Session III Hall 3 

Chair Person:  Prof.Dr.  Sevinç 

MADEN 

 

  Yücel Atila ŞEHİRLİ Demokrasi Kavramına İlişkin Sınıf Eğitimi Öğretmen 

Adaylarının Metaforik Algıları 

  Yücel Atila ŞEHİRLİ Egemenlik/Hâkimiyet Kavramına İlişkin Sınıf Eğitimi 

Öğretmen Adaylarının Metaforik Algıları 

  Sevinç MADEN 

Tuğba ÇARIKÇI KULA 

Selim POLAT 

Bilal Erdi Yıldız 

A1 Düzeyindeki ‘ACH SOOO! Grundstufe 2’ Adlı İlkokul 

2. Sınıf Almanca Ders Kitabında Kültürel Öğelerin 

İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 

  Sevinç MADEN 

Oğuz YURTSEVER 

Tuğba ÇARIKÇI KULA 

Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretim Ve Öğrenim 

Sürecini Ek Materyaller, Çeşitli Aktiviteler ve 

Alıştırmalar İle Destekleyen İnternet Sitelerine İlişkin 

Öğrenci Görüşleri 

  Coşkun DOĞAN Kültürlerarası Bir Aktarım Aracı Olarak Çeviri Eylemi 

  Coşkun DOĞAN Değişen Çevirmen Kimliğinin Çeviri Eylemine Etkileri 

13:00 – 13:30  Lunch   

13:30 – 14:30 Parallel Session IV Hall 1 

Chair Person: Prof.Dr. Nevin 

DEMİRBAŞ 

 

  Özge CAN NİYAZ 

Nevin DEMİRBAŞ 

Priority Order of Basic Variables Affecting Honey 

Consumption: Case Study of Canakkale Province 
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Abstract: The paper presents main focus areas and measures envisaged in the Rural development program of the 
Republic of Bulgaria for the period 2014-2020 connected to improving the economic performance and 
competitiveness of agricultural producers by better integration into agrifood chains, increasing market orientation 
and participation, diversification in agriculture, as well as promotion of short supply chains and local farmers markets, 
producer groups and organizations. The measure 16. Cooperation, incl. its sub-measures, are analyzed regarding the 
essence of support, general objectives and financing opportunities for operational groups on agricultural productivity 
and sustainability, pilot projects and development of new products, practices, processes and technologies, as well as 
support for horizontal and vertical cooperation between supply chain actors. Conclusions consider the need of 
consideration of real situation in the country regarding problems in Common agricultural policy implementation and 
effectiveness and difficulties faced by small and medium-size producers and enterprises, as well as their capacities, 
potentials and motivation to develop and cooperate. 

Key words: cooperation, farmers markets, supply chains, agrifood sector. 

Introduction 

In the Rural Development Program 2014-2020 it is stated that the local food markets in Bulgaria is 
underdeveloped, despite the expressed consumer preference for them. The studies show a significant 
interest of Bulgarian consumers towards the origin of food and healthy nutrition, which reveals the 
opportunity of expanding the market of local products and products of certified origin or quality. The lack 
of producer organizations and a small number of producer markets limits farmers' access to the market. 
In the urban centers in Bulgaria there are very few specialized markets of local producers. The outdoor 
markets mainly sell products purchased from markets that are of different origins and do not provide a 
direct link between the manufacturer and the consumer. Local food is mostly served through informal 
channels as no voluntary product and food certification schemes and appropriate market infrastructure 
have been developed. The development of local food markets is a favorable opportunity to address 
identified problems regarding the weak market power of farms, especially small ones, and to ensure 
sufficient supply of quality food to Bulgarian consumers. The program has identified the opportunity of 
expanding markets and increasing consumer demand for food products with guaranteed quality and 
origin, local products as well as organic products and products produced under high standards of 
environmental protection and animal welfare. In the needs assessment one of the accents is put on the 
shortening of supply chains, promoting local markets and improving the marketing of agricultural 
products. In the framework of that the focus is on the following priority areas: 

2A) Improving the economic performance of all farms and facilitating the restructuring and modernization 
of farms, especially with a view to increasing market participation and orientation and diversification in 
agriculture; 

B) Facilitating the entry of appropriately qualified farmers into the agricultural sector, and in particular 
intergenerational continuity; 

3A) Improving the competitiveness of primary producers by better integrating into the agricultural and 
food chain through quality schemes that add value to agricultural products, promoting local markets and 
short supply chains, producer groups and organizations and interbranch organizations. 

In relation to that the plan of indicators concerning the promotion of the good organization of food chain, 
incl. processing and marketing of agricultural products, animal welfare and risk management in agriculture 
for improving the competitiveness of primary producers by better integration into the agricultural and 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

2 
 

food chain through quality schemes that add value to agricultural products, promoting local markets and 
short supply chains, producer groups and organizations and interbranch organizations for 2104-2020 
period include (as 2023 targets): 

⎯ percentage of farms receiving support under quality schemes, local markets and short supply chains 
and producer groups / organizations (3A focus area) – 0.12; 

⎯ number of farms receiving support under quality schemes, local markets and short supply chains and 
producer groups / organizations (3A focus area) – 450; 

⎯ number of farms involved in local / regional cooperation for promotion among supply chain actors 
(16.4) – 280. 

The following measures have been chosen: M01 - Transfer of knowledge and awareness actions; M02 - 
Consultancy, farm management and farm replacement services; M04 - Investments in tangible assets; 
M06 - Development of farms and enterprises; M09 - Creation of producer groups and organizations; M14 
- Animal Welfare; M16 – Cooperation. 

The measures under 3A aim to strengthen the horizontal and vertical integration of the food chain and 
promoting the building of competitive advantages based on quality and added value of products and 
innovation. The budget for 3A is EUR 272.5 million or 9.3% of the total. M16 will encourage the 
development of the establishment and functioning of European innovation partnership (EIP) operational 
groups, the development of marketing channels for local products and short supply chains. M09 will 
encourage the participation in groups and organizations of farmers to improve marketing and market 
positions. The M09 and M16 interventions will be complemented by M04 and M06 to support 
investments in physical assets in agriculture, manufacturing and other high added value manufacturing 
sectors, including those related to short supply chains, quality schemes and based on innovation. M04 
aims to support 1555 projects, with a budget of € 191.9 million in public spending. Promoting the 
production of high added value products, including those related to the application of high environmental 
and animal welfare standards, is supported under M14, which has a budget of EUR 57 million. The aim is 
to support over 70% of farmed animals on farms that have attained minimum animal welfare standards. 
Through M01 and M02 the knowledge and practical skills of farmers for the marketing of agricultural 
products will be increased. 

Cooperation measures for rural development in Bulgaria 

Support for the measure is provided to promote different types of horizontal and vertical cooperation in 
the agricultural sector, food chain and forestry. The measure will achieve the objectives of the European 
Innovation Partnership (EIP) for agricultural productivity and sustainability. Support activities are crucial 
to boosting agricultural productivity, biodiversity, better land management and soil functionality, the 
integrated supply chain, food quality and safety. The measure also supports activities related to the 
development of new products, practices and technologies, supporting the regular and sustainable 
provision of food, feed and biomaterials. The measure contributes most to strengthening and 
strengthening the links between agricultural production and research.  

The objective of the measure is to support the use of interactive innovation models to meet the objectives 
of the European Innovation Partnership (EIP) for agricultural productivity and sustainability, to encourage 
cooperation on the development of new products, practices, processes and technologies and to stimulate 
economic justified development of short supply chains, local markets and local food chains. The measure 
will be implemented with the following sub-measures: 

16.1. Supporting the setting up and functioning of EIP operational groups for agricultural productivity and 
sustainability; 

16.2. Supporting pilot projects and developing new products, practices, processes and technologies; 
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16.4. Support for horizontal and vertical cooperation between supply chain actors for the construction 
and development of short supply chains and local markets. Supporting local promotion activities related 
to the development of short supply chains and local markets. 

The measure contributes to the three cross-cutting objectives (environment, climate and innovation) 
through the following approaches: The activities of sub-measure 16.1 are intended to contribute to the 
full extent of innovation, and largely to contribute to sub-measure activities 16.2. Sub-measure 16.1 will 
contribute significantly to horizontal environmental and climate objectives through the selection criteria, 
and in particular the biodiversity, ecosystem, soil functionalities and Natura 2000 priorities, and priority 
in the area of efficient and effective water management in agriculture and protection from the harmful 
effects of water on farmland. The sub-measure 16.2 goal is supporting at least one newly established 
cluster as a priority in the field of maintaining and improving the gene pool in plant and livestock farming 
to enhance the potential of primary agricultural production. By sharing facilities and exchanging 
knowledge and expertise in the newly established clusters, the production of quality and safe food will be 
supported by using new and science-based methodologies to study and assess the quality and safety of 
production. Activities under sub-measure 16.4 will contribute to horizontal objectives further by helping 
to overcome the economic, environmental and other negative effects of fragmentation through small-
scale groupings and other economic operators. The expectations under sub-measure 16.4 is that at least 
60% of the holdings participating in local market associations are small farms as defined in the thematic 
sub-program. 

16.1 - Support for the setting up and functioning of EIP operational groups on agricultural productivity and 
sustainability 

The following definition of innovations is taken into account for activities: Innovation is the development 
and implementation of a new or significantly improved product (goods or service), a new process, a new 
marketing method, or a new organizational method, workplace organization or external links, which leads 
to increased economic, social and environmental efficiency. Support is provided for the establishment 
and the functioning of operational groups. When applying for support, the group presents a description 
of the purpose, a plan of main activities envisaged and expected outcomes with an applied nature as well 
as a description of the initial composition of the members. The application shall indicate whether the 
group provides for an extension, and any extension may only involve an increase in the number of farmers. 

The financing of the group comprises of two phases: phase of the formation of the group and operational 
phase of the group. In the first phase, support is provided for the feasibility of the innovative project in 
specific geographic areas and farms, an analysis of the specific production methods related to the 
implementation of the innovative proposal in practice and the creation of a database. During the first 
phase it is also acceptable to support activities to stimulate interest in order to select suitable farms for 
the implementation of the innovative proposal and eventually expansion of the group. Support for the 
first phase is limited to one year. The second phase provides support for the proper functioning of the 
group. During the second phase the activities for the implementation of the cooperation and the direct 
activities and investments for the implementation of the innovative project are supported. The duration 
of the second phase is stated and justified depending on the innovative proposal and the expected results. 
When applying for support, the groups assess whether they will carry out the Phase I and Phase II project, 
or they will implement the project only during the second phase. 

The implementation of the sub-measure is in line with EU legislation in the fields of environmental and 
biodiversity conservation, soil protection, water management, food safety. Operational groups are 
obliged to disseminate the results of their projects in particular through the EIP network. 

The support for the measure is granted as a global amount covering the cost of studies, cooperation and 
project implementation costs by amount: 

• Feasibility studies of the innovative project - € 5,000 per year for a group - eligible only for the first phase 
of implementation; 
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• Stimulating interest and expanding the group - € 10,000 per year for a group - eligible only for the first 
phase of implementation; 

• Running costs for cooperation - € 35,000 per year for a group - eligible for the second implementation 
phase only; 

• Direct costs for implementation of the innovative project, including investment costs - according to the 
presented investment plan - eligible for the second implementation phase only. 

Support is limited to a maximum of five years. The specific duration for each project is based on the 
innovative proposal and the expected results. 

For the cost of studies, the cost of stimulating interest and the running costs of cooperation, the maximum 
aid intensity is 100%. 

The maximum rate of aid is 70% of the amount of eligible investments when the type of investments 
within the direct costs of the project implemented fall within sub-measures 4.1 or 4.2 under the program. 
The maximum rate of aid shall be 100% in the case of non-direct costs and, in the case of direct investment 
within the project, which meets cumulatively the following conditions: 

• the investment is made only in the context of the specific project for the defined duration of the project; 

• the support does not cover the full acquisition of assets but rather their use / depreciation for the whole 
project period (calculated according to the normal good accounting practice) and reduced depending on 
the extent of its use for the project; 

• the investment is not made for the improvement of real estate. 

If these conditions are met, the 100% support rate will be applied to asset depreciation / impairment costs 
as outlined above - but not to the total asset value. The maximum eligible cost per group for a project is 
€ 1,000,000. 

16.2 - Support for pilot projects and development of new products, practices, processes and technologies 

Support is provided to newly created clusters in which are grouped independent enterprises, including 
start-ups, small, medium and large enterprises, as well as consultative bodies and/or research 
organizations aiming to stimulate economic / innovation activity by promoting stronger interaction, 
sharing of facilities and the exchange of knowledge and expertise, as well as by effectively contributing to 
knowledge transfer, networking and dissemination of information. 

Support is provided to implement projects aimed at producing quality and safe food; improving the 
competitiveness of primary producers by better integrating them into the agricultural and food chain; 
restoration, conservation and enhancement of biodiversity and environmental protection. 

A newly created cluster can perform a collaborative project. The project identifies the organization of 
cluster cooperation, participants and the economic / innovative activity of each participant, as well as the 
general activities, the type of shared facilities, the information to be disseminated to the participants 
involved in the cluster. 

Support is provided to newly created clusters to implement actions on specific cooperation projects. The 
sub-measure does not support projects that represent independent research. Funding for newly created 
clusters can cover two phases: the cluster formation phase and the functioning phase of the cluster as 
described in the sub-measure 16.1. 

Beneficiaries of the sub-measure receive a grant, which is provided in the form of standard costs with an 
activity-based amount: 

• Feasibility studies of the cooperation project - € 5,000 per year for a new one - eligible only for the first 
phase of implementation; 

• Stimulating interest and expanding the cluster structure - € 10,000 per year for a newly created cluster 
- eligible only for the first phase of implementation; 
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• Running costs for cooperation - € 35,000 per year for a new cluster - eligible only for the second phase 
of implementation; 

• Direct costs for implementing a cooperation project, including investment costs - according to a 
submitted investment plan - eligible only for the second phase of implementation. 

For the cost of studies, the cost of stimulating interest and the inclusion of cooperation and running costs, 
the maximum aid intensity is 50%, and it will be in line with notified state aid. The maximum allowable 
amount of aid for the program period is EUR 1 500 000. 

16.4 - Support for horizontal and vertical cooperation between supply chain actors for the construction 
and development of short supply chains and local markets and for local promotion activities related to the 
development of short supply chains and local markets 

Sub-measure support focuses on short supply chains and local markets. 

The following definitions are accepted: 

- "short supply chain" means a supply chain, involving a limited number of economic operators committed 
to cooperating and dedicated to local economic development and close territorial and social relations 
between producers, processors and consumers. 

- "local markets" means markets within a radius of 75 km the farm of origin of the product in which the 
radius is to be carried out also its processing and sale to the final consumer. 

The support is in compliance with the provisions of the Food Law and Ordinance №26 of 14.10.2010 on 
the specific requirements for direct deliveries of small quantities of raw materials and foodstuffs of animal 
origin. 

Organizations that implement collective projects and are assigned to the needs of the sub-measure are 
supported as follows: short chain supply chain or local market association. 

Support is provided for establishment and development of short supply chains and establishment and 
development of local markets as defined in the sub-measure. The support covers only short supply chains 
which include no more than one intermediary between the farmer and the consumer. Support is also 
provided for activities to promote short supply chains and local markets that meet the definitions of the 
sub-measure. 

In order to be eligible for promotional activities, they must meet at least the following conditions: 

• to inform potential users that a short supply chain or a local market exists; 

• present the benefits of purchases from a particular short supply chain or a specific local market; 

• promotion support is part of a project to develop a particular short supply chain or a specific local 
market. 

The financing of a short supply chain or a local market may cover two phases: the formation phase and 
the functioning phase as described above for sub-measure 16.1. 

The application of the sub-measure is in accordance with European and national legislation in the field of 
animal husbandry, food hygiene and food safety, veterinary legislation, legislation related to the specific 
requirements for direct deliveries of small quantities of raw materials and foodstuffs of animal origin. 

Beneficiaries are organizations made up of farmers, SMEs or retailers that carry out their activities within 
a particular short supply chain or within a specific local market. Organizations may be legal entities that 
are engaged in horizontal and vertical cooperation for the establishment and development of short supply 
chains or for the establishment and development of local markets. 

Beneficiaries of the sub-measure receive a grant, which is granted in the form of standard costs with an 
activity-based amount: 
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• Feasibility studies of the cooperation project - € 5,000 per year for a short supply chain or a local market 
association - eligible only for the first phase of implementation; 

• Stimulating interest and expanding the membership - € 10,000 per year for a short supply chain or a 
local market association - eligible only for the first phase of implementation; 

• Running costs for cooperation - € 35,000 per year for a short supply chain or a local market association 
- eligible only for the second phase of implementation; 

• Promotion costs - € 20,000 per year for a short supply chain or local market association - eligible only 
for the second phase of implementation; 

• Direct costs for the implementation of a co-operation project, including investment costs - according to 
a presented investment plan. 

In order to be eligible for support, the beneficiaries must meet the following conditions:  a short chain 
supply chain or a local market association as required by the sub-measure. Participants in the grouping 
meet at least one of the following conditions: farmers, including producer groups and organizations; 
SMEs; retailers. Participation of farmers is a must. They should submit a collective cooperation project 
stating the following: territorial reach of the short supply chain or the local market; number and type of 
participants in the cooperation; activities to be carried out; products included in the subject of 
cooperation; business plan for the implementation of the activities; investment plan for the 
implementation of the cooperation; a promotion plan; association agreement. 

For the cost of studies, the cost of stimulating interest and the inclusion of cooperation and running costs, 
the maximum aid intensity is 50%. The maximum allowable amount of aid for the program 
implementation period is EUR 500 000 and will be in line with state aid. 

A survey (Ninova, 2017) on mechanisms for stimulating microenterprises and farmers' markets among 
farmers and local market organizers in Bulgaria identifies the main characteristics of the existing 
agricultural markets, their problems and needs, the relationship between the conditions of sub-measure 
16.4 and the parameters of the participants and the infrastructure on the agricultural markets, as well as 
the possibilities for supporting it to finance and develop the agricultural markets in order to achieve 
positive effects for producers and consumers. 

In most cases, there is a need for more trust-building opportunities in local communities. There are 
partnerships with businesses and non-profit organizations to hold joint events or trade initiatives, but in 
most cases they are lacking. There is no sponsorship / donation in ¾ of the cases investigated, but in some 
cases it is observed European and other programs funding. The conducted survey shows needs of: 
investments, organizational team and communication, promotion and advertising, trust building and 
partnerships. The identified challenges under the sub-measure are related to: providing 50% self-
participation for unification, ownership of tangible assets, functioning of the local market association as 
an economic entity - profits, taxes; communication with municipal and state administration, with private 
owners; accounting for "standard costs"; building trust and responsibility (Ninova, 2017). The study is a 
step towards and a good experience in regulating the upcoming measure under real conditions, but 
overcoming these challenges will remain a major issue and will question the search for such support and 
its effectiveness. What can be concluded is that as a whole there is a lack of readiness to apply under the 
described measure which is a big challenge for the described sub-measure of the Rural development 
program and its implementation. 

In this respect, there should be also added that being part of the Common agricultural policy, Bulgarian 
rural development program has been a subject to analyses revealing some disturbing negatives and 
putting under suspicion its impact.  

A report on the development and effects on Bulgarian agriculture in the period 2007-2016 (“10 years CAP 
in Bulgaria”) points out that the CAP is a policy adapted mainly to the old EU Member States, explained 
by the historical approach of development, and therefore suffers from a lack of flexibility to meet the 
structural, economic and production disparities in the Community. The report emphasizes that over the 
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last ten years, the policy has shown that it is difficult to tackle the problems of agriculture, market, 
production and structural character. The unsatisfactory performance of the results and the negative 
effects of applying the two support pillars are associated with interference in management and 
production decisions, with strong adaptation behavior by producers in making decisions in accordance 
with the requirements and conditions of support. Weaknesses are revealed not only in Bulgaria, especially 
with regard to the first pillar, but also across the EU. The added value generated over the EU-28 is about 
EUR 4 for each EUR 1, distributed as direct payments, and it is declining. The share of subsidies in the 
factor income from agriculture is about 30% in the EU - 37% in Bulgaria. This reveals dependence and puts 
the viability and sustainability of the sector at risk without further reforms. 

A report presented by the Institute for Economic Research at the Bulgarian Academy of Sciences in 2015 
highlights that the CAP is the most expensive policy of the EU ever since its creation and it has for many 
years covered about 50-55% of its budget. In the 2007-2013 period, the CAP is around 45% of the total EU 
budget. Bulgaria's membership of the EU makes the CAP a decisive factor in the development of Bulgarian 
agriculture and rural areas. For less than seven years in Bulgaria are "absorbed" colossal funds. At the 
same time, Bulgaria fails to formulate well its policy of achieving growth in rural areas and social 
development in line with its national specificities. 

Because of all that, the debate for the future policy in net program period is on the table but there should 
not be forgotten that we have not yet finished the current period and the above analyzed measure is just 
one of the milestones in the effective implementation of priorities and activities for encouraging 
innovations and sustainability, incl. social and economic development of rural regions, reducing poverty, 
supporting social inclusion and increasing quality of life. 

Conclusion 

Rural development program for the period 2014-2020 envisages a number of ambitious measures to 
support cooperation for innovation and sustainability but their implementation is still questionable 
because of the need of detailed description of requirements and criteria which is a very slow process. On 
the other hand, there should be emphasized that the conditions set in the program will be unachievable 
for the most part of potential beneficiaries. The last is connected to many challenges of different nature, 
as: little capacity and co-financing opportunities, difficulties in establishment of cooperation and legal 
entities for that; need of preliminary analyses and investments, etc. The fact that till now the sub-
measures of measure 16. Cooperation are not set in the needed regulations and therefore they have not 
been open for applicants, raises some concerns about the future of the measure and the effects of the 
delay in start. The increasing mistrust is born out for the whole program, especially by small and medium-
size producers and enterprises in agrifood sector which do not have the necessary resources and 
competitiveness on markets. Still, there is time to proceed ahead but only if the difficulties faced by 
potential beneficiaries are considered and objective rules and selection criteria are set in anticipated 
ordinances for the application procedures and proposals calls. 
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Abstract: As a tree of the Mediterranean zone, the olive tree is well adapted to extreme climatic conditions, but 
requires intensive light and oxygen-rich soils, which also implies its development in several areas in the Eastern 
Rhodopes region of the South and part of northeastern Bulgaria. Growth and productivity of olive crops are limited 
by low temperatures in winter and by frost in spring and autumn. Although the olive is moderately resistant to 
temperatures under reduced temperatures, below a certain resistance threshold, freezing temperatures can damage 
the plant. The experimental study was conducted during the period 2011-2015 in the conditions of the Eastern 
Rhodopes region of southern Bulgaria and aims to investigate the possibilities for restoration of olives after freezing 
by applying full, partial and cleaning pruning. The Spanish varieties of Arbequina and Castellana have been included 
in the study. On the basis of the study, conclusions are drawn regarding the sustainability and the post-freeze recovery 
on the territory of the Rhodope massif in Bulgaria. The Arbequina variety has been found to be the least resistant to 
frost, and the Castellana variety is intermediate in cold weather. Obviously, olive trees are remarkably resilient, even 
after the severe ecological stress accumulated in 2012. The most typical symptoms of frost damage include 
defoliation, splitting of the branches and damage to the buds. From the point of view of tree recovery and the 
formation of new shoots, leaves and buds, it was found that Castellana was found to have the highest post-freezing 
performance. 

Keywords: olives, frost condition, restoration, pruning, symptoms of frostbite, Arbequina, Castellana, growth of 
shoots,  vegetative, floral and quiescent buds 

INTRODUCTION  

The Olea europaea olive originates from the tropical and central parts of Asia. It is a medium-sized 
polymorphous plant and a corrugated bark. As a tree of the Mediterranean zone, a dry tropical climate, it 
is well adapted to extreme climatic conditions but requires intensive light and oxygen-rich soils, which 
also implies its development in several areas in the East Rhodopes region of the South and part of 
Northeastern Bulgaria. In the twentieth century many attempts have been made to cultivate the olive 
groves on the southern Black Sea coast and the Petrich region in Bulgaria, and to this day, old, regularly 
fruit-bearing olive trees have been preserved. This is also evidenced by the presence of wild olives at 
altitudes from 100 to 450 meters above sea level. The Olea europaea is believed to have originated as a 
result of the hybridization and mutation of the golden Olea chrysophylla, which has a large distribution 
range. The Olean oleaster, distinguished by its lower bush-growing culture, and the presence of thorns on 
the branches is assumed to have originated from Olea europaea in the sowing and reproduction 
(Jigarevich, 1955; Serafimov, 1983; Brezovsky, 2003). 

Studies conducted in recent years (Espasa, 1981; Serafimov, 1983; Dirk, 2000; Brezovski, 2003; Belaj, 
2007; Burr, 1999; Caragnaro, 2001; Drinkwater, 2006; PFTA 2007) food, but also an important source of 
good health due to its qualities. Last but not least, the decorative qualities of the olive tree must be noted. 
Like an evergreen tree with its silver gray leaves and a dense crown, it is sharply distinguished from the 
bright greenery of other plant species. In addition, its wood has a high hardness and is highly appreciated 
in the woodcarving. 

In recent years global warming has been observed and, according to some of the theories, the climate in 
Bulgaria will change in the direction of warming and in our country there will be an opportunity for 
industrial cultivation of subtropical crops typical of our southern neighbors. 

Nowadays, in small places in Sandansko, Petrich, Kardzhali and even in Plovdiv there are small olive 
gardens of an industrial type and the future will show if they will survive. According to scientific forecasts 
for the 2100's, Earth's temperatures will rise by about 1.4 to 5.8 degrees. Exactly in this range is the 

mailto:nikolowa9@gmail.com


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

9 
 

extrapolation of the figures - if for 40 years the temperatures in Bulgaria have risen by 1.5oC, it means that 
by the end of the century for 80-90 years will be warmer with 3-4 degrees. This is the report of the Ministry 
of Environment for the investigated environmental processes in the period 1971-2011. In this regard, 
farmers should be well aware of the risk of creating large olive groves, combined with olive requirements 
to the environmental factors that need to be taken into account in their cultivation, namely: temperature, 
humidity, sunshine, soils and their frost protection and recovery. 

The purpose of the present study is to investigate the possibilities for restoration of olives after frosting 
in the mountain part of Plovdiv district by applying full, partial and clean pruning. 

MATERIAL AND METHODS 

The experimental survey was conducted in the period 2011-2015 and includes experimental fields in the 
conditions of the Eastern Rhodopes region of Southern Bulgaria, the land of the village of Belashtitsa, 
Rodopi municipality, Plovdiv region. To solve the target, the Spanish varieties of olives Arbequina and 
Castellana are characterized by their high resistance to frosts, droughts and winter colds (up to -16; -18оС). 
Being the Mediterranean tree, Thee has adapted to continental climate and to poor soils as well. 

The varieties used are based on an abandoned uncultivated area, according to a standard "chess" scheme 
with a distance of 4x1,5m, which provides 167 trees per hectare. In order to protect the harvest from the 
winds and better aeration of the crown, the trees are located parallel to the direction of the prevailing 
winds and due to the slight slope of the terrain and the soil protection from erosion, the trees are planted 
in six rows across the slope. Prior to planting, rigoration was performed at 70 cm depth; fertilization of 
areas with 3-4 t of manure; 150-200 kg/da super phosphate and 100 kg/da potassium and 2 t lime ash. A 
deep plowing of 35-40 cm was made and the creation of seed pits measuring 60x60x60cm. In order to 
study the most suitable planting period, planting of trees was carried out twice as half of the trees were 
planted in the first half of October and the other half in the first half of April, as a result of the planting, 
they were thoroughly filled with water and trapped construction. To prevent the harmful effects of cold 
winter winds, protective laurel plantations are built to reduce erosion processes and improve the water 
regime of the soil. The sediments of these plants are planted around and inside the olive plantation across 
the direction of the dominant winds. A characteristic feature of the olives is their pollination and 
fertilization with other tree species and cherries, which are 20% of the total number of trees in the area 
of the prevailing wind, are planted in this connection. As the olive trees stepped late in fruiting in the gap, 
Spanish varieties of almonds were planted, such as fast-growing fruit species, with the purpose, in the 
first years of planting, to yield income. Care during vegetation for the reporting period is based on 
established guidelines and requirements. 

During the vegetation, phonological (pomological) observations are conducted, according to the 
commonly accepted methodology. The vegetation factors such as light, heat, humidity and snow cover 
are of great significance in the cultivation of olives in Bulgaria, as well as pruning as a major factor for the 
recovery of olives after frost. The average height of the snow cover is obtained by averaging only days 
with a snow cover of at least 1 cm thick. The pruning is applied as: 1. full pruning - by cutting the entire 
vegetative table and 1/3 of the olives at a height of 0, 3 m from the surface of the soil; 2. partial pruning 
- by cutting only part of the vegetative mass of the plants and 3. cleaning pruning - by cutting only broken 
and dried leaves, twigs and trunks. For more complete and qualitative protection of the olives, spraying 
with a natural plant anti-freeze Gropaid applied 24 to 48 hours before the expected large ice or low 
temperatures has been carried out and its effect is 15 days. It is applied at a dose of 500 ml/100 l of water. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Climatically, the Rhodopi mountain massif falls entirely in the Continental-Mediterranean climatic region 
of Bulgaria and more precisely in its southern Bulgarian climate suburb. 

The climatic conditions during the survey period vary considerably by months and years (tabl. 1). 
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The month of September 2011 is close to the climatic norm and a favorable combination of climatic factors 
determining the set-off and start of olive tree development. By the amount of fallen rainfall the month of 
November is characterized as unfavorable for the rooting of the trees, which required the implementation 
of two watering. In December 2011, the first snow fell (5.5 cm), accompanied by a sharp change in 
weather, which caused the treatment of trees with vegetable oils against expected ice and low 
temperatures. The most unfavorable are the conditions in February of 2012, when the average maximum 
temperature reaches -2.2oC, combined with heavy snowfall and accumulation of snow cover about 30-40 
cm, causing 9% of the trees to die and 50% frosting of the trees caused by the drying of the whole foliage 
and 1/3 of the ostrich of the olives, as well as the massive dropping of the olives and the frosting of the 
young immature shoots formed after the interception and shortly before the sharp change of the climate 
(tabl. 2) . However, due to the fact that there was a snow cover and the trees were pouring before the 
cold front, the root and the sleeping pimples were preserved. In spring for the complete restoration of 
the trees, a three-pronged pruning was performed - complete, partial and cleaning, from which more than 
80% of the olive trees recovered, but this would cause a delay in fertilization time of nearly two years 
(tabl.4) of trees with water before lowering the temperature can help to save the shallowly located root 
of the tree, keeping the soil a little warmer. 

Table 1. Average monthly temperatures and rainfall for the period 2011-2015 annual value 

Year element I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

annua
l value 

201
1 

t ,oC 1.3 3.0 7.0 11.8 17.2 22.4 

25.
4 

23.7 21.2 11.4 3.8 2.1 12.53 

rain,mm 24.0 

52.
0 

74.0 19.0 41.0 15.0 

42.
0 

69.0 3.0 68.0 1.0 

40.
0 

448.0 

snow,c
m 

5.4 2.5 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 5.5 3.8 

201
2 

t ,oC -0.7 -2.2 8.6 14.4 17.5 23.6 

27.
0 

25.1 20.4 15.4 8.7 0.9 13.23 

rain,mm 
120.

0 

57.
0 

5.0 22.0 

148.
0 

42.0 2.0 19.0 15.0 39.0 

11.
0 

99.
0 

579.0 

 
snow,c

m 
11.0 

33.
4 

2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 11.97 

201
3 

t ,oC 1.8 4.5 7.4 14.0 20.0 19.2 

23.
3 

25.2 19.8 11.6 9.2 1.3 13.11 

rain,mm 37.0 

45.
0 

34.0 85.0 3.0 

111.
0 

63.
0 

8.0 10.0 28.0 

48.
0 

8.0 480.0 

 
snow,c

m 
5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.2 

201
4 

t ,oC 3.4 5.7 9.8 12.7 16.9 21.2 

23.
5 

23.8 18.1 12.6 8.0 5.1 13.40 

rain,mm 26.0 9.0 88.0 

123.
0 

66.0 99.0 

70.
0 

53.0 

196.
0 

123.
0 

50.
0 

93.
0 

996.0 

 
snow,c

m 
4.0 1.0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.3 

201
5 

t ,oC 3.4 3.4 6.8 12.4 19.3 21.1 

25.
3 

24.1 20.3 10.4 

11.
3 

4.9 13.56 

rain,mm 17.0 

77.
0 

137.
0 

14.0 69.0 77.0 5.0 

151.
0 

12.0 
117.

0 
6.0 

29.
0 

711.0 

 
snow,c

m 
0 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 1.65 

 
In planted in April 2012, saplings have been found to have a good botanical and biological state and their 
development continued as their tops rose to the order of 0.5-1.0 cm (fig.1). All requirements established 
in plant-growing practice are respected, such as: way of laying, planting, fertilizing, caring vegetation and 
creating a support structure. At the estimation of the interference accounting methodology, 99% of the 
plants were captured. 

Table 2. Evaluation of frost condition of two varieties of olives planted in autumn. 

Variety Planting IX 2011 Dead plants 
Frozen 1/3 of 

the trunk 
Fallen/dead 

leaves 
Persistent 

http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=1&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=2&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=3&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=4&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=5&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=6&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=7&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=8&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=9&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=10&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=11&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?mode=month&month=12&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2011&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2011&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2011&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2012&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2012&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2012&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2013&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2013&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2013&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2014&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2014&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2014&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2015&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/semi_cent.php?year=2015&mode=year&submit=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#15625
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=09&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=10&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=01&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=02&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=03&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=04&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=05&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=06&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=07&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=08&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=11&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
http://www.stringmeteo.com/synop/bg_tuti.php?mode=c&year=2015&month=12&station=156250&submit1=%CF%CE%CA%C0%C6%C8#sel
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 no % no % no % no % no % 

Arbequina 40 100.0 5 12.5 15 37.5 10 25.0 10 25.0 

Castellana 40 100.0 2 5.0 5 12.5 10 25.0 23 57.5 

All 80 100.0 7 8.7 20 25.0 20 25.0 33 41.3 

 
It is noteworthy that the warm climate in December 2012 is accompanied by a daily temperature of 1-
13oC and night to -6oC and because the trees are young, the total frost of a tree of the Arbequina variety 
and more than 30% of the frosts of individual trees, in yellowing and fall of the leaves (tabl. 3). 

 

Table 3. Evaluation of frost condition of two varieties of olives planted in the spring 

Variety Planting IV 2012 Dead plants 
Frozen 1/3 of 

the trunk 
Fallen/dead 

leaves 
Persistent 

 no % no % no % no % no % 

Arbequina 43 100.0 1 2.3 5 11.6 20 46.5 17 39.6 

Castellana 44 10.00 - 0.0 2 4.5 5 11.4 37 84.1 

All 87 1.000 1 1.1 7 8.1 25 28.7 54 62.1 

 
The following years in the study period were favorable climatic conditions for the development of olives 
and were performed only cleaning pruning to the complete restoration of the trees and vertical crown 
and removal of all protruding underdeveloped branches that grow low at the base of the skeleton 
branches. 

Meteorological conditions during the survey period are significantly different from the average 
multiannual values. The growth and development of plants during the years of the survey was conducted 
under varying weather conditions. The amount of rainfall is greatest in 2014, which is the most favorable 
of all the years of the survey. For the fifty-year period, the most unfavorable are the conditions in 2013, 
when the average rainfall is below 60 l/m2 and in January the average daily temperatures are 6oC higher 
than the average multiannual values. During the survey period 2012 is indicative of cold resistance, and 
2013 - for dryness. 

Although the olives, as a species, from the coldest subtropical fruit trees, some olive varieties are more 
resistant than others. In the freezing season in 2012 in the village of Belashtitsa, the trees of the Arbequina 
variety suffered more than the Castellana variety, which emerged as the most resistant of the two 
varieties of olives. 

Table 4. Evaluation of the restoration of the olives after pruning 

 

Arbequina Castellana All 

Planting  
IX 2011 

Planting  
IV 2012 

Planting  
IX 2011 

Planting IV 
2012 

Planting IX 
2011 

Planting IV 
2012 

no % no % no % no % no % no % 

totally frozen 25 100.0 25 100.0 15 100.0 7 100.0 40 100.0 32 100.0 

p
ru

n
in

g 

full 10 40.0 4 16.0 4 26.7 1 14.3 14 35.0 5 15.6 

partial 8 32.0 12 48.0 6 40.0 2 28.6 14 35.0 14 43.7 

cleaning 2 8.0 8 32.0 4 26.7 3 42.9 6 15.0 11 34.4 

 

Some symptoms of damage to the olive trees occurred shortly after the freeze in January-February 2012. 
Other symptoms were later reported. Symptoms of variance damage are summarized in table 5. Burning 
of the peaks was observed in both types of study, with burns affecting the first four knots. The increased 
number of shoots in the outer skin of the bark has led to the overproduction of inflorescences for the 
2014 growing season in the Arbequina variety. There was a darkening of the leaves in both varieties, as in 
the Arbequina variety the color of the stem bark was dark brown and no wood color could be used to 
determine the degree of damage to the whole tree. 
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Leavening of the leaves was observed in both varieties, with the Arbequina variety experiencing the most 
immediate and severe defoliation, and within 3 weeks most of the leaves fell and many young trees of 
the variety were completely rejected. In the Castellana variety, young trees develop better but often 
under the damaged trees the ground is completely covered with leaves. The splitting of the bark is 
common in Castellana branches, but this damage is also seen in the young trees of Arbequina, but not to 
the extent that occurs at Castellana. 

Italian scientists argue that the differences in olive-frost resistance can be related to the density of the 
branches and leaves of different varieties per unit area. 

 

Table 5. Symptoms of frostbite on olives 

Symptom 
 

All cultivars Arbequina Castellana 

% 

Tip burn 56.6 63.6 a 63.3 a 

Discoloration 10.0 0.0 a 8.2 a 

Defoliation  
early 
late 

 
40.8 
43.2 

 
50.4 a 
52.3 a 

 
25.4 b 
31.8 c 

Bark split 36.3 13.6 ab 27.5 ab 

Tree death 
early 
late 

 
6.9 
9.8 

 
7.8 a 

12.6 a 

 
6.6 a 
4.9 a 

Total number of orchards 167 (100.0) 83 (49.7) 84 (50.3) 
Percentages followed by the same letter between varieties are not significantly different at the level of 5% 

Pruning, irrigation and fertilization affect the growth of trees and thus affect the cold. Excessive irrigation, 
especially when it continues after harvest, can lead to more vegetative growth and cause more damage 
to trees. Conversely, limited water can stimulate tree drying, thus increasing hardening and slowing 
vegetative growth. In terms of tree recovery, however, well-watered trees responded quickly and began 
to grow vigorously after temperatures warmed in the spring of 2012, with the restoration of low irrigation 
trees less energetic. In addition, leaf loss is greater with high irrigation trees. With regard to irrigation, it 
can be concluded that little or no post-harvest irrigation encourages solidification before cold weather 
and reduces the chances of freezing and adequate irrigation in spring encourages frost-freezing. 

Clear evidence of fertility damage did not appear in our study, but nitrogen applied at the end of July can 
lead to prolonged vegetative growth that will not harden before the winter arrives. Trees, therefore, are 
more susceptible to damage from low temperatures. 

The olives of the Arbequina and Castellana varieties grown in the Belastitsa village in 2013, 2014 and 2015 
are characterized by a moderate, semi-compact and upright habit. The majority of the Castellana trees 
are of medium to large size, indicating their vitality, with the circumference of the trunk circumference 
between 7.3 and 15.6 cm having an average of 10.9 cm, whereas in the case of the Arbequina variety is 
on average 8.3 cm. The stem height in both varieties ranges from 80 to 146.5 cm with an average of 120.3 
cm. Differences in wood power can be attributed to soil conditions, insignificant climatic conditions and 
age. Del Rio et al. (2000) show that for the selection or classification of varieties of force, olive trees must 
be at least six years old. 

The extension of the shoots reached an average of 18.66 ± 2.71 for the Arbequina variety and 15.23 ± 
1.41 cm for Castellana. The number of leaves and nodules developed during vegetative growth ranged 
from 36 ± 2.6 leaves and 18 ± 1.4 nodules in the Castellana variety and up to 26 ± 3.3 leaves and 13.71 ± 
0.7 nodes in the Arbequina variety (fig.1). 

Figure 2 shows the mean percentages of the vegetative, flower and late buds of the varieties studied in 
relation to the place of rearing and the year. In the Arbequina variety about 14% of the side buds 
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developed shoots, while the Castellana variety - 15.3%, which is nine times more than the Arbequina 
variety. 

 
 

 

Figure 1. Growth of young shoots in the Arbequina and Castellana varieties 

In March-April, the average percentage of flower buds varies between year and place of rearing. For 
Arbequina - 23, 20 and 45% respectively in 2013, 2014 and 2015 respectively. In the case of Castellana, 
34, 28 and 40% respectively. The vegetative buds of the first few nodes that have survived the frost are 
deformed, slashed or broken, and these deformations continued throughout the season. Later developing 
leaves seemed normal. 

 

a  

b  
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Figure 2. Mean percentage of vegetative, floral and quiescent buds of olive cultivar:  

a - Arbequina and b – Castellana 

 
 

Increasing the age of trees can contribute to a better result in the next years of cultivation, with the 
severity of the cold also affecting the levels of damage to young olives. Wind stress can also lead to 
increased damage seen in trees along orchards. 

CONCLUSIONS 

The research confirms that from the studied varieties of olives in the village of Belashtitsa, the Arbequina 
variety is the least resistant to frost, and the Castellana variety is cold in the middle. If fully acclimated, 
the trees of these two varieties can resist the death of trees to temperatures around -21.8 ° C, with the 
cold density increasing with the age of the trees. It is obvious that olive trees are remarkably resilient, 
even after the severe ecological stress accumulated in January-February 2012. 

In the variety of symptoms of damage observed in the field, defoliation, splitting of the bark and damage 
to fruit buds are most indicative of the damage. Cultural practices such as pruning, irrigation and 
fertilization can affect the degree of freezing of all varieties and their degree of recovery. 

From the point of view of tree recovery and the formation of new shoots, leaves and buds, it is found that 
with the Castellana variety the highest post-frost indicators are found. 
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Abstract: The paper presents the recent debates and proposals on the future of the Common agricultural policy of 
the EU (CAP) considering it as a dynamic policy changes in which follow the global trends and challenges of sustainable 
development. The conclusion stresses that the debate of CAP after 2020 is open and it needs comprehensive analyses 
and broad public support in decision taking. Expected changes after 2020 will be related to the new challenges of the 
21st century to respond adequately to climate change, migration and trade as the main global dimensions of CAP 
towards achieving sustainability. The new CAP should be a simpler, modernized, more effective and stronger policy 
with EU added values addressing the challenges of the future and assuring a good standard of living in rural regions 
and farmers. 

Key words: agriculture, policy, sustainable development, innovation. 

Introduction 

Global challenges in contemporary world, especially changes in world agricultural markets and the need 
to mitigate climate change and proceed to sustainable development impose the need for changes in the 
Common Agricultural Policy (CAP) to meet these and to improve overcoming identified shortages and 
negative effects till now. In the Communication from the Commission entitled “The future of food and 
farming” (November, 2017) it is stated that there are lessons to be learned from the public consultation 
carried out in the first half of 2017 on "modernizing and simplifying the CAP". Those support the 
“consensus that the current CAP tools successfully addresses current challenges to some extent only”. It 
should be also noticed that as one of the key obstacles is identified “the excess of bureaucracy” which 
prevents the policy effective implementation and achievement of its objectives. 

The whole evolution of CAP is marked by the striving after the increase of EU added values, accenting on 
environment, climate and rural regions. Discussing the future of the policy the above-stated 
communication states that CAP “shall play an essential role in realizing the Juncker priorities in full 
coherence with other policies” as: quality employment, growth and investment; circular economy and 
bioeconomy; transfer of innovation; digital economy; migration agenda of the EC; COP21 Paris Agreement 
and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). The new CAP should enhance its EU added 
value regarding environment and climate in the context of sustainable agricultural production. 

Towards a smarter, modern and sustainable CAP 

The public consultation on the future of the CAP outlines the significance of the three dimensions of 
sustainability - economic, environmental and social, and the need to “modernize and simplify the policy” 
taking into account the considerations of “a holistic and integrated way and stronger focus on the 
provision of public goods”. 

The Communication from the Commission “The future of food and farming” sets out the main objectives 
of the future CAP as follows: to foster a smart and resilient agricultural sector; to bolster environmental 
care and climate action and to contribute to the environmental and climate objectives of the EU; to 
strengthening the socio-economic fabric of rural areas. To achieve these human capital development and 
research and support for innovation should be fostered. The future CAP should also address societal 
expectations and sustainable food production, in particular food safety, food quality, environmental and 
animal welfare standards (Fig. 1). 
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Fig. 1. Towards a smarter, modern and sustainable CAP 

 
Source: The Future of Food and Farming. Brussels, 29.11.2017. COM(2017) 713 final 

 
Building a smarter, modern and sustainable CAP will mean: 

- Using research and innovation to better link what we know to what we grow; 

- Fostering a smart and resilient agricultural sector - a fair income support to help farmers to make a 
living, investing to improve farmers' market reward, risk Management; 

- Bolstering environmental care and climate action and contributing to the achievement of EU 
environmental and climate objectives; 

- Strengthening the socio-economic fabric of rural areas - growth and jobs in rural areas, attracting new 
farmers; 

- Addressing citizens' concerns regarding sustainable agricultural production, including health, 
nutrition, food waste and animal welfare. 

The Cork 2.0 Declaration of 2016, A Better Life in Rural Areas, states that urban centers and rural areas 
should improve their interrelations and partnerships which is a precondition for economic viability, 
environmental performance and social cohesion. Declaration is based on the persuasion that “economic 
growth and sustainability are not mutually exclusive” for which innovations of different nature are needed 
– regarding technology, practice, processes, social and organizational issues. The declaration underlines 
the need for a strong territorial emphasis within the CAP and complementary operation with other EU 
policies. It puts also an accent on the integration of local initiatives and rural capacity building in 
mainstream EU policy making, bottom-up approaches in particular.  

The participants at the Cork 2.0 European Conference on Rural Development, agree on the following ten 
policy orientations directing an innovative, integrated and inclusive rural and agricultural policy in the EU: 

1. Promoting Rural Prosperity 

2. Strengthening Rural Value Chains 

3. Investing in Rural Viability and Vitality 

4. Preserving the Rural Environment 

5. Managing Natural Resources 

6. Encouraging Climate Action 
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7. Boosting Knowledge and Innovation 

8. Enhancing Rural Governance 

9. Advancing Policy Delivery and Simplification 

10. Improving Performance and Accountability 

The recommendations made outline the significance of public awareness of “the potential of rural areas 
and resources to deliver on a wide range of economic, social, and environmental challenges and 
opportunities benefitting all European citizens”. The future CAP should invest in skills, public services, 
infrastructure and capacity building in order to generate vibrant rural communities. 

The Bulgaria‘s debates 

The results of the CAP in Bulgaria are subject to serious criticism - there are two reports: by the Institute 
for Economic Research at the Bulgarian Academy of Sciences, 2015, and by the Institute of Agricultural 
Economics at the Agricultural academy, 2017. The CAP is the most expensive policy of the EU ever since 
its creation and has occupied about 50-55% of its budget for many years. In the 2007-2013 period, the 
CAP is around 45% of the total EU budget. 

The data on the effect of direct payments on the provision of viable food production show that the relative 
share of the agricultural sector in the EU-28 gross value added at baseline prices in 2015 is 1,5%, 
decreasing by 0,2 percentage points compared to 2007, despite the absolute increase in the indicator's 
value. During this period, in the form of direct subsidies, EUR 359.8 billion was paid. The ratio between 
gross value added from agricultural production and the amount of direct support, for EU Member States 
in total, shows that in 2015 a subsidy unit is worth EUR 3,93. Examined in dynamics, the index values 
outline a downward trend, with trends in the EU-15 and the new member states diverging. 

On the other hand, CAP subsidies are expected to contribute to maintaining employment and farm 
income, the indicators of which are quite contradictory and lead to ambiguous interpretations and 
conclusions. The CAP also addresses another major challenge - the achievement of a balanced territorial 
development linked to the exacerbation of the economic disparities between urban and rural areas, the 
aging of the population, the deterioration of the demographic structure and the migration to the cities. 
In the EU-28, rural areas account for 52% of the territory and 22% of the population, accounting for 16% 
of GDP, employing 21% of the population. For comparison, 53% of GDP is generated in the typical urban 
areas, with 43% of the population, 10% of the territory and 45% of the workers. These data show higher 
productivity in urban areas per employee, higher employment rate and profitability. Although there are 
differences in income in typical urban and rural areas, data show that in recent years the gap has declined 
from 65% in 2007 to around 25% in 2015 as a result of an increase in average net income in cities about 
13% compared to 2007, and in the villages - about 47%. In Bulgaria, however, income in villages is about 
50% lower than in towns. It should also be noted that the average net income in rural areas increased by 
94% in that period, and rural unemployment is influenced by a number of factors and needs to be tackled 
in a more complex way. 

Some reasonable solutions regarding the formulation of Bulgarian priorities for the future of the CAP are 
presented by Svetlana Boyanova from the Institute of agrostrategies and innovation (2016). She states 
that the future first pillar of the CAP must be as simple as possible and made up of a few complementary 
schemes which are extremely environmentally friendly. One possible option is a combination of the basic 
payment with agrienvironmental measures under the current second pillar, and payments may be linked 
to the achievement of certain environmental objectives. Payments should also provide an additional 
incentive to introduce innovative production practices, which in turn will create conditions for lowering 
production costs. Under the first pillar, it will also be necessary to provide for a set of measures to replace 
the current outdated market measures. The creation of a future safety net that will protect farmers from 
possible upcoming market crises will be one of the major challenges. The future second pillar, like the first 
pillar, must be composed of few but extremely simplified investment measures, which are bound by the 
introduction of innovative production practices. More emphasis should be placed on the Community-led 
local development approach, as well as the creation of thematic sub-programs with a specific investment 
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orientation. Apart from investment opportunities, future programs should emphasize the greater use of 
financial instruments. This will create an opportunity to attract significant and relatively inexpensive 
financial resources to the sector. Enhancing farmers' competitiveness, market orientation and investment 
in innovative production methods, although generally leading to sectoral development, will also lead to 
gradual consolidation. As a result of this process, part of the farmers will be forced to stop their 
production. For the most part, these will be small and medium-sized producers. For this reason, a third 
pillar of the CAP could be considered. It will be aimed at preserving small and traditional industries. This 
pillar can be a kind of mix of compensatory and investment measures to help the rural economy in order 
to preserve the unique European traditions. 

Within the following series of debates about the Bulgaria’s choice for CAP after 2020 organized by the 
Institute for аgrostrategies and innovation and InteliAgro, two national public debate on the formation of 
a national vision on the issues of the future CAP and a study was made. Again, controversial opinions have 
been expressed here, which shows that it is difficult to reach a common position in the industry. The 
initiation of a series of debates with the participation of key figures in 2017 is a good start for Bulgaria, 
but here too are the already traditional divisions (two parallel debates as main in Bulgaria organized – 
there is one more big initiative excepts that described here which is not so public in regard to the forums 
organized and international participation) and fears of unification that results in the lack of a unified and 
clear position in defense of national interests and those of agricultural operators. The main directions for 
discussion are related to: improvements or radical changes, "simplification", "greening", risk 
management, financial instruments, etc. One of the predominant opinions is that the focus of the 
forthcoming CAP discussions must be on improving existing measures rather than changing them 
altogether. The principle, which could practically unite everyone, is "public money for public goods", 
because in this way the CAP will contribute to achieving the goals of sustainable development. But “the 
deepening of the greening of the CAP” will be a huge challenge to all. 

Conclusion 

In order to address the contemporary challenges, a number of changes to the CAP, with a focus on 
simplifying it and ensuring maximum economic efficiency, should be undertaken. A more flexible 
approach to policy implementation will be needed in order to ensure more effective results. A set of tools 
should be developed to ensure that the objectives of sustainability in CAP are achieved and those should 
be applied according to the characteristics of each member state. Instead of meeting the requirements, 
emphasis will be placed on monitoring the progress and ensuring that funding is targeted to achieve 
concrete results. Moving from a universal to an individualized approach means that policy itself, as well 
as its impact on real life, will be closer to the people who apply it in practice. The proposals could be 
summarized as follows: encouraging the use of modern technologies to assist farmers and increasing 
transparency and market security; encouraging young people to engage in farming, including a more 
holistic approach in each member state; sustainable agricultural production, including health, food, food 
waste and animal welfare; ensuring that the CAP is consistent with other EU policies such as trade, 
migration and sustainable development; tackling risk management to find the best ways to help farmers 
cope with climate change insecurity, market volatility and other risks. In order to build the future of CAP 
at both European and national level, it is necessary to bring together the key figures around a unified 
position and to defend it. What emerges from the debates that have begun is that there is too much 
attention to private cases and the lack of a global view which leads to disintegration, which will have a 
negative impact on the formulation of future policy. 
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Abstract: In present agriculture, there is an ever-increasing interest in replacing synthetic fertilizers with natural 
alternatives. The present study presents results on the effect of leaf treatment with the new liquid biological fertilizer 
Ecosist-Arbanasi on the biometric indicators for extraction of fresh and dry leaves of the natural sweetener Stevia. In 
field trials, different concentrations of biological fertilizer have been tested. The highest productivity was found in the 
combined application of the biological fertilizer in root treatment of Stevia root in a concentration of 1.5% (v/v) 
suspension for 3 hours and leaf nutrition at a concentration of 1% (v/v), which has the best effect on plant productivity 
and increase yielding dry leaves with over 75-80%. Differences in the total content of sweet substances in different 
fertilization variants have been identified. The results obtained for the studied doses of application warrant the 
inclusion of the foliar fertilizer in the breeding technology of Stevia. 

Keywords: bioagent, Stevia, foliar volume, productivity, chemical composition, dry substance, fertilization, foliar 
application. 

INTRODUCTION 

Continuous growth in the use of sweeteners in the production of various food products in the food 
industry is increasingly important for the South American Stevia plant, which is a source of natural 
sweeteners and is spread throughout the world. (Geuns, 2004; Ibrahim, 2014). An innovative approach to 
increasing the production of organic volumes from Stevia is the leaf treatment with microbial fertilizers. 

In recent years, extensive research has been done to increase the efficiency of healthy crop production, 
which is directly related to the search for appropriate solutions to increase productivity. One of the 
effective ways to stimulate the plant biological potential is foliar fertilization, which has a complementary 
and corrective character as a component of the overall mineral nutrition system (Kerin, 2003, Fageria, 
2009). 

The study on the effectiveness of new types of fertilizers of organic origin containing humic acids, amino 
acids, useful bacteria, macroelements and micro- elements on plant productivity (Sengalevich, 2007; 
Deepak, 2008; Fernandez, 2009; Shaaban, 2010; Uchkunov, 2014; Nikolova, 2014; Enchev and Kikindonov, 
2016; Pavlova, 1992). There is evidence that some biotours also increase the content of vitamins, e.g. of 
vitamin C (Vlahova, Popov, 2013). 

The role of modern microbiological methods for regulating soil fertility, physiological biochemical 
peculiarities of agricultural plants and mechanisms of control of metabolism in the plant organism is 
convincingly presented today. It is also possible the formation of such microbial plant systems, in which 
the plants, on the basis of symbiotic or associative relationships in the region of the root, will have access 
to molecular nitrogen ambience, to a sparingly soluble phosphates from the soil, to protect against 
phytopathogens to substances, which are not synthesized in the plant. Increasing the activity of these 
microorganisms - this is one of the main tasks of soil microbiology (Dodd, 2001; Sidorenko, 2001; 
Tihonovich, 2009; Kolesnikov, 2011). In the area of the root system free living symbiotic bacteria are some 
members of the genus Bacillus (Whilipps, 2001; Yobo, 2005). Bacillus subtilis releases antibiotics (Awais, 
2010); enzymes - amylases, proteases, chitinases, cellulases, xylanases, etc.; surfactants; phytohormones 
- auxins, cytokinins; contributes to the better absorption of some hardly digestible mineral forms in the 
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soil (Todorova, 2009). Bacillus licheniformis has been reported to release gibberellins (Gutiérrez-Mañero, 
2001) and cytokines (Hussain, 2009). Azotobacter vinelandii and Az. paspali nitrogen fixation in the 
rhizosphere of multiple plants, also releases cytokines (Barea, 1974). 

In scientific publications, the study of the effect of organic fertilizers on Stevia productivity has been 
poorly studied. A number of authors point out that the use of leaf fertilizers in plants has an incentive 
effect, and these studies have identified the impact of water-soluble complex fertilizers. 

There are no representative data on the effect of the use of Ecosystem-Arbanassi, and scientific 
recommendations for its inclusion in Stevia breeding technology. 

The aim of the present study is to investigate the influence of the microbial fertilizer Ecosist-Arbanasi on 
the productivity of the natural sweetener Stevia. 

MATERIAL AND METHODS 

Two year old stevia plants are used to achieve the target, as the accumulation of phytopathogens in older 
rhizomes is a powerful factor in inhibiting growth and reducing productivity. the experience was naturally 
carried out on leached soils in the Dobrudzha soil area, using the block method in four replicas with a plot 
size of 1.5 m2 at a planting distance of 50x30 cm. Plants are planted in May at a soil temperature of 10-12 
оС under irrigation conditions. The following options have been tested: 

1. Control - untreated; 

2. Ecosyst - Arbanassi - foliar application at a concentration of 1%; 

3. Ecosist - Arbanassi - foliar application at a concentration of 1.5%; 

4. Ecosist - Arbanassi - rooting in 1% suspension for 3 hours; 

5. Ecosist - Arbanassi - rooting the roots in a 1.5% suspension for 3 hours. 

6. Ecosist - Arbanassi - combination (leaf 1% + root treatment in 1.5% suspension for 3 hours) 

Treatment of plants with foliar fertilizer at the indicated concentrations was carried out in two directions: 

*first by vegetative spraying of plants twice in plant phase 2 to 4 branches and 12 to 15 days later with of 
1% (220 ml/da) and 1.5% (250 ml/da) at each one fertilizer stage with recommended working solution 25 
- 30 liters. Plants were sprayed to good wetting and pure water was applied to the controls. 

*second, by stimulating plant growth and biological control of phytopathogens by souring the plant roots 
with 1% and 1.5% suspension for 3 hours. 

*third by combined application of root treatment of the roots of Stevia at a concentration of 1.5% 
suspension for 3 hours and foliar feeding in phase 2-4 branch of the plants.  

Before planting the plants, soil analyzes were carried out on soil stock with macroelements and micro- 
elements as well as soil acidity. Splashing was done in the morning hours in quiet weather. During the 
cultivation of Stevia the care is weed control and the implementation of adequate and effective 
agricultural events, as well as the monitoring of the climatic indicators of the environment. 

Experimental experience is located in Northeastern Bulgaria at an altitude of 231 m and belongs to the 
Eastern climatic region of the Danube hilly plain of the Moderate Continental Climate Region. A region 
with high humidity and low rainfall - 540 mm/m2 per year, with a well-developed continental regime and 
an average annual air temperature of 10.20C. Spring is cool, autumn is the warm warming influence of the 
Black Sea. Despite the low altitude, the snow cover lasts for up to 2.5 months. Typical of the area is that 
it is windy with a low percentage of quiet weather - about 20% annually. The average relative humidity is 
78%. The winter period humidity reaches 85-86%, and in the summer it drops to 68-69%. 
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When creating the experimental plot, climatic conditions are optimal for plant capture and development. 
All parameters of the climate require additional watering for the favorable, complete and development 
of Stevia with good and qualitative indicators. 

The liquid organic fertilizer "Ecosist-Arbanasi" included in the study was created by Assoc. Prof. Dimitar 
Yakimov and Assoc. Prof. Svetla Todorova and is a universal natural product of bacterial basis. It contains 
several strains of Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Azotobacter chroococum and Az. vinelandii. Its 
composition includes amino acids, short chain peptides, flavonoids and other natural compounds derived 
from inputs. The fertilizer has a variety of applications. These include stimulating plant growth and 
biological control of phytopathogens by treating the seeds, the ground, and the roots of the plants; 
watering the soil; vegetative spraying of plants and bacterial additives in the production of compost. 

Determining the effect of different application concentrations on vegetative plant manifestations, 
biometric measurements of the plants were performed and the following factors determining plant 
productivity were determined: total weight of the plant's upper part (stems and leaves); weight of the 
green leaf weight of one plant; the weight of the dried leafy weight of a plant; ield - proportion of dry leaf 
weight to total weight expressed as a percentage. Calculated indicators by standard method. 

Determination of the biological volume yield the plants are harvested in the autumn during when the 
leaves and stems have a high content of sweeteners. The plants are dried in the natural environment 
under the necessary conditions for this event and stored in a dry, airy and dark place. 

Average samples of the different application strengths determined the content of sweet substances in 
g/100 g of dry leaf volume. 

The statistical processing is with the software STATISTICA, version 7.0. 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results of the study show that the biological fertilizer "Ecosist-Arbanasi" has a positive influence on 
the process of increasing the yield of leaves from Stevia (table 1). 

The results show that the average weight of a plant in the control reaches 620 g. With respect to this 
parameter, the comparatively highest weight was found in a combined treatment with Ecosist-Arbanase 
at a leaflet concentration of 1% + root treatment in a 1.5% suspension for 3 hours, where of the control 
was 72.6%. The same results were also found with Ecosist-Arbanasi in rat steak concentration in a 1.5% 
suspension for 3 hours where a weight of 950 g was obtained from one plant, followed by treatment with 
Ecosist-Arbanasi foliar application at a concentration of 1% -870 g. 

Table 1. Assessment of productivity of Stevia for at fertilization whit Ecosist – Arbanasi 
Variants 

 
Total weight,g 

Fresh leaves 
weight, g 

Dry leaves 
weight, g 

Randeman 

 g % g % g % % 

1.Control (not fertilizing) 620 100,0 121 100,0 85 100,0 13,7 

2.Ecosist - Arbanasi – foliar, 1 % 870 140,3 181 149,6 127 149,4 14,6 

3.Ecosist - Arbanasi – foliar, 1,5 % 610 
   

98,4 
120   99,2 97 114,1 15,9 

4.Ecosist - Arbanasi – roots in 1 % for 3 
hours  

 
520 

 
83,9 

 
160 

 
132,2 

 
74 

 
87,1 

 
14,2 

5.Ecosist - Arbanasi – roots in 1,5 % for 
3 hours  

 
950 

 
153,2 

 
174 

 
143,8 

 
122 

 
143,5 

 
12,8 

6.Ecosist - Arbanasi – foliar, 1 %  + 
roots  in 1,5 % for 3 hours  

 
1070 

 
172,6 

 
230 

 
190,1 

 
153 

 
180,0 

 
14,3 

 
GD 

5% 3,24  3,43  3,93  0,52 

1% 4,37  4,16  4,24  1,73 

0,1% 5,29  5,57  5,98  1,94 
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The total green weight on untreated plants reaches 121 g of plant. The fresh green volume of the fertilized 
variants range from 181 to 230 g of a plant, the excess ranging from 90.1% in the combined treatment to 
49,6% in leaf treatment at a concentration of 1.5% more than the untreated control. 

In the study of the application of the biological fertilizer Ecosist-Arbanasi applied to the leaf in a 
concentration of 1.5% (97 g), and by planting the plant roots with a 1% suspension for 3 hours (74 g) did 
not have a significant effect on the dose on dry weight basis, the yield of dry matter being highest in the 
control net variant - 85 g of plant. 

The highest dry volume yield was obtained in the combined treatment variant - 153 g of a plant, the excess 
over the untreated variant 80.0%. The second place in this indicator is the 1% foliar treatment option, 
where the dry volume yields 127 g of a plant. Exceeding the control was 49.4%. Other variants also show 
a higher dry volume yield compared to the non-preferred variant, the registered increase being in the 
range of 43.5% to 14.1% (table 1). 

The quantity of dried leaves that are obtained from one plant are very often a stable selection feature. 
The results for Ecosist-Arbanasi in combination with foliar (1%) and root (1.5%) application, as well as self-
foliar treatment at a concentration of 1%, warranted its inclusion in the technology of breeding Stevia. 

Increased rhizome volume also contributes to higher productivity values while preserving dry and leaf 
weight parameters. The yield of dry leaves and yields as output economic performance ranges within 
narrow limits.  

Figure 1. Lead fraction, dry matter and yield for the treatment options tested 

 
 
Maintaining quality parameters for dry content and leaf share affect the stability of the yield indicator 
ranging from 12.8 to 15.9% (fig. 1). The dry leaf yield is independent of the fertilizer dose. The average 
yield on dry leaves is 14.25%. The results obtained show that the dry content and share of the leaves are 
more dependent on the conditions of cultivation. 

The content of sweet substances in the use of the Eosicity-Arbanasi biological fertilizer at different doses 
and uses is presented in Figure 2. The total content of the sweet substances in the fertilizer variants ranges 
from 10.74 to 12.62 g / 100 g of dry volume, which exceeds control with 9.1% to 28.5%. The content of 
rebaudizide and stevioside is relatively uniform. The highest stevioside content (7.12g) was found when 
Ecosist-Arbanase was administered at a concentration of 1%, exceeding over the control 25.13%, and 
mathematically demonstrated in GD-5%. The reabudidizid A content in the control was 4.13 g, and in the 
treated variants, the highest was the soaking of the rhizomes in a 1.5% suspension for 3 hours - 5.79 g, 
which exceeded the control by nearly 40%. 
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The fertilized plants with Ecosist-Arbanasi in a combination of foliar fertilization and rind soaking are 
found to have higher yields of dry leaves, but their sweet content is lower than other treatments. The 
total quantities of sweet substances in dry leaves are 10.74 g, which is an excess over the control of about 
9-10%. From the obtained results of the study it can be concluded that the content of sweet substances 
in the dry leaves is influenced to some extent by the fertilization with biological fertilizer Ecosist-Arbanasi. 

Figure 2. Sweet substance content in dry leaves 

 

CONCLUSIONS 

1. The Ecosist-Arbanasi fertilizer used during the stevia vegetation affects the biological activity of the 
plants, leading to an increase in their vegetative and productive mass, which is a prerequisite for 
higher yields. A high effect on stevia productivity is the treatment in foliar combination 1% + root 
treatment in a 1.5% suspension for 3 hours but also well expressed in a single foliar application of 
fertilizer at a concentration of 1% as well as rooting at 1, 5% suspension for 3 hours. 

2. The dry matter content, the share of the leaves and the yields as the resultant yields for productivity 
vary within narrow limits and confirm the high fertilizer efficiency. 

3. Higher levels of steviosides and rebudiosides were found in the different fertilization variants by a 9-
28% increase relative to the control. 
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Özet: Bu çalışmanın temel amacı, Yunanistan sınırları içerisinde yer alan Batı Trakya’daki Türk Basın Yayın 
kuruluşlarının bugünkü durumunu ve güncel sorunlarını tespit ederek, bu sorunlara çözümler önermektir. Çalışmanın 
evreni Batı Trakya ve özellikle Gümülcine’dir. Araştırma, birincil kaynaklardan mülakat yoluyla elde edilen bilgilerin 
analizine dayanmaktadır. Veriler, 28 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış mülakat formunun basın-yayın kuruluşlarının 
işletmecilerine uygulanmasıyla elde edilmiştir. Batı Trakya’daki Türk Azınlığın sesi olan kuruluşların bugünkü 
durumlarının fotoğrafı çekilmiş; yaşadıkları sorunlar ve ayakta kalma mücadelelerine ilişkin bir takım sonuçlar 
çıkartılmıştır. Bu sayede Türk azınlığın yayın kuruluşlarının ekonomik, teknik ve politik birçok sorunu gün yüzüne 
çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı, Türk Basını. 

Turkish Press In The Western Thrace With Contemporary Data 
1 Trakya University / Ipsala Vocational College, Marketing and Foreign Trade Department, 

ahmetcivanoğlu@trakya.edu.tr 

2 Çanakkale Onsekiz Mart University/ Graduate School of Social Sciences, Balkan Research Master’s 
Degree Student, muratderin@trakya.edu.tr 

 
Abstract:  The main aim of this study is to determine the current situation and current problems of the Turkish Press 
Organizations in Western Thrace located within the borders of Greece and to suggest solutions to these problems. 
The population of the research is Komotini in Western Thrace. The research is based on the analysis of information 
obtained through interviews from primary sources. The data were obtained by applying the semi-structured interview 
form consisting of 28 questions to the operators of the media organizations. The present conditions of the 
organizations which are the voice of the Turkish Minority have been photographed and be made conclusions about 
their problems and survival struggle. In this way, many economic, technical and political issues of Turkish minority 
press organizations have come to light. 
 
Keywords: Greece, Western Thrace, Turkish Minority, Turkish Press. 

AMAÇ 

Basın ve yayının toplumsal, siyasi, kültürel işlevi ve konumu bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte 
toplumsal önemi tartışma gerektirmeyecek kadar gerçektir. Bizce Batı Trakya, Türk azınlığın yaşadığı bir 
bölge olması ve Türk dünyasının bir parçası olması nedeniyle önemlidir.  

Basın yayın, kavramsal olarak genişletilmiş haliyle medya, teorik açıdan demokrasilerin dördüncü kuvveti 
olarak bilinmektedir. O halde Batı Trakya Türklerinin tüm kitle içi ve dışı iletişimleri, Türk dünyası ile bağları 
ve ilişkileri, dünyaya seslerini duyurmaları ve dünyadan Türkçe haber ve bilgi edinmeleri bakımından 
basın-yayın merkezi bir öneme sahiptir.    

 
 
 Teşekkür: Bu araştırmanın verilerinin elde edilmesinde eşsiz katkılarından dolayı Rodop Rüzgarı dergisi sahibi 
İbrahim Baltalı’ya sonsuz teşekkür ederiz. 
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Peki Batı Trakya Türk basını ne durumdadır? Yukarıda özetlenmeye çalışılan işlevini ve önemini 
karşılayabilecek unsurlara sahip midir? Biz bu araştırmada bu soruya yanıt aradık. Böylece hem 
bilgilendirmiş hem de yeni araştırmalara veri sağlamış oluyoruz. 

KAPSAM 

Batı Trakya’da Türk azınlığa yönelik olarak tespit edebildiğimiz basın ve yayın kuruluşları şunlardır: 
Gündem gazetesi, Birlik gazetesi, Millet gazetesi, Cumhuriyet gazetesi, Olay gazetesi, Batı Trakya Online, 
Trakya’nın Sesi gazetesi, Rodop Rüzgarı dergisi, Fiyaka dergisi, Öğretmenin Sesi dergisi, Çınar Fm, Joy Fm, 
City Fm, Kral Fm’dir. Bunların çoğuna ulaşılması hedeflenmiş ve yedisine ulaşılarak yüz yüze görüşme 
yapılmıştır. Görüşmede uygulanan mülakat formu ek-1’de yer almaktadır.  

YÖNTEM 

Batı Trakya Türk basın ve yayın kuruluşlarının listesini çıkarttık; çoğuna ulaşmayı hedefledik. Yedi gazete 
ve dergi ile iki radyo ile mülakat gerçekleştirdik. Önceden hazırladığımız mülakat formunu kullanarak bilgi 
topladık. Bilgiyi konularına göre sınıflandırıp tablo yardımıyla özet ve bütüncül hale getirdik. Tablolardaki 
kısaltmaların anlamını tablo altında parantezi içinde bulabilirsiniz. Tabloda yer alan bilgilerin bütüncül 
olarak yorumlanması tarafımızdan yapılmış karşılaştırma için başvurulan kaynaklar sayfa altında 
gösterilmiştir.  

GİRİŞ 

Batı Trakya Türkleri, Türk Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması 
ve 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine İlişkin Protokol ile mübadeleye dahil 
edilmemiş, İstanbul’daki Rum azınlığa karşı Yunanistan’a azınlık olarak bırakılmıştır.(Aslan, 2006:47; 
Öztürk, 2014:468) Batı Trakya Türklerinin ana dili Türkçe’dir. (Kelağa Ahmet,2007:977) Milli bağı oluşturan 
en temel kültürel unsur ortak dildir. (Derin ve Civanoğlu,2016:192) Bu nedenle günümüzde Yunanistan 
sınırları dahilinde bulunan Batı Trakya’da Türkçe Basın-Yayın, Türk dil ve kültürünün yaşatılması için hayati 
önem taşımaktadır. Batı Trakya Türk Azınlığı siyasi, hukuki, ekonomik, dini ve kültürel alanlar başta olmak 
üzere her alanda ve her dönemde çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Bu baskıları ve haksızlıkları gündeme 
getiren basın Lozan’dan günümüze bu görevini başarıyla gerçekleştirmiştir. Bu baskı ve haksızlıklardan 
basın da fazlasıyla payını almıştır. Basın - yayın işletmecileri defalarca yargılanmış, sürgüne gönderilmiş, 
hapis ve para cezalarına çarptırılmıştır. (Kabza, 2005:79) 

1. BATI TRAKYA TÜRKLERİNİN BASIN GEÇMİŞİ 

24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması ile azınlık durumuna düşen Batı Trakya Türkleri vakit 
kaybetmeden basın yayın faaliyetlerine girişmişler ve bu amaçla Selanik’ten baskı makineleri 
getirmişlerdir. (Öksüz, 2006:191) Bu çalışmalar İskeçe ve Gümülcine merkezli gerçekleştirilmiştir.  19231  
yılından günümüze değişik dönemlerde gazeteler, dergiler ve kitaplar yayımlanmıştır. Batı Trakya’da eski 
Türkçe harflerle yayımlanan ilk azınlık gazetesi “Zaman”dır. (Kabza, 2005:79) Zaman, Lozan 
Antlaşmasından sonra yapılan ilk genel seçimlerde Tahsin Ziya Bey ile avukat Hacidakis tarafından 
İskeçe’de çıkarılmıştır. Seçim gazetesi olmasından dolayı 3 - 4 sayılık yayın hayatı olmuştur. Daha sonra 

 
 
1 Her ne kadar 1923 yılından günümüze kadar olan bölüm üzerinde duruyorsak olsak da 1913 yılında Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti kurulduğunda, yeni Cumhuriyeti tanıtıcısı, sesi ve resmi gazetesi olacak olan İndependent'a değinmeden 
edemezdik. İndependent, Gümülcine'de Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri Bey tarafından hazırlanmış, Türkçe ve 
Fransızca olarak sadece bir sayı çıkarmıştır. Bu gazete Samuel Karaso isminde bir Museviye resmi Batı Trakya Ajansı 
kurdurularak yayımlanmıştır. Daha fazla ayrıntı için bkz. Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele I .Cilt, Türk Tarih 
Kurumu Yayınları, Ankara 1992, s. 72 - 85.; Feyyaz Sağlam, Batı Trakya Türkleri Basın Tarihi Üzerine Bir Araştırma 1924 
- 2000,  Batı Trakya Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir 2000, s. 7 ve Feyyaz Sağlam, Batı Trakya Türkleri Basın – Yayın 
Tarihi,  Batı Trakya Araştırma Merkezi Yayınları, İzmir 2002, s. 16. 
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elle çoğaltılan ve onun da ömrü birkaç sayı ile sınırlı olan “İmdat” gazetesi 1924 yılında İskeçe’de yayıma 
girmiştir. (Aslan, 2006:27)  1925 yılında İskeçe’deki Kırmızı Tütün Amele Kulübü’nün izni ile Osman Nuri 
Fettahoğlu ve Mehmet Hilmi tarafından çıkarılan, periyodik olarak 105 sayı yayımlanan “Yeni Ziya” 
gazetesi Yunanistan’daki ilk önemli Türkçe Yayın Organı olmuştur. Yeni Ziya’da aşırı milliyetçi yazılar 
yayımlanınca Mehmet Hilmi ve Nuri Efendi kulüpten uzaklaştırılmış ve Yeni Ziya'nın yayını mahkeme kararı 
ile durdurulmuştur. (Aslan, 2006:28; Kabza, 2005:79) 1926 yılında İskeçe’de Mehmet Hilmi, Osman Nuri 
Fettahoğlu ve Hıfzı Abdurrahman tarafından “Yeni Adım” gazetesi çıkarılır. Yeni Adım gazetesi 1927 yılına 
kadar Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının sesi olmuştur. (Aslan, 2006:28)  21 Mart 1930 yılında Osman 
Nuri Efendi, Hıfzı Abdurrahman'la birlikte “İnkılâp” gazetesini çıkarmaya başlamışlardır. İnkılâp gazetesi 
Latin harfleriyle yayımlanmıştır. Adından da anlaşıldığı gibi İnkılâp,  Türkiye’de çağdaşlaşma hareketlerinin 
yakın takipçisi olmuş, Batı Trakya Türk toplumuna bu gelişmeleri duyurmuş ve benimsetmeyi görev 
edinmiştir. Türkiye’de 1 Kasım 1928 yılında gerçekleşen “Harf İnkılabı”na son derece olumlu yaklaşmış, 
hemen her sayısında “Türkler, yeni harfleri bir an evvel öğrenmeye çalışınız, vakit zayi etmeyiniz.” uyarısını 
yapmıştır. 45 sayı çıkaran İnkılâp gazetesi, 7 Mayıs 1931’de kapanmıştır.(Öksüz, 2006:196-204) Osman 
Nuri, 15 Temmuz 1932 yılında ciddi anlamda kamuoyu oluşturan ve Azınlık basın tarihine damgasını vuran 
“Trakya” gazetesini çıkarmıştır. 4 Ağustos 1936’da gerçekleşen Metaksas İhtilali nedeniyle “Trakya” 
gazetesi dışındaki Türkçe yayımlanan bütün gazeteler yayınlarına son vermişlerdir. Trakya gazetesi askeri 
baskılara rağmen tek başına azınlığın sesi olmuştur. (Kabza, 2005:79) Bu dönemde, Türkçe gazetelerin 
tamamına yakını İskeçe'de yayınlanmıştır. Bu bakımdan, Batı Trakya'da Türk basınının İskeçe'de 
doğduğunu söyleyebiliriz. Oysa günümüzde ki durum tam tersidir. Günümüzde İskeçe'de Türkçe bir gazete 
ya da dergi yayınlanmamaktadır. İskeçe’deki Türk Azınlığı Türkçe Gazete ve Dergi ihtiyacını Gümülcine’den 
temin etmektedir. (Aslan:2006:28)          

Gümülcine’deki ilk Türkçe Gazete, Haziran 1924’te Balkancı Hasan tarafından eski alfabe ile çıkarılan 
Balkan gazetesidir. Balkan gazetesinin de yayın hayatı uzun sürmemiştir. (Aslan, 2006:28; Kabza, 2005:79) 
O dönemlerden günümüze Batı Trakya’da Yeni Yol, Ülkü, Akın, Azınlık Postası, İleri, Gerçek, Aile, Aile Birlik, 
Halkın Sesi, Yankı, Denge, Tünel, Ortam, Diyalog, Batı Trakya Ekspres, Gündem, Balkan, Yeni Balkan, Özgür 
Balkan, Olay adlarıyla siyasî ve aktüel basın organları hayat bulmuşlardır. Ayrıca Cumhuriyet, Barış, İkbal, 
Güven Akis, Güven, Sesimiz, Sesiniz gibi kısa süreli seçim gazeteleri; Muallim Mecmuası, Birlik, Öğretmen, 
Öğretmenin Sesi gibi meslekî dergiler; Sebat, Peygamber Binası, İspat, Yol, Hakka Davet, Görüş gibi dinî 
gazete ve dergiler; Aliş, Arkadaş Çocuk, Pınar Çocuk, Boncuk gibi çocuk dergileri; Batı Trakya, Mihenk, 
Yuvamız, Şafak, Rodop Rüzgârı gibi kültür dergileri yayımlanmıştır. (Aslan, 2006:29; Kabza, 2005:79-80)  İlk 
Türkçe gazetenin çıktığı 1924 yılından günümüze Batı Trakya Türk basını farklı isimlerle yayınlanmış 100 
civarı gazete, bülten, dergi ve seçim gazetesi neşretmiştir.2  Neşredilen bu yayınlardan bazıları radikal 
kesimlerce Türkiye karşıtı olarak da çıkarılmıştır. Batı Trakya Türkleri, 1928 yılında Türkiye’de gerçekleşen 
Harf İnkılabı’nı benimsemiş olmalarına rağmen bazı dini kesimlere ait gazete ve dergiler 1970’li yıllara 
kadar eski alfabeyi kullanmışlardır. Bu ikilem günümüzde kalmamış olup, tamamıyla yeni alfabe 
kullanılmaktadır. (Sağlam, 1990:1-2)  

Batı Trakya’da yazılı basın ve yayın Türkçe haftalık gazete ve aylık dergilerden oluşmaktadır. (Hüseyinoğlu, 
2015:88) Yayınlar daha çok süreli yayınlar şeklindedir. Kitap türü yayınlar, sözlükler ve cemaat okulları için 
hazırlanan ders kitapları ile bazı şiir kitaplarından oluşmaktadır ve bunların sayıları da çok azdır. (Eren, 
1997:149)  Halen Batı Trakya Türklerinin günlük çıkan gazetesi bulunmamaktadır. 2017 yılı itibarıyla 
basılan Türkçe gazeteler, Gündem3, Millet ve Cumhuriyet Gazetesi’nden ibarettir. Bunların yanısıra birçok 
internet haber siteleri de yayındadır. (Trakya’nın Sesi, Birlik gibi…) Dergilerde ise, Öğretmenin Sesi, Rodop 
Rüzgarı ve Fiyaka yayın hayatına devam etmektedir. Ayrıca, Yunanca yayınlanan günlük yerel bir gazete 
olan Paratiritis’in (Παρατηρητής της Θράκης)  15. sayfası Türkçe haberlerden oluşmaktadır.4      

 
 
2 Batı Trakya Türk basın tarihinde yer eden belli başlı yayınların isimleri zikredilmiştir. 
3 Gündem gazetesi’nde Yunanlı Yazar Damon Damianos (Δάμων Δαμιανός) haftada bir gün Yunanca olarak köşe yazısı 
yazmaktadır. (Gazetenin 18. sayfasında yer almaktadır.) 
4 http://www.paratiritis-news.gr/list.php?ct=19  (04.06.2017)      
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Azınlık Basınının dikkat çeken özelliği, gazete ya da dergi sahibinin aynı zamanda yazı işleri müdürlüğü, 
genel yayın yönetmeni, tasarımcı, muhabir, fotoğrafçılık ve dağıtım işlerini yapmasıdır. 2000 yılından sonra 
Gündem gazetesindeki kurumsallaşma ile bu durum değişmeye başlamıştır.(Kabza, 2005:81) Bu 
kurumsallaşmanın neticesinde yasal kriterleri yerine getiren Gündem gazetesi Yunanistan hükümetinin 
resmi ilanlarını yayımlayarak bu pastadan pay almaya başlamıştır. Buna rağmen alınan reklamlar, diğer 
Yunanlı basın kuruluşlarının aldıkları reklamlara kıyasla çok azdır. Azınlık basının diğer temsilcileri devletin 
şart koştuğu kriterleri ekonomik zorluklar nedeniyle yerine getiremeyince, devletin resmi ilanlarını 
yayınlayamamakta ve bu gelirden pay alamamaktadırlar. Aynı zamanda posta, telefon indirimi, mürekkep 
ve matbaa yardımı da alamadıklarından ciddi ekonomik sıkıntı içindedirler.  

Yunanistan’da resmi devlet radyo ve televizyonlarında Türkçe yayın yapan radyo ve televizyon yayını 
bulunmamaktadır. Batı Trakya Türklerinin de kendilerine ait Türkçe yayın yapan herhangi bir televizyon 
kanalı ya da haber ajansı mevcut değildir. Bununla ilgili herhangi bir girişim de olmamıştır. (Hüseyinoğlu, 
2015:88) Özel radyo kanalları yaygınlaşmış olup, Gümülcine’de Radyo City (107.6)5, Joy Fm (106.9), Çınar 
Fm (91.8); İskeçe’de ise Kral FM (107.8) olmak üzere dört özel radyo hem FM bandından hem de internet 
üzerinden yayın yapmaktadır. Gümülcine ve İskeçe’de yayın yapan bu radyolarda Türkçe müzik hakimdir.  
Gündemi değerlendirme ve azınlık gazetelerini okuma programları da yapılmaktadır. Yunan 
parlamentosunun çıkardığı 3592/2007 sayılı kanun ile günün %25’inde Yunanca yayın yapma zorunluluğu 
getirilmiştir. Batı Trakya Sözlü Basını bu zorunlu yayınları genellikle geceleri yerine getirmektedirler. 

2. KURULUŞLARIN KİMLİĞİ VE YAPISI 

2.1. Gazete ve Dergiler 

Millet Gazetesi: Haftalık gazete, kuruluş yılı 2002, kurucuları Cengiz ÖMER ve Bilal BODUR adi ortaklığı, 
yöneticisi Necat Ahmet. Basım yeri Dedeağaç. Günümüze kadar kesintisiz yayında. İşyerinde kiracı. 
Profesyonel çalışan sayısı 5, gönüllü çalışan sayısı 12. Çalışanlar Türkiye veya Yunanistan uyruklu Türkler. 
İletişim adresi: necatahmet@gmail.com; http://milletgazetesi.gr/  

Rodop Rüzgârı: Aylık dergi. Kuruluş yılı 1999. 2007 yılına kadar gazete olarak çıktı. Sonra günümüze 
kadar aylık dergi olarak çıktı. Kurucusu İBRAM İbrahim (İbrahim BALTALI). Şahıs işletmesi. Basım yeri 
Hasköy-Bulgaristan. İşyerine malik. Yunan vatandaşı bir kişi profesyonel olarak çalışıyor. Dergide yerel 
haberlerin yanı sıra Yöresel Araştırmalar, Popüler Tarih, Kültür, Sanat ve Edebiyat yazıları da yer 
almaktadır. İletişim adresi: ibrahimbaltalı@hotmail.com; http://www.rodopruzgari.com; 
http://burasibatitrakya.com   Tel: +30 694 647 1488  +30 25320 41596, 

Gündem Gazetesi: Haftalık yayın. Kuruluş yılı 1996 Gümülcine. Kurucusu Hülya EMİN. Şahıs işletmesi. 
Yöneticisi Hülya EMİN. Basım yeri Dedeağaç. Kesintisiz yayında. İşyerinde kiracı. İletişim Fakültesi 
mezunu 3 Profesyonel çalışanı olup, köşe yazarlarının tamamı gönüllüdür. İnternet adresi: 
http://www.gundemgazetesi.com;  Tel: +30 25310 70929. 

Fiyaka Dergisi: İki aylık yayın. Kuruluş yılı 2015. Kurucusu Hüseyin Mehmet. Şahıs işletmesi. Basım yeri 
İstanbul. Kesintisiz yayında. Kültür ve edebiyat içerikli bir dergi. Genellikle yüksek lisans ve doktora 
öğrencisi gönüllü gençlerden oluşan 25 kişi çalışıyor. İletişim ve internet adresleri: 
fiyakadergisi@gmail.com; www.fiyakadergisi.com 

Olay Gazetesi: 1998-2008 arası yayınlanmış. Kurucusu Ahmet Davut. Kiracıymış. Finansal nedenlerle 
kapanmış. Şahıs işletmesiymiş. Basım yeri Dedeağaç. İşletmeciyle birlikte 3 veya 4 gönüllü çalışmış. 
İletişim adresi: olaygazetesi2000@yahoo.com 

Öğretmenin Sesi: Aylık dergi, kuruluş 1998 Haziran, kurucusu İlknur Halil. Şahıs işletmesi. İşyerine malik. 
İşletmeci kurucusu. Basım yeri Bulgaristan. Kesintisiz yayında. Toplumsal Eğitim ve Kültür dergisi. 
İşletmeciyle birlikte 2 kişi tam zamanlı profesyonel, 6 - 7 gönüllü yazar çalışıyor. İletişim adresleri: 
ilknur.halil@yahoo.gr;  www.ogretmeninsesi.gr;  +30 2531 071973. 

 
 
5 20 Nisan 1992 tarihinde Halit Halil İbrahim tarafından kurulan Radyo City, Yunanistan’da ilk Türkçe yayın yapan radyo 
ünvanını elinde bulundurmaktadır. Halen Fm bandı ve İnternet üzerinden yayın yapmaktadır.  www.radiocity.eu 
(29.06.2017) 
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Cumhuriyet Gazetesi: Haftalık yayın. Kuruluş tarihi 10.01.2003. Kurucusu Sezer Rıza. Şahıs işletmesi (kısa 
bir dönem kollektif şirket). Kiracı. İşletmecisi İletişim Fakültesi mezunu Sezer Rıza’dır. Kendi 
basım/dışarıda basım. Kesintisiz yayında. Gazete haber ve yorum içeriklidir. İşletmeci hariç tüm çalışanlar 
gönüllü. Almanya veya Türkiye’de ikamet eden Yunan veya Türk vatandaşı 2 veya 3 yazar var. İletişim 
adresi: thrakimedia@hotmail.com; Tel: (+ 30) 25310 26805; +30 695 1067432 

 

2.2. Radyolar 

Joy FM: Kuruluş tarihi 29 Ağustos 1994. Gümülcine ve Dedeağaç ile sınırlı radyo yayını ve internet yayını 
var. Şahıs işletmesi, işletmeci Cengiz Bodur. İşyeri kiralık. Beş çalışanı da gönüllü. İletişim adresi: 
joy.group@hotmail.com; www.joyfm.gr  +30 2531 033295 

Çınar FM: Tek haber radyosu. Kuruluş yılı 2010. Kurucu Çınar Derneği. Millet gazetesi ile birlikte 
yürütülüyor. Kesintisiz yayında. İşyeri kiralık. İletişim adresi: http://www.cinarfm.gr/ 

3. KURULUŞLARIN ETKİ ALANI 

Tablo 1: Batı Trakya Türk Basın Yayın Kuruluşlarının Etki Alanı 

Kuruluşun Adı Yayım Alanı Tirajı(adet) Potansiyel Tirajı 

 
Millet Gazetesi 

B. Trakya, Türkiye, 12 
Adalar, Almanya, 

Hollanda 

 
2800-3000 

 
Belirsiz 

Rodop Rüzgarı 
B. Trakya, Türkiye (Kült. 
Bak. Kütüphanelerine 

200 adet) 

 
500 

 
1500 

Gündem Gazetesi B. Trakya, Türkiye 1500 Her eve bir gazete 

Fiyaka Dergisi 
B. Trakya, Türkiye 

(İstanbul İzmir) 
500 1000 

Olay Gazetesi B. Trakya 700-800 Belirsiz 

 
Öğretmenin Sesi 

B. Trakya, Türkiye (ve 
Kültür Bakanlığı), 

Almanya 

 
550-600 

 
1500-2000 

Cumhuriyet Gazetesi 
B. Trakya, Türkiye, 

Almanya, Avustralya 
Gizli 4000-5000 

Joy FM 
Gümülcine, Dedeağaç ve 

İnternet 
_ _ 

Çınar FM 
Gümülcine, İskeçe 

Dedeağaç ve İnternet 
_ _ 

Batı Trakya’da 150.000 ve Onikiadalar’da 6000 olmak üzere yaklaşık 156.000 Türk6 yukarıdaki tabloda yer 
alan yayın kuruluşlarının potansiyel etki alanında yaşamaktadır. Ancak bu yayın kuruluşlarının toplam 
tirajının 8000’i geçmediği görülmektedir. Bu tirajın bir bölümünün de Batı Trakya dışına dağıldığı 
düşünüldüğünde tirajın nüfusa oranı %5’i geçmemektedir. Türkiye’de 2016 yılı için yayınlanan gazete ve 
dergi tiraj istatistiğinden7 yaptığımız hesaba göre günlük toplam tiraj 4 milyon 736 bin 736 çıkmıştır. 
Dolayısıyla toplam nüfusa oranı bakımından durum Batı Trakya’ya benzemektedir. Oysa Avrupa 

 
 
6 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, http://www.mfa.gov.tr/bati-trakya-turk-azinligi.tr.mfa (20.09.2017) 
7 http://www.ntv.com.tr/ekonomi/gazete-ve-dergilerin-tiraji-1-yilda-yuzde-20-azaldi,gi8qPkLVaUyUqdnupUwRIA 
(20.09.2017) 
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ülkelerinde İngiltere’de yalnızca ulusal gazetelerin günlük tirajı nüfusun % 13’ü kadardır.8 Toplam gazete 
satışı günlük 18 milyonun üzerindedir. Almanya’da günlük gazete tirajı 22 milyon 600 bindir. Nüfusa 
oranlandığında % 25 gibi bir oran çıkar. Hele hele 4,5 milyon nüfusu olan Norveç’te 2,5 milyon gazete 
satıldığı; Finlandiya'da halkın yüzde 42'sinin, İsveç'te ise yüzde 40’ının gazete satın aldığı9 hesaba katılırsa 
kapatılması gereken açığın büyüklüğü daha net anlaşılmaktadır.  

Tirajların düşük olmasının önemli bir nedeni Yunanistan’da yaşanan yıkıcı ekonomik krizdir. Örneğin 
Öğretmenin Sesi’nin tirajı ekonomik kriz nedeniyle üçte iki azalmıştır. 

4. KURULUŞLARIN KURUMSAL İLETİŞİMİ 

Aşağıdaki tablo basın yayın kuruluşlarını destekleme olanağı kesin olan kamu kurumları ile destekleme 
olanağı insiyatife bağlı olan kurumlar nazara alınarak hazırlanmış sorulara verilen yanıtlar dikkate alınarak 
hazırlanmıştır. Tablodaki işaretlerin anlamı tablo altında verilmiştir. 

Tablo 2: Batı Trakya Türk Basın Yayın Kuruluşlarının Kurumsal İletişimi 

 
 

Kuruluş Adı 

İletişim Halinde Olunan Kurumlar ve İletişim-Destek Düzeyi 

T.C. 
Kültür 

Bakanlığı 

T.C. 
 Gümülcine 

Konsolosluğu 

Yunanistan 
Kültür 

Bakanlığı 

 
Üniversiteler 

 
Sürekli Abone 

Kurumlar 

Millet 
Gazetesi 

Destek(+) 
(TRTpaket 
program) 

Destek (+) 
Abonelik(-) 

Destek(-) 
Engel (+) 
Ceza  (+) 

Trakya Ü. 
Haber(+) 

Abonelik(-) 

Türk Der. 
Y.D.Fed.Partiler, 

Esnaf 

Rodop 
Rüzgarı 

Destek(+) 
Abonelik(+) 

Destek(+) 
Abonelik(-) 

Destek(-) 
Engel (-) 

Destek(-) 
 

Türk Bld, 
Azınlık Der. 

Gündem 
Gazetesi 

Destek(-) 
Destek(+) 

Abonelik(+) 
Destek(-) 
Engel(-) 

Destek(-) 
Azınlık ve Yunan 

Bld, Azınlık Der, Yİ 
ve YD 

Fiyaka 
Dergisi 

Destek(+) 
Abonelik(+) 

Destek(+) 
Abonelik(-) 

Destek(-) 
Engel(-) 

Trakya Ü. 
(Ücretsizdergi) 

Bihlimder, Bakeş, 
BT Bld & Der 

Cumhuriyet 
Gazetesi 

Destek(-) 
Destek(-) 

Abonelik(+) 
Destek(-) 
Engel(-) 

Destek(-) 
Azınlık Bld & 
Dernekleri 

Olay 
Gazetesi 

Destek(-) Destek(-) 
Destek(-) 
Engel(-) 

Destek(-) 1,2 Türk Bld, 

Öğretmenin 
Sesi 

Destek(+) 
Abonelik(+) 

Destek(+) 
Abonelik(-) 

Destek(-) 
Engel(-) 

Trakya Ü. 
(Ücretsizdergi) 

Türk Bld 

Joy FM 
 

Destek(-) 
TRT ortak 

yayın 
engellendi. 

Destek(+) 
Abonelik(-) 

Destek(-) 
Engel(+) 

Destek(-) _ 

Çınar FM 
Destek(+) 

 
Destek (+) 

 

Destek(-) 
Engel (+) 
Ceza  (+) 

Trakya Ü. 
Haber(+) 

_ 

[ BT: Batı Trakya; (+): olumlu; (-): olumsuz; Bld: Belediye; Der: Dernek; Y.D.: Yurt dışı; Y.İ.: Yurt içi; Fed: 
Federal ] 

Tablo güncel durumun özetini göstermektedir. Kuruluşlardan hiçbirinin Türkiye’deki medya kuruluşlarıyla 
doğrudan veya dolaylı finansal, organik veya haberleşme bağlantıları bulunmamaktadır. Geçmişte bu 
türden bazı zayıf ilişkiler kurulabilmiş olsa da bunlar Yunan makamları tarafından engellenmiştir. Joy FM 
geçmişte TRT Avrupa ile ortak yayın yapmaya başlamış ancak bir süre sonra yayın Yunan radyo televizyon 

 
 
8 https://www.haberler.com/ingiltere-de-ulusal-gazete-satislari-7-milyona-7180207-haberi/ (20.09.2017) 
9 http://www.hurriyet.com.tr/fakiriz-ama-zenginler-kadar-gazete-okuyoruz-38633192 (20.09.2017) 
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kurumu tarafından yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle engellenmiştir. Kuruluşlara Türk kamu 
kurumlarının ilgi ve desteği de övülecek düzeyde değildir ve giderek azaldığına ilişkin örnekler 
bulunmaktadır. T.C. Kültür Bakanlığı’nın 81 ildeki kütüphanelerine dört yıl süreyle düzenli olarak 
Cumhuriyet gazetesi abonelik kapsamında gönderiliyorken, bu olanak 2013 yılında durdurulmuştur.  

Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme’nin 4. ilâ 13. Maddelerinde10 
azınlıkların yasalar karşısında eşitliği, dilleri, kültürleri ve medya haklarının korunması ve bu haklarını 
geliştirmelerini sağlayacak şartların güçlendirilmesine ilişkin hükümlerine imza koymuş olan Yunanistan’ın 
bu taahhütlerini yerine getirmek için çalıştığına dair işaretlere konumuz açısından rastlanmamıştır. 
Yunanistan Kültür Bakanlığı’nın desteğini aldığını beyan eden bir kuruluş yoktur.  

Türkiye’de bulunan basın yayın kuruluşlarından hiçbirinin Batı Trakya Türk azınlık kuruluşları ile doğrudan 
ya da dolaylı temas, iş ve girişimde bulunmamış olmaları da kültür konusuna gösterdiğimiz önemin 
ciddiyetine şüphe düşürmektedir. 

5. KURULUŞLARIN ALT YAPISI VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

İşyeri mülkiyeti, dağıtım yöntem ve araçları, çalışan sayısı ve mesleki niteliği bizce bir işletmenin 
altyapısının niteliğini gösterir. Altyapısı güçlü ve özgürce çalışabilen basın kuruluşları halkın doğru ve 
sürekli haber alma hakkının güvencesi olabilirler.  

Tablo 3: Batı Trakya Türk Basın Yayın Kuruluşlarının Alt Yapısı ve Özgürlüğü 

 
Kuruluşun 

Adı 

İşyeri Dağıtım Çalışan Basım Yeri Özgürlük/Baskı 

Kira Mülk 
El- 

den 
Posta 

Bayi-
lik 

Prof Gön 
İçeri-   

de 
Dışarıda Çalışan İşletme 

Millet 
Gazetesi 

+ - + + - 5 12 - + gönb eb 

Rodop 
Rüzgarı 

- + + + - 1 - - + ö eb 

Gündem 
Gazetesi 

+ - + + - 3 15 - + ö eb 

Fiyaka 
Dergisi 

+ - + - - - 25 - + b eb 

Cumhuriyet 
Gazetesi 

+ - + + - 1 3 - + ö eb 

Olay 
Gazetesi 

+ - + - - 1 3 - + ö eb 

Öğretme- 
nin Sesi 

- + + + - 2 6 - + ö eb 

Joy FM + - - - - - 5 - - ö b 

Çınar FM + - - - - 5 12 - - gönb eb 

[ Prof: Tam zamanlı ücretli, Gön: Gönüllü, (+): Olumlu, (-): Olumsuz, ö: Özgürlük, b: Baskı, e: Ekonomik] 
 
Görüldüğü gibi Kuruluşların büyük bölümünün mülkiyeti kendine ait işyeri bile yoktur. Çalışanların büyük 
bölümü gönüllülerden oluşmaktadır. Kuruluşların tümünün teknik eleman ve materyal sıkıntısı 
bulunmaktadır. Gazete-dergi dağıtımı Batı Trakya içerisinde elden yapılmakta; yurt dışına gönderilecek 
nüshalar için posta kullanılmaktadır. Bayi satışı olan yoktur. Kuruluşlardan bir tanesi dışındakilerin kendine 
ait baskı makinesi bulunmamaktadır. Bir kuruluşta bulunan 1965 model baskı makinesi de bozuk olduğu 
için kullanılamamaktadır. Kuruluş çalışanlarına karşı doğrudan idari baskı bulunduğunu söylemek mümkün 
olmamakla birlikte devlet ilan ve reklamlarından ve devlet desteğinden yararlandırılmadıkları için ve bazı 

 
 
10 Meral Atılgan “Avrupa Birliği Azınlık Hakları ve Türkiye”, s:51-53, www.tid.gov.tr/Makaleler/M.Atılgan%2043-
66.doc (21.09.2017) 
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kuruluşların maruz kaldıkları idari para cezaları yüzünden ekonomik baskıdan söz etmek mümkündür. 
Yunan hükümeti Avrupa Konseyi Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Sözleşmeyi kabul ettiği 
halde bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olsaydı Türk azınlık basınına da 
dengeli bir şekilde kamu ilan ve reklamı ve yayın desteği vermesi gerekirdi. Dolayısıyla Türk Kültür 
Bakanlığı’nın bu kuruluşlara gerekli mali ve teknik desteği vermenin yollarını araması gerekmektedir. 

6. KURULUŞLARIN MALİ VE EKONOMİK DURUMU 

 
Bu kısımda gelir kaynaklarının, bütçe dengesinin durumu ortaya konmuş; ekonomik sorunları deneklerin 
nasıl tanımladıklarına önem verilmiş ve varsa bütçe açıklarını nasıl kapattıkları belirlenmiştir.   
 
 

Tablo 4: Batı Trakya Türk Basın Yayın Kuruluşlarının Mali ve Ekonomik Durumu 

 
 

KURULUŞUN 
ADI 

KURULUŞLARIN EKONOMİK VE MALİ DURUMU 

Gelir Kaynakları 
Gelir–Gider 

Dengesi 
Ekonomik 
Sorunlar 

Açıkların Kapatılma Tarzı 

 
Satış 

 
Rek-
lam 

 
Destek/ 

Spon 

 
Var 

 
Yok 

 
Eksik 
Satış 

 
Mali 
Yük. 

 
Borç 

 
Yardım 

 
Özkaynak-

lar 

Millet Gazetesi + + + - + + + - + - 

Rodop Rüzgarı + - + - + + +  + - 

Gündem 
Gazetesi 

+ + + +  + + - - - 

Fiyaka Dergisi + - + - + + + + - - 

Cumhuriyet 
Gazetesi 

+ - - - + + + - - + 

Olay Gazetesi + + - - + + + - - - 

Öğretmenin 
Sesi 

+ + - +  + + - - + 

Joy FM - + + - +  + - - + 

Çınar FM - + + - + - + - + - 

[ (+): olumlu, (-): olumsuz, Yük.: yükümlülük, Spon: sponsor] 

Kuruluşların tamamının ekonomik sorunlarının temelinde gelir kaynaklarının son derece sınırlandırılmış 
olması yatmaktadır. Yunan hükümeti olumsuz bir politik yaklaşımla ve tüzel bahanelerle bu kuruluşlara 
resmi ilan vermemektedir. Yunan şirketleri de reklam konusunda aynı tutumu sergilemektedirler. Batı 
Trakya Türk nüfusu tarafından işletilen büyük şirket sayısı da son derece sınırlı olduğundan bu kuruluşlar 
önemli gelir kaynaklarından biri olan ilan ve reklamlardan mahrum kalmaktadırlar. Halen Batı Trakya’da 
faaliyet gösteren büyük çaptaki Türk Şirketleri de gereken reklam ve sponsor desteğini vermemişlerdir. 
Burada Türkiye ve dünyadaki diğer Türk devletlerindeki şirketlere ve özellikle bunların birliklerine ya da 
derneklerine iş düşmektedir. Türk şirketleri bu kuruluşları özellikle reklam vererek desteklemelidirler.  

Kuruluşların teknik altyapısı son derece zayıftır. Baskı makineleri dahi bulunmadığından baskıyı dışarıda ve 
mali bakımdan güç şartlar içerisinde yaptırabilmektedirler. Türkiye’deki basın yayın kuruluşları tarafından 
bağış şeklinde sağlanacak teknik desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.  

Gazete ve dergilerin gelirleri satışlardan, radyoların gelirleri de reklam ve sponsor desteğinden ibarettir. 
Satışlar işletmecilerin kendi araçları ile dolaşarak elden dağıtım yapmasıyla gerçekleşmektedir. Gelirler 
mali yükümlülükleri, baskı ve dağıtım giderlerini karşılamadığından birçoğunun varlığını sürdürmesi 
işletmecilerin çiftçilik gibi işlerden elde ettikleri gelirlerini buraya aktarmaları sayesinde mümkün 
olabilmektedir. Dolayısıyla işletmeciler tarafından ortaya konan büyük bir özveri söz konusudur. 
İşletmeciler özellikle Türkiye’deki resmi basın yayın kuruluşlarından ve Kültür Bakanlığı’ndan destek 
beklemektedirler.  
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Gazete ve dergi fiyatları yüksek değildir. Satın alma gücü bakımından Türkiye’deki emsallerinden ucuz 
olduğu bile söylenebilir. Buna rağmen satışların azaldığı ifade edilmiştir. Satışların yetersiz olmasının en 
önemli nedeni olarak, Yunanistan’daki ekonomik kriz ve Türk azınlık içerisindeki okuma tercihinin zayıf 
olması gösterilmektedir. Gazete ve dergilerin sokakta bedava dağıtılması halinde istekle alan kimselerin 
bedel talep edilmesi halinde vazgeçtikleri ve ‘okumaya zamanları olmadığı’ bahanesine sığındıkları ifade 
edilmiştir. Özellikle 2015 yılından sonra ekonomik kriz nedeniyle satışların çok azaldığı ifade edilmektedir. 
Kültür Bakanlığı tarafından bu dergi ve gazetelerin tamamına 81 ildeki kütüphaneler için abone olunması, 
Üniversitelerin bu konuda teşvik edilmesi gerekmektedir. 

7. KURULUŞLARIN KİTLE İLETİŞİMİ 

Bu başlıkta kuruluşların hedef kitle ile iletişim dilleri ve kitle iletişiminde yaşanabilecek sorunlar 
incelenmiştir. Sorun olarak, azınlık içerisindeki Türkçe bilgisinin yetersizliği, yayınların okur beklentilerine 
uyumsuzluğu, kitlenin okuma eğilimindeki düşüklük öngörülmüştür. Bunlardan dil yetersizliği tamamen 
olumsuz çıkmıştır. Diğer sorun alanlarında ise olumlu tepkiler alınmıştır. 

Tablo 4: Batı Trakya Türk Basın Yayın Kuruluşlarının Kitle İletişimi 

 
 

KURULUŞUN 
ADI 

 
YAYIN DİLİ (%) 

 
HEDEF KİTLE DİL 

YETERSİZLİĞİ 

 
OKUR 

ÜZERİNDEKİ 
ETKİ 

 
OKUMA/DİNLEME 

EĞİLİMİ 

TR EL TR EL Güçlü Zayıf Yüksek Düşük 

Millet Gazetesi 100 Bazen - - - + - + 

Rodop Rüzgarı 100 Bazen - - + - - + 

Gündem 
Gazetesi 

100 Bir sayfada - - + - - + 

Fiyaka Dergisi 100 Düşünülüyor - - + - - + 

Cumhuriyet 
Gaz. 

100 Bazen - - + - - + 

Olay Gazetesi 100 - - - + - + - 

Millet Gazetesi 100 Bazen - - - + - + 

Rodop Rüzgarı 100 Bazen - - + - - + 

Gündem 
Gazetesi 

100 Bir sayfada - - + - - + 

 
Gazete ve dergilerden birinde bir sayfada Yunan yazar tarafından yazılan Yunanca yazı dışında tüm 
kuruluşlarda yayın dili yalnızca Türkçedir. Radyolarda durum biraz farklıdır. Radyo yayınlarının özellikle 
gece bölümlerinde Yunanca yayın yapılmaktadır. Bu aynı zamanda yasal bir zorunluluktur. Azınlığın, Türkçe 
yayınların dili konusunda hiçbir sorun yaşamıyor olması kültür dili olarak Türkçenin tam egemen olduğu 
şeklinde yorumlanabilir.  
Özellikle internet yayınlarının basılı yayına ilgiyi azalttığı belirtilmektedir. Benzer şekilde akıllı telefon 
kullanımının da radyo yayınlarına gösterilen ilgiyi azalttığı belirtilmektedir.  
Gazete ve dergilere ilginin az olması en başta ekonomik krize bağlanmakla birlikte gençler arasında ilginin 
giderek azaldığı tespit edilmektedir. Bu durum elektronik teknolojinin gençlerin hayatında işgal ettiği 
zamanın genişliğine bağlanabilir. Fakat gençlerin ilgi alanlarına ve sorunlarına yönelik dergilerin 
yayımlanması halinde ilginin artacağı anlaşılmaktadır. 
Okur üzerindeki etkinin güçlü olması yayınların yerel sorunlara odaklı olmasına bağlanmaktadır. Türkiye’ye 
özel sayfası olan kuruluş bir tanedir. Ancak Türkiye ile ilgili önemli haberlere sürekli yer verilmektedir. Bu 
da bu yayınlara ilgiyi arttıran bir unsurdur. Bu kuruluşların Türkiye’den haber kaynaklarını geliştirmelerine 
destek olunması olumlu sonuçlar doğurabilir.  

8. GENEL OLARAK BATI TRAKYA TÜRK BASINININ GÜNCEL SORUNLARI 
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Batı Trakya Türk Basını geçmişten günümüze ekonomik, teknik ve azınlık olmanın getirdiği sorunlarla 
mücadele etmiştir. Araştırmamızda şu verilere ulaşılmıştır: 

Şirketleşememekte ve şahıs işletmesi ya da dernek çatısı altında yayınlarına devam etmektedirler. 
Şirketleşmeye en büyük engel ekonomik sebepler ve diğer prosedürlerdir. 

Genel olarak işyerleri kiralıktır, işyerlerine malik olduğunu beyan edenler ise ya homofistir(home office) 
ya da evinin bir bölümünü işyerine dönüştürmüşlerdir.   

Batı Trakya’da Lozan Antlaşması sonrası baskı makineleri getirilip, basın faaliyetleri yapılmışken, 
günümüzde Matbaa bulunmaması çok büyük eksikliktir. Sadece bir işletmecide faal olmayan bir baskı 
makinesi bulunmaktadır. Bu yüzden baskı için Dedeağaç, Bulgaristan ve Türkiye’deki basım evlerini 
kullanmaktadırlar.  

Batı Trakya Türk Yayınları genel olarak 1 – 5 kişi tarafından çıkarılmaktadır. Gündem gazetesinde İletişim 
Fakültesi mezunu 3 sigortalı personel çalışmaktadır. Bunun dışında, Profesyonel sigortalı çalışan yok 
denilebilir. Sayıları 5 - 12 arasında değişen gönüllü yazarlar ön plana çıkmaktadır. Gazete ve dergilerin 
dağıtımı yurt içinde elden sağlanmakta, yurt dışına ise posta vasıtasıyla gönderilmektedir. 

Basın Yayın işletmelerinin gelirleri giderlerini karşılayamamaktadır. Fakat, idealist şekilde bağlı oldukları 
ve “onlar bizim çocuklarımız” dedikleri gazete ve dergileri yaşatmak için büyük bir özveri 
göstermektedirler. En büyük finansal kaynakları satıştan elde ettikleri gelirlerdir. Bunun dışında çok az 
miktarda reklam gelirleri de bulunmaktadır. Sözlü basının reklam gelirleri ve az miktarda sponsor gelirleri 
vardır. T.C. Kültür Bakanlığı geçmişte bazı gazete ve dergilere 200’er adet satın alarak abonelik desteği 
vermiştir. Bu yayınlar posta yoluyla Türkiye’ye gönderilmiştir. Günümüzde bu destek sekteye uğramıştır. 
Yunan Kültür Bakanlığı’nın ise herhangi bir desteği söz konusu değildir. 

Azınlık Basınının potansiyel aboneleri, T.C. Kültür Bakanlığı, Üniversiteler, Yunanistan dışındaki Türk 
dernekleri (Türkiye, Almanya, Hollanda, İngiltere…vb), Batı Trakya’daki Türk belediyeleri, Türk dernekleri, 
esnaf ve bireylerdir. Bu potansiyele nazaran gerçekleşen satışlar son derece yetersizdir. Özellikle resmi ve 
meslek örgütleri gibi yarı resmi nitelik taşıyan kurumların aboneliklerinin gerçekleştirilmesi ve sürekli hale 
getirilmesi gerekmektedir. Türkiye açsından bu bir devlet politikası haline gelmelidir. 

Azınlık basını, ekonomik sıkıntıların yanında, teknik yetersizlikler, yetişmiş eleman eksikliği, baskı 
maliyetleri, elektrik faturalarının ve dağıtım için harcanan akaryakıt maliyetinin yüksekliği, resmi kayıtlı 
basın organları için ödenen sigorta11  masrafları gibi sorunlarla da mücadele etmektedirler. Radyoların 
vericilerine kötü niyetli kişilerce zarar verilmekte ve AEΠ12 tarafından baskı ve yersiz cezalar 
uygulanmaktadır. 3592/2007  sayılı kanunla %25 Yunanca yayın şartı getirilmiş ve yine aynı kanun gereği 
Türkiye’deki radyolar ile ortak yayın yapılması engellenmiştir. Misal olarak; Joy Fm ile TRT Avrupa FM’in 
“Dünya Dönerken” isimli programın ortak yayını yasal olmadığı gerekçesiyle sonlandırılmıştır.13  

Kamu ilanlarının Yunan basını lehine kullanılması, Azınlık Basınına sadece bir gazeteye az miktarda ilan 
verilmesi, diğerlerine ise hiç verilmemesi büyük sorun teşkil etmektedir.  Azınlık basınına Yunan şirketleri 
de reklam vermemektedir. Diğer taraftan, Batı Trakya’da faaliyet gösteren büyük Türk şirketlerinin azınlık 
basınına reklam ve sponsor desteğinde bulunmamaları şaşırtıcıdır. Bu şirketlerin azınlık basınına destek 
olmalarını sağlamak için teşvik yolları aranmalıdır. 

Ekonomik olarak zaten sıkıntıda olan Azınlık Basınına bir darbe de Yunanistan’da yaşanan Ekonomik Kriz 
vurmuştur. Kriz öncesi 1500 – 2000 civarlarında basım yaparken, bu sayı kriz ve sonrasında 500 – 600’lere 
kadar düşmüştür. Bazı azınlık mensuplarının gazete almak yerine, haberleri internet siteleri ve sosyal 
medya sayfalarından takip etmeleri de satışları olumsuz yönde etkilemektedir. Batı Trakya Türk Azınlığının 
sesi olan basının varolması ve güçlenmesi için azınlık mensuplarınca bu gazete ve dergilerin satın alınarak 
desteklenmeleri elzemdir. Yine Azınlığın şirketlerince Türk radyolarına reklam ve sponsor desteği 

 
 
11 2017 yılı itibarıyla esnaf için 160€, çiftçi için 87 € sigorta prim ücreti söz konusudur. 
12 AEΠ, Yunanistan’da Basın Yayın organlarını denetleyen resmi kurumdur. 
13 Cengiz Bodur (Joy FM) ile Mülakat, Gümülcine, 31.03.2017 
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sağlanmalıdır. Yazılı basının hedef tirajları 1500 ila 2000’dir. 150 binden fazla olan bir nüfus için bu hedef 
oldukça düşüktür. Azınlıktaki her eve bir gazete ya da dergi girdiğinde ekonomik ve diğer sorunların büyük 
bölümü aşılmış olacaktır. 

Kuruluşların Türkiye’deki kuruluşlarla bağlantıları yok denecek kadar zayıftır. Özellikle, coğrafi olarak bir 
bütün olan Batı Trakya ile Doğu Trakya arasındaki zayıflık dikkat çekmektedir. Türkiye’deki Üniversiteler 
ile de bağlantıların kuvvetli olduğu söylenemez. Türkiye’deki üniversitelerin abonelikleri 
bulunmamaktadır.  

Birçok olumsuzluğa rağmen, Hedef kitlenin tamamının Türkçe bilmesi, T.C. Gümülcine Konsolosluğu ile iyi 
ilişkiler, Türk Belediyeler, Dernekler ve Birliklerle uyum Azınlık Basınına güç vermektedir. Yunanistan’ın 
Avrupa Birliği’ne üyeliği ile Basın Özgürlüğünde gözle görülür olumlu gelişmeler olmuştur. Batı Trakya’da 
yerel basın dışında, Türkiye’de basılan Türkçe günlük ulusal gazetelerin satışının serbest olması, uydu 
yayınları14 vasıtasıyla Türk Kanallarına kolaylıkla eşirim Batı Trakya Türkleri adına olumlu gelişmelerdir.15  
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT)’nun geleneksel olarak her yıl gerçekleştirdiği seminerlere 
Azınlık basını temsilcilerini dahil edip, çeşitli eğitimler vermesi önemli işlerdendir. 

9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkçe basın-yayın faaliyetleri, Batı Trakya Türk toplumunun Yunanistan’da azınlık olarak varlığını 
sürdürmesi, Türk dil ve kültürünün yaşatılabilmesi ve azınlık sorunlarının dile getirilmesi için hayati önem 
taşımaktadır. Batı Trakya basını, Türk halkının var olma, hak arama ve eşitlik mücadelesini Türkçe yayınlar 
yaparak gerçekleştirmeye çalışmıştır. Geçmişten günümüze çok çeşitli sebeplerden dolayı birçoğu 
süreklilik arz edemese de Batı Trakya Basını her dönem var olmuştur. Bunun güçlenerek devam edebilmesi 
için: 

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, üniversitelerin Batı Trakya Türk basınına aboneliği teşvik 
edilmelidir. 

Batı Trakya’da matbaa kurulması için T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü 
(BYEGM), Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından çalışılmalıdır.  

Batı Trakya haber ajansı ve bir televizyon kurulması düşünülmelidir. 

Yunanistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri Batı Trakya basınına reklam ve sponsor olmaları için teşvik 
edilmelidir. 

Batı Trakya basınında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak için bir basın yayın derneği kurulmalıdır. Böylece 
Türk basınıyla ilişkilerin güçlendirilmesi kolaylaşır. 

Batı Trakya basınına Anadolu Ajansı tarafından ücretsiz haber hizmeti verilmelidir. Böylece yayın gücü 
geliştirilmiş olur.  
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Mülakat Verenler 
Ahmet Davut – Joy FM / Olay Gazetesi-Gümülcine,  31.03.2017 

Cengiz Bodur - Joy FM-Gümülcine,  31.03.2017 

Hasan Hasan - Gündem Gazetesi-Gümülcine, 07.05.2017  

Hüseyin Mehmet, Fiyaka Dergisi-Gümülcine, 24.03.2017 

İbrahim Baltalı - Rodop Rüzgarı Dergisi-Gümülcine, 29.12.2016 

İlknur Halil - Öğretmenin Sesi Dergisi-Gümülcine, 24.03.2017 

Nejat Ahmet - Çınar FM / Millet Gazetesi-Gümülcine, 24.03.2017 

Sezer RIZA – Cumhuriyet Gazetesi-Gümülcine, 15.06.2017 

Ek- 1 
MÜLAKAT SORULARI 

1- Yayın kuruluşunun - süreli yayının adı, kurucusu, kuruluş yılı, yayımlanma sıklığı? 

2- Mail adresi, telefonu? 

3- Bu tarihe kadar kesintisiz mi yayımlandı, kesintili ise kesinti sebebi nedir? 

4- Şirket mi; vakıf mı; şahıs yayını mı? Şahıs ise şirketleşmeyi düşünüyor musunuz?  

Evetse NEDEN /  Hayırsa NEDEN? 

5- Basımı nerede yapıyorsunuz? 

6-  İşyerinize malik misiniz? 

7- Yayınlarınızın dağıtımını nasıl yapıyorsunuz? Yayınlarınız nerelere kadar ulaşabiliyor?(Yurtiçi/Yurtdışı) 
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8- Kuruluşta Profesyonel(Tam zamanlı) ve Amatör(yarı-zamanlı/gönüllü) görev yapanların sayıları, hangi 
uyruktan oldukları? 

9- Tirajınız nedir; internet satışınız var mı; potansiyel tiraj nedir?(Hedef kitle sayısı) 

10- Finansal Kaynakları ve Finansal Sorunları nelerdir? 

11- Yıllık gelirler, giderlerinizi karşılayabiliyor mu; farkı nasıl kapatıyorsunuz? 

12- T.C. Kültür Bakanlığı ile doğrudan ilişkileriniz var mı; Bakanlığın hangi birimi, kim? 

13- Türkiye’de herhangi medya kuruluşlarıyla doğrudan veya dolaylı finansal, organik veya haberleşme 
bağlantılarınız var mı; bu amaçla daha önce herhangi bir girişiminiz oldu mu? 

14- Türkiye’deki Üniversiteler ile bir bağlantınız var mı?(Trakya Ün.,Çanakkale Ün.) 

15- Yunanistan Kültür Bakanlığı ile ilişkileriniz nasıl? (Destek veya köstek oluyorlar mı?) 

16- Denetime tabi olduğunuz kurum hangisidir? Bu denetimlerde ne gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? 

17- Gümülcine’deki Türk Konsolosluğu ile ilişkileriniz nasıl? (Destek veya köstek oluyorlar mı?) 

18- Yayınlarınızda kullandığınız Türkçenin anlaşılmasında okurlar sorun yaşıyorlar mı? 

(Hedef kitlenin Türkçesinin yetersizliği gibi bir sorun yaşadınız mı?) 

19- Türkçe dışında yayın yaptığınız diğer diller nelerdir? 

20- Ekmek fiyatı ile yayınlarınızın fiyatını karşılaştırsanız ne söylersiniz? 

21- Kamu ya da özel kurumlardan sürekli aboneniz olanlar hangileridir? 

22- Yayınlarınızın azınlık toplumuna ya da Yunanistan Toplumuna etkileri konusunda ne söylersiniz? 

23- Türkiye gündemine özel sayfa(ları)nız bulunmakta mıdır? 

24- Yunanistan’ın Avrupa Birliği’ne girmesiyle Basın Özgürlüğünüzde herhangi bir değişiklik oldu mu? 

25- Batı Trakya’da Türk basınının yaşadığı sorunlar nelerdir?( ekonomik sorunlar, teknik sorunlar ve azınlık 
olmaktan doğan sorunlar...) 

26- Azınlık basınını kendi içinde sınıflandırmak isteseniz nasıl bir sınıflandırma yapardınız? 

27- Azınlığın gazete okuma alışkanlığını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

28- Sizce Türk basını ile Yunan basını arasında hangi benzerlik ve farklılıklar var? 
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Firma Performansı ve Sermaye Yapısı: BIST Perakende Ticaret Sektöründeki 
Firmalar Üzerinde Bir Uygulama 
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1Kırklareli Üniversitesi / SBMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, 
ahmetoguzakgunes@klu.edu.tr 

2Kırklareli Üniversitesi / SBMYO, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, fettahkaba@klu.edu.tr 
 

Özet: Perakende sektörü günümüzde ekonomik döngünün önemli bir parçası olup, üretici ve tüketiciler arasında 
önemli bir aracı sektör olarak hayat bulmaktadır. Özellikle teknoloji ağırlıklı ve gündelik hayatı kolaylaştıran ürünlerin 
alım ve satım işlemleri bu sektör aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca perakende sektörü çalışan sayısı ile istihdama katkı 
sağlamakta ve işsizlik rakamlarını azaltıcı etki yaratmaktadır. Perakende sektöründe faaliyet gösteren ve borsada işlem 
gören firmalar üzerine yapılan çalışmada, BIST Perakende Ticaret sektöründe bulunan firmaların finansal verileri 
kullanılarak sermaye yapılarının firmaların karlılıklarına olan etkisi gözlemlenmiştir. Çalışmada 2011-2016 yılları arası 
yıllık veriler kullanılarak bağımsız değişkenler olan Uzun Vadeli Yabancı Kaynak / Kaynak oranı (UVYK/K), Kısa Vadeli 
Yabancı Kaynak / Kaynak oranı (KVYK/K) ve Yabancı Kaynak / Kaynak (YK/K) oranının firmanın satış karlılığına (ROS) 
olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada BIST Perakende Ticaret sektöründe bulunan 12 firmadan 11 tanesinin verisi 
kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: BIST Perakende Ticaret Sektörü, ROS, Sermaye Yapısı, Firma Performansı 

GİRİŞ     

Sermaye yapısının ne şekilde oluştuğu firmaların performasnlarını etkileyen önemli etklenlerden bir 
tanesidir. Firmaların bilançolarının kaynak kısmının yapısını ifade eden sermaye yapısı firmaların 
kaynaklarını kullanma şekillerine göre değişmektedir. Sermaye yapısının  oluşumu sadece firma 
yöneticileri açısından değil yatırımcılar içinde ayrıca önemlidir. 

Sermaye yapısının nasıl şekillenmesi gerektiği komnusunda alıncak kararların önem arzettiği kaçınılmazdır. 
Sermaye yapısının oluşumuna yönelik literatürde çeşitli yaklaşımlar çalışılmıştır. Net Gelir Yaklaşımı, Net 
Faaliyet Geliri Yaklaşımı, Geleneksel Yaklaşım ve Modigliani Miller Yaklaşımı klasik yaklaşımlar olarak ele 
alınmışlardır. Ödünleşme Kuramı (Trade-Off), Bilgi Asimetrisi, Finansman Hiyerarşisi ve Piyasa 
Zamanlaması yaklaşımları ise modern yaklaşımlar olarak ele alınmışlardır. bu modelleriden en bilinenleri 
Net Gelir Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri Yaklaşımı ve Modigliani-Miller yaklaşımları en çok öne çıkan 
yaklaşımlardandır. 

Net gelir yaklaşımına göre borçlanmanın artması ile birlikte Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti’ nin 
(AOSM) düşmesi beklenmektedir. Dolayısyla firmaların borçlanmalarını özkaynaklarına göre daha fazla 
oranda yapmaları gerektiğini savunmaktadır. Net faaliyet geliri yaklaşımına göre sermaye yapısında 
meydana gelecek olan değişimşlerin dengeye geleceğini ve firmanınj piyasa değerine bir etkisinin 
olmayacağını savynmaktadır. Modigliani-Miller Yaklaşımı, Net Faaliyet Geliri yaklaşımına benzemekte olup 
sermaye yapısının firma değerine bir etksinin olmadığını savunmaktadır (Modigliani ve Miller, 1958). Bu 
yaklaşıma göre piyasade iflas, komisyon vb. maliyetler göz ardı edilmiş olup ve verginin olmadığı 
varsayılmaktadır. Ancak Modigliani-Miller 1963 yılında modellerine vergiye de eklemişlerdir. Geleneksel 
yaklaşım ise borçlanmanın optimum bir seviyeye kadar AOSM’yi azalttığını ve bu seviyeden sonra sermaye 
maliyetlerini arttırıcı bir etkisini olduğunu savunmaktadır (Kabakçı,2008; Demirhan, 2009).  

Bu bağlamda çalışmada Bıst Perakende Ticaret Sektöründe faaliyet gösteren on iki firmasın on bir 
tanesinin 2012-2016 yılları arasındaki yıllık verileri kullanılarak sermaye yapılarında meydana gelen 
değişikliklerin firma performansına olan etkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanılan değişkenler Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Değişkenler 

Değişkenler Değişkenlerin Adı 

ROS Net kar/Net Satışlar 

KVYK/K Uzun Vadeli Yabancı Kaynak/Kaynak Toplamı 

UVYK/K Kısa Vadeli Yabancı Kaynak/Kaynak Toplamı 

YK/K Yabancı Kaynaklar/Kaynak Toplamı 

1. Literatür Taraması 

Litertürde sermaye yapısının fir performansına yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Myers (2001) ve 
Kester (1986) kaldıraç oranlarında meydana gelen değişimlerin firma karlılığına olan etksinin negatif yönlü 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Shin ve Soenen (1998), yapmış oldukları çalışmada sermaye yapısı karlılık 
arasında negatif yönlü bir ilişki gözlemlemiştir.  

Altan ve Arkan (2011), çalışmalarında finansal yapının firma değerine olan etkisini ortaya koymuşlardır. 
Kutukız vd. (2016) çalışmalarında benzer bir ilişki bulmuştur. Holmes ve Cassar (2003), karlılık arttırıcı 
kararların verilmesinde sermaye yapısının önemini ortaya koymuştur. Gill vd. (2011), New York borsasında 
işlem gören 272 firma üzerinde yaptıkları çalışmada karlılık ve kısa vadeli borçlar arasında pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Pandey (2004), çalışmasında karlılık ve sermaya yapısı arasında ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 
Akhtar (2005), Avustralya’da yapmış olduğu çalışmada karlılık ve kaldıraç oranları arasında pozitif yönlü 
bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Burca (2008), 1996-2006 yılları arasında İMKB firmalarına 
yönelik yapmış olduğu çalışmada sermaya yapısının firema karlılığı ile anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkisinin 
olduğunu ortaya koymuştur.  

Rajan ve Zingales (1995), çalışmalarında karlılık ve kaldıraç oranları arasında negatif yönlü bir ilişkinin 
olduğunu gözlemlemişlerdir. Abor (2005), kısa vadeli borçlar ve karlılık arasında pozitif yönlü ve uzun 
vadeli borçlar ve karlılık arasında ise negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Literatürde yapılan çoğu çalışmada sermaye yapısının firma karlılığına ve değerine olan etkisi ele alınmış 
ve anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  Ülkelere ve firmalara değişik yönde ilişkiler tespit edilmiş ancak çoğu 
çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.  

2. Veri Seti ve Yöntem 

Çalışmada BIST Perakende Ticaret Sekötründe işlem gören on iki firmadan on birinin 2012-2016 yılları 
arasında ki yıllık verileri kullanılmıştır. Analize dahil edilemeyen bir firemanın verilerine ulaşılamamıştır. 
Çalışmada panel veri yöntemi kullanılmış olup panel olan verinin regresyon analizi yapılmıştır. 

Çalışmada panel veri analizi kullanılmış olup panel veriler Rassal Etkili En Küçük Kareler Yöntemi (Random 
Effect Least Squares- RELS) ile tahmin edilmiştir.  

Panel veri analizi zaman dilimi sabit alınarak yatay kesitlerde bulunan değişkenlerin birimlere göre 
değişiminin analizini ifade etmektedir. Panel veriler hem zaman serilerinin hem de yatay verilerin 
birleştirilmesi ile oluşturulur. Panel verinin tahmininde kullanılan regresyon modelinde birimler için i, 
zaman ser,s, için t, bağımlı değişken için Y ve bağımsız değişken için X harfleri kullanınlmıştır. Regresyon 
modeli aşağıda verilmiştir. 

Yit: i=1,…., N t=1,….,N ve Xit : i=1,…., N t=1,….,N, 

olması şartı ile 

Yit = ait + ßit Xit + uit 

şeklinde tahmin edilecektir. 
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3. Analiz Bulguları 

Regresyon analizine geçmeden önce değişkenlerin durağan olup olmadıklarını kontrol etmek 
gerekmektedir. durağan olmayan değişkenler ise durağan hale getirilmelidir. Çalışmada ROS değişkeni ve 
YK/K değişkeni durağan olmadıkları için 1 derece farkları alınarak durağan hale getirilmişlerdir. Durağan 
olmayan değişkenlerin durağan hale gelmesi ile elde edilen birim kök test sonuçları Tablo 2’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 
Levin, 

Lin&Chu  
Olasılık ADF Fisher Ki-

Kare 
Olasılık PP Fisher Ki-

Kare 
Olasılık 

ROS -32,1106 0,00** 51,4803 0,00** 59,5416 0,00** 

KVYK/K -13,5637 0,00** 43,9992 0,00** 54,8345 0,00** 

UVYK/K -15.1287 0,00** 35.8367 0,03** -37.8675 0,02** 

YK/K -7,11386 0,00** -1.52886 0,09** 30.8575 0,01** 
** %5 düzeyinde anlamlı olduğu, * %10 düzeyinde anlamlı olduğu anlamına gelmektedir. 

Durağan olduğu birim kök testleri ile analiz edilen değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri Tablo 3’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 3.Tanımlayıcı İstatistikler 

 ROS UVYK/K KVYK/K YK/K 

 Ortalama  0.194489 -0.950768  0.000759  0.030589 

 Medyan  0.000398 -0.729126  0.001794  0.027180 

 En Yüksek  4.810517  0.071949  0.160130  0.319834 

 En Düşük -0.151750 -4.744156 -0.451415 -0.297538 

 Std. Sapma  0.804381  0.964787  0.084960  0.113381 

 Toplam  8.557531 -41.83379  0.033403  1.345931 

 Toplam Std. Sap.  27.82225  40.02502  0.310382  0.552778 

 Gözlem Sayısı  44  44  44  44 

 

Durağan hale gelen değişkenler ile Rassal Etkili veya Sabit Etkili modellerden birisi kullanılarak regresyon 
tahmini yapılması gerekmektedir. Dolayısyla hangi yöntem ile tahminin yapılacağı belirlemek amacıyla 
Hauman testi uygulanmıştır. Test sonuçların Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Tablo 4. Hausman Test Sonuçları 

Test  Ki-Kare İstatistiği Ki-Kare Fark Olasılık 

 Rassal arakesit  3,963123 3  0.2655 
** %5 düzeyinde anlamlı olduğu, * %10 düzeyinde anlamlı olduğu anlamına gelmektedir. 

Test sonuçlarına göre Rassal Etkili modelin tahmin edilmesine yöneli hipotez olasılık değeri 0,2655 
gerçekleşmesi ile kabul edilmiştir. Dolayısyla çalışmada kullanılacak olan panel verinin Rassal Etkili 
regresyon modeli ile tahmin edilmesi uygundur. Rassal Etkili model tahmininin denklemi aşağıda 
gösterilmiştir. 

Yit=β0+β1Xit1+…..+βkXitk+α+uit+vit 

Çalışmada ROS bağımlı değişken olarak ele alınmış ve firma performansının ve karlılığının göstergesi olarak 
kabul edilmiştir. UYVK/K, KVYK/K ve YK/K değişkenleri ise bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Rassal 
Etkili regresyon modelinin tahmini Tablo 5’te gösterilmiştir. 
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Tablo 5.Panel Regresyon Sonuçları 

Değişken Katsayı Std. hata t-istatistiği Olasılık 

KVYK/K -0.897739 0.094884 -9.461434 0.00** 

UVYK/K -1.886479 0.661527 -2.851702 0.00** 

YK/K 1.030200 0.517380 1.991185 0.05** 

C -0.689133 0.157094 -4.386768 0.00 

R- Kare 0.698720  Durbin Watson 1.61 

Düzeltilmiş R-Kare 0.676124  F-İstatistiği 30.92223 

Std. Hata 0.317771  F-İstatistiği Olasılık 0.0000 
** %5 düzeyinde anlamlı olduğu, * %10 düzeyinde anlamlı olduğu anlamına gelmektedir. 

Analiz sonuçlarına göre Düzeltilmiş R-kare değeri 0,676124 olarak gerçekleşmiş olup bu değer modelimizin 
ROS değişkeninde meydana gelen değişimin yaklaşık %67’lik kısmını açıkladığını göstermektedir. F 
istatistiği 30.92223 olarak gerçekleşmiş olup olaılık değeri 0.00 olarak hesaplanmıştır. Dolaysıyla 
değişkenlerinin ortalamalarının arasında ilişkini olmadığına yönelik hipotez reddedilmiştir. Durbin-Watson 
oranı 1,61 olarak gerçekleşmiş ve 1,5-2,5 arasındas olan değerlerde otokorelasyon olamayacağı için 
modelde otokorelasyon olmadığını göstermektedir(Kalaycı, 2010, s.228). Modele Jarque-Bera normallik 
testi yapılarak verilerin normal dağılıp dağılmadıkları analiz edilmiştir. Test sonuçlarına göre verilerin 
normal dağıldığı hipotezi kabul edilmiştir. Test sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Jarque-Bera Normallik Testi Sonuçları 

 

Uygun şekilde kurulan ve gerekli testleri yapılan modelin tahminlerine göre bağımsız değişkenleri bağımlı 
değişkenler arasında ilişki bulunmaktadır. Analiz sonuçlarına göre KVYK/K değişkeni %5 hata düzeyinde 
anlamlıdır. Bağımlı değişken ile aralarında ters yönlü bir ilişki söz konusudur ve ilişkinin katsayısı -0.897739 
olarak gerçekleşmiştir. UVYK/K değişkeni % hata düzeyinde anlamlı olup bağımlı değişken ile ters yönlü 
ilişki söz konusudur ve ilişkinin katsayısı -1.886479 olarak gerçekleşmiştir. Son bağımsız değişken olan YK/K 
değişkeni ile bağımlı değişken olan ROS değişkeni arasında %5 hata düzeyinde aynı yönlü bir ilişki söz 
konusudur. Aynı yönlü bu ilişkinin katsayısı 1.030200 olarak gerçekleşmiştir. 

4. Sonuç 

Çalışmada BIST Perakende ve Ticaret sektöründe faaliyet gösteren 12 firmadan 11’inin verileri kullanılarak 
yapılan ve panel veri analizi yöntemi kullanılan çalışmada anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bütün bağımsız 
değişkenlerin bağımlı değişken olan ve firma performansı ve karlılığını temsil eden ROS değişkeni ile ilişkili 
olduğu ortaya konulmuştur. 
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UVYK/k ve KVYK/K değişkenleri ile firma performans ve kjarlılıkalrı ile ters yönlü bir ilişkiye sahiptir. Bu 
durum firmaların sadece uzun vadeli yada kısa vadeli borçlanmalarının karlılığı ters yönlü etkilediğini 
göstermektedir. YK/K değişkeni ise karlılık ve firma performansı aynı yönlü ilişkidedir. Dolayısıyla firmaların 
borçlanmalarının dengeli bir şekilde yapması karlılık ve firma performansını olumlu yönde 
etkilemekytedir. Bu etkinin daha detaylı incelenmesi için farklı dönemler için de aynı çalışmanın yapılması 
önem arzetmektedir.  

Çalışma, literatür doğrultusunda anlamlı sonuçlar elde edilmiş ve mevcut literatür bilgilerini 
güçlendirmiştir.  Farklı zaman dilimlerinde ve gözlem sayısı arttırılarak yeni çalışmalar yapılması sonuçlara 
katkı sağlayacaktır. 
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Özet: Dış ticaret yapan ve dolayısıyla uluslararası pazarlarda girişimde bulunan işletmelerin risk alma davranışlarının 
niteliğinin ve sonuçlarının araştırılması bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dış ticaret gerçekleştiren 
mevcut dış ticaret girişimcileri, girdikleri dış piyasanın siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerini etkilemede önemli bir 
aktör haline gelmektedir. Ortaya çıkan bu durum nedeniyle hem dış ticaret girişimcileri etkilenmekte hem de dış 
ticaret girişimcisi olarak kendileriyle birlikte dış piyasanın da birbiri ile etkileşim içinde olmasında aktif bir rol 
oynamaktadırlar. Bu bağlamda ele alındığında bu araştırma, dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişlerde 
karşılaştırdıkları engeller ve dış ticarette karşılaştıkları sorunların ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde araştırma, Türk dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin 
aşılması ve dış ticarette yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulması açısından önem arz etmektedir.  

Araştırma, 02-05 Kasım 2017 tarihleri arasında, SANTEK 2017 “Tüyap 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı”nda 
katılan ve Sakarya’da faaliyette bulanarak dış ticaret yapan firmalardan kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenen ve 
gönüllü katılım esasına göre araştırmaya katılmak isteyen 10 dış ticaret girişimcisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak biçimsel mülakat kullanılmıştır. 

Araştırmanın sonuçları, Türk dış ticaret girişimcilerinin dış ticarete yönelik karşılaştıkları en yaygın engel türlerinin 
gümrük tarifeleri ve süreçleri konusundaki engeller, pazara giriş engelleri, Türk girişimcisine yönelik güvensizlik, 
yabancı firmalarla rekabet edebilme zorluğu, Türk malına yönelik olumsuz tutum ve Türkiye’nin yurt dışındaki imajı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Türk dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin 
başında, rekabetin yoğunluğunu, lojistik (ulaşım/taşımacılık/nakliye) engeller, yasal engeller, gümrük engelleri ve yurt 
dışında yeterince tanınmamanın geldiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Girişimciliği, Dış Pazara Giriş Engelleri, Dış Ticaret 

Foreign Trade Entrepreneurs Barriers and Solution Proposals 

Abstract: The necessity of exploring the nature and consequences of risk taking behaviors of enterprises engaged in 
foreign trade and therefore in international markets has emerged as a necessity. For this reason, foreign trade 
entrepreneurs who are engaged in foreign trade are becoming an important actor in influencing the political, 
economic and cultural characteristics of foreign trade. In in this context, this research has been conducted in order 
to identify the berriers that foreign trade entrepreneurs face in entering foreign markets and the problems they face 
in foreign trade. From this point of view, research is important for Turkish foreign trade entrepreneurs to overcome 
barriers encountered in entering foreign markets and to propose solutions for the problems they have experienced 
in foreign trade. 

The research was carried out in cooperation with 10 companies engaged in foreign trade in Sakarya Province, which 
participated in SANTEK 2017 "4th Tüyap East Marmara Industry and Technology Fair"  held between 2-5 November, 
2017, and was based on sampling method. Entrepreneurs participated in the survey on voluntary basis. In the study 
formal interview was used as data collection tool. 

The results of the study showed that trade barriers on tariffs and processes, market entry barriers, distrust of the 
Turkish entrepreneurs, the difficulty of competing with foreign firms, the negative attitude and image of Turkish 
goods abroad  are the most common types of barriers Turkish entrepreneurs face while entering foreign markets.  In 
addition, it was attained that at the beggining of entering foreign markets Turkish entrepreneurs face such barries as 
the intensity of competition, logistics barries (transportation / freight / shipping), legal and customs barriers and the 
consequences of not being recognized abroad. 

Key Words: Foreign Trade Entrepreneurship, Foreign Market Entry Barriers, Foreign Trade 
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GiRİŞ 

Kavram olarak oldukça yeni bir çalışma alanı olan dış ticaret girişimciliği, firma bazında 
uluslararasılaşmanın özel bir formunu oluşturmaktadır. Araştırmamız dış ticaret girişimcisi olarak ele 
alınan ve daha çok ihracata yönelik olarak faaliyet gösteren girişimcilerin dış pazarlara girişte karşılaştıkları 
engellerin belirlenmesi ve ifade edilmesi gayesiyle gerçekleştirilmiştir. Firma bazında tanımlanan engel 
unsurlarının makro politikalarla giderilebilmesine yönelik öneriler çalışmanın bir diğer amacını 
oluşturmaktadır.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Dış Ticaret ve Dış Ticaret Girişimciliği 

Dış ticaret, bağımsız ülkeler arasında gerçekleştirilen mal, hizmet, sermaye ve fikir mülkiyet hakları 
ticaretinin tümüdür. Bu anlamda dış ticaret, bir ülkede üretilen malların başka ülkelerde veya bölgelerde 
satılması, dağıtılması ve başka şekillerde fayda yaratılması yoluyla tüketicilere veya aracılara sunulması 
faaliyetlerinin tümünü kapsar. En dar anlamda dış ticaret, ithalat ve ihracat faaliyetleridir (Gültekin ve 
Savcı, 2008). 

Dış ticaret işlemlerinden kastedilen, ürün ve hizmet hareketleriyle ilişkili işlemlerdir. Başka bir ifade ile 
ithalat ve ihracat işlemleri ile bu ithalat ya da ihracat işlemlerinin parasal karşılıkları ifade edilmektedir 
(Kaya, 2015).  

Kemer (2005)  ise dış ticareti, uluslararası ekonomik ilişkilerin, para karşılığı tüm mal ve hizmet alışverişi 
kısmını ifade ettiğini belirtmiştir.  Bu bağlamda değerlendirildiğinde dış ticaretin yurtiçi ticaretten farklı 
özellikler taşıdığı aşikardır. Bu özellikler sıralanacak olursa (Gültekin ve Savcı, 2008);  

• Dış ticarette kullanılan para birimleri farklıdır. Bu nedenle, milli para ile yabancı paralar 
arasında bir değişim oranı ortaya çıkar.  

• Dış ticaret, ülkenin tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe ciddi kayıplara ve zararlara neden 
olabilir. Bu nedenle, dış ticarette korunma önlemleri, gümrük vergileri ve benzeri dış ticaret 
politikası önlemleri gerekebilir. 

• Dış ticaret, ülkede ödemeler dengesi açıklarına, dış borçların aşırı büyümesine ve 
kronikleşmesine, dolayısıyla döviz kurunda aşırı dalgalanmalara ve bu dalgalanmaların yarattığı 
krizlere sebep olabilir. 

• Devletler; döviz alım-satımını denetimi altına alarak kontrol etmek gibi önlemleri ile üretimin 
yapısı, gelir dağılımı ve hatta ülkenin teknoloji yapısı bile etkilenebilir. 

• Devletler; gümrük tarifelerini gelir sağlamak amacıyla olduğu kadar yurt içindeki üretimi 
koruyacak şekilde hazırlayarak, mal ve ülke itibariyle miktar kontrolleri uygulayarak dış ticareti 
bir ekonomi politikası olarak değerlendirebilirler. 

• Dış ticaret, ülkelerin ekonomik ve siyasal açıdan dünyada söz sahibi olma, zenginleşme, 
kalkınma ve ekonomik birimlerinin yararlarının maksimize edilmesi açısından önem taşır. İleri 
teknoloji üretimleri ile desteklenen istikrarlı makroekonomik yapıların varlığı o ülkenin dış 
ticarette yüksek rekabet gücüne sahip olması anlamına gelir. 

• Dış ticarette tarafların sayısı iç ticarete oranla çok daha fazladır. Ayrıca karmaşık bir yapıdadır, 
dolayısıyla ayrı bir uzmanlık dalı haline gelmiştir. 

• Dış ticarette kullanılan belgelerin sayısı nicelik itibariyle iç ticarete oranla belirgin biçimde 
fazlalık taşır.  

Dış ticaret ve yurtiçi ticareti birbirinden ayıran ve yukarıda sıralanan unsurlar dikkate alındığında ve dış 
ticaret kavramı incelendiğinde;  dış ticaretin,  iktisadi yönünün ön plana çıktığı ve bununla birlikte 
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girişimcilik ve teknoloji gibi kavramlardan ayrılmasının mümkün olamayacağı düşünülmektedir. Bu 
bağlamda ele alırsak, bir ülkenin gelişmesi, ilerlemesi ve ekonomik büyümesinin gerçekleşmesi ne derece 
önemliyse, bu büyüme, gelişme ve genişlemede dış ticaretin ve dış ticaret girişimciliğinin önemi 
yadsınamaz derecededir.  

Yukarıda da belirtildiği gibi, tanımlar ve yurtiçi ticaretten farkları göz önüne alındığında dış ticaret, ihracat 
ve ithalat işlemlerini kapsayan süreçlerin genel adı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dış ticaret, ekonomi 
politikasının stratejik bir aracı olarak ele alınmakta ve hemen her ülke ihracatı arttırmak üzere girişimcileri 
sübvanse etme yoluna başvurmaktadır. Buradan hareketle dış ticaret girişimcisini ülkelerin dış ticaretini 
ve dış ticaret hacmini artırmaya yönelik olarak söz konusu mal ve hizmete yönelik üretim kaynaklarını 
organize ve koordine eden gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlayabiliriz (Doygun ve Saygılı, 2017). Dış 
ticaret girişimciliği ise yerli endüstrilerin oluşturduğu katma değerli ürün ve hizmetlerin ulusal sınırların 
ötesine çıkarılması ve satılması, söz konusu satımlardan sahip olunan parasal karşılıkların tekrar ülke 
içerisinde yeni katma değerler yaratılması süreci olarak tanımlanabilir. Dış ticaret girişimciliği ile yaratılmak 
istenen katma değer hedefi ulusal sınırların dışında gerçekleşecektir.  Bu açıdan düşünüldüğünde yurt dışı 
satım sonucunda elde edilen parasal karşılıkların ulusal sınırların dışında değerlendirilmesi söz konusu 
değildir. 

Binlerce kilometre uzaklıktaki kıtalar, bölgeler ve ülkeler arası zor olan erişim ve etkileşimin gittikçe 
teknoloji ve küreselleşme ile kolaylaşması dış ticaretin de hızla artmasına olanak sağlamıştır. Dış ticaretteki 
söz konusu bu artışa teknoloji ve küreselleşmenin etkisi de eklendiğinde ülkelerin birbirine olan 
bağımlılıklarının artması olasıdır. (Gürol, 2006). Ülkeler arasındaki dış ticaret ile birlikte artan bu 
yakınlaşma, aynı zamanda ekonomik büyümeye yönelik dinamikleri ve rekabet ortamını tetiklerken, 
özellikle gelişmekte olan ülkeler için ihracatın da başat aktörlerden biri konumuna gelmesinde rol 
oynamıştır. Bu yönüyle ele alındığında dış ticaret, ülkeler açısından hem artan öneme sahip olmakta hem 
de ülkelerin büyüme ve gelişme ile ilgili vereceği kararlarda kendini göstermektedir.  Dış ticaret 
girişimcileri girdikleri pazarın; politik, ekonomik, sosyolojik ve teknolojik özellikleri üzerinde etkili olmakla 
beraber, aynı zamanda söz konusu özelliklerinden de etkilenmektedirler. Bu durum, dış ticaret ve 
girişimciliğin etkisinde, mevcut ya da yeni pazarlara yönelik fırsat ve tehditlerin ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır. Dış ticaret girişimcileri, oluşturduğu katma değerli ürün ve hizmetleri ulusal sınırların 
dışında satarak elde ettikleri nakdi karşılıkları tekrar ülke içerisinde yeni katma değerler yaratmada 
değerlendireceklerinden, pazarlara girişte ve devamlılık sağlamada çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
gelmektedir.  

Türkiye’nin 2023 ihracat hedefinin 500 milyar doların üzerinde seyredeceği düşünüldüğünde (Göçer ve 
diğ.,2012), bu ihracat hedefine ulaşmada; devlet yardımları, dahilde ve hariçte işleme rejimi, Türk 
Eximbank tarafından sağlanan krediler vb. bir çok farklı teşvik (Ersungur ve Yalman, 2009) ile dış ticareti 
artırmak amacıyla dış ticaret girişimcilerini öncelikli stratejiler geliştirerek destekleme yoluna gidilmesi 
kaçınılmazdır.  Bu durum, Türkiye’nin dış ticaret konusunda oluşturduğu stratejik plan ve verdiği teşvikler, 
dış ticaret alanında gerçekleşen yatırımların artırmasına zemin oluştururken, dış ticaret girişimcilerinin yer 
alacağı pazarlardaki aktivitesini de belirleyici özellik taşımaktadır. Dış ticaret girişimlerine yönelik desteğin 
artırılması, pazara girişte karşılaşılacak sorunlar için bir denge unsuru oluşturacaktır.  

Nitelikli dış ticaretin önemine vurgu yapan ve özellikle ihracatı arttırmaya yönelik uygulamalara destek 
veren Türkiye, Türk dış ticaret girişimcisinin karşılaştığı ve karşılaşacağı sorunlarda güven unsuru olarak 
görev yapmaktadır.  Buradan hareketle dış ticarette dahilde ve hariçte işleme rejimlerinden ziyade, 
girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, dış ticarete konu olan mal ve hizmet üretiminin artarak 
ekonomiye yansımasının daha yüksek düzeyde bir katkı oluşturacağı düşünülmektedir.  Bu nedenle dış 
ticaret, girişimcilerin uluslararası ekonomi ve pazar koşullarında başarılı olabilmesi için girecekleri pazarın 
yapısına (üretilen mal ve hizmet, tüketici özellikleri, vb.) ilişkin bilgi sahibi olması gerektirmektedir. Dış 
ticaret girişimcilerini yer alacağı pazarlar hakkında bilgilendirmek ve pazardaki mevcut dış ticaret 
girişimcilerini güçlendirmek amacıyla, geliştirilecek dış ticaret teşvik programları, finansman araçları, 
vergileme tarifeleri gibi birçok araç da girişimcilerin dış ticaret gücüne önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.  
Bu nedenle dış ticaret girişimcilerinin faaliyette bulunmadan önce bu alana özgü kurum ve kuruluşları 
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tanımaları geçirecekleri süreçler hakkında önceden bilgi edinmeleri açısından önem arz etmektedir (Ersoy 
ve Saygılı, 2017). 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  

Dış ticaret girişimcileri girdikleri dış piyasanın çeşitli dinamiklerini etkilerler. Yer aldıkları dış pazarın 
koşullarının belirlenmesinde önemli bir etkiye sahip olan dış ticaret girişimcileri piyasanın siyasi, 
ekonomik, kültürel özelliklerinin oluşmasında etkiye sahip aktörlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  
Dış ticaret girişimcileri, piyasa ile etkileşim içinde olduklarından hem kendileri hem de piyasa koşullarını 
etkilemede önemli bir rol oynamaktadırlar. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, bu araştırmanın amacını, 
dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişlerde karşılaştıkları engellerin belirlenmesi ve dış ticarette 
karşılaştıkları sorunların ortaya konulması oluşturmaktadır. 

Bu araştırmada cevap aranan sorular şu şekilde sıralanabilir: 

• Dış ticaret girişimcileri hangi ülkelere dış ticaret yapıyorlar? 

• Dış ticaret girişimcileri müşteri ortaya çıktıkça mı ticaret yapıyorlar yoksa pazarı kendiler mi bulup 
geliştiriyorlar? 

• Dış ticaret girişimcilerinin ticari partnerlerinden (muhataplarından) beklentileri nelerdir? 

• Dış ticaret girişimcileri ne tarz ürünlerin dış ticaretini yapılacağını ya da yapılabileceğini düşünüyorlar? 

• Dış ticaret girişimcileri dış pazarlara girişte karşılaştıkları engeller nelerdir? 

• “Türk dış ticaret girişimcisi” olarak ne tür engellerle karşılaşıyorlar? 
 

Dış ticaret yapan mevcut dış ticaret girişimcileri, girdikleri dış pazarın siyasi, ekonomik ve kültürel 
özelliklerini etkilemede önemli bir aktör haline gelmektedir. Diğer bir taraftan ise dış ticaret girişimcileri 
girdikleri dış piyasada farklı engel ve sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu açıdan değerlendirildiğinde 
araştırma, Türk dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin aşılması ve dış 
ticarette yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulması açısından önem arz etmektedir.  
Ayrıca dış ticaret girişimciliği üzerine yürütülen bu araştırmanın işletme, iktisat ve uluslararası ticaret alanı 
başta olmak üzere, bu ve farklı alanlarda çalışma yapan araştırmacı ve uygulayıcılar için faydalı olacaktır. 

2.2. Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın örneklemini 02-05 Kasım 2017 tarihinde TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş tarafından,  düzenlenen 
SANTEK 2017 “Tüyap 4. Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı16”na katılan, dış ticaret yapan ve 
Sakarya’da faaliyette bulanan dış ticaret girişimcileri oluşturmaktadır. Araştırmada kolayda örnekleme 
yöntemi kullanılarak kendisine ulaşılan dış ticaret girişimcilerinden araştırmaya gönüllü olarak katılmayı 
kabul eden 10 dış ticaret girişimcisi ile görüşülmüştür. Araştırmada, veri toplama aracı olarak biçimsel 
mülakattan yararlanılmıştır. Araştırma bağlamında veri toplamak için kullanılacak olan mülakat sorularının 
hazırlanmasında Creswell (2014), Gürbüz ve Şahin (2017) kaynaklarından yararlanılmıştır. Biçimsel 
mülakat formu literatür taraması ve odak grup çalışması sonucu elde edilen bilgiler ışığında hazırlanarak 
soruların net bir biçimde ifade edilmesi ve anlaşılabilirliği dikkatte alınarak gerçekleştirilen pilot çalışmalar 
ile revize edilmiştir. Mülakat sorularına verilen cevapların not edilmesi için katılımcılardan izin alınmıştır. 

 
 
16 Fuarın kapsamını; Takım, Torna Tezgahları; Metal Enjeksiyon, Kalıp, Parça, Boru İşleme Makineleri; Presler; Testereler Lazer Kesme 

Tezgahları; Lazer Kesme Tezgahları; Makine Elemanları; Bağlantı, Sızdırmazlık Elemanları; Dişli, Kayış Zincirleri; Fabrika Donanımları; 
Taşıma ve Konveyor; Bant Sistemleri; Depolama İstifleme Sistem ve Ekipmanları; Vinçler; Otomasyon Sistemleri ve Yazılımları; Cad 
cam; Kalite Kontrol, Ölçme Cihazları; Hidrolik – Pnömatik Sistemler; Kompresörler; Kaynak, Kesme Teknolojileri ve Makineleri; Delici, 
Tutucu, Kesici Takımları; Atölye Ekipmanları; Teknik Hırdavat ve El Aletleri; Yan Sanayi, Ekipman ve Malzemeleri; Soğutma Sıvıları ve 
Yağlar; Madeni Yağlar; İlgili Hammaddeler ve Kimyasallar; İş ve İşçi Güvenliği Malzemeler; Diğer Ürün Grupları oluşturmaktadır. 
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Araştırmanın teorik çerçevesinin meydana getirilmesinde ve uygulama bölümünün oluşturulmasında 
literatür tarama yönteminden faydalanılmıştır. Bu çalışmada, dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara 
girişlerde karşılaştırdıkları engellerin belirlenmesi ve dış ticarette karşılaştıkları sorunların ortaya 
konulması amacıyla gerçekleştirilen biçimsel mülakat ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına 
aktarılmıştır. Her bir soruya ait katılımcıların verdikleri cevaplar incelenerek temalar oluşturulmuş ve sıklık 
analizi kullanılarak her bir temanın tekrarlanma sıklığı ve oranını (yüzdesini) ortaya koyabilmek amacıyla 
veriler SPSS 20.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular tanımlayıcı istatistikler 
kullanılarak frekans ve yüzde dağılımları olarak tablolar halinde sunulmuştur. 

2.3. Veri Analizi ve Bulgular 

Bu bölümde, araştırma kapsamında analize tabi tutulan verilerle ilgili istatistiksel bilgilere yer 
verilmektedir. 

2.3.1. Katılımcıların Genel Özellikleri  

Araştırma kapsamında yer alan ve dış ticaret yapan 10 katılımcıya ait özellikler Tablo 1de sunulmuş ve 
katılımcıların demografik özellikleri değerlendirilmiştir. 
 
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Özellik Seçenek Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın - - 

Erkek 10 100 

Medeni Hal 
Bekar 2 20 

Evli 8 100 

Yaş 

30 ve altı 2 20 

31-40 2 20 

41-50 1 10 

51-60 2 20 

61 ve üzeri 3 30 

Eğitim Durumu 
(Mezuniyete Göre) 

İlköğretim 2 20 

Lise 4 40 

Ön Lisans 1 10 

Lisans 2 20 

Lisansüstü 1 10 

 
Araştırma kapsamında yer alan ve dış ticaret yapan katılımcıların demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 
1 değerlendirildiğinde, tamamının erkek olduğu, evli olanların çalışmanın %80’ini oluşturduğu 
görülmektedir. Yaş dağılımı incelendiğinde 61 ve üzeri yaşa sahip katılımcıların oranının %30 olduğu, 41-
50 yaş arasında bir yaşa sahip olan katılımcı sayısının ise sade 1 olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim 
durumu incelendiğinde lise mezunu olanların katılımcıların %40’ını oluşturduğu yükseköğretim görmüş 
olanların oranın ise %20 olduğu görülmektedir. 
 

2.3.2. Firmaya İlişkin Özellikler 

Araştırma kapsamında yer alan ve dış ticaret yapan 10 katılımcının sahip oldukları firmalara ilişkin özellikler 
Tablo 2’de sunulmuştur. 
 
Tablo 2: Firmaya İlişkin Özellikler 

Özellik Seçenek Frekans % 

10 yıldan daha az 6 60 
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Firmanın Faaliyet Gösterme Süresi 
(Yıl) 

11-20 yıl arası 2 20 

21-30 yıl arası - - 

31-40 yıl arası 1 10 

41 yıl ve üzeri 1 10 

Dış Ticaret Yapma Süresi 
(Yıl) 

1-3 yıl 8 80 

4-6 yıl - - 

7-9 yıl 1 10 

10 yıl ve üzeri 1 10 

Dış Ticaret Yapılan Sektör 

Tarım ve Hayvancılık 3 30 

Makine ve Metal Sanayii 6 60 

Orman Ürünleri 1 10 

 
Dış ticaret yapan 10 katılımcının sahip oldukları firmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde, 
10 yıldan daha az faaliyet gösteren firma oranın katılımcıların % 60’ını oluşturduğu, 21 yıl ve üzerinde 
faaliyette bulunan firma oranın % 20 olduğu görülmektedir. Dış ticaret yapma süreleri dikkate alındığında 
1-3 yıl arası dış ticaret yapan firma oranı % 80 olduğu görülmektedir.  Dış ticaret yapılan sektörler 
incelendiğinde ise firmaların makine ve metal sanayii alanında yer aldığı (% 60) görülmektedir. 

2.3.3. Dış Ticarette Müşteri ve Pazar Bulma 

Katılımcıların dış ticaret gerçekleştirirken müşteri ortaya çıktıkça mı dış ticaret yaptıkları yoksa pazarı 
kendisinin mi bulup geliştirdiğine yönelik bulgular Tablo 3’te yer almaktadır. 
 

Tablo 3: Dış Ticarette Müşteri ve Pazar Bulma* 

 Dış Ticarette Müşteri ve Pazar Bulma 
Cevaplar 

Cevaplayıcıların %’si 
f % 

Müşteri çıktıkça 10 62,5 100 

Pazarda müşteri arıyor 6 37,5 60 

 Toplam 16 100 160 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

Tablo 3’teki incelendiğinde, dış ticaret girişimcilerinin verdikleri cevapların % 62,5’nda “müşteri çıktıkça” 
dış ticaret gerçekleştiği bulgusuna ulaşılmıştır. Pazarda müşteri aradığını ifade eden dış ticaret girişimcisi 
cevaplayıcılar içerisinde % 37,5’lik orana sahiptir. 

2.3.4. Dış Ticaret Yapılan Ülkeler 

Katılımcıların hangi ülkelere dış ticaret yaptıklarına yönelik bulgular Tablo 4’te sunulmuştur. 

Tablo 4: Dış Ticaret Yapılan Ülkeler* 

Ülkeler 
Cevaplar 

Cevaplayıcıların %’si 
f % 

 Romanya 7 17,9 70 

 Bulgaristan 5 12,8 50 

 İran 4 10,3 40 

 Azerbaycan 4 10,3 40 

 Suudi Arabistan 4 10,3 40 

 Rusya 2 5,1 20 

 Makedonya 2 5,1 20 

 Katar 1 2,6 10 

 Irak 1 2,6 10 

 Kenya 1 2,6 10 
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 Kazakistan 1 2,6 10 

 Gürcistan 1 2,6 10 

 İspanya 1 2,6 10 

 Ukrayna 1 2,6 10 

 Polonya 1 2,6 10 

 Kuveyt 1 2,6 10 

 Lübnan 1 2,6 10 

 Ürdün 1 2,6 10 

 Toplam 39 100 390 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 
Katılımcıların dış ticaret yaptıkları ülkelere yönelik verdikleri cevaplar incelendiğinde, cevaplayıcıların 
büyük bir bölümü (%70) Romanya ile dış ticaret gerçekleştirirken, yarısı ise Bulgaristan ile dış ticaret 
yapmaktadır.  İran, Azerbaycan ve Suudi Arabistan ile dış ticaret yapan cevaplayıcıların %’si 40 iken Rusya 
ve Makedonya ülkeleriyle dış ticaret yapan katılımcı sayısı her iki ülke için de sadece 2’dir.  

2.3.5. Dış Ticaret Yapılması Düşünülen Ürünler 

Katılımcıların ne tarz ürünlerin dış ticaretini yapılacağını ya da yapılabileceğini düşündüklerine yönelik 
cevaplar Tablo 5’ te sunulmuştur. 
 
Tablo 5: Dış Ticaret Yapılması Düşünülen Ürünler* 

Ürünler 
Cevaplar 

Cevaplayıcıların %’si 
f % 

Makine 6 25 60 

Metal 5 20,8 50 

 Tekstil 5 20,8 50 

 Demir/Çelik 5 20,8 50 

 Teknolojik ürün 3 12,5 30 

 Toplam 24 100 240 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 
Katılımcıların dış ticaret yapılması düşünülen ürünlere yönelik verdikleri cevaplar incelendiğinde, ilk sırada 
makine cevabı yer alırken, metal, tekstil ve demir/çelik cevabını vereler ikinci sırada yer almaktadır. Dış 
ticarete konu olacak ürünler içerinde teknolojik ürün yanıtını veren katılımcı sayısı ise 3 ile sınırlı kalmıştır. 

2.3.6. Ticari Partnerlerden Beklentiler  

Dış ticaret girişimcilerinin ticari partnerlerinden (muhataplarından) beklentilerinin neler olduklarına 
yönelik verdikleri cevaplar kategorize edilerek Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6: Ticari Partnerlerden Beklentiler* 

Beklentiler 
Cevaplar Cevaplayıcıların  

%’si f % 

Güvenilir olma 8 20 80 

Uzun süreli ilişkiler geliştirmeye elverişli olma 7 17,5 70 

Uluslararası kurallara bağlı olma 6 15 60 

Ödeme gücüne sahip olma 6 15 60 

 Markayı/ürünü yurt dışında tanıtmaya yardımcı olma 5 12,5 50 

İstekleri karşılayabilme potansiyeline sahip olma 2 5 20 
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Satış sonrası destek/servis (bakım, onarım vb.) 
hizmetlerde destek olma 

2 5 20 

Ürün geliştirmeye yardımcı olma 2 5 20 

Pazar bulma ve geliştirme konusunda yardımcı olma 1 2,5 10 

Yasal olmayan taleplerde bulunmama 1 2,5 10 

 Toplam 40 100 400 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 
Tablo 6’da yer alan ve dış ticaret girişimcilerinin ticari partnerlerine yönelik beklentilerine ait cevaplar 
incelendiğinde, “güvenilir olmanın” ilk sırada geldiği tüm cevaplar içerinde % 20’lik bir orana sahip olduğu 
görülmektedir. Cevaplayıcıların % 70’i ticari partnerlerinin “Uzun süreli ilişkiler geliştirmeye elverişli 
olmasını” beklerken, partnerlerinden “Uluslararası kurallara bağlı olmasını” ve “Ödeme gücüne sahip 
olmasını” bekleyen cevaplayıcıların oranı %60’tır. Ayrıca cevaplar incelendiğinde ise “Markayı/ürünü yurt 
dışında tanıtmaya yardımcı olma” cevabını veren katılımcı sayısı ise 5’tir. 

2.3.7. Dış Pazara Giriş Engelleri  

Katılımcıların dış pazarlara girişte karşılaştığınız engeller neler olduğuna yönelik bulgular Tablo 7’ de 
sunulmuştur. 

Tablo 7: Dış Pazara Giriş Engelleri 

Engeller 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si f % 

Rekabetin yoğunluğu 6 18,2 60 

Lojistik engeller 4 12,1 40 

Yasal engeller 3 9,1 30 

Gümrük engelleri 3 9,1 20 

Yurt dışında yeterince tanınmama 3 9,1 30 

Bürokratik engeller 2 6,1 20 

Ekonomik engeller 2 6,1 20 

Türk ürünlerine yönelik olumsuz tutum 2 6,1 20 

Pazara ait yeterli bilgiye sahip olamama 2 6,1 20 

 Sektörel yapının hızlı değişimi 2 6,1 20 

Rakiplerin yoğunluğu 2 6,1 20 

Kültürel zorluklar 1 3 30 

Benzer ürünlerin olması 1 3 30 

Toplam 33 100 40 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 
Tablo 7’de yer alan bulgular incelendiğinde, katılımcıların dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin ilk 
sırasında “Rekabetin yoğunluğunun” geldiği bulgusuna ulaşılırken “Lojistik (ulaşım/taşımacılık/nakliye) 
engeller ile karşılaşan katılımcılara ait cevapların ikinci sırada yer aldığı görülmektedir. “Yasal engeller”, 
“Gümrük engelleri” ve “Yurt dışında yeterince tanınmama” dış pazara giriş engellerinde üçüncü sırada yer 
alırken “Kültürel zorluklar” ve dış ticarete konu olan pazarda “Benzer ürünlerin yer alması” son sırada yer 
almaktadır. 

2.3.8. Türk Dış Ticaret Girişimcisinin Karşılaştığı Engeller 

Katılımcıların “Türk dış ticaret girişimcisi” olarak ne tür engellerle karşılaştıklarına ilişkin bulgular Tablo 
8’de yer almaktadır. 
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Tablo 8: Türk Girişimcisinin Karşılaştığı Engeller* 

Engeller 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si f % 

Gümrük tarifeleri ve süreçleri konusundaki engeller 6 20 60 

Pazara giriş engelleri 4 13 40 

Türk girişimcisine yönelik güvensizlik 4 13 40 

Yabancı firmalarla rekabet edebilme zorluğu 4 13 40 

Türk malına yönelik olumsuz tutum 3 10 30 

Politik engeller 3 10 30 

Devlet teşviklerinden yararlanma güçlüğü 3 10 30 

Türkiye’nin yurt dışındaki olumsuz imajı 3 10 30 

Toplam 30 100 300 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

Katılımcıların Türk dış ticaret girişimcisi olarak karşılaştıkları engel türlerine yönelik cevapları 
değerlendirildiğinde, “Gümrük tarifeleri ve süreçleri konusundaki engeller” cevaplayıcıların % 60’ı 
tarafından karşılaşılan engel türü olarak karşımıza çıkarken, cevaplayıcıların %40’ı tarafından ise “Pazara 
giriş engelleri”, “Türk girişimcisine yönelik güvensizlik” ve “Yabancı firmalarla rekabet edebilme zorluğuna” 
yönelik engellerle karşılaştığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan “Türk malına yönelik olumsuz tutum” ve 
”Türkiye’nin yurt dışındaki imajı” cevaplayıcıların % 30’u tarafından belirtilen ve Türk girişimcisinin 
karşılaştığı engeller arasında yer almaktadır. 

3. SONUÇ 

Dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin belirlenmesi ve dış ticarette 
karşılaştıkları sorunların ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmanın örneklemini oluşturan 
bireylerin genel özelliklerinde 61 ve üzeri yaşa sahip katılımcıların oranının %30 olduğu, lise mezunu 
olanların katılımcıların çalışmanın %40’ını oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır. Firmaya ilişkin özelliklere 
yönelik sonuçlar ise 10 yıldan daha az faaliyet gösteren firma oranın katılımcıların % 60’ını oluşturduğu, 1-
3 yıl arası dış ticaret yapan firma oranının % 80 olduğu ve örneklemde yer alan firmaların  %60’nın makine 
ve metal sanayii alanında yer aldığını göstermektedir. 

Dış ticaret girişimcilerinin müşteri ortaya çıktıkça mı dış ticaret yaptıkları yoksa pazarı kendisinin mi bulup 
geliştirdiğine yönelik sonuçlar; dış ticaret girişimcilerinin verdikleri cevapların % 62,5’nda “müşteri 
çıktıkça”, % 37,5’inde “pazarda müşteri aradığını” ifade ettiğini ortaya koymaktadır. Dış ticaret yapılan 
ülkelere yönelik sonuçlar cevaplayıcıların büyük bir bölümü (%70) Romanya ile yarısının ise Bulgaristan ile 
dış ticaret yaptığını belirttiğini ortaya koymaktadır. Dış ticaret yapılması düşünülen ürünlere yönelik 
verilen cevapların ilk sırasında makine cevabı yer alırken, metal, tekstil ve demir/çelik cevabını vereler 
ikinci sırada yer almıştır.  

Dış ticaret girişimcilerinin ticari partnerlerinden (muhataplarından) beklentilerinin neler olduklarına 
yönelik verdikleri cevaplar   “güvenilir olmanın”  dış ticaret girişimcileri tarafından ilk sırada geldiği ve tüm 
cevaplar içerinde % 20’lik bir orana sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  Dış ticaret girişimcilerinin % 70’i 
ticari partnerlerinin “uzun süreli ilişkiler geliştirmeye elverişli olmasını” beklerken, partnerlerinden 
“uluslararası kurallara bağlı olmasını” ve “ödeme gücüne sahip olmasını” bekleyen dış ticaret 
girişimcilerinin oranı %60 olarak belirlenmiştir. 

Dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara girişte karşılaştıkları engellerin ilk sırasında “Rekabetin 
yoğunluğunun” geldiği sonucuna ulaşılırken, “Lojistik (ulaşım/taşımacılık/nakliye) engeller ile karşılaşan 
dış ticaret girişimcilerine ait cevapların ikinci sırada yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. “Yasal engeller”, 
“Gümrük engelleri” ve “Yurt dışında yeterince tanınmama” dış pazara giriş engellerinde üçüncü sırada yer 
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almış; “Kültürel zorluklar” ve dış ticarete konu olan pazarda “Benzer ürünlerin yer alması”  dış ticaret 
girişimcilerinin verdikleri cevaplarda son sırada yer almıştır. 

Türk dış ticaret girişimcisinin karşılaştığı engellere yönelik cevaplar arasında “Gümrük tarifeleri ve süreçleri 
konusundaki engeller” cevabı, dış ticaret girişimcilerinin % 60’ı tarafından karşılaşılan engel türü olarak 
ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan, dış ticaret girişimcilerinin  %40’ı “Pazara giriş engelleri”, “Türk girişimcisine 
yönelik güvensizlik” ve “Yabancı firmalarla rekabet edebilme zorluğuna” yönelik engellerle karşılaştığı 
belirtmiştir.  “Türk malına yönelik olumsuz tutum” ve ”Türkiye’nin yurt dışındaki imajı” dış ticaret 
girişimcilerinin % 30’u tarafından belirtilmiştir ve Türk girişimcisinin karşılaştığı engeller arasında yer 
almıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara giriş engellerinden en önemlisi 
olarak ifade ettikleri rekabetin yoğunluğu, Türk dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara rekabet gücü 
yüksek, yüksek katma değerli ürünlerle girememeleri şeklinde yorumlanabilir. Bu kapsamda hali hazırda 
devletin sağladığı Ar-Ge teşviklerinin kapsamı genişletilmeli ve yurt içi üreticiler yüksek katma değerli 
üretim hususunda teşvik edilmelidir. Dış ticaret girişimcilerinin ifade ettikleri ikinci önemli engel ise, 
lojistikle ilgili engellerdir. Buradan çıkarılabilecek sonuç Türk dış ticaret girişimcilerinin lojistik kanalları 
etkin kullanamamalarıdır. Bu kapsamda Türk dış ticaret girişimcisini uluslararası lojistik ağlarına entegre 
edecek kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmeli ve altyapı sorunları giderilmelidir. Dış ticaret girişimcileri 
tarafından üçüncü sırada önemli olarak ifade edilen yasal engeller, gümrük engelleri ve yurtdışında 
yeterince tanınmamaya ilişkin engeller yine kamu otoritesi tarafından ilgili mevzuatın gözden geçirilmesi 
ve yeniden düzenlenmesi ile giderilmelidir. Ayrıca yeni uluslararası ticari ilişkiler kurma, organizasyon ve 
anlaşmalara taraf olunması yine dış ticaret girişimcisini rahatlatacak adımlar olacaktır. Ayrıca devletin 
yurtdışı tanıtım ile ilgili teşvik ve bilgilendirme konularında yeni düzenlemelere gitmesi Türk dış ticaret 
girişimcilerinin yurtdışı bilinirliklerini arttıracaktır.  

KAYNAKÇA 
Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 4th Edition, SAGE 

Publications. 

Doygun, U. ve M. Saygılı (2017). Dış Ticaret Girişimciliği Eğilimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: Uluslararası 
Ticaret Bölümü Öğrencileri Örneği, 4. Uluslararası 3600 Gençlerle Öğrenci Kongresi. Bildiriler Kitabı, s.163-173,24-
25 Nisan, Manisa, Türkiye. 

Ersoy, A. Y. ve M. Saygılı (2017). Dış Ticaret Girişim Farkındalığı ve Dış Ticaret Girişimcilik Eğilimi Üzerine Bir Araştırma”, 
8.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 06-11 Eylül, Köstence, Romanya. 

Ersungur, Ş. M. ve İ. N. Yalman (2009). Bölgesel Kalkınmada İhracat Teşviklerinin Etkinliği: Sivas İlinde Bir Uygulama”, 
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:10, sayı: 1, s. 81-98. 

Göçer, I., Bulut, S. ve M. M. Dam (2012). Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye'nin İhracat Performansına Etkileri: 
Ekonometrik Bir Analiz. Business And Economics Research Journal, Cilt:3, sayı: 2, s. 21. 

Gültekin, S. ve M. Savcı (2008). Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi, 1.Baskı, Trabzon: Murathan Yayınevi,  

Gürbüz, S. ve Şahin, F. (2017). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe - Yöntem - Analiz, Ankara: Seçkin 
Yayıncılık,  

Gürol, M. A. (2006), Küresel Arenada Girişimci Ve Girişimcilik, Ankara: Gazi Kitabevi.  

Kaya, F. (2015). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi: Yeni Mevzuat ve Belgeler, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, İstanbul: Beta 
Yayıncılık. 

Kemer, O. B. (2005). Dış Ticaret Teknikleri Teori – Uygulama, İstanbul: Alfa Aktüel. 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

54 
 

Dış Ticaret Girişimciliğini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Yağmur ERSOY1                Metin SAYGILI2  

1Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, ayersoy@sakarya.edu.tr 

2Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi 
mtnsaygili@gmail.com 

 
Özet: Bu araştırmanın amacı dış ticaret girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda araştırma, dış 
ticaret girişimcilerinin dış pazarlara yönelik risk algıları ve dış ticarete yönelik tehdit unsurları ile birlikte dış ticaret 
yapmaya motive eden faktörler ve dış ticarete yönelik fırsatların neler olduğunun belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. İlgili yazında dış ticaret girişimciliği konusu üzerine yapılan çalışma sayısının sınırlı olması bu 
çalışmayı önemli bir hale getirmektedir. Bu bağlamda, dış ticaret girişimciliği üzerine yürütülen bu araştırmanın hem 
literatüre hem de bu alanda çalışma yapan araştırmacı ve uygulayıcılara önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın örneklemi Sakarya ilinde faaliyette bulanarak dış ticaret yapan firmalardan kolayda örnekleme 
yöntemiyle belirlenmiştir. Araştırmanın verileri Kasım 2017’de gönüllü katılım esasına göre araştırmaya katılmak 
isteyen 10 dış ticaret girişimcisinden elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak biçimsel mülakat 
tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın sonuçları, dış ticaret girişimcilerini dış pazara açılmaya motive eden 
nedenlerin başında para akışı, büyüme arzusu, devletin dış ticarete yönelik teşvikleri,  yurt dışında tanınma arzusu ve 
yabancı kültürlerle çalışmanın sağladığı olanakların geldiğini ortaya koymaktadır. Dış ticaret girişimcileri pazarın 
büyüklüğünü, ödeme garantisini, ekonomik getirinin yüksek oluşunu ve talebin büyüklüğünü dış ticarete yönelik bir 
fırsat olarak görürken, yüksek rekabeti, gümrük süreçlerini, pazarın değişkenliğini, ülkenin siyasi yapısını ve ekonomik 
dalgalanmaları dış ticarete yönelik tehdit olarak görmektedir. Dış ticaret girişimcilerinin risk algıları 
değerlendirildiğinde ise gümrük problemlerini, ödeme problemlerini ve firmaya güven ile birlikte ülkeye yönelik 
riskleri ve suni/yalancı talebi risk olarak gördükleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Girişimciliği, Dış Ticaret, Risk Algısı, Motivasyon 

A Research on the Factors Affecting Foreign Trade Entrepreneurship 

Abstract: The purpose of this study is to determine the factors affecting the foreign trade entrepreneurship. In this 
context, the research has been carried out in order to determine the factors that motivate foreign trade and the 
opportunities for foreign trade, as well as the risk perceptions and threats of foreign trade entrepreneurs.  The limited 
number of studies on foreign trade entrepreneurship makes this work important. In this context, it is considered that 
this research on foreign trade entrepreneurship would make an important contribution both to the literature and to 
researchers and implementers working in this field. The sample of the research was determined by sampling method 
from companies engaged in foreign trade in Sakarya Province. The data of the study were obtained from 10 foreign 
trade entrepreneurs who participated in the survey on voluntary basis in November 2017. In the research formal 
interview technique was used as data collection tool. 

The results of the study reveal that the main reasons motivating foreign trade entrepreneurs to open to foreign 
markets are the flow of money, desire for growth, government incentives for foreign trade, the desire to be 
recognized abroad and the opportunities provided by working with foreign cultures. While foreign trade 
entrepreneurs see the size of the market, payment guarantee, high economic return and high demand as an 
advantage of foreign trade; high competition, customs processes, market volatility, political structure of the country 
and economic fluctuations are seen as foreign trade threats. While avaluating risk perceptions of foreing trade 
enterpreneurs, it was attained that foreign trade enterpreneurs see customs problems, payment problems, 
confidence in the company together with the risks to the country and artificial / liability claims as risk to foreign trade. 

Key Words: Foreign Trade Entrepreneurship, Foreign Trade, Perception of Risk, Motivation 

GİRİŞ 

Girişimcilik olgusu doğası gereği bir takım fırsat ve riskler içermektedir. Dış ticaret girişimciliği de söz 
konusu fırsat ve risklerden bağımsız değildir. Bununla birlikte dış ticaret girişimciliğine yönelik fırsat ve 
riskler iç girişimcilikten büyük ölçüde ayrışmaktadır. Dış ticarete dayalı ilişkilerin getirdiği hukuki ve 
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ekonomik süreçler iç pazara yönelik olarak iş yapma biçimlerinden farklılık arz etmektedir. Dış pazara 
yönelik faaliyetler iç pazara yönelik faaliyetlerden ana hatlarıyla teslim, ödeme ve hukuki süreçler 
kapsamında ayrışmaktadır. Çağdaş hukuk devletlerinin dayattığı ülke içi hukuki yapı iç ticarette firmalara 
bir güven zemini oluşturmaktadır. Yine ülke içi iktisadi kurumların tesis edilmiş olduğu bir piyasa yapısı 
firmalara ödemeler konusunda büyük ölçüde güvence sağlamaktadır. Bununla birlikte sınır ötesi ticari 
faaliyetler bağlamında değerlendirilecek olursa, her ülkenin hukuki yapısı ve iktisadi kurumsallaşma 
seviyesi farklılaşmaktadır. Bununla birlikte dış ticarete yönelik olarak ortaya çıkan fırsatlar da iç ticaretten 
farklılaşabilmektedir. Dış ticaret, özellikle iç pazarın büyük oranda doygunluğa ulaştığı ekonomilerde 
yerleşik firmalara yeni pazar fırsatları sağlayarak eşsizlik fırsatlar yaratabilir. Dahası ülkenin sahip olduğu 
bir takım ekonomik üstünlükler dış ticaret vasıtasıyla diğer ülkelere aktarılarak büyük bir katma değer 
yaratılabilir.  

Ülkelerin sağladığı fırsatlar ve oluşturduğu riskler yine ülkelerin makro planları kapsamında ortaya 
konulabilir fakat mikro ölçekte dış ticaret girişiminde bulunan firmaların söz konusu fırsat ve tehditleri 
idrak edebilmeleri de sektörel gelişimin analizinde vazgeçilmez bir unsurdur. Makro politikalar mikro 
kararları etkileyebildiği ölçüde girişimciliğin desteklenmesi mümkün olacaktır. Bu kapsamda çalışmamız 
dış ticaret girişimcilerinin fırsat, tehdit ve risklere ilişkin algılarının belirlenmesi açısından önemlidir.  

1. TEORİK ARKA PLAN 

Dış ticaret ulusal sınırların dışında gerçekleştiğinden hem ulusal hem de uluslararası anlaşmalardan oluşan 
bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda ele alındığında, dış ticaret, yurtiçi ticaret işlemleri ile 
karşılaştırıldığında risk seviyesi yüksek bir ticaret şekli olarak görülmektedir. Risk, dış ticaret girişimciliği 
açısından incelendiğinde; ihracatçı ve ithalatçı arasındaki mesafenin uzunluğu, başka ülkelerin 
kanunlarının ve para birimlerinin kullanılması, dış ticaret sürecine banka, gümrük, nakliye şirketi ve sigorta 
şirketi gibi farklı aracıların girmesi belirsizlik seviyesini arttırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
yönden değerlendirildiğinde, dış ticaret girişimciliği sürecindeki risk unsurlarının incelenmesi ve 
belirsizliklerin ortadan kaldırılması, işletmeleri dış ticaret yapmaya motive edici unsurlar olarak 
görülmektedir. 

Teknolojinin gelişmesi ve küreselleşmenin dikkate değer sonuçların bir tanesi şüphesiz dış ticaretin ve dış 
ticarete dayalı rekabetin artmasıdır. Dış ticarete dayalı olarak artan rekabet ithalat ve ihracat bağlamında 
ele alındığında, iç pazarlara yansıyan sorunları da beraberinde getirmektedir.  Bu nedenle devletler, 
uluslararası sorumluluklarına tehdit edici unsurları bertaraf edebilmek için çeşitli korumacı yol ve 
yöntemler benimsemektedir. Devletlerin izledikleri bu yaklaşımların sonucunda da dış ticaret girişimcileri, 
dış pazarlarda farklı birçok engel ve sorunlarla karşılaşmaktadır. Karşılaşılan bu engel ve sorunlar, dış 
ticaret girişimcilerinin eşit şartlarda rekabet edebilme şansları ortadan kaldırmaktadır. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde dış ticaret girişimcileri için yeni pazarlara girmek ve akabinde büyüme hedeflerini 
gerçekleştirmek alternatif stratejilerden sadece biri olarak görülmektedir. Dış ticaret girişimcileri pazara 
girmeye çabalarken pazarın mikro ve makro çevre değişkenleri, dış ticaret girişimcileri için gerçek ve suni 
engelleri ortaya çıkarmaktadır. Dış ticaret girişimcileri pazarın dinamiklerini dikkate alarak hem büyüme 
amacına ulaşmak hem de söz konusu engelleri aşmak zorunluğu içerisine girmektedir. Ayrıca dış ticaret 
girişimcileri, pazarda oluşan direncin üstesinden gelerek durumu avantajlı hale getirerek bir motivasyon 
unsuruna çevirmek istemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından düşünüldüğünde dış ticarete 
yönelik farklı tehdit ve motivasyon unsurları bulunmaktadır.  Bu nedenle dış ticaret girişimcileri 
motivasyonunu üst düzeye çıkararak giderek artan bir şekilde ihracata yönelmekte, fakat ihracata yönelik 
bu çabaları çeşitli tehditleri de beraberinde getirmektedir.   

Ticaret, doğası gereği risk barındırdığından, dış ticarete yönelik riskleri (Atabey, 2004; Çalışkan,2009; 
Duranoğlu, 2013);  

• Ticari risk 

• Politik risk  

• Alıcı riski 

• Ülke riski  
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• Taşıma/hasar riski 

• Reklamasyon riski 

• Dokümantasyon riski   

• Doğal (tabii) riskler  

• Sosyo-kültürel riskler  

olarak ele almak mümkündür. Bu bağlamda, dış ticarette muhatap olunan kişi ve kurumların iyi analiz 
edilmesi, alıcının örf ve adetlerinin dikkatlice incelenmesi, dış ticaretin gerçekleştirildiği kültür hakkında 
bilgi sahibi olunması, yabancı dilin etkin bir şekilde kullanılması, taşıma ve teslim şeklinin ayrıntılı bir 
şekilde belirlenmesi ve ödeme için gerekli düzenlemelerin yapılarak ödemenin garanti altına alınması dış 
ticaret girişimcilerinin dikkat etmesi gereken konularda öncelik taşımaktadır. 

Dış ticaret girişimcileri için pek çok ülkeye ihracat yapabileceğini düşünmek yeni bir vizyona sahip olmak 
anlamına gelmektedir (Kaya, 2015). Böyle bir vizyona sahip olan dış ticaret girişimcisini yeni pazarlara 
açılmaya motive eden unsurların da varlığından söz etmek mümkündür. Dış ticaret yapmaya motive eden 
nedenler incelendiğinde (Kaya,2015);  

• Dünya nüfusu düşünüldüğünde girilebilecek pazarların büyüklüğü ve müşteri sayısı cezbedici 
niteliği 

• Dış ticarete yönelik devlet teşviklerinden yararlanma isteği ve teşviklerin itici gücü 

• Diğer kültürlerle gerçekleştirilen ilişkilerin firmaya gelişme motivasyonu sağlaması 

• Pazar çeşitlendirme fırsatlarının riski dağıtıcı etkisi 

• Rakipler nedeniyle daralan iç pazara bağlı kalmanın aksine dış pazarda rekabet edebilme isteği 

• Firma ve markanın yurtdışında tanıtılma imkanı 

• Yeni iş sahalarının açılması 

• İhtiyaç fazlası ürünlerin değerlendirilme imkanı 

• Sermaye birikimi sağlamada yakalanacak fırsatlar 

gibi motive unsurlarının varlığından söz edilebilir. 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı dış ticaret girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Bu bağlamda bu 
araştırma, dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara yönelik risk algıları ve dış ticarete yönelik tehdit unsurları 
ile birlikte dış ticaret yapmaya motive eden faktörler ve dış ticarete yönelik fırsatların neler olduğunun 
belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmada cevap aranan sorular şu şekilde sıralanabilir: 

• Dış ticaret yapmaya (dış pazara açılmaya) motive eden unsurlar nelerdir? 

• Dış ticarette risk olarak görülen unsurlar nelerdir? 

• Dış ticarette fırsat olarak görülen unsurlar nelerdir?  

• Dış ticarette tehdit olarak görülen unsurlar nelerdir? 
 
Türkiye’nin dış ticaret konusunda oluşturduğu stratejik plan ve verdiği teşvikler, dış ticaret alanında 
gerçekleşen yatırımları her geçen gün biraz daha arttırmaktadır. Yatırımların artması beraberinde de yeni 
bir pazar olarak dış ticaret girişimciliği terminolojisini beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda 
değerlendirildiğinde, ilgili yazında dış ticaret girişimciliğine yönelik yapılan çalışma sayısının sınırlı olması 
bu çalışmayı önemli bir hale getirmektedir. Bu nedenle dış ticaret girişimciliği üzerine yürütülen bu 
araştırmada yer alan sorulara bulunan cevapların, hem bu alanda çalışan araştırmacılar hem de internet 
üzerinden faaliyet gösteren işletmeler için faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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2.2. Araştırmanın Örneklemi ve Verilerin Toplanması 

Araştırmanın örneklemini Sakarya ilinde faaliyette bulanarak dış ticaret yapan firmalardan kolayda 
örnekleme yöntemiyle belirlenen 10 firma oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Kasım 2017’de gönüllü 
katılım esasına göre araştırmaya katılmak isteyen 10 dış ticaret girişimcisinden elde edilmiştir. Araştırmada 
nitel bir araştırma yaklaşımı benimsenerek veri toplama aracı olarak biçimsel mülakat tekniğinden 
yararlanılmıştır. Araştırma bağlamında veri toplamak için kullanılacak olan mülakat formunun yapısının 
oluşturulmasında ve soruların tasarlanmasında Coşkun ve diğ. (2017) ve Yıldırım ve Şimşek (2013)  
kaynaklarından yararlanılmıştır. Biçimsel mülakat formunda yer alacak soruların belirlenmesinde literatür 
taraması ve odak grup çalışmasından faydalanılmıştır. Soruların net ve açık bir biçimde ifade edilmesi ve 
anlaşılabilirliği için pilot çalışma yapılmış ve gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

Dış ticaret girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, biçimsel 
mülakat ile elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Katılımcıların her bir soruya ait verdikleri 
cevaplar incelenerek temalar oluşturulmuş ve her bir temanın tekrarlanma sıklığı ve yüzdesini (%) ortaya 
koyabilmek amacıyla veriler SPSS 23.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir. Nicel bir yaklaşım kullanılarak 
gerçekleştirilen sıklık analizi ile elde edilen bulgular frekans ve yüzde dağılımları olarak tablolar şeklinde 
izleyen kısımda sunulmuştur.   

2.3. Veri Analizi ve Bulgular 

Bu bölümde, araştırma kapsamında analize tabi tutulan verilerle ilgili istatistiksel bilgilere yer 
verilmektedir. 

2.3.1. Katılımcıların Genel Özellikleri  

Araştırma kapsamında yer alan ve dış ticaret yapan 10 katılımcıya ait özellikler değerlendirildiğinde, 
katılımcıların tamamının erkek olduğu, evli olanların çalışmanın %80’ini oluşturduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. Yaş dağılımı, 61 ve üzeri yaşa sahip katılımcıların oranının %30 olduğunu, 41-50 yaş arasında 
bir yaşa sahip olan katılımcı sayısının ise sade 1 olduğunu ortaya koymaktadır. Eğitim durumu dikkate 
alındığında ise lise mezunu olanların, katılımcıların %40’ını oluşturduğu ve yükseköğretim görmüş 
olanların oranın ise %20 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

2.3.2. Firmalara İlişkin Özellikler 

Araştırma kapsamında yer alan ve dış ticaret yapan 10 katılımcının sahip oldukları firmalara ilişkin 
özellikleri değerlendirildiğinde 10 yıldan daha az faaliyet gösteren firma oranı araştırmanın % 60’ını 
oluştururken 21 yıl ve üzerinde faaliyette bulunan firma oranı % 20’dir. Katılımcıların dış ticaret yapma 
süreleri dikkate alındığında 1-3 yıl arası dış ticaret yapan firma oranı % 80 olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 
Dış ticaret yapılan sektörler ise “Orman Ürünleri” (%10), “Tarım ve Hayvancılık” (%30) ve “Makine ve Metal 
Sanayii”dir (% 60). 

2.3.3. Dış Ticaret Yapmaya (Dış Pazara Açılmaya) Motive Eden Unsurlar 

Katılımcıların dış ticaret yapmaya (dış pazara açılmaya) motive eden unsurların neler olduğuna yönelik 
bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. 
 
Tablo 1: Dış Ticaret Yapmaya (Dış Pazara Açılmaya) Motive Eden Unsurlar* 

Motivasyon Unsurları 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si f % 

Para akışı 7 17,1 70 

 Büyüme arzusu 7 17,1 70 

Devletin dış ticarete yönelik teşvikleri 7 17,1 70 

Yurt dışında tanınma arzusu 5 12,2 50 
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Yabancı kültürlerle çalışmanın sağladığı olanaklar 4 9,8 40 

 Yurt dışı talep 2 4,9 20 

Kaliteli ticaret gerçekleştirebilme 2 4,9 20 

 İç pazarın daralması 2 4,9 20 

Uluslararası firma olma isteği 2 4,9 20 

Ödeme garantisi 1 2,4 10 

Yüksek kar oranı 1 2,4 10 

Pazarın çekiciliği 1 2,4 10 

 Toplam 41 100 410 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 
 
Tablo 1’de yer alan ve katılımcıları dış ticaret yapmaya diğer bir deyişe dış pazara açılmaya motive eden 
nedenlere ait cevaplar incelendiğinde, cevaplayıcıların büyük bir bölümünün (% 70) “para akışı”, “büyüme 
arzusu” ve devletin dış ticarete yönelik teşviklerinin” ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Cevaplayıcıların % 
50’si “ yurt dışında tanınma arzusunu” dış pazara açılmaya yönelten sebepler arasında ikici sırada 
görürken, “yabancı kültürlerle çalışmanın sağladığı olanaklar” yanıtını veren cevaplayıcıların oranı % 40 
olarak ile üçüncü sırada yer almaktadır.  

2.3.4. Dış Ticarete Yönelik Risk Algısı 

Dış ticaret girişimcilerinin dış ticarette neleri risk olarak gördüklerine yönelik cevaplarından oluşan 
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Dış Ticarete Yönelik Risk Algısı* 

Risk Algısı 
Cevaplar Cevaplayıcıların 

%’si f % 

Gümrük sorunları 5 17,2 50 

Ödeme problemleri 3 10,3 30 

Firmaya güven sorunu 3 10,3 30 

Ülkeye yönelik riskler 2 6,9 20 

Suni/yalancı talep 2 6,9 20 

Kur farkı 2 6,9 20 

Sözleşmeye yönelik sorunlar 2 6,9 20 

 Tecrübe eksikliği 2 6,9 20 

Terör 2 6,9 20 

Finansal riskler 2 6,9 20 

 Ulaşıma/lojistiğe yönelik riskler 1 3,4 10 

Devletlerarası sorunlar 1 3,4 10 

Hükümetin dış ticaret politikaları 1 3,4 10 

Politik riskler 1 3,4 10 

 Toplam 29 100 290 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 

Tablo 2’de yer alan ve katılımcıların dış ticarette neleri risk olarak gördüklerine yönelik cevaplar 
değerlendirildiğinde, cevaplayıcıların yarısının gümrük problemlerini risk olarak gördüğü karşımıza 
çıkmaktadır. “Ödeme problemleri” ve “firmaya güven sorunu” cevabını veren katılımcı sayıları her biri için 
3 iken, ülkeye yönelik riskler, “suni/yalancı talep, “kur farkı”, sözleşmeye yönelik sorunlar”, ”tecrübe 
eksikliği”, ”terör” ve finansal riskler cevabını veren katılımcı oranları birbirine eşittir. 
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2.3.5. Dış Ticarete Yönelik Fırsatlar 

Katılımcıların dış ticarette neleri fırsat olarak gördüklerine yönelik verdikleri cevaplar kategorize edilerek 
oluşturulan bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. 
 
Tablo 3: Dış Ticarete Yönelik Fırsatlar* 

Fırsatlar 
Cevaplar 

Cevaplayıcıların %’si 
f % 

Pazarın büyüklüğü 9 32,1 90 

Ödeme garantisi 7 25 70 

Ekonomik getirinin yüksek oluşu 5 17,9 50 

Talebin büyüklüğü 3 10,7 30 

Maliyet avantajı 3 10,7 30 

Büyük projelerde yer alabilme 1 3,6 10 

Toplam 28 100 280 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 
  

Katılımcıların dış ticarette neleri fırsat olarak gördüklerine yönelik verdikleri cevaplar ışığında oluşturulan 
Tablo 4 incelendiğinde,  cevaplayıcıların % 90’ı “pazarın büyüklüğünü” dış ticarete yönelik bir fırsat olarak 
görürken, %70’i “ödeme garantisini” bir fırsat olarak görmektedir. “Ekonomik getirinin yüksek oluşunu” 
fırsat olarak gören katılımcı sayısı 5 iken, talebin büyüklüğü ve maliyet avantajını fırsat olarak gören sayısı 
3’tür.”Büyük projelerde yer alabilme” ise sadece 1 katılımcı için fırsat olarak görülmektedir. 

2.3.6. Dış Ticarete Yönelik Tehditler 

Katılımcıların dış ticarette neleri tehdit olarak gördüklerine yönelik bulgular Tablo 4’te yer almaktadır.  
Tablo 4: Dış Ticarete Yönelik Tehditler* 

Tehditler 
Cevaplar 

Cevaplayıcıların %’si 
f % 

Yüksek rekabet 9 30 90 

Gümrük süreçleri 5 16,7 50 

Pazarın değişkenliği 5 16,7 50 

Ülkenin siyasi yapısı 4 13,3 40 

Ekonomik dalgalanma 4 13,3 40 

Müşteriye bağımlılık 3 10 30 

 Toplam 30 100 300 
*Katılımcılardan birden fazla cevap verdiklerinden, frekanslar çoklu cevap setine göre alınmış ve verilen toplam cevaba 
göre oranlanmıştır. 

 
Tablo 4’ te yer alan cevaplar incelendiğinde, cevaplayıcıların tamamına yakını (% 90) “yüksek rekabeti” dış 
ticarete yönelik tehdit olarak görürken yarısı ise “gümrük süreçleri” ve “pazarın değişkenliğini” dış ticaret 
açısından bir tehdit olarak algılamaktadır. “Ülkenin siyasi yapısı” ve “ekonomik dalgalanma” katılımcıların 
4’er tanesi için bir tehdit unsuru oluştururken “müşteriye bağımlılık” ise sadece 3 katılımcı için bir tehdit 
olarak algılanmaktadır. 

3. SONUÇ 

Dış ticaret girişimciliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu araştırma 
bağlamında dış ticaret girişimcilerinin dış pazarlara yönelik risk algıları ve dış ticarete yönelik tehdit 
unsurları ile birlikte dış ticaret yapmaya motive eden faktörler ve dış ticarete yönelik fırsatların neler 
olduğunun ortaya koyulması için dış ticaret yapan 10 kişi ile biçimsel mülakat gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın örneklemini oluşturan dış ticaret girişimcilerinin genel özelliklerinde 61 ve üzeri yaşa sahip 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

60 
 

katılımcıların oranının %30 olduğu, lise mezunu olanların katılımcıların çalışmanın %40’ını oluşturduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Firmaya ilişkin özelliklere yönelik sonuçlar ise 10 yıldan daha az faaliyet gösteren 
firma oranın katılımcıların % 60’ını oluşturduğu, 1-3 yıl arası dış ticaret yapan firma oranı % 80 olduğu ve 
örneklemde yer alan firmaların  %60’nın makine ve metal sanayii alanında yer aldığını göstermektedir. 

Dış ticaret girişimcilerinin dış ticaret yapmaya diğer bir deyişe dış pazara açılmaya motive eden nedenlerin 
başında dış ticaret girişimcilerinin büyük bir kısmı (% 70)  tarafından “para akışı”, “büyüme arzusu” ve 
“devletin dış ticarete yönelik teşviklerinin” geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca dış ticaret girişimcilerinin 
% 50’si “yurt dışında tanınma arzusunu” dış pazara açılmaya yönelten sebepler arasında ikici sırada 
görmekte, “yabancı kültürlerle çalışmanın sağladığı olanakları”  dış ticaret yapmaya motive eden nedenler 
arasında gören yanıtını dış ticaret girişimcilerinin oranı % 40 olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.  

Dış ticarette neleri risk olarak gördüklerine yönelik sonuçlar dış ticaret girişimcilerinin yarısının gümrük 
problemlerini önemli bir risk olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. “Ödeme problemleri” ve “firmaya 
güven sorununu” risk olarak gören dış ticaret girişimcisi sayıları birbirine eşit olarak ortaya çıkmıştır.  Ayrıca 
“ülkeye yönelik riskler”, “suni/yalancı talep”, “kur farkı”, “sözleşmeye yönelik sorunlar”, ”tecrübe 
eksikliği”, ”terör” ve finansal riskler cevabını veren dış ticaret girişimcisi oranları da birbirine eşit olarak 
ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada dış ticarete yönelik fırsatlar incelenmiş ve sonuçlar dış ticaret girişimcilerinin % 90’ının 
“pazarın büyüklüğünü” dış ticarete yönelik bir fırsat olarak gördüğünü, %70’inin ise “Ödeme garantisini” 
bir fırsat olarak gördüğünü ortaya koymaktadır. “Ekonomik getirinin yüksek oluşunu” fırsat olarak gören 
katılımcı sayısı 5 olarak bulunmuş, “talebin büyüklüğü” ve “maliyet avantajını fırsat olarak gören dış ticaret 
girişimcisi sayısı 3 olarak bulunmuştur. ”Büyük projelerde yer alabilme” ise sadece 1 dış ticaret girişimcisi 
için fırsat olarak görmüştür. 

Dış ticarete yönelik tehditlere ait sonuçlar, dış ticaret girişimcilerinin tamamına yakınının (% 90) “yüksek 
rekabeti” dış ticarete yönelik tehdit olarak gördüğünü, yarısının ise “gümrük süreçleri” ve “pazarın 
değişkenliğini” dış ticaret açısından bir tehdit olarak algıladığını ortay koymaktadır.  “Ülkenin siyasi yapısı” 
ve “ekonomik dalgalanma” dış ticaret girişimcilerinin 4’er tanesi için bir tehdit unsuru oluştururken 
“müşteriye bağımlılık” ise sadece 3 dış ticaret girişimcisi için bir tehdit olarak algılanmıştır. 

Çalışmamızda dış ticaret girişimcilerini dış pazarlara açılmaya motive eden unsurlar ve dış ticaret 
girişimcileri tarafından risk ve tehdit olarak görülen unsurların belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Motivasyonu etkileyen faktörlerin en önemlisi “para akışı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda dış 
ticaret girişimcisini motive eden en önemli unsur “döviz elde etmektir” şeklinde yorumlanabilir. Risk olarak 
algılanan en önemli faktör ise gümrüklerde yaşanan sorunlar olarak görülmektedir. Ülkelerin hukuki 
yapıları ve süreçleri değişiklik arz ettiği için gümrük süreçleri dış ticaret girişimciliği açısından önemli 
belirsizlikler doğurmaktadır denilebilir. Tehdit olarak algılanan en önemli faktör ise dış pazarlarda 
karşılaşılan yoğun rekabet olarak karşımıza çıkmaktadır. İç ticaretten farklı olarak dış pazarlarda pek çok 
firma ve ürün yarışmaktadır dolayısıyla dış ticaret girişimcileri iç ve dış pazar yapılarındaki ayrışmayı bir 
tehdit olarak değerlendirmektedirler.  

KAYNAKÇA 
Atabey, A. (2004). Dış Ticaret (Ders Notları), 1.Baskı, İstanbul: Nobel Yayın Dağıtım. 

Coşkun, R., Altunışık, R. ve E.  Yıldırım (2017) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Güncellenmiş 
9.Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık. 

Çalışkan, A.E. (2009). DIŞ Ticaret İşlemlerinde Risk Yönetimi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara 
Üniversitesi SBE. 

Duranoğlu, A. (2013). Lojistik ve Dış Ticarette Risk ve Riskten Kaçınma Yolları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul: Maltepe Üniversitesi SBE. 

Kaya, F. (2015). Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi: Yeni Mevzuat ve Belgeler, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, İstanbul: Beta 
Yayıncılık. 

Yıldırım, H. ve A. Şimşek (2013).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.  



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

61 
 

Vaso Cubriloviç ve “Arnavutların Göçü” 

Dr. Ali Erken1 

1Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, ali.erken@marmara.edu.tr 

 
Özet: Krallık Yugoslavya’sı Boşnak, Arnavut ve Türk olmak üzere 1.5 milyona yakın Müslüman vatandaşa sahipti. 
Müslüman toplum 1918-1930 yılları arasında eğitimde ve sosyal hayatta nispeten geniş haklara sahip oldu. Ancak 
1931 senesinde Kral Aleksandar’ın öldürülmesi ve Avrupa’da aşırı milliyetçiliğin yükselişi Yugoslav Krallığı’ndaki iç 
politikaları da etkiledi. Özellikle Türkler ve Arnavutlara karşı yürütülmeye başlanan siyaset her iki azınlığı da rahatsız 
etmeye başladı. 1930’ların sonuna doğru Sırp entelektüel Vaso Cubriloviç “Arnavutların Tehciri” planını ortaya koydu. 
Çok tartışılan bu plan Arnavutların “Güney Yugoslavya”dan tehcirinin nasıl olacağını detaylı bir şekilde anlatılıyordu. 
Metinde öne sürülen fikirler sonraki yıllarda Yugoslav ve Sırp siyasetine ışık tutar. Bu sunum Vasa Cubriloviç’in metnine 
dayanarak 1930 sonrasında Güney Yugoslavya’daki Arnavutların zorunlu göçü tartışmasına katkı sunmayı amaçlar. 

Anahtar Kelimeler: Milliyetçilik, Arnavut Azınlık, Yugoslavya-Türkiye İlişkileri, Zorunlu Göç, Sırp Milliyetçiliği, Ulusal 
Coğrafya 

 

Abstract: There were nearly 1.5 million Muslims living in the Kingdom of Yugoslavia. The Muslim Community in the 
Kingdom enjoyed certain rights in social life and education between 1918 and 1930. Yet the assassination of King 
Alexander in 1931 and the rise of extreme nationalism in Europe influenced domestic politics in the Kingdom of 
Yugoslavia as well. Especially the Turks and Albanians have become increasingly uneasy with the changing attitude 
of political authorities. In the late 1930s Vaso Cubrilovic, a prominent Serbian intellectual, raised the idea of “the 
expulsion of Albanians”. The plan discussed in detail the expulsion of Albanians from “South Yugoslavia”. 
Cubrilovic’s ideas sheds light to the Yugoslavian and Serbian politics towards minorities in later periods. Based on 
the text of Cubrilovic, this presentation aims to contribute to the debate of forced migration of Albanians in 
Yugoslavia    

Key Words: Nationalism, Albanian Minority, Yugoslavian-Turkish Relations, Forced Migration, Sırp Milliyetçiliği, 
National Geography 

Giriş 

Çoğunlukla Arnavut ve Türk nüfusun yaşadığı Manastır, Makedonya, Kosova ve Metohija bölgeleri 
Osmanlı’nın 93 Harbi ve Balkan Savaşlarından sonra bölgeden çekilmesiyle Sırp egemenliği altına girdi. I. 
Dünya Savaşı öncesi Sırp Krallığı’nın yönettiği bölgeler Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı kontrolüne geçti ve 
zaman içinde Yugoslavya ismini aldı. Savaşlardaki yoğun baskı ve katliamlara rağmen bu bölgede yaşayan 
Müslüman nüfusu tamamen yok olmadı ve hatta bazı şehirlerde Müslümanlar çoğunluk olmayı sürdürdü. 

Özellikle Arnavut nüfus arasında Osmanlı son döneminden itibaren başlayan bir bağımsızlık hareketi 
olmasına rağmen bu hareketin devletleşmeye dönüşmesi sorunlu olmuştu. Batılı devletler tarafından fazla 
destek görmeyen Arnavutlar Osmanlı’nın yıkılışı sürecinde bağımsız bir devlet kurmak noktasında sadece 
Adriyatik’e kıyısı olan ufak bir bölge ile yetinmek zorunda kaldılar. Buna mukabil Arnavut nüfusun yaşadığı 
diğer bölgeler Sırp egemenliğinde kaldığı için Arnavutlar da azınlık konumuna düştüler. 

Sırp yetkililer 1914’den sonra Arnavut nüfus hakkında çeşitli yaptırımları devreye sokmaya çalıştılar. 
Arnavutların ufak da olsa Arnavutluk Krallığı ile ilişkisinden endişe ediyorlar, Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından da kullanılabileceklerini düşünüyorlardı. Nitekim Türkiye de 1923’den sonra bölgede yaşayan 
Arnavut nüfusu vatandaşlığa kabul etmeye başlamıştı. Cumhuriyet yöneticileri nezdinden bölgede yaşayan 
insanlar Türkçe konuşabildikleri müddetçe Türk vatandaşlığı açısından sorun yaşamayacaktı. Makedonya 
ve Kosova’da da Türk ve Arnavut kimlikleri oldukça iç içe girdiğinden Arnavutların büyük çoğunluğu Türkçe 
biliyor ve iletişim kurabiliyordu. 

Arnavut nüfusun Türkiye’ye göçünün kademe kademe devam etmesi Arnavut milliyetçileri nezdinde 
tepkiyle karşılaşıyordu. Çünkü göç devam ettiği müddetçe Makedonya ve Kosova’daki Arnavut nüfus 
azalıyordu. Ayrıca Türkiye’ye giden Arnavutların kendi kimliklerinden uzaklaştığını düşünüyorlardı. Bu 
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kaygılar sonucunda bir grup Arnavut aydını Birleşmiş Milletler’e yaptıkları başvuruda hem Yugoslav 
Krallığını hem de Türk yönetimini şikayet etmişlerdir. Buna göre Arnavutların temel hak ve özgürlükleri 
Krallık hükümeti tarafından ihlal edildiği gibi zorunlu göçe tabi tutulmaktadır ve Türkiye devleti de 
kendilerine vatandaşlık vererek asimile etmeye çalışmaktadır. Bu açıdan Türkiye’nin yaptığı Arnavutları 
asimile etmek ve kendi ihtiyacı olan insan gücünü Arnavutlar sayesinde doldurmaya çalışmaktadır.   

Yugoslav Krallığı’nın daha ciddi uygulamaları ise 1930’lu yıllarda devreye girer. Sırp milliyetçiliği özelinde 
“Sırp olmayan” unsurlara karşı bakış çoğunlukla agresif ve dışlayıcı olmuştur. Bu bakış Boşnaklar 
“Türkleşmiş”, Türkler ise “İşgalci” olarak kabul etmiştir. Arnavutlar ise Sırpların tarihsel egemenlik 
alanlarını tehdit eden “yayılmacı” bir azınlık unsur olarak addedilmiştir. Sırp milliyetçilerine göre garklı bir 
dil konuşan ve çoğunluğu Müslüman olan Arnavutlar kısmen yönetilebilirler, ancak Sırp kültür ve 
yaşayışına adapte olmalarının imkanı yoktur. Bu yüzden Arnavutların asimile edilmesi gibi bir plan söz 
konusu olmamalıdır. Mesela Boşnaklar “Slav” olmaları nedeniyle asimile edilebilecek bir toplum olarak 
addedilir. Ancak Arnavutların azınlık olarak yönetilmeleri daha zordur. 

2. ARNAVUTLARIN TEHCİRİ 

1930larda Sırp aydınlarından Vasa Cubrilovic “Arnavutların Tehciri” meselesini gündeme getirir. Aslen 
Bosna Krajina’lı olan Cubriloviç gençliğinde Sırp milliyetçi hareketine katılır ve 1914 senesinde Avusturya 
Kralı Ferdinand’ın öldürülmesi hadisesinde rol alır. Gençlik yıllarında Yugoslav topraklarında yaşayan 
Alman, Macar ve Arnavut azınlıkların tamamının topraklarından çıkarılmasını savunur. 1938 senesinde 
Arnavutlar hakkındaki görüşlerini ifade ettiği bir konuşması ancak 50 sene sonra yani 1988 senesinde 
devlet arşivlerinde kamuya açık hale getirilmiştir. Bu konuşmanın metni Cubriloviç ve dönemin Sırp 
aydınlarının “Arnavutların tehcirine” dair fikirlerini yansıtmaktadır.  

Cubrilovic Arnavut meselesini “varlıksal” bir problem olarak ele alır. Ona göre Arnavutlar hiçbir şekilde 
Sırp toplumuna entegre olamayacaklardır ve gelecekte Sırpların egemenliğini tehdit etme riski söz 
konusudur. Özellikle Kosova ve Methodija bölgesinde Arnavut yayılmacılığının tarihsel olarak devam ettiği, 
bu bölgede yaşayan Sırpların göç etmek zorunda kaldıklarını belirtir. Arnavut nüfus artışının da Sırplardan 
hızlı olduğunun altını çizer. Cubriloviç’e göre asimilasyon şansı olmadığına göre Arnavutlar’a karşı 
yapılabilecek tek şey devlet baskısı uygulayıp göçe zorlama olmalıdır. Göçün gerçekleşmesi için de bazı 
uygulamaların başlatılmasını önerir. Öncelikle Kosova’daki Şar dağları eteklerine ve Mitroviça-İpek 
bölgelerinin olduğu kısımlara Sırp yerleşimcilerin iskan edilmesini savunur. Buralara yerleştirilecek olan 
Sırp köylüleri devlet desteğiyle beraber Arnavut yerleşimcileri bölgeden kaçırtmalıdır. Cubrilovic’e göre 
Sırp yerleşimciler gerekirse şiddet uygulamalı ve Arnavutlar üzerinde baskı oluşturmalıdır. Cubriloviç 
Arnavutların doğal sınırlarının Kosova ve Batı Makedonya’yı kapsamadığına inanır. Ona göre Kosova-
Methojia bölgesi tarihsel olarak Sırp toprağıdır ve Osmanlı hakimiyeti döneminde buradaki Sırplar yerlerini 
terk etmiş veya terk ettirilmiştir. Makedonya’da da aynı durum geçerlidir. Özellikle Debre, Ohri, 
Kalkandelen, Kırçova, Prilep gibi bölgelerde artan Arnavut nüfus Sırplar nezdinde “yayılmacılık” olarak 
algılanmıştır. Arnavutluk ile sınır oluşturan bu bölgelerin de Sırplaştırılması gerektiği düşünülür. Coğrafi 
açıdan bu şekilde detaylı bir analiz sunan Cubriloviç aslında büyük Sırp (veya Slav) devletinin sınırlarını da 
tanımlamış olmaktadır. 

Cubrilovic’in bir diğer planı Türkiye devleti ile anlaşma yapmaktır. Ona göre Türkiye’nin Yunanistan ile 
nüfus mübadelesi kendileri için bir örnek olabilir. Türk yöneticiler ile görüşülüp Arnavutları kabul etmeleri 
sağlanabilirse Kosova ve Makedonya’daki Arnavutlar’ın Türkiye’ye gitmeleri önünde bir engel 
kalmayacaktır. Cubrilovic bu teklife Türkiye’nin de olumlu yaklaşacağını düşünmektedir çünkü Türkiye’nin 
de Anadolu topraklarını doldurmak için insana ihtiyacı vardır. Cubriloviç bu esnada Makedonya ve 
Kosova’da yaşayan Türklerden fazla bahsetmez. Onun açısından gelecekte asıl tehdit Arnavutlardır. Genel 
olarak Sırp yöneticileri elitlerinin bu tutumu Türkiye’nin 1923 sonrası dış politikadaki tutumu ile de doğru 
orantılıdır. Türkiye “Dış Türkler” özelinde yakın coğrafyadaki komşu devletlerin iç işlerine karışmama 
tavrını benimsemiş ve bu açıdan Yugoslav yöneticileri de Türk toplumuna yönelik göç ve asimilasyon 
siyasetinde Arnavutlara nazaran biraz daha farklı bir yönelim geliştirmiştir. Ancak Yugoslavya özelinde 
Türk-Arnavut kimliklerindeki iç içe girmişlik ve Türkler arasında ciddi bir varlıklı kesimin bulunması periodik 
olarak Türk nüfusun da göçe zorlanmasını beraberinde getirmiştir. 
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Cubriloviç’in bu fikirlerinin genel bir kabul gördüğünü söylemek mümkündür. Kendisi Krallık 
Yugoslavya’sında önemli bir entelektüeldir ama Tito zamanı Yugoslavya’da da bakanlık yapmıştır. Sırp 
yönetici ve aydın kesimi nezdinde “Güney Yugoslavya” meselesi olarak görülen bu konunun “Slav 
Olmayan” unsurlardan temizlenip çözülebileceğine dair ortak bir kanaat oluşmuştur. Bu kanaatin 
oluşmasında, yukarıda not ettiğimiz üzere, Sırp milliyetçiliğinin bakış açısı ve bölgedeki yerel unsurların 
dirençleri de etkili olmuştur. Arnavutlar hem din hem de dil ve kültür açısından farklı olan Sırpların 
yönetimi altında Sırplaştırma politikalarına ciddi mukavemet gösterirler (Türkler açısından da bu durum 
aynıdır). 1914-1939 yılları arasında Arnavut ve Türk toplumları bazı haklardan faydalansalar da zaman 
zaman mülkiyet gasbı, vatandaşlık haklarında ayrımcılık ve dini yaşayış alanında kısıtlamalar ile karşı 
karşıya kalmışlardır. Nitekim Cubrilovic de bu kısıtlayıcı uygulamaların Arnavutların Krallık Yugoslavya’sını 
terk etmeleri için bir araç olarak kullanılması gerektiğini savunmuştur. 

3. SONUÇ 

Ulus-devletleşme sürecinde toplumu homojenleştirmenin ortak bir kaygı olduğunu kabul etmek 
mümkündür. Ancak Balkanlar özelinde bu uygulamaların getirdiği sorunlar “zorunlu göç” ve “tehcir” gibi 
yöntemler ile aşılmaya çalışılmıştır. Cubriloviç tarafından 1938 senesinde kaleme alınan bildiri de bu 
yaklaşımın en somut örneklerinden birini oluşturur. 1930’ların sonunda Avrupa’da aşırı milliyetçilik ve 
faşizmin de yükselişi göz önüne alındığında bir toplumun yaşadığı yerleri terk etmeye zorlanması makul 
bir uygulama olarak gündeme alınmıştır. Bu plan 1930’ların sonunda uygulanamamış olsa dahi Yugoslavya 
döneminde zaman zaman tekrar gündeme gelmiştir 1950 ve 1960larda yaşanan göçler de yine bu bakış 
açısının izlerini taşımaktadır. 1992-1995 yıllarında Bosna, 1999-2001 arası Kosova’da meydana gelen 
saldırılar da yine “tehcir” ve etnik siyasetin yine Sırp aydınlar ve politikacılar nezdinde geçerliliğini 
koruduğunu göstermektedir. 
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Abstract: Whether the firms finance their non-cash components of net working capital by using either bank credit or 
trade credit rests as a question of liquidity or a result of decisions made therein. The study tries to reveal the stance 
in the long-term with respect to the net working capital generated by the current balance sheet aspects especially 
other than cash and cash equivalents. After aligning accounts receivables and trade credit, the study compares 
financial or bank credit with cash and cash equivalents and other ratios, all as a percentage of short-term liabilities, 
so as to build a long-term evaluation of the inventory effect with the long-term data of the various businesses of 
agriculture sector in Turkey. We have used the real sector statistics and data archives of the Central Bank of the 
Republic of Turkey in terms of last three years aggregate balance sheet averages from 1998 to 2015 for each year in 
the sector A of the NACE II classification. The results endorse that the inventories, which are the leading component 
in proportion, could not have been financed without the support of short-term bank credit, since account receivables 
and trade credit move together in a long-term balance. Thus, inventories have apparently been the only factor which 
could generate net working capital within its non-cash components in the evidence of the agriculture firms. Hence, 
the study collates recommendations on the attainment of a trade credit level beyond accounts receivables in the 
finance of the non-cash components of net working capital in order to reach a better complexion of liquidity.   

Key Words: Financial analysis, net working capital, inventories, short-term liabilities. 

JEL Classification: G20, G30, G40, M40. 

1. Introduction 

Liquidity is also assessed by the use of net working capital, since all of the liquidity indicators are related 
with working capital in all aspects (Beaver, 1966; Altman, 1968; Altman and Narayan, 1997) for the 
business finance with short-term liabilities and they are worth considering in all sectors and industries 
(Drever and Hutchinson, 2007) both in the short and long run. Though higher short term liabilities would 
rather deteriorate, a fit current ratio could only indicate competence in liquidity (Min and Lee, 2008). 
Regardless of scale, sufficiently present liquidity and liquidity ratios are among the common indicators of 
the credit worthiness for any scale or type of business (Abdou and Pointon, 2011; Chen et al., 2011). Yet 
for another aim Aktas et al. (2015) worked on the components of net working capital, which is scaled by 
sales, and they used the term as the total of inventory and accounts receivables less payables. Thus, the 
inventory component will stand alone in the case where accounts receivables and payables align. 
Nonetheless, Acikgoz and Apak (2017a) reveals that trade credit, rather than bank credit, has been the 
only sustainable source in generating net working capital for all sectors in the long-run in Turkey. As a 
different sector instance, Motlicek et al. (2015) focus on manufacturing sector for which they have found 
net working capital and costs linked with significant correlations including inventory. This study, however, 
takes agriculture sector in the spot and claims that a similar impact of inventories, as the leading among 
the non-cash components of net working capital, exists thereby as well. And since financial constraints 
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may also lead firms to have a higher level of inventories (Dasgupta et al., 2014) within the components of 
net working capital, we hereby try to basically reveal their impact. 

Non-cash components of net working capital are expectedly financed by using either bank credit or trade 
credit in the short-term. There the liquidity position of a given firm depends on the decisions which in fact 
have already been made, however those decisions may change upon sectoral circumstances as well. The 
study focuses on the agriculture sector or the Sector A, which has been rarely studied on financial analysis 
amongst the leading industrial crossings. We therefore attempt here to reveal the liquidity stance in the 
long-term with respect to the net working capital generated. In order to generate a sustainable level of 
net working capital for a specific sector or industry, the study hereby introduces a novel approach for the 
liquidity containment of the nonfinancial firms by evaluating the components and their proportional 
contribution to reach better liquidity.  

The results confirm that the inventories could not have been financed without the support of the short-
term bank credit, since account receivables and trade credit move together in a long-term steadiness. 
Therefore, inventories have apparently been the only factor which could generate net working capital 
within its non-cash components in the evidence of the agriculture firms. We consequently offer our 
suggestions on some potential liquidity strategies to follow. The evidence of mainly agriculture 
(agriculture, forestry, and hunting or fishery) sector in Turkey and a long-term appraisal of 20 years leads 
the study to collate recommendations on the attainment of a trade credit level which could better be 
beyond accounts receivables in the finance of the non-cash components of net working capital in order 
to reach a better nature of liquidity.  

2. Methodology 

We primarily concentrate on the current balance sheet aspects excluding cash and cash equivalents after 
diagnosing the alignment within accounts receivables and trade credit. Then, the study compares financial 
and bank credit with cash and cash equivalents and other liquidity ratios, all as a percentage of short-term 
liabilities, so as to build a long-term evaluation of the inventory effect with the long-term data. The study 
reoffers a fundamental data evaluation of the selected businesses of agriculture sector in Turkey with the 
real sector statistics and data archives of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) in terms of 
last three years aggregate balance sheet averages from 1998 to 2015 for the sector A of the NACE II 
classification (Acikgoz et al., 2016; Apak et al., 2016). The study uses the raw data consisting of 2,056 firms 
selected of all scales (an overall average of 120 firms for each year) in the time span of 20 years (1996 – 
2015) operating mainly in the agriculture sector. We have evaluated the aggregate balance sheet totals 
of current assets and liabilities for all last three years’ averages of 18 presented years (1999 – 2016) in 
order to reach moving liquidity ratios or indicators as percentage averages for the long run. For instance, 
the aggregate average of the raw data for the year 1998 is the average of last three years (1996-1997-
1998) offered by CBRT in 1999 and so on till 2016. Methodological calculations have been conducted on 
the raw data after transferring in percentages from the total balance sheet of Agriculture, Forestry and 
Fishery Sector or Sector A (NACE Rev II, nonfinancial businesses) obtained from CBRT data archives 
(namely excluding fishery and as agriculture, forestry and hunting up to 2011). The raw data also includes 
corrected financial statements in terms of inflation for the year 2004 as an exception.  

Liquidity ratios and/or indicators used in the study are: CR (Current Ratio), QR (Quick Ratio), C&CER (Cash 
and Cash Equivalents Ratio), NWC (Net Working Capital) as a percentage of STL (Short-Term Liabilities); 
STFC (Short-Term Financial Credit) as a percentage of STL, STBC (Short-Term Bank Credit) as a percentage 
of STL, STI of LTBC (Short-Term Installments of Long-Term Bank Credit) as a percentage of STL, AR (Account 
Receivables) in the short-term as a percentage of STL, TC (Trade Credit) in the short-term as percentage 
of STL, and Inv (Inventories) as a percentage of STL as well.  

Unless otherwise stated, the ratios or indicators are all calculated as a percentage of the STL. To explore 
the cruise of STL in the long-run, the study also discovers STL as a percentage of TA (Total Assets) to ensure 
that the CA (Current Assets) current assets side of the NWC, which is used as the positive difference of CA 
and STL, are rather on the spot amongst liquidity indicators.  
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The study also stores some of the descriptive liquidity characteristics which are presented in minimums, 
maximums, and averages of the firms in the agriculture sector of Turkey. The novel method of the study 
comes with the calculations which compromise the proportional contribution of NWC components. After 
the appraisal on the raw data for the selected liquidity indicators and NWC components, we then present 
and confer the findings so as to consider the implications and suggestions in the conclusion. 

3. Findings and Discussion 

In order to attempt paying back the outlying liabilities (Al-Attar and Hussain, 2004), decent liquidity comes 
in terms of current assets along with an affordable level of current or short-term leading liabilities in which 
the ranks are expected as cash, account receivables and inventories from the most to the least liquid 
terms. In addition, the latter are the most illiquid component of an expectedly positive net working capital 
as well. Yet if a firm has a volatile cash profile, debt ratio changes with a relative decrease for the long-
term debt (Keefe and Yaghoubi, 2016) and there appears short-term financing alternative. Thus, net 
working capital could worsen as a result of increasing short-term liabilities as well. If a firm is at an 
adequate level of liquidity, it will easily fulfill the liabilities in the short-run to endorse sustainable financial 
performance in other words this will ensure that the firm embraces a convenient level of cash and cash 
equivalents or easily accesses financial credit (Coyle, 2000a and 2000b; Sohn and Kim, 2013). Since 
competent cash accumulation and/or effective trade credit lead a firm better finance in the short-term, 
such a firm will expectedly generate sustainable net working capital. At those circumstances, the liquidity 
indicators become better as well or otherwise firm’s liquidity indicators deteriorate (Apak et al., 2016). 
The level of cash as a liquidity indicator, however, could be insignificantly descriptive for a set of given 
local circumstances in the long-run (Pinkowitz et al., 2016).  

Nonetheless, the higher non-cash working capital is, the most likely the financial difficulties will arise in 
the short-run, and yet a negative response to the question whether the firm has the necessary cash to 
finance non-cash working capital or the expansion of non-current assets could significantly lead to a 
probability of not surviving or default (Steyn et al., 2002).  

Table 1 denotes that all leading liquidity indicators (CR, QR, C&CER, and NWC) are at their minimums in 
2015, and all at their maximums in 2008 by the presentation for some of the descriptive liquidity 
characteristics of agriculture sector in the long-term.   

Table 1. Some descriptive characteristics of the selected data from agriculture sector in Turkey (1998 – 
2015) 

Ratios (as a % of STL )  Minimum  Year Maximum Year Average 

AR 23,12 2000 41,90 2004 33,57 

TC 23,00 2000 47,75 2003 37,35 

C&CER 14,38 2015 47,16 2008 26,07 

STFC 23,09 2003 52,05 2000 38,17 

STBC 21,62 2003 49,79 2000 35,90 

STI of LTBC 0,63 2006 3,96 2015 1,64 

NWC 6,57 2015 75,80 2008 33,31 

CR 106,57 2015 175,80 2008 133,31 

QR 63,33 2015 102,86 2008 75,87 

Inv 37,08 2000 81,70 2007 57,44 

Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

Account receivables and trade credit levels in agriculture sector are virtually steady and most frequently 
with a slight advantage of trade credit, however, the difference in between rather determines whether 
the firms could create supplementary cash and cash equivalents (Figure 1).  
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Short-term financial credit and short-term bank credit act almost together with an incompetent difference 
of short-term installments from long-term bank credit. Nevertheless, cash and cash equivalents ratio of 
agriculture firms could not cover bank credit load in the short-term (Figure 2). Net working capital 
remarkably signals its peak level in the long-term along with current ratio and quick ratio (Figure 3).   

Figure 1. Accounts receivables and trade credit as percentage of short-term liabilities for the agriculture 
sector in Turkey (1998 – 2015) 

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

Figure 2. Short-term financial credit and bank credit, and short-term installments of long-term bank credit 
vs cash and cash equivalents as a percentage of short-term liabilities for the agriculture sector in Turkey 
(1998 – 2015)  

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

In addition, the results of a cross-sectoral study in the long-term confirm that the liquidity dynamics for 
sector A in terms of current ratio and cash and cash equivalents ratio as a percentage of short-term 
liabilities has a rather volatile profile in Turkey (Acikgoz et al., 2016), however, the main cause has been 
hereby revealed as the inventories.   
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Figure 3. Current ratio, quick ratio, net working capital, and inventories as percentage of short-term 
liabilities for the agriculture sector in Turkey (1998 – 2015)  

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

The agriculture firms owe their supplementary net working capital creation to the high levels of 
inventories with an exception. There short-term liabilities reached their minimum levels and net working 
capital could have barely caught the inventories as a percentage of short-term liabilities (Figure 4).  

Figure 4. Net working capital and inventories as percentage of short-term liabilities vs short-term liabilities 
as a percentage of total assets for the agriculture sector in Turkey (1998 – 2015)  

Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

 

Figure 5. Current assets side of net working capital as percentage of short-term liabilities for the 
agriculture sector in Turkey (1998 – 2015)  
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Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

 
Figure 5 and 6 illustrate the contributions of both sides of net working capital, current assets side and 
current liabilities or short-term liabilities side respectively. 

Figure 6. Current liabilities side of net working capital as percentage of short-term liabilities for the 
agriculture sector in Turkey (1998 – 2015)  

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

Because of the almost steady and balancing cruise of prominent short-term liabilities, which are trade 
credit and short-term bank credit, agriculture firms could only have their net working capital in terms of 
current assets most of which are the inventories. As a result of incompetent cash accumulation against 
short-term bank credit and the lack of excessive trade credit, the most illiquid part of the current assets 
(i.e. the inventories) have supported net working capital which had only been at the peak by the help of 
extra cash generated.  
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4. Conclusion 

For the agriculture sector, the results of the study confirm that the inventories could not have been 
financed without the support of the short-term bank credit, since account receivables and trade credit 
move together in a long-term steadiness. Therefore, inventories have apparently been the only factor 
which could in fact generate net working capital within its non-cash components as stated by the evidence 
of the firms operating in the agriculture sector. A long-term appraisal of the agriculture sector in Turkey, 
within a time span of 20 years, leads the study to collate recommendations on the attainment of a trade 
credit level which could better be beyond accounts receivables in the finance of the non-cash components 
of net working capital in order to reach a better complexion of liquidity. Yet, generating a sustainable level 
of net working capital for a specific sector or industry will support the liquidity depending on the 
components. The study reveals that the level of inventories as a non-cash component of net working 
capital should be monitored in terms of short-term liabilities. As long as the firms have diminishing levels 
in short-term liabilities, liquidity indicators would therefore be misleading though the balance in between 
trade credit and bank credit.  The study has hereby presented a novel approach for the liquidity 
containment of the nonfinancial firms by evaluating the components and their proportional contribution 
as well. We could therefore offer our suggestions on some potential liquidity strategies to consider by the 
help of the net working capital components as follows (Figure 7a and 7b): 

Figure 7a. Selected components of current assets (Inv, AR, and C&CE; excluding other current assets) in 
averages as a percentage contribution to net working capital for the agriculture sector in Turkey (1998 – 
2015)  

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

Figure 7b. Selected components of short-term liabilities (TC, STBC, and STI of LTBC; excluding other short-
term liabilities) in averages as a percentage contribution to net working capital for the agriculture sector 
in Turkey (1998 – 2015)  

 
Source: Calculations of the authors on CBRT data. 

Note that the arrows in Figure 7a depict the liquidity strategy to follow, i.e. agriculture firms would better 
reduce the proportion of inventories and increase cash and cash equivalents so as to generate a 
sustainable net working capital.  

Similarly, the arrows of Figure 7b illustrate the liquidity strategy to follow, i.e. agriculture firms would 
better increase the proportion of trade credit and/or concentrate more on long-term bank credit option 
so as to generate a sustainable net working capital.  

Agriculture sector reflects stability in C&CER and NWC, since Acikgoz and Apak (2017b) reports that C&CER 
is 25.14, TC to STBC ratio is 1.58, and NWC is 31.24 among other aggregate averages of liquidity for all 
sectors. However, aggregate trade credit with respect to bank credit remains inadequate with a high 
proportion of inventories which has to be financed in the short-term. With these policies, a firm in 
agriculture sector will therefore approach at the aggregate averages in Turkey. Even though the firms in 
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the agriculture sector would not diminish their inventories, they should at least use more trade credit to 
finance those most illiquid assets.  

Nevertheless, we would like to emphasize that AR are the results of the marketing decisions whereas 
trade credit are of the purchasing ones. Financing the firm rather by bank credit, on the other hand, 
depends not only on the decisions but also on the effects of the sector specific or economic circumstances.  

A set of limitations could be argued as the ratio analysis, the scope of a sole sector, very long-term outlook, 
and the lack of cross-sectoral comparisons for the study. The latter stands also as one of the potential 
topics for future and further studies.  

We have rather aimed here to interpret a fundamental evaluation of liquidity aspects for a sector which 
has always been neglected on financial analysis, at least conducted in Turkey. We definitely hope the 
results, the recommendations, and the implications held by the study will typically enlighten the path on 
related financial decisions for this explicit sector in the first place. 
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Özet: İki binli yıllarla birlikte internet ve bilgi teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler ile birlikte, sosyal medya 
kullanımı hem bireylere hem de işletmelere oldukça önemli imkânlar sağlamıştır. Sosyal medya, yerden ve zamandan 
bağımsız olarak kullanıcılarına oldukça düşük maliyetler ile içerik oluşturmasına ve dünyanın her hangi bir yerinde bir 
kişi veya işletme ile etkileşim kurmasına imkân sağlar. Bireysel ve kurumsal kullanımın artmasıyla birlikte çalışanların 
da hem iş ile ilgili konularda hem de diğer konularda sosyal medyayı etkin olarak kullandığı bilinmektedir. Bu 
doğrultuda sağlık çalışanlarının sosyal medyayı iş ile alakalı kullanmaları hakkındaki görüşlerinin ve amaçlarının 
değerlendirilmesi ve meslekleri ile  görüş ve amaçları arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığının 
belirlenmesi amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ankara ilinde bir özel hastane çalışanlarına yönelik 
olarak uygulanmış ve toplam 234 sağlık çalışanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak yüz 
yüze anket tekniği uygulanmıştır. Toplanan veriler, araştırmacı tarafından kodlanarak analize uygun hale getirilmiş ve 
SPSS 22 paket programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi için yüzde ve frekans dağılımları ile ki-kare 
test tekniği kullanılmıştır. P<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak sağlık çalışanlarının en sık 
kullandığı platformun Facebook olduğu ve çalışanların yarısından fazlasının işleri ile ilgili olarak ve diğer insanları takip 
etmek için sosyal medyayı kullandığı tespit edilmiştir. Bu doğrultuda sağlık kuruluşlarının çalışan motivasyonunu 
arttırmak ve onlara meslekleri ile ilgili bilgi sağlamak doğrultusunda sosyal medya üzerinden içerik oluşturmaları ve 
faaliyet geliştirmeleri önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sağlık Çalışanları, İnternet, Hastane 

 

Abstract: With the millenium, rapid developments in internet and information and communication technologies 
enabled many important opportunities for individuals and enterprises as well as government organizations. Based on 
these technologies, social media provides a medium for users to create and share content, and interact with others  
without any time or place constraints with very low costs. In parallel with the rise in the number of individiual and 
corporate users, also the employees show tendency to use social media channels for work and other issues. In this 
context, this study was designed to evaluate the social media use and puposes of health staff and determine if there 
is any statistical significant difference between them and health staff’s occupation. The study was conducted at a 
private hospital located in Ankara and totally 234 health staff participated in the study. Face to face survey method 
was used to collect data. The collected data was classified and coded by the researcher and analyzed by using SPSS 
22 program.  Frequency and percentage distributions were performed while Pearson Chi-Square test was used to 
compare the categorical data.  P<0.05 was considered as statistically significant. It is found that most popular social 
media channel used by health staff is Facebook, and more than the half of health staff uses social media in relation 
with their work and occupation and to follow others. It can be concluded that health organizations may develop 
activities and create content on social media to increase the employee motivation and to provide occupational 
information.  

Keywords: Social media, health staff, internet, hospital 

GİRİŞ 

1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kurulan ARPANet ağı, internetin 
temelini oluşturmuş ve gelişen teknoloji ile birlikte 1990’lı yıllarda giderek artan bir hızla dünya çapında 
yaygınlaşmaya başlamıştır. Digital in 2017: Global Overview raporuna göre dünya nüfusu yaklaşık 7,47 
milyar kişidir ve toplam internet kullanıcı sayısının ise 3,77 milyar olduğu görülmektedir (Kemp, 2017). 
Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur. Türkiye İstatistik Kurumu, Hane halkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması sonuçları doğrultusunda, bireylerde internet kullanım oranının %66,8 olduğu ve 
hanelerin %80,7’sinde internet erişiminin bulunduğunu görülmektedir (TUİK, 2017). Her hangi bir PC veya 
tablet aracılığı ile internete bağlanan kullanıcıların günlük olarak ortalama 6.46 saati internette geçirdikleri 
görülürken mobil kullanıcılarda bu durumun günlük olarak ortalama 2.59 saat olduğu görülmüştür. Bu 
yaygın kullanım hem bireylerin hem de işletmelerin birçok alışkanlığını değiştirmiştir. Günümüzde fatura 
ödemeleri, bankacılık hizmetleri, seyahat işlemleri (otel, uçak vb.), herhangi bir konuda bilgi aramak ve 
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sosyalleşme gibi yüz yüze gerçekleşen bir çok işlem, aktivite ve faaliyet artık dijital platformlar üzerinden 
gerçekleşmeye başlamıştır.  

Ocak 1993’te Internet üzerinde yalnızca 50 adet web sitesi bulunurken günümüzde bu sayı bir milyarın 
üzerine çıkmıştır. Bu dönemde web siteleri, kişiler, işletmeler ve kurumlar tarafından bilginin ve içeriğin 
tek taraflı olarak sunulduğu bir yapıdadır ve kullanıcılar pasif olarak sadece okuma ve gözlem yapabilme 
imkanına sahiptir. Web 1.0 olarak adlandırılan bu döneme aynı zamanda Web’in emekleme çağı da 
diyebiliriz (Güzel, 2017: 299-300). Yeni yüzyılla birlikte kullanıcıların gücü ele geçirdiği Web 2.0 teknolojileri 
ortaya çıkmıştır. Web 2.0. ilk olarak 2004 yılında, uygulama programcılarının ve nihai kullanıcıların 
internetten faydalanabilmesini sağlayan yeni bir yöntemi tanımlamak için kullanılmıştır. Web 2.0, yazılım 
ve içeriklerin, işletmeler ve belirli insanlar tarafından değil, bunların farklı katılımcılar tarafından devamlı 
olarak ve işbirliği içinde üretilip geliştirildiği bir mecradır. İnsanların herhangi bir içeriği paylaşmasını ve 
yaratmasını, fikir değişimi yapabilmelerini, bunlar üzerinde oylayabilmelerini ve başkalarına önermelerini 
sağlayan araçlar olarak tanımlanan Web 2.0 teknolojilerinin başlaması ile işletme pazarının çoktan 
kalıplaşmış kuralları zorunlu değişime gitmiştir. Müşteriler artık yeni ürün ve servisler hakkında bilgi 
alabilecekleri tek kaynak olarak reklamlar ve promosyon bilgileri ile mutlu değillerdir; kendi aralarında 
markalar, ürünler ve hizmetler ile deneyimlerini paylaşabilecekleri ve daha gerçek bilgi alabilecekleri 
sosyal medyaya dönmüşlerdir  (Evans & McKee, 2010: 4) (Güzel, 2014). Bu dönüşte Facebook, Web 2.0. 
akımının öncüsü konumundadır. İlk sosyal medya sitesi olarak 1997 yılında kurulan sixdegrees.com tarihe 
geçmiştir, fakat sosyal medya sitelerinin popülaritesi 2004 yılında bir grup Harvard Üniversitesi 
öğrencisinin Facebook’u kurması ile artmıştır ve Facebook’un 50 milyon üyeye ulaşması sadece bir buçuk 
yıl sürmüştür. Bu durumu Twitter, Instagram, Youtube, Wikipedia, Linkedin vb. birçok sosyal medya sitesi 
takip etmiştir ve artık sosyal medya siteleri günlük hayatımızın içerisindedir.  

Digital in 2017: Global Overview raporuna göre dünya üzerinde aktif sosyal medya kullanıcı sayısı son bir 
yıla göre %21 artış göstererek 2,78 milyar kişiye ulaşmıştır. Bu rakam dünya nüfusunun yaklaşık %37’sine 
eşittir. Benzer şekilde sosyal medyaya mobil cihazlar aracılığıyla erişen aktif kullanıcı sayısı Ocak 2016’ya 
göre %30’dan fazla artış göstererek Ocak 2017’de 2,54 milyar kişiye ulaşmıştır. Türkiye’de de benzer bir 
durum söz konusudur. Aktif sosyal medya kullanıcı sayısı son bir yılda %14 artış göstererek 48 milyon 
kullanıcı sayısını geçmiştir. Sosyal medyaya mobil cihazlar vasıtasıyla bağlanan aktif kullanıcı sayısında 
yıldan yıla %17 oranında artış gerçekleşmiş ve kullanıcı sayısı 42 milyona ulaşmıştır. Bu veriler de 
göstermektedir ki Türkiye nüfusunun %60’ı aktif sosyal medya kullanıcısı iken nüfusun %52’si de sosyal 
medyaya mobil cihazlar vasıtasıyla erişmektedir. Her hangi br cihaz üzerinden sosyal medyaya bağlanan 
kullanıcıların sosyal medyayı günlük olarak ortalama 3.01 saat kullandığı görülmüştür.  

Kaplan ve Haenlein (2010) sosyal medyayı “Web 2,0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine kurulmuş 
ve “Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçeriğin” yaratılışına ve değişimine izin veren bir grup internet-temelli 
uygulamalar” olarak tanımlar (Kaplan & Haenlein, 2010). Sosyal medya, coğrafi sınırlardan etkilenmeden, 
mevcut ve potansiyel müşterileri bir araya getirerek, müşteri ve işletmeler arasındaki bağları güçlendirmek 
ve bu ilişkiyi besleyecek yeni yollar bulmak konusunda kilit bir role sahiptir. Yani internet ve sosyal medya 
gibi yeni teknolojilerin çıkmasıyla hem müşteriler hem de işletmeler için teknolojinin faydalarını 
değerlendirmek bir zorunluluk haline gelmiştir (Laroche, Habibi, Richard, & Sankaranarayanan, 
2012:1757) (Güzel, 2014). Bu yeni medya interaktiftir, sanaldır, sosyal bağlantı sağlar ve özünde eski 
medyadan çok farklıdır. İçeriğin yaratıldığı ve dijital ağlarla paylaşılabildiği medyada, tüketicinin aktif 
katılımını sağlayan yeni bir kültür doğmuştur. Artık tüketicilerin bilgiye eksiksiz erişimi ve bilgiyi anında 
iletme kabiliyetleri vardır  (Hobsbawm, 2014). 

Sosyal medya, tüketicilere ve işletmelere sunduğu gibi çalışanlara da hem bireysel anlamda hem de iş ile 
ilgili olarak önemli imkanlar sunmaktadır. Sosyal medyanın iş ile ilgili konularda kullanılması çalışanlara, iş 
ile ilgili profesyonel ağlara katılmak, insanlarla bağlantı kurmak ve güçlendirmek, profesyonel bilgi elde 
etmek, bilgi paylaşımını ve kaynakları geliştirmek gibi avantajlar sağlamaktadır (Leftheriotis & Giannakos, 
2014: 135). Pew Research Center tarafından yürütülen ve 2.003 Amerikan vatandaşının katıldığı bir 
araştırmada, çalışanların %34’ü zihinsel bir mola vermek için, %24’ü profesyonel bağlantılar kurmak ve 
sürdürmek için, %20’si iş yerinde problemlerin çözümüne yardımcı olacak bilgiyi elde etmek için, %17’si 
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de başkaları ile ilgili bilgi edinmek için sosyal medyayı kullandıklarını belirtmiştir (Olmstead, Lampe, & 
Ellison, 2016).  

Sosyal medya kullanıcıları içerisinde bir çok farklı sektörden ve değişik meslek gruplarından farklı 
uzmanlıklara sahip birçok çalışan da yer almaktadır. Sağlık çalışanları da diğer çalışanlar gibi sosyal medyayı 
kullanan meslek gruplarından birisidir. Sağlık çalışanlarının sosyal medya kullanımları ile ilgili olarak 
aşağıdaki araştırma soruları (AS) cevaplanmaya çalışılacaktır. 

AS1. Sağlık çalışanları tarafından iş ile ilgili en sık kullanılan sosyal medya sitesi hangisidir ve kullanım sıklığı 
nedir? 

AS2. Sağlık çalışanlarının iş ile alakalı olarak sosyal medyanın kullanımı hakkındaki görüşleri ve amaçları 
nelerdir? 

1. YÖNTEM 

Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Bu doğrultuda sağlık çalışanları tarafından iş ile 
ilgili en sık kullanılan sosyal medya sitelerinin ve bu sitelerin kullanım sıklığının belirlenmesi, sağlık 
çalışanlarının sosyal medyanın iş ile alakalı kullanımı hakkındaki görüşlerinin ve amaçlarının incelenmesi 
amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ankara ilinde bulunan bir özel hastanede 
yürütülmüştür.. Araştırma evrenini bu özel hastanede çalışan toplam 378 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. 
Araştırma kapsamında evrenin tamamına ulaşılmaya çalışılmış, fakat izinli, raporlu ve vardiya gibi 
nedenlerden ötürü toplam 312 anket dağıtılmış ve 239 anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Anket geri dönüş 
oranı %76,6 olarak hesaplanmıştır. Bu anketlerden 5 tanesi eksik doldurulduğu için değerlendirme dışı 
bırakılmış ve toplamda 234 anket değerlendirme kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın 
örneklemini 234 sağlık çalışanı oluşturmaktadır.   

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket sorularının oluşturulmasında  
Leftheriotis ve Giannakos (2014) tarafından geliştirilen ölçekten faydalanılmış ve anket soruları Türkçe’ye 
uyarlanmıştır. Anket içeriğinde bulunan 9 soru kişisel bilgiler, 18 soru da sosyal medya kullanımı ve 
amaçları ile ilgilidir. Anket formu basit tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen toplam 20 sağlık çalışanı ile 
pilot uygulama yapılarak revize edilmiştir. Böylelikle, anket formundaki eksiklikler, hatalar ve görüşmeciler 
tarafından anlaşılması zor olan ifadeler tespit edilerek giderilmiş ve görüşme formuna nihai şekli 
verilmiştir. 

Anket uygulaması 2016 yılı Ekim ve Kasım ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Anket soruları örneklem 
grubunun büyük bir kısmına sözlü onay alınarak yüz yüze uygulanmıştır. Her bir anketin tamamlanması 
yaklaşık 3 dakika sürmüştür. Anket uygulaması sonucunda elde edilen veriler araştırmacı tarafından 
kodlanarak bilgisayar ortamına kaydedilmiş ve SPSS 22.0 istatistik paket programı vasıtasıyla sayı ve yüzde 
dağılımları hesaplanmıştır. Kategorik verilerin kıyaslanmasında Pearson Ki-kare testi kullanılmıştır. P<0,05 
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.  

Güvenilirlik analizi, toplam puanlar üzerine kurulu ölçeklere (Likert Ölçeği, Q-Tipi Ölçek) dayalı araçların 
güvenilirliğini ortaya koymaya yarayan Cronbach Alfa katsayısını hesaplar. Cronbach Alfa katsayısı, bireysel 
puanların k soru içeren bir ölçekte sorulara verilen cevapların toplanması ile bulunduğu durumlarda 
soruların birbirleri ile benzerliğini, yakınlığını ortaya koyan bir katsayıdır  (Özdamar, 2002: 662). 
Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach Alfa katsayısı ,932 olarak hesaplanmıştır. 

2. BULGULAR 

Araştırma, sağlık çalışanlarının sosyal medya kullanımlarını belirlemek amacıyla Ankara ilinde faaliyet 
gösteren bir özel hastanede gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya özel hastane çalışanı 234 sağlık personeli 
katılmıştır. Katılımcıların demografik özelliklerine ait bilgiler Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. Demografik özellikler 

Cinsiyet Sayı % 

Kadın 110 47 

Erkek 124 53 

Medeni Durum   

Evli 160 68,4 

Bekar 74 31,6 

Yaş   

18-25 37 15,8 

26-33 72 30,8 

34-41 70 29,9 

42-49 41 17,5 

50 ve üzeri 14 6,0 

Eğitim Durumu   

Lise 64 27,4 

Ön Lisans 67 28,6 

Lisans 79 33,8 

Lisansüstü 24 10,2 

Aylık Gelir   

1.999 TL'den az 31 13,2 

2.000 TL- 2.999 TL 143 61,1 

3.000 TL - 3.999 TL 27 11,5 

4.000 TL - 4.999 TL 15 6,4 

5.000 TL ve üzeri 18 7,7 

Mesleğiniz   

Doktor 37 15,8 

Diş Hekimi 10 4,3 

Hemşire 48 20,5 

Sağlık Teknikeri/Teknisyeni 52 22,2 

İdari Personel 25 10,7 

Tıbbi Sekreter 29 12,4 

Diğer 33 14,1 

Meslekte Geçen Süre   

0-5 yıl 67 28,6 

6-10 yıl 42 17,9 

11-15 yıl 55 23,5 

16 yıl ve üzeri 70 29,9 

Toplam 234 100 

Araştırmaya katılan sağlık personelinin %43’ü kadın %57’si erkektir ve her 3 katılımcıdan ikisi evlidir. 
Katılımcıların %30,8’i 26-33 ve %29,9’u 34-41 yaş aralığındadır. 50 ve üzeri yaşta olan katılımcıların oranı 
ise sadece %6 olarak tespit edilmiştir. Sağlık personelinin %44’ü lisans ve lisansütü dereceye 
sahipken %27,4’ü lise ve %28,6’sı da ön lisans dereesine sahiptir. Katılımcıların %61,1’i 2.000TL-2.999TL 
aralığında aylık gelire sahipken 5.000TL ve üzeri gelire sahip olanların oranının %7,7; 1.999TL’den az gelire 
sahip olanların oranının ise %13,2 olduğu görülmüştür. 

Katılımcıların %22,2’sini sağlık teknikeri/teknisyeni olarak çalışanlar, %15,8’ini doktorlar, %20,5’ini de 
hemşireler oluşturmaktadır. Ayrıca, katılımcıların %12,4’ünün tıbbi sekreter %10,7’sinin idari personel 
ve %4,3’ünün de diş hekimi olarak çalıştığı görülmektedir. Araştırma sonuçları, araştırmaya katılan sağlık 
çalışanlarının meslekte tecrübeli olduğunu da göstermektedir. 16 yıl ve üzeri süredir meslekte olan sağlık 
personelinin oranı %29,9 olarak tespit edilirken 11-15 senesini meslekte geçirmiş olan sağlık çalışanlarının 
oranının %23,5 olduğu görülmüştür. Mesleğe yeni başlayan ve 0-5 sene arası tecrübeye sahip olanların 
oranının ise %28,6 olduğu tespit edilmiştir. .  
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Tablo 2. Mesleğiniz ve işinizle ilgili en sık kullandığınız sosyal medya kanalları ve bu kanalları kullanım sıklığı 

 

İş ile ilgili en sık kullanılan sosyal medya siteleri 

Facebook 142 60,7  

Twitter 37 15,8  

Blog'lar 20 8,5  

Linkedin 7 3,0  

Pinterest 5 2,1  

Instagram 21 9,0  

Diğer 2 ,9  

Toplam 234 100.0  

    

İş ile ilgili olarak sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı 

Hiçbir zaman 50 21,4  

Nadiren 48 20,5  

Ara sıra 70 29,9  

Sık sık 53 22,6  

Çok fazla 13 5,6  

Toplam 234 100  

Toplam 234 100.0  

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere sağlık çalışanlarının en sık kullandığı sosyal medya sitesinin %60,7 kullanım 
oranı ile Facebook olduğu tespit edilmiştir. Facebook’u %15,8 oran ile Twitter ve %9,0 oran ile Instagram 
takip etmektedir. İş dünyasına yönelik, profesyonellerin birbirleri ile iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi 
yapmasını sağlayan sosyal paylaşım platformu Linkedin’in kullanım oranının ise %3 olduğu tespit 
edilmiştir. Katılımcıların iş ile ilgili olarak sosyal medya sitelerini kullanma sıklığı değerlendirildiğinde iş ile 
ilgili sosyal medya sitelerini sık sık kullananların oranının %22,6 olduğu görülmüştür. Sosyal medyayı iş ile 
alakalı ara sıra kullananların oranı %29,9 iken iş ile alakalı olarak sosyal medyayı hiçbir zaman 
kullanmayanların oranının da %21,4 olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların sosyal medyayı iş ile alakalı kullanmaları hakkındaki görüşleri 
   

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Kısmen 

Katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 
Katılıyorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

İşimle ilgili bilgi 
edinmek için sosyal 
medyayı sık sık 
kullanırım 

62 26,5 25 10,7 23 9,8 77 32,9 47 20,1 234 100 

İş arkadaşlarımla 
iletişimimi 
güçlendirmek ve 
devam ettirmek için 
düzenli olarak 
sosyal medyayı 
kullanırım 

62 26,5 27 11,5 25 10,7 67 28,6 53 22,6 234 100 

 

Sağlık personeline sosyal medyayı iş ile alakalı kullanmaları hakkındaki görüşleri kapsamında “İşimle ilgili 
bilgi edinmek için sosyal medyayı sık sık kullanırım” ifadesine katılımcıların %32,9’u kısmen katılıyorum 
ve %20,1 kesinlikle katılıyorum cevabını verirken %26,5’i bu ifadeye kesinlikle katılmıyorum ve %10,7’si de 
kısmen katılmıyorum cevabını vermiştir. Kararsızım cevabını verenlerin ise %9,8 oranında olduğu 
belirlenmiştir. “İş arkadaşlarımla iletişimimi güçlendirmek ve devam ettirmek için düzenli olarak sosyal 
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medyayı kullanırım” ifadesine sağlık personelinin katılımcıların %28,6’sı kısmen katılıyorum ve %22,6’sı 
kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin oranı %26,5 olarak 
tespit edilirken kısmen katılmıyorum cevabını verenlerin oranının %11,5 olduğu görülmüştür. Bu iki soruya 
verilen cevaplar göstermektedir ki, katılımcılardan yarısından fazlası iş ile ilgili bilgi edinmek ve iş 
arkadaşları ile iletişimi güçlendirmek için sosyal medyayı tercih etmektedir.  

Tablo 4. Katılımcıların sosyal medyayı iş ile alakalı kullanma amaçları 

 
Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Kısmen 

Katılmıyorum 
Kararsızım 

Kısmen 
Katılıyorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Yeni hastalar bulmak 
için 

130 55,6 23 9,8 23 9,8 35 15 23 9,8 234 100 

Personel bulmak için 133 56,8 21 9 23 9,8 35 15 22 9,4 234 100 

Hastalarla temas 
halinde olmak için 

116 49,6 25 10,7 29 12,4 35 15 29 12,4 234 100 

Diğerlerini ve 
rakiplerimi takip 
etmek için 

115 49,1 25 10,7 23 9,8 41 17,5 30 12,8 234 100 

Boş zamanımı 
değerlendirmek için 

70 29,9 26 11,1 31 13,2 53 22,6 54 23,1 234 100 

 

Tablo 4’de katılımcıların sosyal medyayı iş ile alakalı kullanma amaçları yer almaktadır. Bu kapsamda, “Yeni 
hastalar bulmak için” ifadesine araştırmaya katılan sağlık personelinin %55,6’sı kesinlikle katılmıyorum 
yanıtını verirken %15’i kısmen katılıyorum, %9,8’i de kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Yaklaşık her 
üç katılımcıdan ikisi yeni hastalar bulmak ve onları çalıştığı kurumdan hizmet almaya ikna etmek için sosyal 
medyayı tercih etmemektedir. Fakat diğer tartafta toplamda katılımcıların %24,8’i yeni hastaların 
bulunması ve sağlık işletmesinin hasta potansiyelinin arttırılması için sosyal medyadan faydalandığı 
görülmüştür.  

“Personel bulmak için” ifadesine sağlık personelinin %56,8’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiştir. 
Kısmen katılıyorum cevabını veren sağlık personelinin oranının %15 kesinlikle katılıyorum cevabını veren 
sağlık personelinin oranının %9,4 olduğu görülmüştür. Katılımcıların üçte ikisi sosyal  medyanın personel 
bulmak için uygun birortamolmadığını düşünmektedir. Fakat geleneksel yöntemlerle entegre bir şekilde 
sosyal medyanın da sürece dahil edilmesiyle personel arayışına girmek bu sürecin daha verimli 
sonuçlanmasına katkı sağlayabilir.  

“Hastalarla temas halinde olmak için”  ifadesine her iki kişiden birisi kesinlikle katılmıyorum cevabını 
vermiştir. Bu ifade ile ilgili olarak kısmen katılıyorum cevabını verenlerin oranının %15 ve kesinlikle 
katılıyorum cevabını verenlerin oranının %12,4 olduğu görülmektedir. Sağlık çalışanları yoğun ve dinamik 
bir iş ortamında çalışmaktadır. Sağlık çalışanları ile yüz yüze iletişim kurabilmek bile çeşitli engellerden 
dolayı çok zor iken, sağlık çalışanlarının yazılı iletişimin baskın olduğu sosyal medya sitelerini ve 
uygulamalarını hastalar ile iletişim kurmak ve onlarla temas halinde kalmak için çok tercih etmediği 
görülmektedir.   

“Diğerlerini ve rakiplerimi takip etmek için” ifadesine kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin 
oranının %49,1 olduğu tespit edilirken kısmen katılıyorum cevabını verenlerin oranının ise %17,5 olduğu 
tespit edilmiştir. Sosyal medyanın bir özelliği de kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin diğerleri 
tarafından takip edilebilmesi ve bu içeriklerin paylaşımının mümkün olmasıdır. Bu kapsamda bir kullanıcı 
bir başka kullanıcı ile arkadaş olabilir, onu izleyebilir yada beğenerek takipçisi olabilir. Sağlık çalışanları her 
ne kadar diğerlerini ve rakiplerini takip edebilmek için sosyal medyayı tercih etmese de, sosyal medya 
bireylerin, işletmelerin ve kurumların  yürüttüğü faaliyetler ve paylaştığı içeriklerin geniş kitleler tarafından 
görülmesine imkan sağlar. Her hangi bir kişi, işletme veya kurum ile ilgili bilgi almak istiyorsanız 
sosyalmedya size en güncel bilgiyi sağlayacaktır.  

“ Boş zamanımı değerlendirmek için” ifadesine sağlık personelinin ağırlıklı olarak olumlu yaklaştığı 
görülmüştür. Bu ifadeye katılımcıların %23,1’i kesinlikle katılıyorum, %22,6’sı da kısmen katılıyorum 
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cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin oranı ise %29,9 olarak tespit edilmiştir. 
Sosyal medya, kullanıcılarına öğrenme faydaları, sosyal faydalar, özsaygı faydası ve hazsal faydalar sağlar. 
Sağlık çalışanlarının sosyal medyayı hem bu faydalardan yararlanmak hem de boş vakitlerinde bir zihin 
molası vererek motivasyon sağlamak için kullandıkları düşünülmektedir.  

Tablo 5. Katılımcıların sosyal medyayi iş ile alakalı kullanımının sağladığı faydalar hakkındaki görüşleri 
Sosyal Medyayi İş Ile Alakali Kullanmak    

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Kısmen 
Katılmıyorum Kararsızım 

Kısmen 
Katılıyorum 

Kesinlikle 
Katılıyorum 

Toplam 

 Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % 

Etkilidir 66 28,2 22 9,4 16 6,8 68 29,1 62 26,5 234 100 

Yararlıdır 62 26,5 24 10,3 27 11,5 65 27,8 56 23,9 234 100 

İşlevseldir 61 26,1 26 11,1 32 13,7 58 24,8 57 24,4 234 100 

Gereklidir 65 27,8 32 13,7 26 11,1 66 28,2 45 19,2 234 100 

Kullanışlıdır 61 26,1 29 12,4 30 12,8 66 28,2 48 20,5 234 100 

Keyiflidir 75 32,1 24 10,3 28 12,0 64 27,4 43 18,4 234 100 

Heyecan 
vericidir 

80 34,2 30 12,8 47 20,1 51 21,8 26 11,1 234 100 

Harikadır 89 38,0 30 12,8 45 19,2 39 16,7 31 13,2 234 100 

Nefes 
kesicidir 

107 45,7 27 11,5 40 17,1 36 15,4 24 10,3 234 100 

Eğlencelidir 73 31,2 29 12,4 37 15,8 57 24,4 38 16,2 234 100 

             

 

“Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak etkilidir” ifadesine katılımcıların %29,1’i kısmen katılırken %26,5’i 
de kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum cevabını vererek sosyal medyanın iş 
ile alakalı kullanımını etjkili bulmayan katılımcıların oranı ise %28,2 olarak tespit edilmiştir. “Sosyal 
medyayi iş ıle alakali kullanmak yararlıdır” ifadesine katılımcıların%27,8’i kısmen katılıyorum cevabını 
vermiştir. Kesinlikle katılmıyorum cevabını verenlerin oranının ise %26,5 olduğu görülürken kesinlikle 
katılıyorum cevabını verenlerin oranı %23,9 olarak tespit edilmiştir. “Sosyal medyayi iş ıle alakali 
kullanmak işlevseldir” ifadesine katılımcıların %26,1’i kesinlikle katılmıyorum cevabını vererek iş ile alakalı 
sosyal medya kullanımı işlevsel bulmadığını belirtmiştir. Diğer taraftan katılımcıların%24,8’i kısmen 
ve %24,4’ü de kesinlikle katılıyorum cevabını vererek iş ile alakalı sosyal medya kullanımı işlevsel 
bulduklarını belirtmiştir. “Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak gereklidir” ifadesine 
katılımcıların %28,2’si kısmen katılıyorum cevabını vererek gerekli olduğu yönünde görüş 
belirtirken %27,8’i de kesinlikle katılmıyorum cevabını vererek gerekli bulmadığını ifade etmiştir. “Sosyal 
medyayi iş ıle alakali kullanmak kullanışlıdır” ifadesine katılımcıların %28,2’si kısmen katılıyorum cevabını 
verirken %26,1’i de kesinlikle katılmıyorum diyerek olumsuz görüş beyan etmiştir. 

“Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak keyiflidir” ifadesine katılımcıların %32,1’i kesinlikle katılmıyorum 
cevabını vererek sosyal medyayı iş ile alakalı kullanmanın keyifli olmadığını belirtirken %27,4’ü kısmen 
katılıyorum cevabını vermiştir. “Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak heyecan vericidir” ifadesine 
katılımcıların %34,2’si kesinlikle katılmıyorum cevabını verirken %21,8’i de bu ifadeye kısmen katıldığını 
belirtmiştir. “Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak harikadır” ifadesine katılımcıların %38,0’i kesinlikle 
katılmıyorum cevabını vermiştir. Kısmen ve kesinlikle katılıyorum cevabını veren katılımcıların toplam 
oranı ise %29,9 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların %45,7’si “Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak 
nefes kesicidir” ifadesine kesinlikle katılmadığını belitirken %15,4’ü kısmen ve %10,3’ü de kesinlikle 
katıldığını ifade etmiştir. “Sosyal medyayi iş ıle alakali kullanmak eğlencelidir” ifadesine 
katılımcıların %24,4’ü kısmen katılıyorum cevabını verirken %31,2’si de kesinlikle katılmıyorum cevabını 
vermiştir. 
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Tablo 6. Katılımcıların mesleklerine göre sosyal medyayi iş ile alakali kullanımı hakkındaki görüşlerinin 
değerlendirilmesi 

İşinizle alakalı olarak sosyal medyayı kullanır mısınız?    p  

İşimle ilgili bilgi edinmek için sosyal medyayı sık sık kullanırım ,042*  

İş arkadaşlarımla iletişimimi güçlendirmek ve devam ettirmek için 
düzenli olarak sosyal medyayı kullanırım 

,230  

İş için sosyal medyayı kullanma amacınız nedir?   

Yeni hastalar bulmak için ,685  

Personel bulmak için ,589  

Hastalarla temas halinde olmak için ,585  

Diğerlerini ve rakiplerimi takip etmek için ,583  

Boş zamanımı değerlendirmek için ,020*  
*P<0,05 

“İşimle ilgili bilgi edinmek için sosyal medyayı sık sık kullanırım” ifadesine araştırmaya katılan tıbbi 
sekreterlerin %41,4’ü, sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin %30,8’i ve doktorların %29,4’ü kesinlikle 
katılmıyorum cevabını vermiştir. Diğer tarafta aynı ifadeye doktorların %41,2’si, diş hekimlerinin %40’ı, 
idari personelin %32’si  kısmen katılıyorum cevabını vermiştir. Hemşirelerin ise %33,3’ü kesinlikle ve 
kısmen katılmıyorum derken %46’sı kısmen ve kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. Kararsız olan 
hemşirelerin oranının ise %20,8 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan ki-kare testi sonucunda, sağlık 
personelinin mesleği ile işiyle ilgili bilgi edinmek için sosyal medyayı sık sık kullanma durumu arasında 
istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<05). Bu farklılığın sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin, 
idari personelin ve diş hekimlerinin diğer meslek gruplarına göre sosyal medyayı kendi işleri ve meslekleri 
ile bilgi edinmek amacıyla daha sık kullanmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

İş için sosyal medyayı kullanma amaçlarından birisi olarak belirtilen “Boş zamanımı değerlendirmek için” 
ifadesine diş hekimlerinin %60’ı kısmen katılıyorum, %30’u da kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir. 
Aynı ifadeye kesinlikle katılmıyorum diyen doktorların oranı %23,5 iken kesinlikle katılıyorum diyen 
doktorların oranı da %23,5 olarak tespit edilmiştir. Sağlık personelinin mesleği ile  boş zamanımı 
değerlendirmek ifadesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<05). Diş hekimi, 
doktor, idari personel, sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin boş zamanlarını değerlendirmek için sosyal 
medyayı daha sık kullanıyor olmalarından dolayı bu farklılığın ortaya çıktığı ifade ediliebilir. 

3. SONUÇ 

Sosyal medya, kullanıcı tarafından içeriklerin oluşturulduğu ve etkili iletişim ile bilgi paylaşımını 
destekleyen bir yapıya sahiptir ve farklı hedef kitlelere hitap eden siteler ve uygulamalar aracılığıyla 
oldukça geniş kitlelere ulaşmıştır. Zaman ve yer kısıtı olmadan etkileşime ve bilgi paylaşımına imkan sağlar. 
Sağladığı imkan ve faydalardan dolayı sadece bireysel kullanıcıların değil işletmelerin ve çalışanların da 
sosyal medyaya yönelmeleri kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda sağlık çalışanları bu araştırmanın odak 
noktası olmuştur.  

Araştırmaya katılan farklı meslek gruplarından oluşan sağlık çalışanlarının  sosyal medyayı iş ile ilgili 
alanlarda kullandığı belirlenmiştir. Özellikle katılımcıların işleri ve meslekleri ile ilgili bilgi alabilmek için sık 
sık sosyal medyaya başvurduğu görülmüştür. En sık kullanılan sosyal medya sitelerinin Facebook ve 
Twitter olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların iş arkadaşları ile iletişimlerini güçlendirmek ve devam 
ettirmek için düzenli olarak sosyal medyayı kullandığı da araştırma sonuçlarından birisidir. Yüksek düzeyde 
olmasa da yeni hastalar ve personel bulabilmek, hastalarla temas içerisinde olmak ve diğerlerini takip 
etmek iş için sosyal medya kullanımının arkasındaki motivasyon olarak düşünülebilir. Ayrıca sosyal 
medyanın sağlık çalışanlarının boş vakitlerini değerlendirebilmeleri için uygun bir platform olarak kabul 
gördüğü de araştırma sonucunda elde edilen sonuçlardan bir diğeridir. Sağlık çalışanları iş ile alakalı sosyal 
medya kullanımını etkili bulmaktadır ve kendilerine çeşitli faydalar sağladığına inanmaktadır. Sağlık 
çalışanlarına göre sosyal medya çalışanların işleri ve meslekleri ile ilgili bilgi alabilmeleri ve diğerleri ile 
etkileşim kurabilmeleri açısından gereklidir çünkü sosyal medya etkileşim kurulmasına ve bilgi paylaşımına 
imkan sağlayarak kendisinden beklenen işlevleri yerine getirir. 
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Araştırma sonucunda elde edilen bulgular sosyal medyanın sağlık çalışanları tarafından yaygın bir şekilde 
kullanıldığını göstermektedir. Sosyal medyanın işbirliğini geliştirmeye ve bilgi paylaşımını arttırmaya 
yönelik potansiyelinin aynı zamanda çalışan verimliliğine de olumlu katkı sağladığı düşünülmektedir. Sağlık 
işletmeleri bu potansiyeli iyi değerlendirerek sosyal medya üzerinde kurumsal sayfalar oluşturmalı ve 
çalışanları ile daha etkin iletişime ve bilgi paylaşımına imkan sağlamalıdır. Bu doğrultuda sağlık 
işletmelerinin çalışan motivasyonunu arttırmak ve onlara sektörel ve mesleki bilgi sağlamak amacıyla 
sosyal medya üzerinden içerik oluşturmaları ve faaliyet geliştirmeleri önerilmektedir. Ayrıca, oluşturulan 
bu içeriklerin ve geliştirilen faaliyet ve etkinliklerin meslek grupları göz önünde bulundurularak 
özelleştirilmesi sağlanabilir.   
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Özet: Bu araştırmanın amacı, Türk müziği çalgılarının eğitimini veren devlet konservatuvarlarında çalgı eğitiminde 
kullanılan materyallerin neler olduğunu ve bunların ne amaçla nasıl kullanıldığını belirlemektir. Çalışmada elde edilen 
bilgilerden yola çıkılarak, devlet konservatuvarlarında verilen Türk müziği çalgı eğitiminin daha etkin bir işlerliğe 
kavuşturulmasına katkıda bulunmak da araştırmanın amaçları arasındadır. 

Araştırma nicel araştırma tekniklerinden anket tekniği ile yürütülmüştür. Çalışmanın evreni Türkiye’deki devlet ve 
vakıf üniversitelerine bağlı bütün konservatuvarlardır. Ud, kanun, tanbur, ney ve klasik kemençe çalgılarından en az 
dördünün eğitimini veren 11 devlet konservatuvarı/konservatuvar ise araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Örneklemi oluşturan devlet konservatuvarları/konservatuvarlar; Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, 
Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ege Üniversitesi Devlet 
Türk Musikisi Konservatuvarı, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet 
Konservatuvarı, Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Haliç Üniversitesi Konservatuvarı, İTÜ 
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı 
Devlet Konservatuvarı’dır. Araştırmanın örneklemi, yukarıda isimleri geçen dördü Türk müziği devlet konservatuvarı, 
altısı devlet konservatuvarı, biri konservatuvar (vakıf üniversitesine bağlı) olmak üzere toplam 11 kurum üzerinden 
yürütülmüştür.   

Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, Türk müziği 
çalgılarının eğitimini veren devlet konservatuvarlarındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının çalgı eğitimi derslerinde 
metotların dışında; farklı çalgılar için yazılmış kaynakları, farklı müzik tarzlarını içeren kayıtları, Youtube, Facebook gibi 
sosyal paylaşım ağlarını, eşlik amaçlı olarak kudüm çalgısını, parmak ve kol kaslarının gelişimine destek olabilecek 
çeşitli fiziksel destek egzersizlerini kullandıkları, diyapazon ve akort cihazını ise kullanmadıkları tespit edilmiş ve 
bunlarla ilgili yorumlar yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Çalgı Eğitimi, Devlet Konservatuvarı. 

GİRİŞ  

“Çalgı; müzikal sesler üretmek amacıyla yapılmış, belirli biçim, tını ve kullanım özellikleri olan alet olarak 
tanımlanabilir” (Kaptan ve Yöndem, 2010: 23). Çalgıları her yönüyle inceleyen bilim dalına organaloji denir. 
Mahmut Ragıp Gazimihal ‘Musiki Sözlüğü’ adlı eserinde Organolojiyi “çalgılar bilimi, insanlığın her çağında 
ve bütün medeniyetlerde, Avrupa sanatının yeni ve eski musikilerinde olduğu kadar folklor seslerinde 
hükmü bilinen en küçüğünden en ilerlemişine, çocuk çalgılarından sanatçı sazlarına kadar, duygulanışa 
vasıtalık edegelmiş âletlerden cümlesinin sayım, tarif, tasnif ve tarihiyle istisnasız meşgul olan bilimdir” 
şeklinde tanımlamıştır (Gazimihal, 1961). “Çalgıların yapısal, tınısal ve teknik açıdan incelenmesi ve bugün 
kullanılmakta olan çalgıların tarihi ve kökenleri ile zaman içinde kaybolan çalgılar arasındaki bağlantıların 
araştırılması organolojinin temel maddelerindendir” (Kerimov, 2012: 9). Çalgı eğitiminin müzik eğitimi 
içerisindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Müzik eğitimi içindeki yararlarının yanı sıra öğrencilerin kişisel ve 
sosyal gelişimlerini de olumlu yönde etkileyen çalgı eğitimi ile ilgili bazı tanımlar şu şekilde yapılmıştır:  

Çalgı eğitimi, insanın kendisini yakından tanıyabilmesi, var olan yeteneklerini anlayabilmesi, eğitim 
aracılığıyla mevcut becerilerini geliştirip, yeni beceriler elde edebilme ve bu sayede kendisini 
gerçekleştirebilme şansı veren bir uğraş olmasından dolayı müzik eğitiminin önemli bir koludur (Gerçek, 
2010: 150).  

Çalgı eğitimi, çalgıyla ilgili karmaşık davranışların öğretilmesi ve bu davranışların beceriye dönüştürülmesi 
işidir (Çilden, 2001: 27). 
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Çalgı eğitimi gerek genel gerekse mesleki müzik eğitiminin daha da özeli müzik öğretmenliği eğitiminin 
önemli ve vazgeçilmez bir boyutudur. Çalgı eğitimi temelde; çalgı çalmayı öğrenebilme, çalgıyı etkin 
kullanabilme, çalgı çalmayı geliştirebilme ve çalgı çalmayı öğretebilme basamaklarını gerçekleştirebilecek 
biçimde programlanıp yürütülür (Yıldız, 1986: 3). 

Erol (2007) çalgı eğitiminin yararlarıyla ilgili Tanrıverdi’den (1997, 23) şu bilgileri aktarmaktadır: 
 

Çalgı eğitimi yoluyla öğrenci; yeteneğini geliştirir, müzikle ilgili bilgilerini zenginleştirir ve müzik 
beğenisini yüksek bir düzeye çıkarmaya çalışır. Ayrıca çalgı eğitimi yoluyla öğrenciler müziksel 
işitmelerini, müzikalitelerini, yorumculuklarını ve birlikte müzik yapma yeteneklerini geliştirip, 
düzenli ve disiplinli çalışma alışkanlıkları edinirler. Ulusal ve evrensel müzik sanatını çalgı eğitimi 
yoluyla tanıma fırsatı bulup, izledikleri konserler ile eleştirme gücü kazanırlar (Erol, 2007: 1). 

 
Çalgı eğitimi konusunda metot ve öğretim materyalleri üzerine dünyada çok çeşitli çalışmalar 
bulunmaktadır. Özellikle batı çalgıları üzerine birkaç yüzyıl öncesinde başlayan, çeşitli metotlar 
yazılmış ve yöntemler geliştirilmiştir. Genel öğretim yöntemlerinin müzik alanına ve çalgı öğretimine 
göre düzenlenmesi sonucunda daha etkili çalgı öğretimi yapılmaktadır. Bunun yanında sadece müzik 
eğitimi ve çalgı eğitimi için geliştirilmiş, dünyanın birçok yerinde hâlâ uygulanan ve geçerliliğini 
koruyan öğretim yöntemleri mevcuttur. Bunlar içerisinde en bilinenleri Suzuki, Orff, Kodaly, Carabo-
Cone ve Dalcroze yöntemleridir (Kınık, 2010: 26).  

 
Türkiye’deki Geleneksel Çalgı Eğitimi  
 
Türkler müziğin en önemli ifade araçlarından birisi olan çalgıyı en çok kullanan milletlerden biridir. “Gerek 
Türk tarihçilerinden gerekse yabancı tarih kaynaklarından öğrendiğimize göre Türkler, çalgılara son derece 
değer veren milletlerin başında gelmektedir” (Üngör, 1999: 579). 

Türkler 20. yüzyılın başlarına kadar çalgı eğitim ve öğretimlerinde usta-çırak ilişkisi ve hafızaya dayanan 
meşk yöntemini kullanmışlardır. “Mûsikîde meşk, bir üstad tarafından mûsikî parçasının tedrîcen çalınması 
ve okunması sûretiyle talebeye öğretilmesi ve talebe tarafından öğrenilmesi demektir” (Öztuna, 2000, 
250). Meşk yöntemi Türk müziğinde hem hânendeler hem de sazendeler için kullanılmıştır.  

Çalgılarını sadece meşk yoluyla öğrenen kişiler hânendelere göre oldukça zorlu yollardan geçmişlerdir. 
Bunun en büyük sebebi saz sanatçılarının hafızaya destek sağlayan güfte mecmualarından mahrum 
kalmalarıdır.  

 
Saz (ve saz eserleri) meşkinin sözlü eser meşkinden daha zor, daha uzun ve daha meşakkatli olduğu 
kesindir. Bir kere çalgı öğrencisi, ciddî olarak eser meşkedip kendine bir repertuar edinmeden önce, 
çaldığı sazın yapısının getirdiği teknik güçlüklerin asgarisinin üstesinden gelmek zorundaydı. Buna 
sâzende jargonunda “sazını yenmek” deniyor. Saz meşkine geleneksel olarak herhangi bir saz eseri 
icrasıyla başlanırdı. Ama ciddî bir repertuarın meşkedilmesi de ancak asgari bir teknik düzeye 
geldikten sonra gerçekleşebilirdi. Günümüze ulaşan bazı ipuçlarından geçmiş yüzyıllarda geleneksel 
çalgı öğreniminin tamamen gelişigüzel bir şekilde yapılmadığını anlıyoruz (Behar, 2006, 36). 

 
Geleneksel Türk çalgı müziğinin üniversitelere bağlı devlet konservatuvarları düzeyinde verilen eğitimleri 
de henüz yeni sayılabilecek bir geçmişe sahiptir. Bu nedenle bu kurumlarda verilen çalgı eğitimi ve öğretimi 
yaklaşımlarında birtakım sıkıntılar bulunmaktadır.  

Devlet konservatuvarlarında özellikle Türk müziği çalgılarının eğitiminde meşk yöntemine yer verilip 
verilmediği, meşk yönteminin başka eğitim yöntemleriyle bir araya gelip gelemeyeceği, geleneksel Türk 
müziği çalgılarına ait uygulanan bir eğitim politikasının olup olmadığı, çalgı eğitimi düzeyini en yüksek 
seviyeye çıkarmak ve eğer varsa bu eğitime ait sorunları en aza indirmek için yapılması gerekenler ve bu 
çalışmanın konusu olan Türk müziği çalgılarının eğitiminde kullanılan materyaller gibi başlıklar, üzerinde 
araştırma yapılması gereken konulardan bazılarıdır. Bu konularda yapılacak araştırmalar devlet 
konservatuvarlarındaki eğitimin amaçlarının saptanmasına, kavranmasına, planlanmasına, programların 
hazırlanmasına, geliştirilmesine, süreklilik kazandırılmasına, sorunların daha kolay çözümlenmesine ve 
önceliklerin belirlenmesine katkı sağlayacaktır.  
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Günümüzde icra ve teknik yönden eskiye nazaran büyük bir ilerleme kaydedilmiş olsa da, geleneksel Türk 
müziği çalgılarının eğitimi ve öğretimiyle ilgili çok fazla yazılı kaynak bulunmamaktadır. Çalgılarına çok 
büyük önem veren bir toplum olan Türklerin, çalgıları ve onların eğitimleri ile ilgili yazılı kaynakları ve 
materyalleri sınırlıdır. 20. yüzyılın başlarına kadar Türklerde çalgı müziğinin çok fazla gelişip 
önemsenmediği söylenebilir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de kuşkusuz geleneksel Türk müziğinin 
sözlü eserlere ve sözlü icraya dayalı bir müzik olması ve insan sesinin daha ön planda tutulmasıdır.  

Bugün Türk müziği çalgı eğitimi tam anlamıyla, halen Avrupa müziği çalgı eğitiminde olduğu gibi her çalgıya 
özel sistemli metotlara, çalgıya özel bir dağara ve farklı materyallere sahip değildir.   

Akademik eğitimin önem kazandığı, müziğin bilim olarak algılanmaya başladığı son yıllarda Türk 
müziği çalgı eğitimi konusunda önemli çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Mesleki çalgı eğitiminde 
sistemli bir metot uygulamasının yanında, çalgının ses sahasına, teknik özelliklerine ve ses tınısına 
uygun dağar seçimi de büyük önem taşımaktadır (Kaya, 2012: 24). 

 
Türk Müziği çalgı eğitimine yönelik metodik çalışmalar, her ne kadar bir asır önce başlamış olsa da, 
günümüzde Türk Müziği çalgı eğitiminde kullanılan metotların son 30 yıl içinde oluşturulduğunu ve 
sayılarının da 20’yi geçmediğini görmekteyiz. Bu durum, Türk Müziği çalgı eğitimini şüphesiz olumsuz 
yönde etkilemiştir (Değirmencioğlu, 2011: 31). 
Türkiye’de devlet konservatuvarlarının yanı sıra, güzel sanatlar ve eğitim fakülteleri müzik bölümlerinin 
birçoğunda Türk müziği çalgılarının eğitimi ve öğretimi yapılmaktadır. Çalgı eğitiminde, metodik 
çalışmaların ve çeşitli materyal kullanımlarının gerekliliği bir gerçek olup, yazılmış ve yazılacak olan çalgı 
öğretim metotlarının ve kullanılacak materyallerin meşk yöntemini destekler nitelikte olması gerekliliği 
göz ardı edilmemelidir.  

1. YÖNTEM 

Bu araştırma; Türk müziği devlet konservatuvarları, devlet konservatuvarları ile konservatuvarlarda Türk 
müziği çalgılarının eğitiminde kullanılan öğretim materyallerini belirlemeye yönelik anket yönteminin 
kullanıldığı genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır.  

Çalışmanın evreni Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerine bağlı bütün devlet 
konservatuvarları/konservatuvarlardır. Çalışmanın örneklemi ise; özet bölümünde adları geçen 4 Türk 
müziği devlet konservatuvarında, 6 devlet konservatuvarında ve 1 konservatuvarda (Haliç Üniv. 
Konservatuvarı) ud, kanun, tanbur, ney ve klasik kemençe çalgılarının öğretimini yapan toplam 80 öğretim 
üyesinden/elemanından oluşmaktadır. 80 kişi içerisinden 67’si ankete cevap vermiş ve böylelikle % 83, 75 
anket cevaplama oranına ulaşılmıştır. “Sağlıklı yorum yapabilmek için anket dönüş oranının % 70-80’in 
üzerinde olması beklenmektedir” (Büyüköztürk, 2005: 144).  

Hazırlanan anket formunda durum tespitine yönelik 12 soru ve ifade bulunmaktadır.  

Ankette bulunan ifade değerleri için; 

 
1) Her zaman 
2) Çoğu zaman 
3) Ara sıra 
4) Nadiren 
5) Hiçbir zaman 

olmak üzere beşli likert ölçeği kullanılmıştır. Bu ifade değerlerinin anlamları şöyledir; Her zaman: Öğretim 
üyelerinin/elemanlarının anket maddesinde belirtilen durumu her zaman uyguladıklarını, Çoğu zaman: 
Öğretim üyelerinin/elemanlarının anket maddesinde belirtilen durumu çoğu zaman uyguladıklarını, Ara 
sıra: Öğretim üyelerinin/elemanlarının anket maddesinde belirtilen durumu ara sıra uyguladıklarını, 
Nadiren: Öğretim üyelerinin/elemanlarının anket maddesinde belirtilen durumu nadiren uyguladıklarını, 
Hiçbir zaman: Öğretim üyelerinin/elemanlarının anket maddesinde belirtilen durumu hiçbir zaman 
uygulamadıklarını belirtmektedir. Hazırlanan ve geliştirilen anketlerin uygulamasının yapılabilmesi için 
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gerekli izinler, örneklem grubunda yer alan üniversite rektörlüklerinden ve devlet konservatuvarları 
müdürlüklerinden alınmıştır.  

1.1. Verilerin Değerlendirilmesi ve İstatistiksel Analizler 

Anket yoluyla toplanan veriler, araştırmacı tarafından elektronik ortama aktarılarak bilgisayarda analiz 
edilebilecek duruma getirilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 (The Statictical Packet 
for the Social Sciences) Paket Programından yararlanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından adı geçen 
programa girilmiş ve araştırmanın veri tabanı oluşturulmuştur.  

Çalışmada oranlar yolunu seçerek dikkatli bir yorum yapma yolu tercih edilmiş ve anket verilerinin 
çözümlenmesinde frekans ve yüzde oranları kullanılmıştır. Anket formlarıyla toplanan veriler oluşturulan 
veri kodlama formlarında düzenlenmiştir. Soruların işlenmesinde tablolar oluşturulmuş, frekans 
(görüşülen kişi sayısı ve tekrar sıklığı) ve yüzde (%) değerleri yardımıyla istatistiksel analizler yapılmıştır. 
Tabloların altına bulgular, yorum ve sonuçlar ile ilgili açıklama metinleri yazılmıştır.  

2. BULGULAR 

2.1. Kullanılan Materyaller İle İlgili Bulgular 

2.1.1. Derste kullanılan yazılı ve elektronik kaynaklar (metot17, kitap, nota albümü, nota arşivi 
vb.)  

2.1.1.1. Ud Öğretiminde Kullanılan Metotlar 

 
Ud çalgısı alanında 17 öğretim üyesi/elemanı anketi cevaplamıştır. Onların verdikleri cevaplara göre:  

Tablo 1: Ud Derslerinde Kullanılan Metotlar 

Metot Adı f 
% 
 

Mutlu Torun-Ud Metodu (Gelenekle Geleceğe) 13 38,2 

Şerif Muhiddin Targan-Ud Metodu 6 17,6 

Cinuçen Tanrıkorur-Ud Metodu (Basılmamış) 5 14,7 

Gülçin Yahya Kaçar-Ud Metodu  5 14,7 

Onur Akdoğu-Ud Metodu 5 14,7 

 
Toplam 

 
34 

 
100,0 

 
Devlet konservatuvarlarında görev yapan ud alanındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının derslerinde 
kullandıkları ud metotları frekanslama yöntemine göre sıralanarak frekans serisi tablosu oluşturulmuştur. 
Buna göre en fazla kullanılan ud metodu %38,2 pay ile Mutlu Torun’un yazmış olduğu “Ud Metodu-
Gelenekle Geleceğe” adlı metot olmuştur. Bu metodun arkasından da %17,6’lük pay ile Şerif Muhiddin 
Targan’ın “Ud Metodu” gelmektedir. Bu metotlardan sonra derslerde en çok kullanılan ud metotları 
olarak %14,7’lik eşit oranlarla Cinuçen Tanrıkorur’un “Ud Metodu” (Basılmamış), Gülçin Yahya Kaçar’ın 
“Ud Metodu” ve Onur Akdoğu’nun “Ud Metodu” gelmektedir. Oranları eşit olan bu üç metot ve yazarları, 
tabloda alfabetik sıralama dikkate alınarak sıralanmıştır.  Şerif Muhiddin Targan’ın18 metodunun kullanım 

 
 
17 Sun (1969) çalgı metodunu şöyle tanımlamaktadır; Çalgı çalma sanatının teknik ve müzikalite yönlerini bilimsel bir 
yöntemle öğretebilmek için her çalgının kendi özelliklerine göre hazırlanmış çalgı öğretim kitabı. Her çalgı metodu 
çalgıda sesin nasıl çıkarılacağından başlayarak virtüöziteye kadar uzanır (Sun, 1969: 198).  

 
18 Çalgı müziğinin gelişimi ile ilgili olarak verebildiğimiz örnekler çok sınırlı olmakla beraber bu konunun öncülerinden 
olan Şerif Muhiddin Targan’dan başka Cinuçen Tanrıkorur ve Mutlu Torun gibi hem icracı hem de bestekâr olan 
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sıklığında ikinci sırada yer almasına karşın devlet konservatuvarları öğrenci ve mezunlarında (Ud çalgısı 
alanında) bu ekolün özelliklerinin pek görülmüyor olması da çelişkili bir durum olarak görülmektedir.  

 

2.1.1.2. Ud Öğretiminde Kullanılan Metot Dışı Yazılı ve Elektronik Kaynaklar  

Ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının yukarıda adı geçen metotların dışında aşağıda sıralanan 
diğer kaynakları da ud derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Kaynaklar, akademisyenler tarafından 
söylenme sıklıkları dikkate alınarak sıralanmıştır. Kaynaklar arasında diğer çalgılarda çokça rastlanan ders 
notlarının yer almaması dikkat çekici bir sonuç olarak görülmektedir.   

• TRT Nota Arşivi, 

• Devlet Korosu Nota Arşivi, 

• Gülçin Yahya Kaçar-Ud Alıştırmaları, 

• İsmail Hakkı Özkan-Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri, 

• Onur Akdoğu-Ud Albümü, 

• Hacı Kadri Şençalar-Ud Öğrenme Metodu, 

• Yakup Fikret Kutluğ-Türk Musikisinde Makamlar, 

• Haydar Tatlıyay Külliyatı, 

• Göksel Baktagir Nota Albümü, 

• Selanikli Hafız Mehmet-Ud Metodu (Türkçe’ye çeviren Mehmet Emin Bitmez), 

• Ali Salâhi Bey-Ud Öğrenme Usûlü-Ud Metodu, 

• Kyriakos Kalaidzidis-Ud Metodu  (İnceleme amaçlı). 

2.1.1.3. Kanun Öğretiminde Kullanılan Metotlar 

Kanun çalgısı alanında 15 öğretim üyesi/elemanı ankete katılmıştır. Onların verdikleri cevaplara göre: 

Tablo 2: Kanun Derslerinde Kullanılan Metotlar 

Metot Adı f 
% 
 

Gültekin ve Tahir Aydoğdu Kanun Metodu 9 60,0 

Halil Karaduman-Kanun Metodu 4 26,6 

Oğuz Karakaya-Kanun Metodu 1 6,6 

Ümit Mutlu-Kanun Metodu 1 6,6 

Toplam 15 100,0 

 
Devlet konservatuvarlarında görev yapan kanun alanındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının derslerinde 
kullandıkları kanun metotları frekanslama yöntemine göre sıralanarak frekans serisi tablosu 
oluşturulmuştur. Buna göre en fazla kullanılan kanun metodu %60,0 pay ile Gültekin ve Tahir Aydoğdu’nun 
yazmış oldukları “Kanun Metodu” olmuştur. Bu metodun arkasından da %26,6’lık pay ile Halil 
Karaduman’ın “Kanun Metodu” gelmektedir. Bu metotlardan sonra derslerde en çok kullanılan kanun 
metotları olarak %6,6’lik eşit oranlarla Oğuz Karakaya’nın ve Ümit Mutlu’nun “Kanun Metodu” adlı eserleri 
gelmektedir. Oranları eşit olan bu iki metot ve yazarı, tabloda alfabetik sıralama dikkate alınarak 
sıralanmıştır. Tarihçesi çok eskilere dayanan ve günümüzde de çok yaygın bir şekilde kullanılan kanun 
çalgısı için yazılmış metotların sayıca az olması da dikkat çekici bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
 
sanatçılar, çalgıları için özel eserler besteleme ve bu teknikleri geliştirecek metotlar yazma konusunda Türk musikisi 
repertuarına kazandırdıkları saz eserleri ve metotlarla çalgı icrası konusunu geliştirmek hususunda önemli adımlar 
atmışlar ve ud çalgısını metot ile çalışılabilen bir çalgı haline getirebilmişlerdir (Beşiroğlu, 1999: 61). 
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2.1.1.4. Kanun Öğretiminde Kullanılan Metot Dışı Yazılı ve Elektronik Kaynaklar  

Ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının yukarıda adı geçen metotların dışında aşağıda sıralanan 
diğer kaynakları da kanun derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Kaynaklar, akademisyenler tarafından 
söylenme sıklıkları dikkate alınarak sıralanmıştır. Çok önemli kanun icracılarının/eğitimcilerinin 
hazırladıkları ders notlarının sıkça kullanılıyor olması önemli bir sonuç olarak görülmektedir. 
 

• Nevzat Sümer’in hazırladığı ders notları,  

• Ruhi Ayangil’in hazırladığı ders notları, 

• Erol Deran’ın hazırladığı ders notları,   

• Ahmet Cennetoğlu’nun hazırladığı ders notları,  

• Şehvar Beşiroğlu’nun hazırladığı ders notları, 

• İhsan Özer-Kanun Alıştırma ve Etütleri,  

• Özdemir Hafızoğlu-Kanun Egzersizleri ve Eğitimi, 

• Göksel Baktagir Nota Albümü, 

• Cinuçen Tanrıkorur’un “Seyr-i Nâtık” adlı saz eseri, 

• Ayşegül Kostak Toksoy-Kanunda Genel Çalış Teknikleri ve Süsleme Elemanlarını İçeren Etütler 
(Basılmamış sanatta yeterlik tezi), 

• Devlet Korosu Nota Arşivi. 

2.1.1.5. Tanbur Öğretiminde Kullanılan Metotlar 

Tanbur çalgısı alanında 10 öğretim üyesi/elemanı ankete katılmıştır. Onların verdikleri cevaplara göre:  

Tablo 3: Tanbur Derslerinde Kullanılan Metotlar 

 
Devlet konservatuvarlarında görev yapan tanbur alanındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının derslerinde 
kullandıkları tanbur metotları frekanslama yöntemine göre sıralanarak frekans serisi tablosu 
oluşturulmuştur. Buna göre en fazla kullanılan tanbur metodu %60,0 pay ile Emin Akan’ın yazmış olduğu 
“Tanbur Metodu” olmuştur. Bu metodun arkasından da %40,0’lık pay ile Sadun Aksüt’ün “Tanbur 
Metodu” gelmektedir. Kanun çalgısında olduğu gibi tarihçesi çok eskilere dayanan ve günümüzde de çok 
yaygın bir şekilde kullanılan tanbur çalgısı için yazılmış metotların sayıca az olması da dikkat çekici bir sonuç 
olarak görülmekte ve bu alandaki eksikliği gözler önüne sermektedir.  

2.1.1.6. Tanbur Öğretiminde Kullanılan Metot Dışı Yazılı ve Elektronik Kaynaklar 

Ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının yukarıda adı geçen metotların dışında aşağıda sıralanan 
diğer kaynakları da tanbur derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Kaynaklar, akademisyenler tarafından 
söylenme sıklıkları dikkate alınarak sıralanmıştır.  
 

• Tanburi Cemil Bey’in bütün eserleri, 

• Abdi Coşkun’un hazırladığı ders notları, 

• Dar’ül Elhan Nota Arşivi, 

• Cüneyt Kosal Nota Arşivi, 

• Ali Rıza Avni-Ses ve Saz Dünyamızdan Arşivi,  

• Nevzat Atlığ’ın yönettiği klasik koro repertuvarı, 

• Bağlama metotları, 

• Özer Özel–Tanbur Tekniği Üzerine Bir Deneme (Basılmamış yüksek lisans tezi). 

Metot Adı f 
% 
 

Emin Akan-Tanbur Metodu 6 60,0 

Sadun Aksüt-Tanbur Metodu 4 40,0 

Toplam 10 100,0 
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2.1.1.7. Ney Öğretiminde Kullanılan Metotlar  

Ney çalgısı alanında 11 öğretim üyesi/elemanı ankete katılmıştır. Onların verdikleri cevaplara göre: 

Tablo 4: Ney Derslerinde Kullanılan Metotlar 

Metot Adı f 
% 
 

Süleyman Erguner-Ney Metodu 6 55,0 

Ahmet Kaya-Ney Metodu 3 27,0 

Sencer Derya-Ney Metodu 2 18,0 

Toplam 11 100,0 

 

Devlet konservatuvarlarında görev yapan ney alanındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının derslerinde 
kullandıkları ney metotları frekanslama yöntemine göre sıralanarak frekans serisi tablosu oluşturulmuştur. 
Buna göre en fazla kullanılan ney metodu %55,0 pay ile Süleyman Erguner’in yazmış olduğu “Ney Metodu” 
olmuştur. Bu metodun arkasından da %27,0’lik pay ile Ahmet Kaya’nın “Ney Metodu” gelmektedir. Bu 
metotlardan sonra derslerde en çok kullanılan ney metodu olarak %18,0’lik oranla Sencer Derya’nın ‘Ney 
Metodu’ yer almaktadır.  

2.1.1.8. Ney Öğretiminde Kullanılan Metot Dışı Yazılı ve Elektronik Kaynaklar  

Ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının yukarıda adı geçen metotların dışında aşağıda sıralanan 
diğer kaynakları da ney derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Kaynaklar, akademisyenler tarafından 
söylenme sıklıkları dikkate alınarak sıralanmıştır. 
 

• Yakup Fikret Kutluğ-Türk Musikisinde Makamlar,  

• İsmail Hakkı Özkan-Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Kudüm Velveleleri, 

• Suphi Ezgi-Nazarî ve Amelî ve Türk Musikisi, 

• Dârü’l–Elhân Külliyâtı, 

• Kantemiroğlu Edvarı, 

• TRT Nota Arşivi, 

• neyzen.com nota arşivi, 

• Ahmet Hatipoğlu-Türk Musikisi Solfeji,  

• Burcu Karadağ’ın hazırladığı ders notları, 

• Alaaddin Yavaşça Nota Arşivi, 

• Erol Sayan Nota Arşivi, 

• Sadun Aksüt Nota Arşivi, 

• Ali Rıza Şengel–Türk Mûsikîsi Klâsikleri İlâhîler (12 cilt), 

• Aylık Müzikoloji Dergisi Musiki Mecmuası. 
 

Kaynaklar arasında nota arşivlerinin bir hayli fazla olması, çalgı öğretiminde eser icrasının da ne kadar 
önemli olduğunun bir kanıtı niteliğindedir. Elde edilen bu sonuç; nazariyatın ve Türk müziği çalgılarına ait 
tekniklerin çok eser icra etmekle kazanılabileceği şeklinde de yorumlanabilir. Müzik hafızasının gelişimine 
ve dolayısıyla da  repertuvar zenginliğine katkıda bulunan çok eser icra etme, meşk geleneğinin de önemli 
bir unsurudur. “Klasik Türk Müziği geleneğinde üstatlığın kuşkusuz en önemli koşulu, göstergesi ve gurur 
vesilesi, hafızaya nakşedilmiş eserlerin çokluğu, geçilmiş fasılların, meşk edilmiş eserlerin sayısıdır” (Behar, 
1987: 31).  

2.1.1.9. Klasik Kemençe Öğretiminde Kullanılan Metotlar 

Klasik kemençe çalgısı alanında 14 öğretim üyesi/elemanı ankete katılmıştır. Onların verdikleri cevaplara 
göre: 
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Tablo 5: Klasik Kemençe Derslerinde Kullanılan Metotlar 

 
Devlet konservatuvarlarında görev yapan klasik kemençe alanındaki öğretim üyelerinin/elemanlarının 
derslerinde kullandıkları klasik kemençe metotları frekanslama yöntemine göre sıralanarak frekans serisi 
tablosu oluşturulmuştur. Buna göre en çok kullanılan klasik kemençe metodu %50,0 pay ile Beril 
Çakmakoğlu ve Mehmet Yalgın’ın yazmış oldukları “Kemençe Metodu” olmuştur. Bu metodun arkasından 
da %35,7’lik pay ile Hasan Esen’in “Kemençe Metodu” gelmektedir. Bu metotlardan sonra derslerde en 
çok kullanılan klasik kemençe metodu olarak %14,2’luk oranla Cüneyd Orhon’un “Kemençe Metodu” 
(Basılmamış) yer almaktadır. 

2.1.1.10. Klasik Kemençe Öğretiminde Kullanılan Metot Dışı Yazılı ve Elektronik Kaynaklar 

Ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının yukarıda adı geçen metotların dışında aşağıda sıralanan 
diğer kaynakları da klasik kemençe derslerinde kullandıkları tespit edilmiştir. Kaynaklar, akademisyenler 
tarafından söylenme sıklıkları dikkate alınarak sıralanmıştır. ‘Tanburi Cemil Bey’in tüm eserleri’ maddesi 
tanbur çalgısında olduğu gibi burada da ilk sırada yerini almıştır.    
 

• Tanburi Cemil Bey’in tüm eserleri, 

• İsmail Hakkı Özkan-Türk Mûsıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri, 

• Onur Akdoğu-Türk Müziğinde Türler ve Biçimler, 

• Aslıhan Eruzun Özel–Üç Telli Klâsik Kemençe Eğitimine İlişkin Bir Yöntem (Basılmamış sanatta 
yeterlik tezi), 

• İhsan Özgen tüm kitapları (Sanatı Yaşamak, Avludaki Ses), 

• Neva Özgen–Klasik Kemençede Eğitim Yöntemleri ve Modern İcra İçin Etütler (Basılmamış sanatta 
yeterlik tezi), 

• TRT İstanbul Radyosu Arşivi, 

• Mes’ud Cemil-Tanbûrî Cemil’in Hayâtı, 

• Tanbûrî Cemil Bey-Rehber-i Mûsıkî. 

2.1.2. Kullanılan Çalgı Öğretim Metoduna İlave Olarak Farklı Çalgılar İçin Yazılmış Metot ve 
Diğer Kaynaklardan Yararlanma 

Tablo 6: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Farklı Çalgılar İçin Yazılmış Kaynakları Kullanma Durumları 

İfade Değeri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 11 16,4 16,4 

Çoğu zaman 17 25,4 25,4 

Ara sıra 21 31,3 31,3 

Nadiren 13 19,4 19,4 

Hiçbir zaman 5 7,5 7,5 

Toplam 67 100,0 100,0 

 
Tablo 6’da görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %41,8’lik kısmı çoğunlukla, %31,3’lük kısmı da ara sıra farklı çalgılar için 
yazılmış etüt, eser ve metotlardan da faydalandıklarını ifade etmişlerdir. %26,9’luk kısım ise bu tarz 

Metot Adı f 
% 
 

Beril Çakmakoğlu/Mehmet Yalgın-Kemençe Metodu 7 
50,0 

 

Hasan Esen-Kemençe Metodu 5 35,7 

Cüneyd Orhon-Kemençe Metodu (Basılmamış) 2 14,2 

Toplam 14 100,0 
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materyallerden çok nadir olarak faydalandıklarını belirtmişlerdir. Özetle, bu tablo devlet 
konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin kendi çalgıları dışındaki çalgılar için yazılmış etüt, eser ve 
metotlardan genellikle yararlandıklarını göstermektedir.  

Ud çalgısı alanındaki bazı akademisyenlerin, farklı bir çalgıya ait olmasa da Mısır ve Suriye’de yazılmış, 
farklı akord ve uygulamaları içeren çeşitli Arap ud metotlarını kısmen de olsa inceleme amaçlı kullanmaları 
da bu başlık altında gösterilebilecek bir örnektir.    

2.1.3. Metot Dışında Hazırlanıp Kullanılan Ders Notları  

Tablo 7: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Kendi Ders Notlarını Kullanma Durumları 

                    
Tablo 7’de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %71,7’lik oran ile yüksek bir kısmı çoğunlukla, %19,4’lük kısmı da ara sıra 
derste metot dışında kendi hazırladıkları ders notlarını da kullandıklarını ifade etmişlerdir. %9,0’luk kısım 
ise bu tarz materyalleri çok nadir olarak kullandıklarını belirtmişlerdir. Özetle, bu tablo devlet 
konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin, derste metot dışında kendi hazırladıkları ders notlarını 
fazlaca kullandıklarını göstermektedir.   

Akademisyenlerin kendi aralarında, hazırladıkları ders notlarını kullanma oranları incelendiğinde; %89,3 
gibi büyük bir oranla öğretim elemanlarının öğretim üyelerine göre (%10,7) çoğunlukta olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu sonuçlar genç nesil akademisyenlerin Türk çalgı müziği öğretiminde eksikliği çokça görülen 
metot kitaplarına yönelik ön çalışma içerisinde oldukları şeklinde yorumlanabilir. 

2.1.4. Öğrencinin Kişisel İhtiyacına Yönelik Teknik Etütler Üretme 

Tablo 8: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Kişiye Özel Teknik Etüt Üretme Durumları 

İfade Değeri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 40 59,7 59,7 

Çoğu zaman 18 26,9 26,9 

Ara sıra 8 11,9 11,9 

Nadiren 1 1,5 1,5 

Toplam 67 100,0 100,0 

Tablo 8’de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların % 86, 6’lık oran ile çok yüksek bir kısmı çoğunlukla, %11,9’luk kısmı da ara sıra 
ders esnasında öğrencilerinin kişisel ihtiyaçlarına yönelik teknik etütler üretip onları kullandıklarını ifade 
etmişlerdir.  %1,5’lik çok küçük bir kısım ise nadiren de olsa öğrencilerine yönelik teknik etütler 
ürettiklerini belirtmişlerdir. Kısaca, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin 
derslerinde öğrencilerinin kişisel ihtiyaçlarına yönelik teknik etütler ürettiklerini ve bu etütleri öğretimleri 
esnasında fazlaca kullandıklarını göstermektedir. Çalgı eğitiminde kişisel bir yaklaşımla seviyelerini teknik 
anlamda geliştirebilmek adına öğrenciler için etütler üretmek oldukça önemli bir durum olarak 
görülmektedir. 

İfade Değeri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 28 41,8 41,8 

Çoğu zaman 20 29,9 29,9 

Ara sıra 13 19,4 19,4 

Nadiren 3 4,5 4,5 

Hiçbir zaman 3 4,5 4,5 

Toplam 67 100,0 100,0 
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2.1.5. Saz Eserlerindeki Zor ve Önemli Pasajların Teknik Etüt Olarak Kullanımı  

Tablo 9: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Saz Eserlerindeki Zor ve Önemli Pasajları Teknik Etüt Olarak 
Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 30 44,8 44,8 

Çoğu zaman 21 31,3 31,3 

Ara sıra 12 17,9 17,9 

Nadiren 4 6,0 6,0 

Toplam 67 100,0 100,0 

 
Tablo 9’da görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %76,1’ lik oran ile yüksek bir kısmı çoğunlukla, %17,9’ luk kısmı da ara sıra saz 
eserlerindeki zor ve önemli pasajları öğrencilerine yönelik teknik etüt olarak kullandıklarını ifade 
etmişlerdir. Ankete katılanların %6,0’lık küçük bir kısmı ise nadiren de olsa bu materyal oluşturma tekniğini 
kullandıklarını belirtmişlerdir. Özetle, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin saz 
eserlerindeki zor ve önemli pasajları öğrencilerine yönelik teknik etüt olarak fazlaca kullandıklarını 
göstermektedir.  

Akademisyenlerden alınan sonuçlar neticesinde, öğrencilerin teknik çalışmalarına yardımcı olması 
açısından bu materyal oluşturma ve geliştirme çalışmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır.   

2.1.6. Eserlerin Ses Kayıt ve Video Örneklerini İçeren Materyallerin Kullanımı 

Tablo 10: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Sesli ve Görsel Materyalleri Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 38 56,7 56,7 

Çoğu zaman 20 29,9 29,9 

Ara sıra 8 11,9 11,9 

Nadiren 1 1,5 1,5 

Toplam 67 100,0 100,0 

 

Tablo 10’da görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %86,6’ lık oran ile çok yüksek bir kısmı çoğunlukla, %11,9’ luk kısmı ara 
sıra, %1,5’ lik çok küçük bir kısmı ise nadiren çalışılacak eserlerin ses kayıt ve video örneklerini içeren 
materyalleri kullandıklarını ifade etmişlerdir.  

Özetle, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin çalışılacak eserlerin ses kayıt ve 
video örneklerini içeren materyalleri fazlaca kullandıklarını göstermektedir. Bu iki materyal de Türk müziği 
çalgı öğretiminde çok önemli yere sahip olan dinleme19 ve görerek yapma-öğrenme yöntemlerine hizmet 
etmektedir. Aynı zamanda bu yöntemler meşk sisteminin de en temel unsurlarıdır. Meşk geleneğine ait 
uygulamaları günümüz teknolojisiyle buluşturarak öğrencilere sunmak ve onların bunlardan 
yararlanmalarını sağlamak devlet konservatuvarlarında da sıkça kullanılan bir anlayış olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

 
 
19 Dinlemek, müziği neredeyse her yönü ile öğrenmenin koşullarındandır. Bu bağlamda dinleyerek öğrenme yöntemi, 
müzik eğitiminin en önemli öğelerinden biridir (Kınık, 2010: 18). 
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2.1.7. Farklı Müzik Tarzlarını İhtiva Eden Kayıtların Kullanımı 

Tablo 11: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Farklı Müzik Tarzlarını İçeren Kayıtları Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 15 22,4 23,1 

Çoğu zaman 13 19,4 20,0 

Ara sıra 18 26,9 27,7 

Nadiren 15 22,4 23,1 

Hiçbir zaman 4 6,0 6,2 

Toplam 65 97,0 100,0 

Eksik Veri 2 3,0  

Toplam 67 100,0  

 
Tablo 11’ de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının ikisi hariç geriye kalan 
altmış beşi (65) bu ifadeyi cevaplamıştır. Katılımcıların %41,8’lik oran ile yüksek bir kısmı çoğunlukla,  % 
26,9’luk kısmı da ara sıra öğretimleri esnasında farklı müzik tarzlarını ihtiva eden kayıtları kullandıklarını 
ifade etmişlerdir. Ankete katılanların %28,4’ lük önemli bir kısmı ise çok nadir olarak öğretimleri esnasında 
farklı müzik tarzlarını içeren kayıtlardan yararlandıklarını belirtmişlerdir. Kısaca, bu tablo devlet 
konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin öğretimleri esnasında farklı müzik tarzlarını ihtiva eden 
kayıtları kullandıklarını göstermektedir. Bu materyallerin daha çok kullanılmasının, konservatuvar 
öğrencileri üzerinde, farklı kültürleri ve müzikleri tanıma, onlardan da bir şeyler öğrenebilme ve kıyaslama 
yapabilme gibi konularda etkili olacağı düşünülmektedir. 
 

İnsan, çevresindeki müzikleri algıladıkça, o müziklerdeki yapıları, yapıyı oluşturan 
öğeleri ve öğelerarası ilişkileri sezer, kavrar, çözümler… Algıladığı müzikte yapı arama, 
yapıyı oluşturan öğeleri belirleme, öğelerarası ilişkileri kavrama, yapının bütünü ile 
öğeleri arasındaki uyumu fark etme-sezme ve bundan zevk alma çabaları, insan 
yaşamının vazgeçilmez bir boyutunu oluşturur (Uçan, 2005: 28).   

2.1.8. Youtube, Facebook Gibi Sosyal Paylaşım Ağlarının Kullanımı  

Tablo 12: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Sosyal Paylaşım Ağlarını Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 14 20,9 20,9 

Çoğu zaman 10 14,9 14,9 

Ara sıra 19 28,4 28,4 

Nadiren 14 20,9 20,9 

Hiçbir zaman 10 14,9 14,9 

Toplam 67 100,0 100,0 

Tablo 12’de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %35,8’lik kısmı çoğunlukla, %28,4’lük kısmı da ara sıra öğretimlerinde 
Youtube, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların % 35, 
8’lik ilk bölümle eşit bir kısmı ise çok nadir olarak sosyal paylaşım ağlarını kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Özetle, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin öğretimleri esnasında sosyal 
paylaşım ağlarını kullanıp kullanmama konusunda eşit dağılım gösterdiklerini ifade etmektedir.  

Akademisyenlerin kendi aralarında, sosyal paylaşım ağlarını kullanma oranları incelendiğinde; %91,7’lik 
bir oranla çok büyük kısmının öğretim elemanı olduğu görülmektedir. Yani öğretim elemanları öğretim 
üyelerine göre çok daha fazla oranda sosyal paylaşım ağlarını kullanmaktadırlar. Bu yüksek oran önemli 
bir sonucu belirtmektedir; bu sonuç genç neslin Youtube, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarını sıkça 
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kullanma durumudur. Türk müziğinin önde gelen sanatçılarının icralarının sosyal ağlarda mevcut olması 
bu anlamda önemlidir. Bunlar meşkin modern çağdaki yansımasını oluşturabilecek niteliklerdir. Devlet 
konservatuvarları öğrencileri için, sadece dinlemekte kalmayıp görme duyusunun da öğretimin içerisine 
takviye edilmesinin, kullanılmasının daha etkin sonuçlar ortaya çıkaracağı bir gerçektir.  

Teknolojinin gelişmesi, 

 
…müzik eğitimi alanında derslerin daha iyi algılanması, müzik hakkında olan gelişmelerin 
rahatça takip edilmesi, internet üzerinden satışlar vb. sayesinde alınması gereken 
materyallerin maddi açıdan daha uygun olması, ders için gerekli olan kaynaklara çok daha kısa 
zamanlarda ulaşılması gibi birçok konuda hem eğitimcilere hem de öğrencilere büyük kolaylık 
sağlamıştır. Fakat teknolojinin müzik eğitiminde avantaj olmaya devam edebilmesi için diğer 
alanlarda da olduğu gibi amacından saptırılmaması ve dozunda kullanılması gerekmektedir 
(Kitirci, 2013: 97).  

2.1.9. Metronom Kullanımı  

Tablo 13: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Derste Metronom Kullanma Durumları 

 
Tablo 13'de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının biri hariç tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların % 59, 7’lik kısmı çoğunlukla, %29,9’luk kısmı ara sıra ve %9,0’ luk bir kısmı da 
çok nadir olarak derste metronom kullandıklarını ifade etmişlerdir. Özetle, bu tablo devlet 
konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin öğretimleri esnasında derste çoğunlukla metronom 
kullandıklarını göstermektedir.  

Metronom kullanımı, Türk müziğinin öğretiminde ve uygulamasında temel kalıp olan usûlleri daha iyi 
kavrayabilmek ve ritim hassasiyetini daha iyi algılayabilmek için çok önemli bir materyal olarak 
görülmektedir.  

2.1.10. Eşlik Amaçlı Kudüm Kullanımı 

Tablo 14: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Derste Eşlik Amaçlı Kudüm Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 2 3,0 3,0 

Çoğu zaman 1 1,5 1,5 

Ara sıra 9 13,4 13,4 

Nadiren 15 22,4 22,4 

Hiçbir zaman 40 59,7 59,7 

Toplam 67 100,0 100,0 

 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 21 31,3 31,8 

Çoğu zaman 19 28,4 28,8 

Ara sıra 20 29,9 30,3 

Nadiren 3 4,5 4,5 

Hiçbir zaman 3 4,5 4,5 

Toplam 66 98,5 100,0 

Eksik Veri 1 1,5  

Toplam 67 100,0  
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Tablo 14’de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %4,5’lik oran ile düşük bir kısmı çoğunlukla, %13,4’lük kısmı da ara sıra derste 
eşlik amaçlı kudüm kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete katılanların %22,4’ünün nadiren cevabını 
verdikleri konu ile ilgili olarak %59,7’lik yüksek bir kısım hiçbir zaman derste eşlik amaçlı kudüm 
kullanmadıklarını belirtmiştir. 

Kısaca, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin öğretimleri esnasında kudüm 
çalgısını derste eşlik amaçlı kullanmayı tercih etmediklerini göstermektedir. Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu 
Öner tarafından Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümünde 1 yıl boyunca devam eden 
bir araştırma-uygulama projesinde, öğrenciler (Ud öğrencileri) derslerde kudüm eşlikli çalıştırılmış hatta 
vize ve final sınavlarını kudüm eşliğinde gerçekleştirmişlerdir. 1 yıl sonra elde edilen sonuçlara göre; 
öğrencilerin icra ettikleri eserleri ritim aksamaları olmadan çok daha akıcı bir şekilde seslendirdikleri 
gözlenmiştir. Bu çalışmadan da anlaşılacağı üzere çalgı derslerinde kudüm eşliği ile çalışmanın öğrenciye 
faydası büyüktür. Kudüm çalgısının devlet konservatuvarlarındaki diğer çalgı derslerinde eşlik amaçlı 
kullanılması kuşkusuz ki öğrencilerin icra kalitesini arttıracaktır.  

2.1.11. Parmak ve Kol Kaslarının Gelişimine Destek Olabilecek Farklı Fiziksel Destek 
Egzersizlerinin Kullanımı 

Tablo 15: Öğretim Üyelerinin/Elemanlarının Çeşitli Fiziksel Destek Egzersizlerini Kullanma Durumları 

İfade Değerleri 
 

f 
 

% 
 

Geçerli % 
 

Her zaman 7 10,4 10,4 

Çoğu zaman 7 10,4 10,4 

Ara sıra 15 22,4 22,4 

Nadiren 16 23,9 23,9 

Hiçbir zaman 22 32,8 32,8 

Toplam 67 100,0 100,0 

 

Tablo 15’de görüldüğü üzere ankete katılan öğretim üyelerinin/elemanlarının tümü bu ifadeyi 
cevaplamıştır. Katılımcıların %20,8’lik kısmı çoğunlukla, %22,4’lük kısmı da ara sıra öğrencilerinin 
gelişimine katkı sağlayabilecek farklı fiziksel destek egzersizlerini kullandıklarını ifade etmişlerdir. Ankete 
katılanların %23,9’unun nadiren cevabını verdiği konu ile ilgili olarak %32,8’lik en yüksek oran ile bir kısım 
akademisyen hiçbir zaman öğrencilerinin parmak ve kol kaslarının gelişimine destek olabilecek fiziksel 
egzersizleri kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  
 
Özetle, bu tablo devlet konservatuvarlarında görevli akademisyenlerin öğretimleri esnasında 
öğrencilerinin parmak ve kol kaslarının gelişimine destek olabilecek farklı fiziksel destek egzersizlerini20 
çok az kullandıklarını göstermektedir. Bu tarz fiziksel destek egzersizlerinin özellikle hız (ajilite), teknik ve 
çalım kalitesini yükselttiği bir gerçektir.  

2.1.12. Kullanılan Diğer Materyaller  

 
 
20 Göksel Baktagir’in (2012) de, “Kanunda tellere biraz yakın icra edildiğinde daha serilik kazanabilirsiniz. O yakın icrayı 
elde etmek için dükkânımızda yaylı bir sistem oluşturmuştum. O yaylı sistem beni yukarıya çekiyordu ve ben aşağıya 
inmeliydim. Böyle belirli bir basınç uyguluyordum; ayakkabı ökçeleri ile ellerimin üzerinde çok hafif tabii çok ağır 
olmamak koşuluyla çalışmalar yapıyordum. Bu gibi çalışmalar aslında teknik olarak benim kişisel düşündüğüm, 
formüle ettiğim şeylerdi.” şeklindeki ifadeleri fiziksel destek egzersizleri konusunun önemini açıklar niteliktedir.  
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Öğretim üyelerinin/elemanlarının derste metot ve diğer yazılı-elektronik kaynakların dışında kullandıkları 
materyaller aşağıda belirtilmiştir. Materyaller, akademisyenler tarafından söylenme sıklıkları dikkate 
alınarak sıralanmıştır.  
 

• Ulaşabildikleri ses kayıt arşivleri, 

• Kayıt cihazı, 

• Video kamera,  

• Bendir, 

• Ayna,21  

• Daire, 

• Lavta, 

• Bağlama metodu, 

• Piyano, 

• Keman metotları, 

• Nefes egzersizleri için analog saat,22 

• Parmaklar için süngerimsi yapıda olan sağlık topu. 

Elde edilen anket sonuçlarına göre öğretim üyelerinin/elemanlarının, diyapazon ve akort cihazını 
derslerinde kullanmadıkları görülmektedir.  

3. SONUÇ  

Devlet konservatuvarlarında Türk müziği çalgılarının eğitim ve öğretiminde kullanılan materyallerin neler 
olduğunu, ne amaçla ve nasıl kullanıldığını tespit etmek amacıyla yapılan bu araştırmada; anket ve literatür 
taraması çalışmalarından elde edilen sonuçlar aşağıda açıklanmıştır. Yapılan anketlerin ardından tema ve 
kodlarıyla beraber, ‘Kullanılan Materyaller’ üst başlığı oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlar; anket 
tekniğinin zayıf yönleri ve sınırlılıkları dikkate alınarak değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada ortaya çıkan en belirgin sonuç; önemli icracılara ait ses kayıtlarının öğrencilere çokça 
dinletilmesidir. Öğretim üyeleri/elemanları yalnızca kendi çalgılarını çalan değil, profesyonel düzeydeki 
diğer çalgı ve hatta ses icracılarının kayıtlarını da öğrencilerine dinletmektedirler.  

Devlet konservatuvarlarındaki akademisyenlerin öğretimlerinde kullandıkları materyaller incelendiğinde;  

Akademisyenlerin ud derslerinde; en çok Mutlu Torun’un Gelenekle Geleceğe-Ud Metodunu, kanun 
derslerinde; Gültekin-Tahir Aydoğdu’nun Kanun Metodunu, tanbur derslerinde; Emin Akan’ın Tanbur 
Metodunu, ney derslerinde; Süleyman Erguner’in Ney Metodunu ve klasik kemençe derslerinde; Beril 
Çakmakoğlu-Mehmet Yalgın’ın Kemençe Metodunu kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Öğretim üyelerinin/elemanlarının öğretimlerinde; farklı çalgılar için yazılmış kaynakları, farklı müzik 
tarzlarını içeren kayıtları, Youtube, Facebook gibi sosyal paylaşım ağlarını, eşlik amaçlı olarak kudüm 
çalgısını, parmak ve kol kaslarının gelişimine destek olabilecek çeşitli fiziksel destek egzersizlerini 
kullandıkları tespit edilmiştir.  
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21 Çalgı öğretiminde öğrencilerin, oturuş, çalgıyı tutuş ve çalgı üzerinde parmaklarının durumunu çok iyi gözlemlemesi 
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22 “Nefes egzersizleri için analog saat” maddesi ney çalgısının öğretimini gerçekleştiren öğretim üyeleri/elemanları 
tarafından söylenmiştir.  



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

96 
 

Beşiroğlu, Ş. (1999). “Türk Musikisi Çalgı Eğitiminde Metot Kavramı”. (5. İstanbul Türk Müziği Günleri, Türk Müziğinde 
Eğitim Sempozyumu, 14–15 Mayıs 1998, Türkiye), Bildiriler, Cilt I, Kültür Bankalığı Yayınları, Ankara 1999, s. 61.  

Büyüköztürk, Ş. (2005). Anket geliştirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (2), 133-148. 

Çilden, Ş. (2001). Bireysel çalgı eğitiminde temel ilkeler ve etkili faktörler. Çağdaş Eğitim Dergisi, 272.  

Değirmencioğlu, L. (2011). Makamsal viyolonsel öğretim yöntemine sistematik bir yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora 
Tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya.   

Erol, M. (2007). Nihavent ezgilerin istatistiksel metodlara dayalı olarak kemana uygunluğunun belirlenmesi. 
(Yayımlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, 
Ankara.  

Gazimihal, M. R. (1961). “Organoloji”. Musıki Sözlüğü (1. Baskı) içinde. (190). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 

Gerçek, İ. H. (2010). Meslekî müzik eğitimi veren kurumlarda kullanılan ud metodları üzerinde karşılaştırmalı bir 
çalışma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1), 149–156.  

Kaptan, Z. ve S. Yöndem. (2010). Bağlama ve klasik gitarın öğretim süreçleri açısından karşılaştırmalı olarak 
incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (1).  

Kaya, F. (2012). Dört telli klasik kemençe eğitiminde usta icracılığa yönelik  dağar ve çalma önerileri. (Yayımlanmamış 
Sanatta Yeterlik Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı, Afyonkarahisar.  

Kerimov, R. (2012). Çalgıların sınıflandırma sistemleri ve bir model önerisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, Kayseri. 

Kınık, M. (2010). Güzel sanatlar fakülteleri müzik bölümlerinde bağlama dersi başlangıç düzeyine yönelik öğretim 
programı önerisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi 
Ana Bilim Dalı, Konya.  

Kitirci, B. (2013). “Eğitimcilerin Gözünden Gelişen Teknolojinin Konservatuvarlardaki Müzik Eğitimine ve Eğitimcilerin 
Çalışma Hayatlarına Etkisi”. (4. Uluslar arası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, 6-8 Haziran 2013, Türkiye), Bildiriler, Cilt 
I, Ekspres Matbaası, Kütahya 2013, s. 93-97. 

Özkan, İ. H. (2011). Türk musikisi nazariyatı ve usulleri kudüm velveleleri. İstanbul: Ötüken Yayınları. 

Öztuna, Y. (2000). “Meşk”. Türk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi (1. Baskı) içinde. (250). Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Yayınları.  

Sun, M. (1969). Türkiye’nin kültür, müzik, tiyatro sorunları. Ankara: Kültür Yayınları.  

Şahin, Ç. (2013). Veri Toplama Teknikleri, 125-182. In: Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Eds: R. Y. Kıncal). Nobel 
Akademik Yayıncılık, Ankara. 

Uçan, A. (2005). “Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Müzik Eğitiminin Dünü, Bugünü, Yarını”. (V. Türk 
Kültürü Kongresi/Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, 17-21 Aralık 2002, 
Türkiye), Bildiriler, Cilt X, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2005, s. 11-113.  

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar–ilkeler–yaklaşımalar ve Türkiye’deki durum. Ankara: Evrensel 
Müzikevi. 

Üngör, E. R. (1999). “Osmanlı’da Türk Musikîsi ve Çalgılar ”. Osmanlı Ansiklopedisi-Kültür ve Sanat (10, 572-583). 
Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. 

Yıldız, N. (1986). Müzik öğretmeni yetiştiren yükseköğretim kurumlarında ana çalgı keman eğitiminin programlar 
yönünden incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.  

Kişisel Görüşmeler  
Baktagir, Göksel. Kişisel Görüşme, 07.06.2012, İstanbul. 

 
 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

97 
 

Sosyal Medyada Mahremiyetin İfşası: Namık Kemal Üniversitesi 
Akademisyenleri Üzerine Yapılan Bir Araştırma1 

(Y. Lisans Öğrencisi) Arzu Esen1   Yrd. Doç. Dr. Ebru Davulcu2 

1ErciyesÜniversitesi /İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, esenn_arzu@hotmail.com 

2Erciyes Üniversitesi /İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü,eakbaba@erciyes.edu.tr 

 
Özet: Kişinin herkes tarafından bilinmeyen, açıklanması da sahibinin hak ve çıkarlarına zarar verme tehlikesi 
taşıyandurumu manasına gelen mahremiyet, kültürden kültüre farklı bir biçimde tezahür etse de bireyin 
toplumsallaşmasında oldukça önemlidir. Toplumsal yaşamda farklı görünümlerde ortaya çıkan mahremiyet; yalnız 
kalma; çok yakın bulunan tanıdıklarla gözetimden uzak ilişki kurma ve kimi zaman da kişisel olarak tanınmadan 
kamusal yaşama katılma talebini karşılamaktadır. Mahremiyet, bir haktır ve insana istediği zaman ve derecede istediği 
bilgiyi verebilme özgürlüğünü tanımaktadır.  

Mahremiyet, bir insan hakkı olarak çiğnenip ihlal yolu ile apaçık edilebildiği gibi; insanın kendi ifşası ile de gözler önüne 
serilebilmektedir. Özellikle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile insanlar, mekânsal, enformasyonel ya da 
bireysel mahremiyetlerini bilerek ve isteyerek toplumun diğer üyeleri ile paylaşabilmektedirler. Günümüzde 
toplumun büyük bir bölümü tarafından kullanılan ve üye sayısı giderek artan sosyal medya, insanın kendini ifşasına 
zemin hazırlamış, bir yandan da insanın zamanının önemli bir bölümünü başkalarının gözetimine ayırmasına neden 
olmuştur.   

Bu çalışmada, mahremiyetin ifşa yollu sergilenmesi ele alınmıştır. Niceliksel yöntem kullanılarak hazırlanan çalışmada, 
Namık Kemal Üniversitesi akademisyenlerine anket uygulanmış ve Facebook ve Instagram kullanma alışkanlıkları 
sorgulanarak, mahremiyetlerini paylaşma boyutları ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu araştırma nihayetinde; eğitim 
seviyesi yüksek olmakla beraber, üstlendikleri araştırma yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunma görevleri ile 
toplumun gözde mesleklerden biri olan akademisyenlik görevini yerine getiren kesimin, sosyal medyayı kullanma ve 
mahremiyetlerini ifşa etme işini ne derece bilinçli yaptıkları konusunda bilgi verecektir.  

Araştırmada, Namık Kemal Üniversitesi’nde görev yapan 947 akademisyenin tümüne ulaşılmıştır. Online yüzyüze 
anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmada, 476 akademisyenden dönüş alınmıştır. Ardından eksik ve hatalı cevap 
içeren anketler çıkarılmış ve 450 anket incelemeye tabi tutulmuştur. 0.05 anlamlılık düzeyinde %95 güven aralığında 
1000 kişilik bir ana nüfus 278 örneklem büyüklüğü ile temsil edilmektedir. Bu bakımdan araştırmanın geçerlilik oranı 
yüksektir.  

Yapılan araştırmanın sonucunda, akademisyenlerin Facebook ve Instagram kullanarak mahremiyetlerini sergilemede 
kısıtlı davrandıkları, gizlilik ayarlarını aktif kullandıkları, mahremiyetlerini sergileyenlerin ise bunu daha çok duyurum 
ve bilgilendirme amaçlı yaptıkları; akademisyenler arasında da akademik derece arttıkça mahremiyet içeren 
paylaşımlarının azaldığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Mahremiyet, Namık Kemal Üniversitesi Akademisyenleri 
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Abstract: Privacyrepresents the situation of the individual which is not known by the public and which is in danger of 
harming the rights and interests of the individual in case of revelation.Although privacy has various appearances in 
different cultures, it is vital in the socialization of the individual. Appearing in various contexts in the social life, privacy 
meets the need to communicate with close acquaintances without supervision, and sometimes meets the demand to 
participate in public life without being recognized personally. Privacy is a right, and it providesthe freedom for an 
individual to give information whenever and however he/she wants.  

Privacy either can be revealed as a transgression of the human right or can be unfolded by the individual 
himself/herself. Particularly with the developments in the communication technologies, people can share 
intentionally their spatial, informational or individual privacy with the other members of the society. Currently, with 
an increasing number of members, social media, which is being used by the majority of the society, paves the way for 
the individuals to reveal themselves. Moreover, it caused the people to allocate much of their time for supervision of 
others.    

In this study,which was prepared via qualitative method, display of privacy by revelationwas handled. A survey was 
conducted on the academicians of the Namık Kemal University, and their levels of privacy-sharing were handled by 
questioning their Facebook and Instagram using habits. With high levels of education, the academicians have favorite 
jobs in the society since they deal with education and research activities. Ultimately, this study provides information 
about consciousness of the academicians in using the social media and privacy revelation issues.   

In the context of this research study, all of the 947 academicians in the Namık Kemal University were reached. 
However, 476 of them responded to the questionnaire, which was performed via online face-to-facesurvey method. 
Afterwards, the surveys with missing parts or faults were excluded, thus, remaining 450 of them were analyzed. The 
main population with 1000 people was represented by 278 sample size in 95 % confidence interval and 0.05 
significance level. In this regard, the research study has a high ratio of validity.    

As the conclusion of the research study, it was determined that firstly the academicians limitedly displayed their 
privacy by using Facebook and Instagram, secondly they actively used privacy settings, thirdly some of them 
intentionally displayed their privacy for publicity and informing, and lastly the higher the academic level the less 
privacy-sharing was observed in the academician group.    

Key Words: Social Media, Privacy, Academicians of Namık Kemal University  

GİRİŞ 

Birçok alana dâhil olması sebebiyle herkes için geçerli tek bir tanımı bulunmayan mahremiyet, kişinin 
herkes tarafından bilinmeyen, açıklanması da sahibinin hak ve çıkarlarına zarar verme tehlikesi arz eden 
durumdur. Her kültürde farklı şekilde tezahür bulan bu kavram, içinde yaşanılan kültürden etkilenmekte, 
bireyin toplumsallaşmasında yol gösterici olmaktadır.  

Toplumsal yaşamda, mahremiyete duyulan ihtiyaç, farklı görünümlerde ortaya çıkmaktadır. Mahremiyet, 
yalnız kalma veya tek başına olma isteğinden kaynaklanabileceği gibi; arkadaşlar, yakın tanıdıklar ve 
sevgililerle diğer kimselerin müdahalesinden ve gözetiminden uzak şekilde ilişki ve iletişim kurma 
arzusundan da veya kişisel olarak tanınmadan, yani dikkatleri üzerine çekmeden kamu yaşamına katılma 
talebinden de doğabilir (Yüksel, 2003: 182). Ve nihayetinde belirtilmelidir ki mahremiyet bir insan hakkıdır 
ve müdahale edilmesi halinde kanunen güvence altına alınması dolayısıyla cezai yaptırımı bulunmaktadır.  

Mahremiyet anlayışı; kültürden kültüre değişebildiği gibi, zaman içerisinde sosyolojik gelişmelerin etkisi 
ile farklılaşabilir. Modernleşme mahremiyet anlayışının değişime uğramasında önemli bir etkendir. 
Modernleşme ile birlikte özel olanın kamusallaşması ya da kamusal olanın özel alana dahil olması 
paradoksal bir biçimde birbirini takip etmiştir. Geleneksel dönemde gerek fiziksel alt yapı yetersizliği 
gerekse cemaat tipi toplum yapısının getirileri nedeniyle mahrem alan daralırken, modernleşme ile birlikte 
de bireyselleşme ve özellikle yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile mahremiyet sınırlı bir alanın esiri 
olmuştur. Özellikle modern insanın gösteri dünyasının öznesi ve de nesnesi olması, ayrıca bundan duyduğu 
haz mahremiyeti alaşağı etmiş, mahrem alan kamusal alanı kapsar hale gelmiştir. Artık insanlar gösteri 
dünyasının tüketicisi ve hem de metası oldukları bir çağda, tükettikçe ve tüketildikçe var olduklarını 
hissetmektedirler.  

Bu çalışmada mahremiyetin ifşa yolu ile sergilenmesi konusu ele alınacaktır. Özellikle iletişim 
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ile sağladığı kolaylıklar ve anlık mesajlaşabilme özelliği sayesinde 
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sosyal paylaşım ağlarının, sosyal medyanın insanın gündelik hayatında önemli bir yer teşkil ettiği açıktır. 
Sosyal medya insanların mekânsal, enformasyonel ya da bireysel mahremiyetini bilerek ve isteyerek 
toplumun diğer üyeleri ile paylaşabilmelerine de olanak tanımaktadır. Böylece günümüzde toplumun 
büyük bir bölümü tarafından kullanılan ve üye sayısı giderek artan sosyal medya, hem insanın kendini 
ifşasına hem de zamanının önemli bir bölümünü başkalarının gözetimine ayırmasına zemin hazırlamıştır.  

Bu çalışmada, mahremiyetin ifşa yollu sergilenmesi ele alınmıştır. Niceliksel yöntem kullanılarak 
hazırlanan çalışmada, Namık Kemal Üniversitesi akademisyenlerine anket uygulanmış ve Facebook ve 
Instagram kullanma alışkanlıkları sorgulanarak, mahremiyetlerini paylaşma boyutları ortaya konmaya 
çalışılmıştır. Bu araştırma nihayetinde; eğitim seviyesi yüksek olmakla beraber, üstlendikleri araştırma 
yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunma görevleri ile toplumun gözde mesleklerden biri olan 
akademisyenlik görevini yerine getiren kesimin, sosyal medyayı kullanma ve mahremiyetlerini ifşa etme 
işini ne derece bilinçli yaptıkları konusunda bilgi verecektir.  

Araştırmada, Namık Kemal Üniversitesi’nde görev yapan 947 akademisyenin tümüne ulaşılmıştır. Online 
yüzyüze anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmada, 476 akademisyenden dönüş alınmıştır. Ardından 
eksik ve hatalı cevap içeren anketler çıkarılmış ve 450 anket incelemeye tabi tutulmuştur. 0.05 anlamlılık 
düzeyinde %95 güven aralığında 1000 kişilik bir ana nüfus 278 örneklem büyüklüğü ile temsil edilmektedir. 
Bu bakımdan araştırmanın geçerlilik oranı yüksektir. Elde edilen veriler, SPSS 22.0 istatistik analiz 
programına bire bir aktarılmıştır ve bulgular aşağıda sunulmuştur. 

1. MAHREMİYET VE MAHREMİYETİN MODERNLEŞME İLE SINAVI 

Mahremiyet başlangıcı insanlık tarihine dek dayanan bir kavramdır. Zamanla dönüşüm geçiren 
mahremiyet kavramının herkes için geçerli tek bir tanımı yoktur. Kavramın birçok alana dâhil olma özelliği 
değişik şekillerde tanımlanabilmesine olanak sunmaktadır. Aynı zamanda mahremiyet kavramı zamana, 
toplumlara, kültürlere göre çeşitlilik arz etmektedir ve aynı toplumda dahi mahremiyet kavramının farklı 
değerlendirme biçimleri olduğu görülmektedir. 

Mahremiyet sözcüğü etimolojik kökeninde “en iç” , “en derin iç” anlamına gelmekte ve günlük dilde de “iç 
bilinç” ya da “bir kişinin en gizli gerçekliğinin bilgisi” gibi anlamlar taşımaktadır (Ersoy, 2012: 28). 

Mahremiyet Arapça “haram” anlamındaki mahrem kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Mahrem kelimesi 
Türk Dil Kurumu’na göre; yakın akrabadan olduğu için nikâh düşmeyen, başkalarına söylenmeyen, gizli ve 
“sırdaş” olarak geçmektedir (TDK, www.tdk.gov.tr). Mahremiyet ise, bir şeyin gizli hali, bir şeyin gizli yönü 
demektir (Bağlı, 2011: 185). 

Çok boyutlu bir kavram olan mahremiyeti Yüksel, bizim başkaları tarafından ne ölçüde tanınıp bilindiğimiz, 
başkalarının fiziksel olarak bize ne ölçüde ulaşabilir oldukları, bizim başkalarının ilgi ve dikkatinin ne ölçüde 
nesnesi olduğumuz hususlarıyla yakından ilişkili bir kavram (Yüksel, 2009: 278) olarak tanımlar. Bu 
tanımdan da anlaşılacağı üzere, mahremiyet denilince akla daha çok kişi mahremiyeti gelmektedir. Bu 
durum ise, mahremiyet kavramının birçok tanımının dışında bırakılmasına sebep olmaktadır. Çünkü 
mahremiyet kişiye özgü bir kavram olmanın dışında, iki veya daha çok kişinin paylaştığı bir alan olma 
özelliğine de sahiptir.  

İnsanın doğasında farkında olunsun ya da olunmasın kendini açık eden mahremiyetin tarihi, insanlık 
tarihine dayanır.  Zamana, mekana, kişiye, gruba, topluma ve bu bağlamda kültüre göre değişen 
mahremiyetin standart bir değeri yoktur. Kişisel açıdan toplumsal statü, eğitim durumu, din, cinsiyet, yaş, 
kültürel birikim, yaşanan toplumun antropolojik yapısı mahremiyet konusunda belirleyici olabilmektedir 
(Yılmaz, 2012: 248). Bunun yanında mahrem alan kimilerine göre aile ya da arkadaş grubunu; kimilerine 
göre ise, kişinin kendisiyle baş başa olduğu, yalnız kaldığı daha dar bir alanı ifade edebilmektedir. Yaygın 
olarak bilinenin aksine mahremiyet kavramı sadece mekânsal olarak ev/hane içi ilişkilerle ya da yalnız 
olunan kapalı alanlarla sınırlı da değildir. Örneğin bireyler sokakta yürürken ya da kalabalık bir grubun 
içinde de kendi mahremiyetlerini korumak isteyebilecektir (Öztekin ve Öztekin, 2010: 530). Bu istek, 
mahremiyet hakkının bir kavram olarak doğması bakımından belirleyicidir. 
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Mahremiyet hakkı, insanın günlük yaşantısının önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bir kimsenin, kendi 
hayatını başkalarıyla ne ölçüde paylaşacağını belirleme hakkına sahip olması anlamına gelen mahremiyet 
hakkı (Ersoy, 2012: 28), Vardi’ye göre, kişilerin özel yaşamları, kişilik hakları, onurları ve kişiliklerinin 
korunması ve saygı gösterilmesi açısından önemlidir (Vardi, 2015: 55). Mahremiyet hakkı bir kimsenin özel 
hayatının yaşanmasına yardım ederken, birilerinin müdahale etmesine de engeldir. Bu bakımdan hem 
pozitif hem de negatif yükümlülükleri kapsayan bu hak (akt. Yüksel, 2009: 279), aynı zamanda hukuki bir 
haktır ve kanunen güvence altındadır.  

Mahremiyetin, en genel biçimde üç boyutu bulunmaktadır (Dolgun, 2008: 210): 

- Bireyleri saran fiziksel alanın korunmasını içeren mekânsal mahremiyet, 

- Bireylerin haksız ve zarar verici müdahalelere karşı korunmasını içeren bireysel mahremiyet, 

- Özel nitelikteki verilerin toplanmasının/ saklanmasının/ işlenmesinin ve dağıtımının ne şekilde 
yapılacağını belirleyen, bu konuda denetimin bireylere ait olması anlamında kullanılan enformasyonel 
mahremiyet. 

Gerek mekânsal, gerek bireysel, gerekse enformasyonel mahremiyet; temel hukuki bir hak olarak 
güvendedir. Bununla beraber yaşanan sosyolojik gelişmelerle mahremiyetin boyut değiştirmesi, geçmişte 
özenle saklanan, gizli tutulanın kamuya açık hale gelmesine, bazen de geçmişte kamuya açık olanın özel 
alan içerisine hapsedilmesine sebebiyet verebilmektedir. Bu sosyolojik gelişmelerin başında modernleşme 
gelmektedir.  

Modernleşme öncesi toplumlarda, insanın özgürlüğü ya da serbestliği, hayatın neredeyse her alanında ve 
aşamasında komşuların, akrabaların, yaşamın ve ölümün baskısıyla sınırlıdır. Bundan dolayı da sınırları çok 
dar bir mahremiyet alanı vardır. Aynı zamanda içinde bulunulan fiziksel şartlar da mahremiyeti 
sınırlandırmaktadır. Örneğin İngiltere'de, AngloSakson kökenli ataların en erken dönemdeki evleri, sadece 
geniş bir odadan oluşmaktadır. Aile ya da akraba grubuna mensup herkes bu mekânda kalmakta, yemek 
pişirme ve yeme, dinlenme, uyuma vb. gündelik hayatın tüm aktiviteleri bu alanda gerçekleştirilmektedir. 
Böylesi bir alanda mahremiyetin sınırları da dardır. Kısacası, bireyin bir topluluk veya bir grubun üyesi 
olarak görüldüğü, üyesi olduğu bütünün menfaati doğrultusunda görev yüklendiği bir yapıda bireyin 
modern anlamda “mahrem alan”ndan söz etmek güçtür. Böylesi bir mahremiyet anlayışının gelişmesi için 
kapitalizm, Rönesans ve Aydınlanma felsefesi, siyasal demokrasi ve sekülerleşme, kentleşme ve 
sanayileşme gibi öğelerle karakterize olan modern toplum aşamasını beklemek gerekir (Yüksel, 2003: 190). 

Modernleşme ile birlikte fiziksel mekânda maddi gelişmeler yaşanmış, yeni mimari yapıda hane içine 
herkesin mahremiyetini doyasıya yaşayacağı odalar eklenmiş, aydınlanma yaşanmış, sekülerleşme, 
kentleşme, sanayileşme ve en önemlisi bireyselleşme mahremiyetin sınırlarını genişletmiştir belki; ancak 
modernleşmenin mahremiyeti paradoksal bir biçimde aşındırdığını açıklamak da yanlış olmaz.  

Beşer modernleşme sürecinde mahremiyet sorununun ilk kez somut olarak, mahremiyetin ekonomik 
çıkara feda edilişiyle, Sanayi Devrimi’nde ortaya çıktığını ifade eder. Sanayileşme, üretimin tüketimi kat be 
kat aşmasına sebep olmuştur. Toplumun yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Kadınlarla beraber çalışmayan 
çocukların da salt tüketici olduğu bir toplumda üretim-tüketim dengesi sağlanamayacağından ekonomik 
açıdan geri kalınacaktır. Üretim ihtiyaçtan fazla olduğundan da yapay ihtiyaçlar üretilecektir. Ancak bu 
düzenle daha çok gelişen teknoloji, daha çok üretim ve tüketim, insana huzur ve güven getirmeyecektir. 
Reklamlarla tüketim körüklenecektir. Nükleer ve kimyasal silahlar, daha temiz su, hava ya da gıda 
getirmeyecektir. Bu sınırsız artışın kadın ve erkek için, toplumlar için çıkar ifade ettiği iddia edilebilir 
durmamaktadır. Dengenin sağlanabilmesi için, ilk önce kadının daha sonra ise ailenin mahremiyetinin, 
özünün varoluşunun feda edilmesi gerekmektedir (Çiloğlu, 2016: 84). 

Bununla birlikte modernleşme sürecinde gelişen teknoloji ile birlikte yeni temsil araçları doğmuş ve kitle 
iletişim araçları büyük bir öneme sahip olmuştur. Bu gelişme katılaşmış sınırların delinmesine, 
şeffaflaşmasına hatta yok olmasına sebebiyet vermiştir (Taşkın, 2012, 
mimaritasarimveelestiri.wordpress.com). Modernleşme ile bireyin mahremiyetini koruması zorlaşmıştır. 
Mahremiyet artık gözü aşandır. Barthes bu konuda modern çağı fotoğraf çağına benzeterek, fotoğraf 

https://mimaritasarimveelestiri.wordpress.com/2012/05/22/modern-dunyada-bireyin-mahremiyeti-ve-kamusallik-iliskisi-uzerine-adolf-loos-ve-le-corbusier-uzerinden-degerlendirme-2/


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

101 
 

çağında özel olanın kamusal olanı istila ettiğini, özel olanın kamusallığının yaratıldığı bir dönemin 
yaşandığını açıklar (Barthes, 1981: 98).  

Özel olanın kamusalı istila ettiği modern dönemde, gözetleme ve gözetlenmek modern insanın tutkusu 
haline gelmiştir. Yeni iletişim teknolojileri ile bezenen kitle iletişim araçları, insanların mahremiyetini ifşa 
etmesinde ve toplumun diğer üyelerinin mahremiyetini gözetlemede etkin bir biçimde kullanılmaktadır. 
Modern insan, gerek merak gerekse özsever duygularla özel yaşamın tüketilmesinde hem bir özne hem 
de nesne konumundadır. İletişim teknolojilerinin sağladığı imkânlar dâhilinde gözetimin görünmez hale 
gelmesi ise, insanın bu tutkusunu tetikleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde insanlar, Foucoult’un panoptikan sistemine internet ile kavuşmuş durumdadır. Örneğin Mark 
Poster, interneti duvarların, pencerelerin, kulelerin gardiyanların olmadığı bir alan olarak, toplumsal 
denetimin tahayyül edilemeyen olanaklarını yaratması açısından bir ‘‘süper-panoptikon’’ olarak 
değerlendirmiştir. Panoktikonun amacı, tam gözetim yoluyla tam denetimin sağlanması, ceza tehdidini 
daima ve gerçek kılarak disiplini sağlamaktır. Panoptikon kavramını sibermekana taşıyan Mark Poster, yeni 
teknolojilerin bedenlerimizin içine çekildiği ve gözetlenmekten kaçamayacağımız yerler olarak tanımlar. 
Poster’a göre, süper- panoptikonun panoptikondan farkı, gözetlenenlerin gönüllü olmalarıdır. 
Panoptikonun tersine, siberalan ve panoptikonun bir araya gelmesiyle oluşan süper-panoptikon, 
küreseldir, seyredenler/gözetleyenler bedensel olarak aynı yerde olsalar da, uzaklığın artık bir sorun 
olmadığı siber mekânda rahatça hareket ederler. “Panoptikon insanları seyredilebilecekleri bir konuma 
getirmiştir. Günümüzde, enformasyon deposu olan siber mekânlarda gözetlenmekten kaçamayan bireyler 
için bu mekânlar etrafına direniş hattı çekebilecek sığınaklar da değildir. Çünkü “bedenlerimiz, şebekeler, 
veri tabanları, enformasyon koridorları içine çekilmektedir” (Aydoğan ve Akyüz, 2010: 8). 

Çelikoğlu, günümüzde insanların medyaya yansıyan ünlüler ya da şöhret olmuş insanların yaşantılarını 
modelleyerek kendi mahrem ilişkilerini medya aracılığıyla kamuya açmaya heveslendiklerinden 
bahsetmektedir. Ona göre insanlar, önceleri başkaları tarafından görülmekten tedirgin olunurken, artık 
“millet bizi görsün bizim de adımız duyulsun” anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. “Para kazanmak yetmez 
duruma gelmiştir, onu nasıl harcadığımızı da göstermemiz gerekir; sevgiye sahip olmamız yetmez, o sevgi 
sayesinde sahip olabileceklerimizi görmek ve göstermek isteriz” (Korkmaz, 2013: 112-113). İşte bu tutku 
ile artık insanlar, kendi mahrem alanlarını bilinçli bir biçimde ve isteyerek kendileri daraltmaktadırlar.  

2. SOSYAL MEDYA VE MAHREMİYET 

Bilgisayar teknolojisinin hızlı gelişimi ile birlikte insanlar, iletişim kurarken yeni aracıları kullanmaya 
başlamışlardır. Yeni iletişim sistemlerinin en büyük destekçisi internettir. 1970’lerde başlayan ve 
1990’lardan sonra hızla devam eden internet kullanımı ile birlikte web siteleri ve portaller yaygınlaşmış; 
2000’li yıllarda sosyal medya ile tanışılmıştır (Vural ve Bat, 2010: 3349). Sosyal medya, her kesimden, 
milyonlarca kullanıcısı; farklı içerik, kullanım özellikleri ve kullanıcılarına sunduğu olanaklarla internet 
teknolojisinde yaşanan devrimin sonucudur. 

Sosyal medya dar anlamıyla, internetin bireyleri birbirleriyle sanal ortamda buluşturan web tabanlı 
hizmetlerinden biridir. Geniş anlamıyla ise, bireylerin sınırları belli olan bir sistem içerisinde açık ve yarı 
açık profil oluşturmalarına izin veren, farklı kişilerle bağlantıları bulunan kişilerin listesini gösteren web 
tabanlı hizmetlerdir. Buna göre sosyal medya, kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgi paylaşım 
imkânı tanıyarak karşılıklı etkileşim yaratan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için ortak kullanılan bir 
terimdir (Hepkon, 2011: 160). 

Sosyal medya, sosyal ağlar, bloglar, mikro bloglar, anlık mesajlaşma programları, sohbet siteleri, forumlar 
gibi insanların birbiriyle içerik ve bilgi paylaşmasını sağlayan internet siteleri ve uygulamalar sayesinde 
kullanıcılarına aradıkları ve ilgilendikleri içeriğe ulaşma fırsatı sağlamaktadır. Paylaşılan bilgi ve içerikle 
ilgilenen kişi sayısı ile orantılı biçimde de geniş kitlelere ulaşılabilmektedir.  

Sosyal medya, katılımı ve ilgili olmayı teşvik ederek topluluk ve ağ oluşturmaya aracılık etmektedir. İlgili 
sitelerde, farklı kullanıcılara karşı kendini temsil etme yolu olan ve kullanıcının hemen hemen bütün kişilik 
özelliklerini yansıtan profil esas alınır. Kişilerin oluşturdukları profiller üzerinden yorumda bulunmak, 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

102 
 

sosyal medya aracılığı ile kurulan ilişkinin temelini teşkil etmektedir (Toprak vd., 2014: 29). Sosyal medya 
kullanıcıları profilleri aracılığıyla içerik paylaşma, dosya yükleme ve indirme eylemlerini gerçekleştirmekte 
ve kontaklarıyla iletişim kurabilmektedir (Kuşay, 2013: 28). Sosyal medya kullanıcıları, yalnızca birbirini 
tanıyan kişilerden oluşmamaktadır; birbirlerine tamamen yabancı insanların tanışması, sohbet etmesi de 
bu medya aracılığı ile mümkün olmaktadır. Zaman ve mekân sınırlarını ortadan kaldıran sosyal medya, 
kullanıcıların sürekli birbirleri ile iletişim halinde olmalarını sağlamaktadır. 

Bloossom, sosyal medyanın erişilebilir, bireysel ve kitlesel iletişim kurmada avantajlı, derin bir etkileme 
gücüne sahip olduğunu ifade etmiştir (Büyükaslan ve Kırık, 2013: 76-77). Sosyal medya; çift yollu iletişime 
olanak tanıması, yorum ve bilgi paylaşımını teşvik etmesi, toplulukların kendi aralarında hızlı ve etkili bir 
ileti akışı gerçekleştirmesi, farklı alanlar ve kaynaklarla kurulacak bağlantıyı kolaylaştırması ve nihayetinde 
ilgili olan herkesin katılımını sağlaması bakımından oldukça önemlidir(Vural, 2014: 110-111).  

Günümüzde sosyal medyanın böylesine etkin olmasının, web 2.0 konsepti ile bağlantısı bulunmaktadır 
(Kahraman, 2013: 22). Web 2.0; kullanıcıların internet ortamında karşılıklı bir şekilde içerik, bilgi ve veri 
paylaşımı yapabildikleri, sosyal ağ ve sanal arkadaşlıklar kurabildikleri, bireysel etkileşime imkan veren 
uygulamaları kapsayan yeni nesil web teknolojisidir. Sosyal paylaşım ağları, bloglar, sanal kütüphaneler, 
podcastler, Web 2.0’ın kullanıcılara sunduğu hizmet ve uygulamalar arasında yer almaktadır (Büyükaslan 
ve Kırık, 2013: 72). Web 2.0 sayesinde, internet kullanıcıları kendilerine ait içerikleri kolayca internette 
yayınlamaya ve mevcut içerik üzerinde de söz sahibi olmaya başlamıştır (Genç, 2010: 486).  

İnsanın kendini ifade edebilmesinin en güçlü yollarından biri olarak günümüzde gücünü ortaya koyan 
sosyal medya (Aydoğan ve Akyüz, 2010: 68), hızlı değişimi ile kullanıcılarına tanımadıkları kişilerle irtibata 
geçme ve daha açık, şeffaf ve hızlı düşünme imkânı da vermektedir (Altunbaş, 2014: 12). Sosyal ağ 
sitelerine olan rağbet her geçen gün hızla artmakla birlikte, bu sitelerin kullanıcı sayısı da her gün 
değişmektedir. 

Sosyal medya, internet bağlantısı olan her yerde ve cihazda yerleşmiş durumdadır. İçerik üreticiler sosyal 
medyayı, iletişim stratejilerinin ana parçalarından birisi olarak değerlendirmektedir (Aydoğan ve Akyüz, 
2010: 69). Yaygın olarak kabul edildiği üzere yeni iletişim teknolojileri bireylere duygu, düşünce ve 
eserlerini paylaşacakları imkânlar oluşturan, paylaşım, tartışma ve kısacası geribildirimin esas olduğu bir 
medya ortamı sunmaktadır. Sosyal medya, kullanıcı tabanlı olmasının yanında, kitleleri ve insanları bir 
araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından da önem taşır. Araştırmalar insanların bu 
sanal dünyada her gün daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde (silinebilir) yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını 
göstermektedir. Birçok insan bunu gerçek kimliğiyle yaparken, yine birçok insan da sahte bir kimlik inşa 
edip, o ikincil kimlikle sanal dünyada var olmaktadır (Özutku vd., 2014: 77). Diğer yandan sosyal medya 
kanalıyla, insanlar hiç karşılaşmadıkları kişilerle arkadaşlıklar kurabilmekte, attıkları twitlerle dünyanın her 
yerinden milyonlarca kişiye aynı anda seslerini duyurabilmekte, üretim sürecine katılan tüketiciler 
doğmakta, işbirlikleri artmakta, herkes kendi gazetesinin yazarı olabilmekte, eşik bekçilerini aşmak, ünlü 
olmak kolaylaşmakta ve maliyetler düşmektedir (Kara ve Özgen, 2012: 6) 

Sosyal medyanın bu denli kullanımı mahremiyet problemlerinin de doğmasına sebep olmaktadır. 
İnsanların herkes tarafından bilinmeyen, en özel yanlarını içeren ve temel bir insan hakkı kabul edilen 
mahremiyet, sosyal medya ile apaçık edilebilmektedir. İnsanlar, bireysel, enformasyonel ya da mekânsal 
mahremiyetlerini ifşa yolu ile diğer insanlarla paylaşabilmektedir. Ayrıca insanlar zamanlarının büyük bir 
bölümünü başka insanların gözetimine de ayırabilmektedirler.  

Uyanık, bireylerin sosyal ağlara yönelmesindeki temel motivasyonun bilinçaltında yattığını belirtmiştir. 
İnsanlar, beğenilmek, takdir görmek, alkışlanmak, dikkate alınmak ya da daha genel bir ifade ile tıpkı bir 
çocuk gibi “izlenmek” istemektedirler. Çünkü okunan bir kitabın site üzerinden paylaşımı takdir görme 
vesilesi olabilmektedir. Ya da popüler bir filmin olumsuz eleştirisi “pek çok insanın değer verdiği şeylere 
ben değer vermiyorum” mesajı verilerek farklılaşma ihtiyacına hizmet edebilir (Uyanık, 2013: 14).  

Gezi, eğlence, tatil, tebrik, doğum, düğün vb. birçok etkinlik fotoğrafı ve videosu paylaşımına imkân veren 
sosyal medya ile kullanıcılar tanıdıkları ve tanımadıkları tüm insanlara bu sanal dünyada “Ben de varım 
ben de mutluyum.” mesajı verebilmektedir. Kullanıcılar yıllardır görmediği arkadaşlarını, akrabalarını 
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sosyal medyada bulabilmekte; kimin ne giydiğini, ne yediğini, nereleri gezdiğini, kimlerle neler paylaştığını 
sosyal medyadan an ve an takip edebilmektedir. Bununla birlikte sosyal medyada var olma, popüler olma, 
ilgi çekme ve farkına varılma arzusu kullanıcıların temel problemi olabilmektedir.   

Sosyal medya kullanımının avantaj ve dezavantajları şu şekilde de ifade edilebilir:  Sosyal medya; sosyal 
beceriler geliştirme, kendini özgürce ifade edebilme, sayısal dünyaya uyum sağlama, araştırma- inceleme 
çalışmalarını kolay bir biçimde gerçekleştirebilme vb. özellikleri ile kişileri olumlu etkilemektedir. Bununla 
birlikte zorbalık ve taciz; sosyal medyanın en olumsuz yanını oluşturmaktadır. Özellikle sahte hesaplar 
üzerinden yapılan hakaret ve tehditler kullanıcıları çoğu zaman rahatsız edebilmektedir. Gizlilik ve güvenlik 
ise, kullanıcıların karşılaştığı bir diğer önemli sorundur. Özellikle kişisel bilgilerinin tümünü açık bir şekilde 
paylaşan kullanıcıları büyük riskler beklemektedir. Bilgi ve kimlik hırsızlığı sosyal paylaşım ağlarının önemli 
bir sorunudur (Büyükaslan ve Kırık, 2013: 78-79). 

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar, insanların duygularının, düşüncelerinin, bilgilerinin depolanmasının 
yanı sıra hoyratça kullanılmasına da zemin hazırlamaktadır. Hem de kim olduğu bilinmeyenler kişilerce 
kullanılmasına. Her ne kadar sosyal ağların gizlilik ayarlarının var olduğu açıklansa da bu ayarların çoğu kişi 
tarafından bilinmemesi, ifşa edilen bilgilerin tanınmayan birçok kişi tarafından takip edilmesine sebep 
olabilmektedir. Bu bakımdan gerek bireyselleşme gerekse öz severlik ile yapılan bilginin ifşasının sonuçları, 
kimi zaman tehlikeli boyutlara varabilmektedir.  

3. FACEBOOK VE INSTAGRAM’DA MAHREMİYET  

Facebook insanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını ve bilgi, fotoğraf, video vb. paylaşımı amaçlayan bir 
sosyal paylaşım web sitesidir (tr.wikipedia.org/wiki/Facebook). İnsanların arkadaşlarıyla iletişim kurmasını 
ve bilgi, fotoğraf, video vb. paylaşımını amaçlayan bir sosyal paylaşım web sitesi olan Facebook, 4 Şubat 
2004’te kurulmuştur. Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris 
Hughes; Harvard Üniversitesi’nde okurken, diğer üniversite öğrencileriyle tanışabilmek ve iletişime 
geçebilmek için sadece kendi üniversiteleri içerisinde hizmet veren “The Facebook” adlı bir hizmet 
geliştirmişlerdir. İlk başta sadece kendi üniversiteleri içinde hizmet veren bu servis, kısa bir sürede diğer 
üniversitelerin de dikkatini çekmiş ve hizmet, diğer üniversitelere de açılmıştır (Sanlav, 2014: 47-48). 
Kullanım yaygınlığı giderek artan Facebook, Boston’daki MIT, Boston Üniversitesi ve Boston College gibi 
üniversitelerden de üye kabul etmeye başlamış, siteye dahil olan okulların listesinin gittikçe artmasıyla, 
2004 Aralık ayında sitenin kullanıcı sayısı 1 milyona ulaşmıştır. Başlangıçta ‘‘The Facebook’’ olan sitenin 
adı, 2005 Ağustos’ta 200 bin dolara “Facebook.com” olarak değiştirilmiştir. 2005’in sonlarına doğru ise, 
İngiltere ve Kanada’daki üniversiteler de üyeliğe kabul edilmeye başlanmıştır. Aynı yılın sonunda ABD, 
Kanada, Meksika, İngiltere, Avusturalya, Yeni Zelanda ve İrlanda’daki 25 binin üzerinde üniversite sisteme 
katılmıştır. 2006 yılına gelindiğinde site, bir yandan üniversite ağını genişletirken diğer yandan 
kullanıcılarının lise öğrencisi arkadaşlarını da arkadaş listelerine ekleyerek üyeliğe davet etmesini 
sağlamıştır. Bu gelişmelerle birlikte, enformasyonel kapitalist yapıda Facebook’un tecimsel değerinde 
artma yaşanmış, Eylül 2006’da Facebook, e-posta adresi olan tüm İnternet kullanıcılarını üyeliğe kabul 
etmeye başlamıştır. Kısa zamanda Facebook dünyanın en yaygın toplumsal paylaşım ağı haline gelmiş ve 
Google’dan sonraki en değerli firmalardan biri olmuştur (Toprak vd., 2014: 37-38). 

Facebook kuruluşundan günümüze kadar geçen süre içerisinde popülerliğini sürekli arttırmış ve Dünya 
genelinde en yaygın kullanılan sosyal medya platformları içerisindeki yerini hep korumuştur. Facebook’un 
bu kadar yaygın olmasının nedenleri arasında ünlü kişilerin bu toplumsal paylaşım ağında hesap açması, 
eski okul arkadaşlarını yeniden bulmak istemesi, bireylerin etiketlenmiş fotoğraf albümlerini 
yükleyebilmesi, gündemdeki olaylarla ilişkili olumlu ve olumsuz görüş bildiren grupların oluşturulması ve 
görsel işitsel malzeme paylaşımı sayılabilir (Kuşay, 2013: 32). Ayrıca profil özellikleri sayesinde 
kullanıcıların birbirleri hakkında yaş, cinsiyet, meslek gibi kişisel bilgilerini rahatlıkla edinebilmeleri de 
Facebook’u ilgi çekici yapmıştır: 

“İnsanlar bulundukları ortama yeni birisi girdiği zaman genelde 
o kişi hakkında bilgi edinme ya da halihazırda sahip oldukları 
bilgileri kullanma çabası içine girerler. En merak edilenler o 
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kişinin genel toplumsal ve iktisadi durumu, kendini nasıl 
gördüğü, çevresine karşı takındığı tavır, işinde usta olup 
olmadığı ve güvenilir olup olmadığı gibi konulardır. Bu bilgilerin 
bir kısmı sırf iş olsun diye toplanmış görünse de genelde bu 
merakın gayet pratik nedenleri vardır. Söz konusu kişi hakkında 
bu bilgiler gözlemcilerin kendilerinden ne beklediği ve 
kendilerinin karşılarındaki insandan ne bekleyebilecekleri 
üzerine bir önbilgi sağlayarak durumun tanımını yapmalarına 
olanak verir. Bu şekilde bilgilenmek söz konusu kişiden istenen 
tepkilerin en iyi nasıl alınabileceğinin görülebilmesi açısından 
yararlıdır” (Toprak vd., 2014: 105). 

Facebook, çok geniş bir yelpazede ekstra uygulamalar sağlamaktadır. Kullanıcılar Facebook’u önemli 
ölçüde arkadaşlarıyla iletişim halinde olmak amacıyla kullanmaktadır. Facebook sayfaları üzerinden 
gönderebilecek pek çok sanal sarılmalar, kokteyller ve daha önce akla gelmemiş uygulamalar mevcuttur. 
Facebook aynı zamanda, sayfanızı güncellemek ve kişiye özgü hale getirmek için “uygulama” adı verilen 
pek çok olanağı sağlamaktadır. En popüler uygulamalar arasında organizasyon, etkinlik düzenleme 
(seminer, teleseminer / internet tabanlı seminerlerin paylaşımı), videolar (Youtube yoluyla otomatik 
güncellemelerle ya da tek tek yükleme yoluyla iş videolarının yüklenmesi), fotoğraflar (ürünlerin, 
organizasyonların, kitap kapaklarının ve diğer sanal paylaşımların fotoğraflarının paylaşımı), grup 
oluşturma (ortak ilgi alanlarına sahip kişilerle buluşmak ve iletişim halinde olmak için alanlar yaratması), 
yayın (arkadaşlarla makale paylaşma imkanı sunması), blog ve RSS besleyici (Twitter ya da diğer bloglarda 
ilan paylaşımlarının Facebook’da otomatik olarak paylaşılması), LinkedIn üyesi iseniz profil sayfasında 
bununla ilgili bir kısayol yaratılabilmesi, Facebook arkadaşları için doğum günlerinde otomatik sanal kartlar 
yaratma ve ziyaretçilerin Facebook hesaplarına kolayca erişimini sağlayacak şekilde diğer sitelere 
Facebook rozeti/işareti koyma yer almaktadır (Kuşay, 2013: 30-31). Facebook, teknik açıdan da web 
otoriteleri tarafından en başarılı web 2.0 uygulamalarından biri olarak gösterilmektedir (Sanlav, 2014: 50). 

Facebook’un avantajlarına göz atıldığında şu özelliklerin güçlü yanlarını oluşturduğu belirtilebilir: Her 
şeyden önce facebook kullanıcılara bünyesindeki zengin araç seçeneği ile çoklu bir ortam sağlar. Farklı 
siteler ile bağlantı sağlayarak paylaşım vb. unsurların tek bir buton sayesinde kolayca gerçekleşmesine 
zemin hazırlar. Bünyesinde bulundurduğu grup, etkinlik ve uygulama gibi seçenekler ile kişisel özelliklere 
ve ihtiyaçlara bağlı olarak katılınabilecek topluluklar ile iletişim kurmaya olanak verir Farklı paylaşım 
siteleri ve mail hesapları ile bağlantı kurmayı, çevrimiçi ve çevrimdışı arkadaşlar ile sohbet imkânı, üzerinde 
bulunan oyunlar ile eğlenceli vakit geçirme fırsatı, ticari amaçlı kullanımlarda istenen ürünleri inceleme ve 
karşılaştırma olanağı sağlar. Mobil cihazlar için destek sağlayan bir altyapıya sahiptir. Resim, video, yazı 
vb. istenen eylemlerin yapılmasını ve bunları beğenme, paylaşma, yorum yapma imkânı sunar. Arka plan 
değiştirme seçenekleri ile isteğe bağlı olarak sayfayı kişiselleştirme olanağı oluşturur. Sağladığı güvenlik 
seçenekleri ile istenilen özelliklerin açılması ve istenmeyenlerin kapatılmasını sağlar. Arama seçenekleri 
ile kolay arama ve istenilen anahtar kelimeyi bulmaya olanak sunar. Kitap okumak, fikir alışverişinde 
bulunmak, tartışma yapmak vb. amaçlarla kullanılabilmektedir. Türkçe dil desteği kolaylık sağlamaktadır. 
Facebook’un öğrencilere de sağladığı faydalar vardır. Öğrenciler; Facebook ortamını dersleriyle ilgili 
kitapları alıp vermek, kulüpler, grup ödevleri, uygulamalar ve ödevler için kullanabilir. Ayrıca diğer 
öğretmenleri kendilerine arkadaş olarak ekleyebilir, çalışma konularına ait gruplar oluşturarak veri 
toplayabilir ve tartışma başlatabilirler. Bunların yanında Facebook, kullanıcılar için bazı yetersiz yanları da 
barındırmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Facebook’ta paylaşılan kişisel bilgiler, resimler kötü 
amaçlar için kullanılabilmektedir. Bazı reklamlar, videolar ve resimler cinsel içerikli veya madde 
bağımlılığına teşvik amaçlı kullanılabilmektedir. Özellikle küçük yaş kullanıcıları zamanlarının çoğunu 
Facebook üzerinde geçirebilmektedir. Facebook üzerindeki bazı güvenlik açıkları özel bilgilerinize 
ulaşılmasına neden olabilmektedir. Çok fazla kullanımı bağımlılık yapabilmektedir (Karademir ve Alper, 
2011: 2). 

Facebook’un site özellikleri incelendiğinde; zaman tüneli ve ana sayfasının olduğu;  arama yapmalarını 
sağlayacak listesinin bulunduğu, grup oluşturma, fotoğraf paylaşma, beğenme-yorum yapma-paylaşma 
butonları ile çift yönlü iletişime geçme, küçük ikonlarla armağan gönderme, Pazar yeri uygulaması ile 
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alışveriş yapma, oyun oynama,  dürtme, etkinlik yapma, video yükleme imkânlarının olduğu görülecektir. 
Facebook bu özellikleri ile üyesine bireysel, mekânsal, enformasyonel mahremiyetinin kapısını sonuna 
kadar açma olanağı sunmaktadır. Hem de yalnızca tanıdıklarına değil tanımadıkları paylaşımcılara da; hem 
de yalnızca şimdi değil çok uzun zaman sonra da… 

Instagram ise kendisini, “Hayatınızı arkadaş listenizde bulunan kişiler ve sosyal ağ dünyasıyla fotoğraf 
aracılığıyla eğlenceli ve hızlı bir şekilde paylaşabileceğiniz bir ortam” olarak tanımlamaktadır 
(tr.wikipedia.org/wiki/Instagram). 2010 yılı Ekim ayında, Kevin Systrom ve Mike Krieger adlı iki girişimcinin 
kurduğu, fotoğraf paylaşım platformu olarak ortaya çıkan bir sosyal ağ olan Instagram (Özutku vd., Çopur; 
Sığın, 2014: 136), fotoğrafların daha profesyonel görünmesine imkân tanıyarak insanların ilgisini çekmiştir. 
Herkesi neredeyse birer fotoğrafçıya dönüştüren Instagram, kısa sürede 100 milyon üye barajını aşarak 
önemli bir başarı yakalamıştır (Özutku vd., 2014: 137). Yalnızca mobil cihazlarda kullanılan Instagram son 
değişimlerle kullanıcılarına video paylaşma olanağı da sunmuştur. Böylece kullanıcıların ilgisini daha fazla 
çekmiştir. Güncel Instagram istatistiklerine bakıldığında, internet kullanıcılarının % 32’sinin Instagram’da 
en az 1 hesabı bulunduğu, Instagram aylık aktif kullanıcı sayısında 600 milyona ulaşıldığı, Instagram’ın 
günlük aktif kullanıcı sayısının 300 milyonun üzerinde olduğu, paylaşım başına etkileşime bakıldığında 
Instagram’ın tüm sosyal medya uygulamaları arasında ilk sırada bulunduğu, Instagram’da, fotoğraf ya da 
video olarak günde 95 milyon paylaşım yapıldığı görülmektedir.  

Görüldüğü üzere Instagram, gerek üye sayısının çokluğu gerekse kullanım sıklığı bakımından tercih edilen 
bir sosyal medya platformudur. Site özellikleri incelendiğinde profil sayfası, ana sayfa, kişilere özel mesaj 
gönderme imkanı tanıyan sayfa, arama listesi, beğen sayfası bulunduğu görülmektedir. Instagram anlık ya 
da daha önceden çekip hazırladıkları videoları ve fotoğrafları gerekirse filtreleme özelliklerinden 
faydalanarak ve emojilerle süsleyerek yayınlayabilmektedirler.  

Instagram tüm bu özellikleri ile insanların iş, aile, akraba ilişkilerini görsel olarak paylaşmasını ve diğer 
insanların beğenisine sunmayı kolaylaştırmaktadır. Özellikle anlık paylaşımlar kişilerin üzerinde çok da 
fazla düşünmeden mahremiyetlerini ifşa etmelerine neden olmaktadırlar. Özellikle paylaşılan içeriğin 
depolanması, kişilerin gelecekte de izlenmesine sebep olmakta ve kontrol dışı bir izler kitleye sahip 
olunmasına sebebiyet verebilmektedir.  

Aynı zamanda Facebook’ta olduğu gibi Instagram da mekânsal sınırları ortadan kaldırmaktadır. Yalnızca 
dört duvar arasında bulunan kişilerin tanık olabileceği birçok özel an, başka insanlarla paylaşıldığında 
dünyanın öbür ucundaki kişilerin ellerinin arasında kalabilmektedir. Kısacası gerek Facebook gerek 
Instagram gerekse diğer sosyal medya platformları; ifşa ve gözetleme ihtiyaç ve arzusunun kaynaklık ettiği 
bir mahremiyetsizlik halinin aracısı olmaktadırlar.        

4. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Gelişen internet teknolojilerinin bir uzantısı olan sosyal medya ortaya çıktığı ilk günden bu yana sürekli 
gelişerek ve katılımcı sayısını arttırarak büyümeye devam etmiştir. Sosyal medyanın iki gözde platformu 
olan Facebook ve Instagrambu çalışmanın temel argümanıdır.  Her ülkeden, her yaştan, her meslekten, 
her cinsiyetten insanın üye olduğu Facebook ve Instagram milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. 
Dünyadaki popülerliğinin yanı sıra Türkiye’de de bu sitelerin en fazla kullanıcı sayısına sahip sosyal medya 
platformları olması ve ülkemiz insanlarının kişisel bilgilerini, özel ve genel fotoğraflarını ve videolarını, 
duygu ve düşüncelerini bu iki sitede ifşa etmelerinin sebepleri bu çalışmada araştırılacaktır.   

Araştırma Namık Kemal Üniversitesi akademisyenleri üzerine yapılmıştır. Eğitim seviyesi yüksek olmakla 
beraber, üstlendikleri araştırma yapma, eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunma görevleri ile toplumun 
gözde mesleklerden biri olan akademisyenlik görevini yerine getiren kesimin sosyal medyayı kullanma ve 
mahremiyetlerini ifşa etme işini ne derece bilinçli yaptıkları ortaya konmaya çalışılacaktır.   

Nicel yöntemle hazırlanan çalışmada anket tekniği kullanılmıştır. Sosyal medyada mahremiyetin ifşasının 
boyutlarının araştırılması, çalışmanın anket tekniği kullanılarak ve nicel yöntem benimsenerek 
yapılmasının sebebidir. Namık Kemal Üniversitesi’nde araştırmamızı yaptığımız Ekim 2016 – Aralık 2016 
tarihleri arasında toplam 947 akademisyen bulunmaktadır. Bu çalışma için 947 akademisyenin tümüne 

http://www.instaturkiye.com/


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

106 
 

ulaşılmıştır. Online ve yüz yüze anket tekniği kullanılarak yapılan araştırmada, 476 akademisyenden dönüş 
alınmıştır. Ardından eksik ve hatalı cevap içeren anketler çıkarılmış ve 450 anket incelemeye tabi 
tutulmuştur. 0.05 anlamlılık düzeyinde % 95 güven aralığında 1000 kişilik bir ana nüfus 278 örneklem 
büyüklüğü ile temsil edilmektedir. Bu bakımdan araştırmanın geçerlilik oranı yüksektir.  Elde edilen veriler, 
SPSS 22.0 istatistik analiz programına bire bir aktarılmıştır ve bulgular aşağıda sunulmuştur. 

4.1. Akademisyenlerin Facebook’u Kullanım ve Mahremiyetlerini İfşa Boyutları 

- Araştırmada akademisyenlerin % 43,3’ü Facebook kullanıcısı olduğunu söylerken, %56,7’si 
Facebook kullanmadığını belirtmiştir. 

- Facebook kullanmayan akademisyenler buna sebep olarak %32,9’la bilgi kirliliği ve kolay 
ulaşılmayı ortadan kaldırma isteklerini göstermişlerdir. Bununla beraber akademisyenler %21, 4 
oranında vakit bulamamalarını ve yine %21, 4 oranında Facebook’u ilgi çekici bulmamalarını, 
amaçsız olduğunu düşünmelerini ve bu sosyal medya platformunun kendilerine hitap etmediğini 
de neden göstermişlerdir.  

- Facebook kullanan akademisyenler ise; daha çok -%82,3 oranında- 7 yıl ve daha uzun süredir bu 
sosyal medya platformunun kullanıcısıdırlar. Bu akademisyenlerin Facebook kullanma sıkılıkları 
ise %38,9 oranında her gündür. Akademisyenlerin %35, 4’ü ise, haftada iki kez bu medya 
platformuna giriş yapmaktadır. Facebook’ta bir oturumda geçirilen zamana bakılırsa bunun 
%86,9 oranında 30 dk.’dan az olduğu görülür.  

- Akademisyenler Facebook’ta %69,7 oranında “nadiren” paylaşım yapmaktadırlar. Bu oranı %14,1 
ile “haftada bir kez” takip etmektedir.  

- Akademisyenlerin %91,9’u gizlilik ayarlarını kullanmaktadır. 
- Akademisyenler kişisel bilgilerini içeren (memleket, meslek, doğum tarihi vb.) paylaşımları %50 

oranında “çoğunlukla” yapmaktadırlar. Kişisel bilgileri paylaşmayanların oranı ise, %13,6’dır.  
- Hiç tanımadıkları kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul etme oranlarında ise %70,7 ile “hiç 

yapmam” seçeneği en fazla işaretlenmiştir. Akademisyenlerden %1’i çoğunlukla bu isteği 
reddetmediğini belirtmiştir. 

- Facebook kullanan akademisyenlerden %88,4’ü ev içi bireysel görüntülerini 
paylaşmamaktadırlar. Bununla beraber eş/sevgili/çocuk/arkadaş/akraba ile birlikte olduğu 
fotoğraflarını/videolarını %32,2 oranında bazen 
paylaşmaktadırlar.Eş/sevgili/çocuk/arkadaş/akraba ile birlikte olduğu fotoğraflarını/videolarını 
paylaşanlar buna sebep olarak %40,3 oranında “arkadaşlarımın görmesi için” cevabını 
vermişlerdir. %23 oranında ise mutlu anlarını gösterme istediğini sebep göstermişlerdir.   

- Facebook duvarında (aşk, itiraf, sitem, sevgi, öfke vs.) düşüncelerini paylaşma oranı ise %71,2 ile 
“hiç yapmam” şeklindeyken, %25,3 oranında “nadiren”dir.  

- Yiyecek/içecek fotoğrafları paylaşım oranları ise, %73,6 oranında “hiç yapmam”, %24,4 oranında 
“nadiren”dir. 

- Akademisyenler %92,4 ile deniz/havuzda çekilmiş görüntü paylaşmadıklarını dile getirmişlerdir. 
%6,1’lik bir kesim bu konuda “nadiren”, %1,5’lik bir kesim ise “bazen” paylaşım yaptığını 
söylemiştir. Paylaşım yapanlar bunun sebebini; % 57,1 oranında “mutluluğunu paylaşma”, %42,9 
“tatilde olduğunun bilinmesi” isteğine bağlamışlardır.    

- Doğum günü/nişan/düğün vs. kutlamalarını Facebook üzerinden yapma dağılımı % 53,5 ile “hiç 
yapmam”, % 24,7 ile “bazen”, % 12,1 ile “nadiren”, % 9,6 ile “çoğunlukla” şeklindedir.  

- Akademisyenlerden % 81,3’ü eş/sevgili/arkadaş/dost/akraba tarafından aldıkları/verdikleri 
hediyeleri paylaşmadıklarını belirtirken, %12,6’sı bu konuda “nadiren” paylaşımda bulunduğu 
belirtmiştir.  

- Dini inançlarına ilişkin % 87,9 oranında akademisyen paylaşımda bulunmamaktadır. %10,1 
oranında akademisyen ise, “nadiren” paylaşımda bulunduğunu açıklamıştır. 

- Akademisyenlerin %74,7’si siyasi görüşlerini Facebook’ta paylaşmazken, %15,2’si “nadiren”, 
%7,6’sı ise “bazen” paylaşmaktadır. Siyasi görüşlerini paylaşanların % 78’i bunun sebebinin 
fikirlerini beyan etmek olduğunu dile getirmiştir. % 14’ü ise tepkisini dile getirmek için siyasi 
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görüşlerini paylaştığını açıklamıştır. Burada % 6’lık dilimde yer alan akademisyenler ise, gündemi 
takip ettiklerini göstermek istediklerini bildirmişlerdir.  

- Akademik bilgi paylaşım oranlarına bakılırsa akademisyenlerin %52’sinin paylaşımda 
bulunmadığı, %26,2’siniz “bazen” , %11,6’sının “nadiren”, %9,1’inin “çoğunlukla” paylaşım 
yaptığı görülmektedir. Akademik bilgi paylaşımında bulunan akademisyenlerin % 97,9’luk büyük 
bir bölümü buna sebep olarak sosyal çevresinin yararlanması isteğini göstermiştir. % 2,1’lik bir 
kesim ise bilgi kirliliğinin önüne geçmek için paylaşımda bulunduğunu dile getirmiştir.  

- Katıldıkları konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklerden görüntü paylaşım oranları %73,7 
“hiç yapmam”, % 11,6 “bazen”, % 9,6 “nadiren”, % 4 “çoğunlukla”, %1 “her zaman” şeklindedir.  

- Akademisyenlerin %42,9’u “bazen”, %15,7’si “nadiren”, % 7,1’i “çoğunlukla” Facebook’tan yer 
bildirimi yapmaktadırlar. % 34,3 oranında akademisyen ise hiç yer bildirimi yapmamaktadırlar.  

Akademisyenlerin Facebook’ta mahremiyet içeren paylaşımlarda bulunma boyutları ve nedenlerine ilişkin 
yukarıda yer alan bilgilere göre, Namık Kemal Üniversitesi akademisyenlerinin %56,7 ile yarısından fazlası 
Facebook kullanmamaktadırlar. Buna neden olarak bilgi kirliliği ve kolay ulaşılabilir olamama beklentilerini 
göstermeleri; akademisyenlerin gözetlenmekten uzak kalma isteklerini gözler önüne sermektedir.  

Facebook’a üye olan akademisyenlerin ise, mahremiyet içeren paylaşımları ya hiç yapmadıkları ya da 
nadiren yaptıkları genel sonucuna varıldığı belirtilmelidir. Akademisyenler özel hayatlarına ilişkin bilgileri 
ifşa etmede oldukça hassas davranmaktadırlar. Akademik bilgi paylaşımında dahi bu sosyal medya 
platformunu çoğunlukla tercih etmemektedirler.  

Bu çalışmada akademisyenlerin eğitim seviyesi ile Facebook’ta mahremiyetlerini ifşa etme boyutları 
arasında bir ilişki olup olmadığı da araştırılmıştır. Araştırma sonucunda Facebook ve eğitim durumu 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmaya göre eğitim durumu arttıkça Facebook’ta 
mahremiyet içeren paylaşımların genelde azaldığı, akademisyenlerin genel olarak Facebook’u 
mahremiyetlerini sergilemek için değil, bilgi vermek ve yakın çevreleri hakkında bilgi almak için 
kullandıkları tespit edilmiştir.  

4.2. Akademisyenlerin Instagram’ı Kullanım ve Mahremiyetlerini İfşa Boyutları 

- Araştırmada akademisyenlerin % 26,7’siInstagram kullanıcısı olduğunu söylerken, 
%73,3’üInstagram kullanmadığını belirtmiştir. 

- Instagram kullanmayan akademisyenler buna sebep olarak %35,2 oranında Instagram’ı ilgi çekici 
bulmamalarını, amaçsız olduğunu düşünmelerini ve bu sosyal medya platformunun kendilerine 
hitap etmediğini göstermiştir. % 23,6 oranında akademisyen vakit bulamamasını, % 15,5 
oranında akademisyen ise, bilgi kirliliği ve kolay ulaşılmama isteğini neden göstermiştir.  

- Instagram kullanan akademisyenler; %33,3 oranında 3 yıl ve daha fazla, %31,7 oranında 2-3 yıl 
arası, %25,8 oranında 1-2 yıldır bu sosyal medya platformuna üyedir. Kullanıcıların %40’ının 150 
kişiden daha az takipçisi bulunmaktadır.  

- Akademisyenlerin Instagram kullanma sıkılıkları ise %47,5 oranında her gündür. 
Akademisyenlerin %33,3’ü haftada birden çok, % 12,5’i haftada bir kez Instagram’a giriş 
yapmaktadır. Instagram’da bir oturumda geçirilen zamana bakılırsa bunun %94,2 oranında 30 
dk.’dan az olduğu görülür.  

-  Akademisyenler Instagram’da %45,8 oranında “nadiren” paylaşım yapmaktadırlar. Bu oranı 
%28,3 ile “haftada bir kez” takip etmektedir.% 25 oranında akademisyen ise, hiç paylaşım 
yapmamaktadır.   

- Akademisyenlerin %83,3’ü gizlilik ayarlarını kullanmaktadır. 
- Akademisyenler kişisel bilgilerini içeren (memleket, meslek, doğum tarihi vb.) paylaşımları % 42,5 

oranında hiç yapmamaktadırlar. %30,8 oranında ise, “çoğunlukla” yapmaktadırlar.  
- Hiç tanımadıkları kişilerin arkadaşlık isteklerini kabul etme oranlarında ise %70ile “hiç yapmam” 

seçeneği en fazla işaretlenmiştir. Akademisyenlerden % 20’si bu isteği “nadiren”, % 8,3’ü 
“bazen”, % 1,7’si “çoğunlukla” reddetmediğini belirtmiştir.  
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- Instagram kullanan akademisyenlerden %56,7’si ev içi bireysel görüntülerini 
paylaşmamaktadırlar. % 29,2 oranında akademisyen ise bu konuda “nadiren” paylaşım 
yapmaktadır.  

- Eş/sevgili/çocuk/arkadaş/akraba ile birlikte olduğu fotoğraflarını/videolarını % 40,8 oranında 
akademisyen hiç paylaşmamaktadır. Paylaşım yapanların dağılımı ise; %32,5 oranında 
“çoğunlukla”, % 15 oranında “nadiren”, % 11,7 oranında “bazen” şeklindedir.  
Eş/sevgili/çocuk/arkadaş/akraba ile birlikte olduğu fotoğraflarını/videolarını paylaşanlar buna 
sebep olarak %30,9  oranında “arkadaşlarımın görmesi için” cevabını vermişlerdir. Yine %30,9 
oranında ise mutlu anlarını gösterme istediğini sebep göstermişlerdir.  Diğer akademisyenlerden 
% 19,1’lik kesim “anı kalması için”, % 10,3’lük kesim “kendim ve sosyal çevrem hakkında bilgi 
vermek için”, % 8,8’lik kesim “uzaktaki sevdiklerimin görmesi için” yanıtını vermişlerdir.  

- Yiyecek/içecek fotoğrafları paylaşım oranları ise, % 47,5 oranında “nadiren”, %38,3 oranında “hiç 
yapmam”, %11,7 oranında “bazen”dir. % 2,5’lik bir kesim ise çoğunlukla yiyecek içecek görüntüsü 
paylaşmaktadır.  

- Akademisyenler %87,5 ile deniz/havuzda çekilmiş görüntü paylaşmadıklarını dile getirmişlerdir. 
%8,3’lük bir kesim bu konuda “nadiren”, % 4,2’lik bir kesim ise “bazen” paylaşım yaptığını 
söylemiştir. Paylaşım yapanlar bunun sebebini; %53,3 oranında “tatilde olduğunun bilinmesi”, % 
46,7oranında “mutluluğunu paylaşma”isteğine bağlamışlardır. 

- Doğum günü/nişan/düğün vs. kutlamalarını Instagram üzerinden yapma dağılımı % 72,5 ile “hiç 
yapmam”, % 15,8 ile “bazen”, % 11,7 ile “nadiren” şeklindedir.  

- Akademisyenlerden % 66,7’si eş/sevgili/arkadaş/dost/akraba tarafından aldıkları/verdikleri 
hediyeleri paylaşmadıklarını belirtirken, %25’i bu konuda “nadiren”, % 8,3’ü “bazen” paylaşımda 
bulunduğu belirtmiştir.  

- Dini inançlarına ilişkin % 96,7 oranında akademisyen paylaşımda bulunmamaktadır. % 3,3 
oranında akademisyen ise, “nadiren” paylaşımda bulunduğunu açıklamıştır.  

- Akademisyenlerin % 94,2’si siyasi görüşlerini Instagram’da paylaşmazken, %5’i “nadiren” 
paylaşmaktadır. Siyasi görüşlerini paylaşanların tamamı bunun sebebinin fikirlerini beyan etmek 
olduğunu dile getirmiştir. 

- Akademik bilgi paylaşım oranlarına bakılırsa akademisyenlerin % 94,2’sinin paylaşımda 
bulunmadığı, %3,3’ünün “nadiren”, % 2,5’inin “bazen” paylaşım yaptığı görülmektedir. Akademik 
bilgi paylaşımında bulunan akademisyenlerin % 85,7’lik büyük bir bölümü buna sebep olarak 
sosyal çevresinin yararlanması isteğini göstermiştir. % 14,3’lük bir kesim ise bilgi kirliliğinin önüne 
geçmek için paylaşımda bulunduğunu dile getirmiştir.   

- Katıldıkları konferans, seminer, sempozyum vb. etkinliklerden görüntü paylaşım oranları %78,3 
“hiç yapmam”, % 9,2 “bazen”, % 10 “nadiren”, % 2,5 “çoğunlukla” şeklindedir.  

- Akademisyenlerin %28,3’ü “bazen”, %9,2’si “nadiren”, % 15,8’i “çoğunlukla” Instagram’dan yer 
bildirimi yapmaktadırlar. % 45,8 oranında akademisyen ise hiç yer bildirimi yapmamaktadırlar.  

Namık Kemal Üniversitesi akademisyenleri Facebook’ta olduğu gibi Instagram’ı da mahremiyetlerinin 
sergilenmesi konusunda dikkatli kullanmaktadırlar. Zira akademisyenlerin % 73,3’lük büyük bir kesimi 
Instagram kullanmamaktadır. Kullanan akademisyenler ise Instagram’a çok kısa bir zaman dilimi 
ayırmakta, bu zaman dilimi içerisinde de genellikle paylaşım yapmamaktadırlar.  

Bu çalışmada akademisyenlerin eğitim seviyesi ile Instagram’da mahremiyetlerini ifşa etme boyutları 
arasında bir ilişki olup olmadığı da araştırılmıştır. Facebook’ta olduğu gibi Instagram’da yapılan 
paylaşımlarla da eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Eğitim durumu arttıkça 
Instagram’da mahremiyet içeren paylaşımların genelde azaldığı, akademisyenlerin genel olarak 
Instagram’ı mahremiyetlerini sergilemek için değil, bilgi vermek ve yakın çevreleri hakkında bilgi almak 
için kullandıkları tespit edilmiştir. 

5. SONUÇ 
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Modernleşme sürecinde yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile mahremiyet ihlalleri ve mahremiyetin 
ifşası daha kolay yapılır olmuştur. Her geçen gün kullanıcı sayısını artıran sosyal medyada iletişim 
teknolojilerinin bir uzantısı olarak, mahremiyetin sergilenmesinde başlıca taşıyıcılardandır.  

Mahremiyetin sosyal medya aracılığı ile ifşasının ele alındığı ve Namık Kemal Üniversitesi akademisyenleri 
üzerine yapılan bu araştırmada, akademisyenlerin Facebook ve Instagram’da mahremiyetlerini sergileme 
davranışlarının boyutları ve nedenleri incelenmiştir. Niceliksel yöntemle hazırlanan çalışmada 
akademisyenlere yüz yüze ya da online anket uygulanmıştır.  

Anketten elde edilen bulgulara göre akademisyenlerin %56,7’si Facebook, % 73,3’ü Instagram 
kullanmamaktadır. Bu oran toplumda sosyal medya kullanımının gün geçtikçe artması durumu göz önünde 
bulundurulursa oldukça yüksektir. Akademisyenler Facebook ya da Instagram kullanmama sebeplerini 
daha çok bilgi kirliliğine ve kolay ulaşılabilir olmama isteğine bağlamışlardır. Bu da akademisyenlerin 
mahremiyetlerini koruma isteğinin çalışmadaki ilk belirtisidir.  

Facebook ya da Instagram kullanmayı terci eden akademisyenlerin bu sosyal medyayı kullanma 
davranışları incelendiğinde ise, haftanın her günü ya da haftada bir ya da birkaç kez bu ağlara girseler bile 
bir oturumda 30 dakikadan az zaman geçirmeleri, sosyal medyaya bağımlı olmadıklarını göstermek 
bakımından önemlidir. Akademisyenlerin büyük bir çoğunluğu, Facebook ve Instagram kullanırken gizlilik 
ayarlarını kullanarak, yalnızca kendi belirledikleri insanlarla mahremiyetlerini paylaşmaktadırlar. 

Akademisyenlerin mahremiyetlerini ifşa etme dereceleri incelendiğinde ise, gerek Facebook gerekse 
Instagram’da, kişisel bilgilerini (memleket, meslek, doğum tarihi vb.); (aşk, itiraf, sitem, sevgi, öfke vs.) 
düşüncelerini; eş/sevgili/çocuk/arkadaş/akraba ile birlikte oldukları, deniz/havuzda çekilmiş,  
eş/sevgili/arkadaş/dost/akraba tarafından aldıkları/verdikleri hediyeleri, katıldıkları konferans, seminer, 
sempozyum vb. etkinlikleri içeren görüntüleri ya da yiyecek/içeceklere dair görselleri; dini inançlarını, 
siyasi görüşlerini ya da akademik bilgilerini çoğunlukla paylaşmadıkları ortaya çıkmıştır. Akademisyenler 
yalnızca yer bildirimi yaparken Facebook ve Instagram’ı “bazen” kullanmaktadırlar.  

Akademisyenlerin eğitim durumu arttıkça Facebook ve Instagram’da mahremiyetlerini daha az 
paylaştıkları da çalışmamızda ulaşılan sonuçlardan biridir. Buna göre eğitim durumunun Facebook ve 
Instagram’da mahremiyet içeren paylaşımların sergilenme boyutlarını doğrudan etkilediği ortaya 
çıkmıştır.  

Sonuçta akademisyenlerin Facebook ve Instagram kullanarak mahremiyetlerini sergilemede kısıtlı 
davrandıkları, gizlilik ayarlarını aktif kullandıkları, mahremiyetlerini sergileyenlerin ise bunu daha çok 
duyurum ve bilgilendirme amaçlı yaptıkları; akademisyenler arasında da eğitim seviyesi ve akademik 
derece arttıkça mahremiyet içeren paylaşımlarının azaldığı belirlenmiştir.  
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Özet: Ihlamur çiçeği ıhlamur ağacından elde edilen ve özellikle kış aylarında soğuk algınlığına karşı tedavi edici ve 

rahatlatıcı özelliği olan bir çiçektir. Ihlamurun şifa kaynağı olduğu ve sıcak içecek olarak tüketildiği pek çok insan 
tarafından bilinmektedir. Ancak şifa kaynağı olan bu çiçeğin farklı yiyecek ve içeceklerler ile kullanılması da 
mümkündür. Bu çalışmanın amacı genellikle kış aylarında sıcak içecek olarak tükettiğimiz şifa kaynağı Kırklareli İli 
Cittaslow Vize İlçesi’nin meşhur ıhlamurunun yiyecek ve içeceklerde kullanımını örnekler vermek suretiyle 
önermelerde bulunmaktır. Çalışmada nitel yöntem kullanılmış, İkincil verilerden yararlanılarak elde edilen veriler 
çerçevesinde; 1 adet çorba, 1 adet etli yemek, 1 adet sebze yemeği, 1 adet pilav, 1 adet salata, 1 adet sıcak içecek, 1 
adet soğuk içecek reçetesi Cittaslow Vize İlçesi ıhlamuru kullanılarak hazırlanmış ve yeni lezzetler elde edilmiştir. 
Ayrıca Osmanlı ve Türk mutfağında yüzyıllar boyunca tüketilen şerbetlerde kullanılan ıhlamurun günümüz modern 
türk mutfağında farklı şekillerde de kullanımı mümkündür.Ihlamurun günümüzde tekrar tüketiminin artması ve 
gastronomi turimi kapsamında gastronomik ürün olarak değerlendirilmesi ile yerel ürün tüketimi, doğal beslenme, 
sağlık gibi konularda sağlayacağı olumlu etkilerinin yanında, ekonomik anlamda hem bölge, hem ülke ekonomisine 
katkı sağlaması yönünde öneriler getirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenilebilir Çiçekler, Yenilemeyen Çiçekler, Ihlamur, Gastronomi, Türk Mutfağı. 

Practices Of Food And Beverages With Linden In Turkish Cuisine 

Abstract: Linden flower is a flower obtained from the linden tree and is especially therapeutic and relaxing against 

colds in the winter months. Dried linden flower is known to be the source of healing and consumed as a hot drink by 
many people. However, it is also possible to use this flower therapeutically with different foods and beverages. Linden 
is the source of healing and we usually consume it as a hot drink but the aim of this study is to suggest the usage of 
famous linden of Slow City Vize District of Kırklareli Province in food and beverages by giving examples. In this study 
qualitative method was used; in the frame of data obtained by using secondary data; 1 soup, 1 meal with meat, 1 
vegetable meal, 1 rice, 1 salad, 1 hot drink , 1 cold drink recipes were prepared using Slow City Vize linden and new 
tastes were obtained. Linden which is used in sherbets in Ottoman Cuisine for centuries, can also be used in different 
forms in today’s Modern Turkish Cuisine. Nowadays, with the increase of consumption of linden and its evaluation as 
a gastronomic product within the scope of gastronomy tourism, proposals have been made in order to contribute to 
the economy both in the region and in the country, in addition to the positive effects of local product consumption, 
natural nutrition and health. 

Key Words: Edible Flowers, Inedible Flowers, Linden, Gastronomy, Turkish Cuisine. 

1.GİRİŞ 

Çiçekler renkleri ve kokuları ile hayatımıza güzellik ve renk katmaktadır. Bazen özel günlerimizde hediye 
olmakta, bazen sağlığımızı korumada, bağışıklık sistemimizi güçlendirmede yardımcı olmaktadır. Çiçeklerin 
kullanımının ülkede yetişen çiçek sayısı ve çeşitliliği ile orantılı olduğu görülmektedir. Özellikle uygun iklim 
şartları ile pek çok bitkinin yetiştiği Hindistan, Çin gibi ülkelerin mutfaklarında yenilenilebilir çiçeklerin 
yoğun şekilde kullanıldığı görülmektedir. Bu ülke mutfaklarında yenilenilebilir çiçekler daha çok baharat 
olarak yemeklere lezzet vermek amacıyla kullanılmaktadır.  

Ülkemizde dört mevsimin yaşanması ve uygun coğrafi şartları nedeniyle bitki çeşitliliği konusunda avantajlı 
durumda olduğu görülmektedir. Bu çeşitlilik Türk Mutfağı’nda yer alan yemeklere de yansımıştır. 
Dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk Mutfağı sebze yemeklerinin çeşitliliği ile de ön plana 
çıkmaktadır. Ülkemizde yetişen pek çok bitkinin çiçeği bulunmaktadır. Bu bitkilere ait çiçeklerin bir kısmı 
yenilebilir, bir kısmı ise yenilemeyen çiçeklere sahiptir. Yenilebilir çiçeklerin Türk Mutfağı’ndaki kullanımı 
oldukça yaygındır.  

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/abstract
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Ihlamur çiçeği, daha çok kış aylarında sıcak içecek olarak tüketilen ve soğuk algınlığına karşı kullandığımız 
bir çiçek olarak bilinmektedir. Ancak ıhlamurun sıcak içecek dışında farklı yiyecek ve içeceklerde de 
kullanımı söz konusudur. Ihlamur kullanımının artması, hem yerel üretimin desteklenmesi sayesinde bölge 
ve ülke ekonomisine katkı anlamında, hem de insan sağlığı açısından son derece önemlidir.  Bu çalışmada 
Kırklareli İli Vize İlçesi Ihlamurunun farklı yiyecek ve içecekler ile kullanımı üzerinde uygulamalı çalışma 
yapılmış ve farklı lezzetler elde edilmiştir. Çalışmada 1 adet çorba, 1 adet etli yemek, 1 adet sebze yemeği, 
1 adet pilav, 1 adet salata, 1 adet sıcak içecek, 1 adet soğuk içecek reçetesi oluşturulmuştur. Çalışmada 
öncelikle yenilebilir çiçekler, yenilemez çiçekler, yenilebilir çiçeklerin kullanımında dikkat edilmesi 
gerekenler, ıhlamur çiçeği, Vize hakkında bilgi verilmiş, ıhlamurun yiyecek ve içeceklerde kullanımı 
konusuna yer verilmiş, ıhlamur ile hazırlanan yiyecek ve içecek reçeteleri oluşturulmuştur. Oluşturulan 
reçeteler ile ıhlamurun sağlık ve ekonomik anlamda önemi vurgulanmış, farklı kullanım şekilleri hakkında 
bilgiler verilmiş, ıhlamurun değerlendirilmesi konusunda halk, yerel yönetim, bilim insanları, yiyecek 
içecek sektörü ve tarım sektörü temsilcilerine yönelik öneriler sunulmuştur. 

2.YENİLEBİLİR VE YENİLEMEYEN ÇİÇEKLER 

Ülkemiz bitki ve doğal olarak çiçek çeşitliliği açısından son derece zengindir. Ancak çiçeklerin bir kısmı 
yenilebilir bir kısmı ise yenilemez durumundadır. Yenilemez çiçeklerin yemeklerde veya içeceklerde 
süsleme, lezzetlendirme veya aromalandırma amacıyla kullanılması son derce tehlikeli sonuçlar 
doğuracaktır. Bu nedenle insan sağlığına zararlı olduğu bilinen veya alerjen etkisi olan çiçekler 
kullanılmamalıdır. Ayrıca çiçeklerin hangi olgunlukta ve mevsimde kullanılması gerektiği de araştırmalıdır. 
Yeterince olgunlaşmadan kullanılan çiçeklerin istenen lezzet ve aromayı veremeyeceği unutulmamalıdır.  

2.1. Yenilebilir Çiçekler 

Yenilebilir çiçekler insan sağlığına zararı olmayan, yiyecek ve içeceklerde süsleme, lezzet ve aroma 
sağlamak amacı ile kullanılan çiçeklerdir. Tablo 1’de  yenilebilir çiçeklerden örnekler bulunmaktadır. 

Tablo 1: Yenilebilir Çiçekler Listesi  

Bitki adı Tip  Çiçek rengi Çiçeklenme 
zamanı 

Tat Koku  

Sarımsak  Uzun 
ömürlü 

Açık eflatun,kırmızıdan 
mora 

Mayıs-
Haziran 

Soğan,güçlü Soğan 

Hardal Yıllık  Sarı Nisan-
Mayıs 

Hardal,acı  - 

Kişniş  Yıllık  Beyaz  Haziran- 
Ayaz 
havalar 

 Yaprak gibi fakat 
daha hafif 

Güzel 
kokulu 

Balkabağı  Yıllık  Turuncu, sarı Temmuz-
Ağustos 

Hafif,çiğ balkabağı Biraz çiçekli 

Enginar  Yıllık  Olgunlaşmamış ucu: yeşil  Güz  Enginar  - 

Karanfil  Uzun 
ömürlü 

Pembe,beyaz ve kırmızı Haziran-
Ağustos 

Baharatlı, 
karanfil 

Bazı çeşitleri 
kokulu 

Roka  Yıllık  Beyaz  Mayıs-Ayaz 
havalar 

Lezzetli,yapraklardan 
daha az acı 

- 

Lavanta  Uzun 
ömürlü 

Açık 
eflatun,mor,pembe,beyaz 

Haziran-
Ağustos 
başı 

Oldukça kokulu Çiçeksi 

Fesleğen  Yıllık  Beyaz ,açık pembe  Temmuz- 
Ayaz 
havalar  

Yapraklardan daha 
az acı,baharatlı 

- 

Adaçayı  Uzun 
ömürlü 

Mavi,mor,beyaz, pembe Mayıs-
Temmuz  

Çiçekli adaçayı, biraz 
miskli 

- 

Kaynak: Rodriguez-Fragoso, vd., 2008: 127-128. 
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2.2 Yenilemeyen Çiçekler 

Yenilemeyen çiçekler tüketildiğinde insan sağlığına olumsuz (zehirlenme) etkileri olan çiçeklerdir. Bu 
çiçeklerin tüketilmesi ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle gerek yiyecek, gerekse içeceklerde 
kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir. Tablo 2’de yenilemeyen çiçeklerden örnekler bulunmaktadır.     

Tablo 2: Yenilemeyen Çiçekler Listesi 

Adı  Tüketilmesi Durumunda İnsan Sağlığına Etkisi 

Açelya 
Mide bulantısı, baş dönmesi, bağırsaklarda kramp, kusma ve 
deride kaşıntıya neden olabilmektedir. 

Siklamen Kusma, havale ve felce neden olabilmektedir. 

Yüksükotu Zehirlenmeye sebep olabilmektedir. 

Düğün çiçeği Organ ve sinir sistemi zehirlenmesine sebep olabilmektedir. 

İris çiçeği Bulantı kusma ve ateşe sebep olabilmektedir. 

Dev tavşancıotu Zehirlenmeye sebep olabilmektedir. 

Zakkum Ölümlere sebep olabilmektedir. 

Sümbül Bulantı, kusma ve ishale neden olabilmektedir. 

Müge Karın ağrısına neden olabilmektedir. 

Çuha çiçeği Alerjik etkiye sebep olabilmektedir. 

Noel çiçeği Alerjik etkiye sebep olabilmektedir. 

Fulya Bulantı, kusma ve ishale neden olabilmektedir. 

Nergis  Bulantı, kusma ve ishale neden olabilmektedir. 
Kaynak: Şahin ve Kılıç, 2009: 31. 

Yiyecek ve İçeceklerde Yenilebilir Çiçeklerin Kullanılmasında Dikkat Edilecek Noktalar 

Sağlığa zararlı olan çiçeklerin kullanılması kesinlikle tehlikelidir, kullanılmaması gerekmektedir. Ancak 
yenilebilir çiçeklerinde kullanılmasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalara dikkat 
etmemiz son derece önemlidir. Bu noktalar şu şekilde özetlenebilir (Şahin ve Kılıç, 2009: 31): 

1. Çiçekler tanınmadan kullanılmamalıdır. 

2. Çiçeklerin kullanım miktarı reçetelere uygun miktarda olmalıdır. 

3. İnsan sağlığına zararlı olduğu bilinen çiçekler asla kullanılmamalıdır. 

4. Hakkında bilgi sahibi olmadığımız çiçekler kullanılmamalıdır. 

5. Çiçekler olgunlaştıklarında tüketilmelidir. 

6. Çiçeklerin üzerinde zirai kalıntıların bulunmamasına dikkat edilmelidir. 

7. Kurutulmuş şekilde kullanılacak çiçeklerin kurutulma şartlarına dikkat edilmelidir. 

8. Çiçeklerin hangi kısımlarının kullanılacağı çok iyi tespit edilmelidir. 

9. Çiçeklerin kullanıldığı yiyecek ve içeceklerden tüketenler olası alerjik etkiler konusunda 
uyarılmalıdır. Yiyeceklerde ne tür çiçeklerin kullanıldığı tüketecek kişilere bildirilmelidir. 

10. Araçların geçtiği yolların kenarlarında egzoz gazlarına maruz kalan çiçekler yiyecek ve içecek 
yapımında kullanılmamalıdır. 

3. IHLAMUR 

Ihlamur ağacı hızla büyüyen ve 15-23 metre uzunluğuna ulaşabilen bir ağaçtır. Sağlığa faydalı kısmı sarı-
beyaz renkli açan çiçekleri ve yapraklı kısımlarıdır. Ihlamurun çiçekli kısımları bahar ayında açmakta ve 
daha sonrasında kurutulmaktadır. Kalp şeklindeki ıhlamur çiçekleri 5-10 cm. uzunluğa kadar 
büyüyebilmektedir (ihlamur-bitkisinin-faydalari, 2018). 
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Ülkemizde Haziran – Ağustos aylarında açan ıhlamur çiçeğinin toplanması için en uygun dönem çiçek 
açtıktan sonraki dördüncü günü kadar toplanmasıdır. Günümüzde birçok ilacın temelini oluşturan bitkiler 
dünyasında yapılan araştırmalarda bitkilerdeki etken maddelerin savunma mekanizmasını ve insan 
sağlığını koruduğu görülmektedir. Bu bağlamda ıhlamur çayının bilinen bazı faydaları aşağıda belirtilmiştir 
(Bitkisel çay karışımı, 2018): 

*Kanı temizler, kan dolaşımını düzenler, kansızlığa iyi gelir. 

*Dolaşımı düzenleyici özelliği; kalp çarpıntısına, enfarktüse, karaciğer, damar kireçlenmesine, damar 
tıkanıklıklarına iyi gelir.  

* İdrar arttırıcı özelliği ile böbrek ve mesaneyi temizler, böbrek taşı ve kumunun düşmesine yardımcı olur.  

* Sinirleri kuvvetlendirir, sinir spazmı gibi hastalıkları tedavi eder.  

* Ihlamur çayına çok az karanfil eklenirse sakinleştirici etki yapar.  

* Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi ile vücuda rahatlık verir. 

* Vücuttaki fazla tuzun atılmasına yardımcı olur.  

* Zayıflayıcı etkisi vardır. Sabahları aç karın ile  içilirse kilo vermeye yardımcı olur. 

Ihlamur ağacının küçük yapraklı ve büyük yapraklı ıhlamur olmak üzere iki çeşidi vardır. Bu iki çeşitte de 
ağacın çiçek kısımları kullanılır. Ihlamur ağacı kış döneminde çiçeklerini döker. Yaz aylarında ise açan güzel 
kokulu ıhlamur çiçekleri toplanıp  gölgede kurutulmalıdır. Sadece çiçekleri ile kurutulan ıhlamur birinci 
kalite, çiçek ve yaprakları ile kurutulan ıhlamur ise ikinci kalite olarak değerlendirilir (Maranki, 2008: 144). 

4. IHLAMUR KOKULU KENT CITTASLOW VİZE 

Trakya Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Göksal Çidem’e (2017) göre Vize kömür değil ıhlamur kokmalıdır. 
“Ihlamur kokulu Vize” veya “Kırklareli’nin ıhlamur kokulu ilçesi” şeklindeki kullanılan ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere Kırklareli ilinin Vize ilçesi ıhlamuru ile anılmaktadır. İlçede ıhlamur yaz ve kış içecek 
olarak tüketilmektedir. Kışın şifa kaynağı olarak soğuk algınlığı, öksürük vb. rahatsızlıklarda, yazın ise 
ferahlatıcı özelliğinden dolayı buzlu içecek olarak yöre halkı tarafından kullanılmaktadır (Güven, 2013: 24).  

Vize Kırklareli’ye 60 km. mesafede yer almaktadır. Kuzeyinde Karadeniz bulunur. Güneyi ovalık, kuzeyi 
yüksek tepe ve ormanlıktır. İlçe’nin büyük bir kısmı I. Derecede Arkeolojik Sit Alanı’nda yer almaktadır 
(İlçemiz, 2014).  

5.YÖNTEM ve BULGULAR 

5.1. Yöntem 

Çalışmada nitel yöntemlerden yararlanılmıştır. Araştırmanın ikincil verileri internet taraması, kitap, dergi, 
broşür, cd. vb. taraması sonucunda elde edilmiştir (Altunışık vd., 2012, s. 74-76). Ihlamurun Kırklareli/Vize 
bölgesinde kullanılan farklı isim ve kullanım alanlarının olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile yerel 
halktan (50 kişi), aktar (1 kişi), ev hanımları 16 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşme sırasında katılımcılara 
önceden hazırlanmış olan açık uçlu sorular yöneltilmiş ve görüşme sırasında ses kaydı alınmıştır (Bal, 2016, 
s. 162-164). Görüşmeye katılanlar ıhlamurun sıcak içecek olarak tüketilmesi gerektiğini ve son yıllarda 
ıhlamurun daha çok tercih edildiğini ifade etmişlerdir. Görüşmeye katılanlara yöneltilen sorular ve 
cevapları tablo 3’de yer almaktadır.   
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5.2. Bulgular 

Tablo 3: Görüşme formu  

Katılımcılara Yönlendirilen 
Sorular 

Evet  Hayır 

Vize ıhlamurunu sadece sıcak 
içecek olarak mı 

kullanıyorsunuz? Nasıl 
tüketiyorsunuz? 

65 2 

Vize ıhlamurunun diğer 
ıhlamurlardan farkı var mı? Sizce 

farkı nedir? 
52 15 

Vize ıhlamurunu içecek dışında 
yemeklerde veya başka şekilde 

kullanıyor musunuz? Hangi 
yemeklerde kullanıyorsunuz? 

6 61 

Vizede yetişen ıhlamurun başka 
adı (yöresel) var mı? Nedir? 

8 59 

Vize ıhlamurunun eski yıllara 
göre bilinirliği arttı mı? Neden? 

64 3 

Vize ıhlamurunun yerel halka 
ekonomik bir katkısı var mı?  

63 4 

Ihlamuru her yerde bulabiliyor 
musunuz?  

67 - 

Atalarınızdan gördüğünüz 
şekilde mi üretiyor / 

tüketiyorsunuz? Nasıl 
tüketiyorsunuz? 

67 - 

Ihlamurun sağlığa etkilerini 
bilerek mi tüketiyorsunuz? 

66 1 

 
Katılımcılara yönlendirilen Vize ıhlamurunu sadece sıcak içecek olara mı tüketiyorsunuz? sorusuna 65 kişi 
evet, 2 kişi hayır olarak cevap vermiştir. Katılımcıların çoğu ıhlamuru sadece sıcak içecek olarak 
tükettiklerini belirtmişlerdir. Hayır cevabını veren katılımcılar geleneksel kullanımın dışında ıhlamurun 
soğuk içecek olarak ta tüketildiğini belirtmişlerdir. 

Katılımcılara yönlendirilen Vize ıhlamurunun diğer ıhlamurdan farkı var mı? sorusuna 52 kişi evet 15 kişi 
hayır cevabını vermiştir. Yöre insanı genellikle bölgelerinde yetişen ıhlamurun farklı olduğunu 
söylemişlerdir. 

Katılımcılara yönlendirilen Vize ıhlamurunu içecek dışında yemeklerde veya başka bir yerde kullanıyor 
musunuz? sorusuna 61 kişi hayır cevabı vermiştir. Ihlamurun başka yerlerde de kullanıldığını belirten 6 
katılımcı ıhlamurun içecek dışında ıhlamur kolonyasının, ıhlamur sabununun ve ıhlamur dondurmasının 
yapıldığını belirtmiştir. 

Katılımcılara yönlendirilen Vizede yetişen ıhlamurun başka adı (yöresel) var mı? sorusuna 59 kişi hayır 
cevabını vermiştir. 8 katılımcı Vize ıhlamurunun yörede çiçek adıyla da anıldığını söylemişlerdir. 

Katılımcılara yönlendirilen Vize ıhlamurunun eski yıllara göre bilinirliği arttı mı? sorusuna 64 kişi evet 3 kişi 
hayır cevabını vermiştir. Yöre halkı ıhlamurun günümüzde daha bilinir olduğunu,  eski yıllara oranla 
insanların ıhlamuru daha çok tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Katılımcılara yönlendirilen Vize ıhlamurunun yerel halka ekonomik bir katkısı var mı? sorusuna 63 kişi evet 
4 kişi hayır cevabını vermiştir. Vize’de yerel halk ilçenin Cittaslow olduktan sonra tanınırlığının arttığını, 
ilçelerine çok sayıda turistin geldiğini ve bu bağlamda ekonomik olarak kendilerinin de bu durumdan 
olumlu etkilendiklerini belirtmişlerdir. 
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Katılımcılara yönlendirilen Ihlamuru her yerde bulabiliyor musunuz? Sorusuna tüm katılımcılar evet 
cevabını vermiştir. Vizenin doğal alanları, temiz havası ve ıhlamurun her yerde doğal olarak yetişiyor 
olması halkın ıhlamura ulaşmasında hiçbir sorun yaşanmadığını göstermektedir. 

Katılımcılara yönlendirilen ıhlamuru atalarınızdan gördüğünüz gibi mi üretip, tüketiyorsunuz? sorusuna 
tüm katılımcılar evet cevabını vermiştir. Yöre halkı geleneksel olarak büyüklerinden gördüğü gibi ıhlamuru  
toplayıp, kurutup demlediklerini ve tükettiklerini belirtmişlerdir. Ihlamurun hazırlanması ve kullanılması 
konusunda katılımcılar demlenmeden önce çok iyi yıkanması gerektiğini, taze olması ve çok kaynatılmadan 
tek seferde tüketilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Güneş görmeyen ve kuru bir yerde, temiz ortamda 
kurutulması da dikkat edilmesi gereken önemli bir etkendir. 

Katılımcılara yönlendirilen ıhlamurun sağlığa etkilerini bilerek mi tüketiyorsunuz? sorusuna 66 katılımcı 
evet 1 katılımcı hayır cevabını vermiştir. İlçede yaşayan insanların çoğu yörelerinde yetişen ıhlamuru 
bilinçli tükettiklerini özellikle kış aylarında hastalıklardan korunmak için çok sık ıhlamur tükettiklerini 
belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcılar ıhlamurun yararları ve zararları hakkında bilginiz var mı? sorusuna 
bildiğimiz hiçbir zararı yok şeklinde cevap vermişlerdir. Yararları konusunda ise soğuk algınlığı, grip, nezle, 
sindirim sistemi ve vücut direncine karşı ıhlamuru tükettiklerini söylemişlerdir. 

Vize ıhlamurunun tadını etkileyen unsurlar nelerdir? sorusuna katılımcılar vize ilçesinin temiz havasının, 
ikliminin, verimli topraklarının ve doğal ortamının olduğunu belirtmişlerdir. Vize’de yetişen ıhlamurun her 
yaş gurubu tarafından tüketildiği ve ilçenin merkezinin dışında ormanlık alanlarda ve çevre köylerde de 
ıhlamurun yetiştiği ifade edilmiştir. 

Vize ıhlamurunun tanıtımı ve reklamı için neler yapılabilir? sorusuna yöre halkı belediyenin özellikle 
broşür, afiş, kitap ve dergi bastırabileceğini ayrıca fuar ve festivallerde ıhlamurun tanıtılabileceğini, 
ıhlamur ile ilgili sosyal medyada ve görsel basında reklam, kısa film ve belgesel yapılabileceğini ve yiyecek 
içecek reçetelerinde kullanılabileceğini belirtmişlerdir. 

6.DÜNYA MUTFAĞINDA YENİLEBİLİR ÇİÇEKLERİN KULLANIMI 

Yenilebilir çiçekler, tamamı yenilebilir ve bir kısmı yenilebilir çiçekler olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 
tüketilen miktarı da önemlidir. Çünkü ıhlamur çiçeği gibi her seferinde küçük miktarlarda kullanımı güvenli 
olan ve eğer fazla tüketilirse kalbe zarar verebilecek bazı çiçekler az miktarda tüketilmelidir. Diğer yandan, 
çok kolay bir şekilde yenilebilen çeşitleri ile karıştırılan zehirli çiçeklerde vardır ve bu türleri karıştırmak 
risk oluşturmaktadır (Raquel, vd.: 2017: 19). 

Ihlamur Meksika ve Kuzey Amerika’da yetişen ve her yıl yaprakları dökülen uzun bir ağaçtır. Bilindiği üzere, 
ıhlamur çiçeği sinirleri yatıştırmak ve stres, anksiyete, uykusuzluk, histeri ile ilgili bazı durumları tedavi 
etmek amaçlı kullanılmaktadır. Ayrıca, geleneksel tedavi olarak soğuk algınlığı, burun tıkanıklığı, boğaz 
tahrişi, baş ağrısı, sinüzal baş ağrısı ve migren ağrısı için de kullanılır. Düzensiz kalp atışı, hipertansiyon, 
idrarını tutamama, sarılık, kalın bağırsak iltihabı, romatizma, iç kanama veya bacak yaraları gibi 
hastalıkların tedavisi dışında idrar söktürücü ve spazm önleyici olması için de kullanılır (Rodriguez-Fragoso, 
vd., 2008: 132). 

Ihlamur çiçeği veya ıhlamur uzun yıllardır Orta Avrupa, Güney Amerika ve dünyanın herhangi bir yerinde 
spazm önleyici ve yatıştırıcı etkisi ile tedavi yöntemi olarak tavsiye edilen demlenmiş çay olarak 
tüketilmektedir.  Kurutulmuş ıhlamur çiçeğinden yapılan demlenmiş ıhlamur çayı Belçika, Brezilya, 
Almanya, Finlandiya, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Meksika, Hollanda, Portekiz, Rusya, İsviçre ve İspanya ilaç 
kitaplarında veya eczacılık ile ilgili kayıtlarda farmasötik kullanımından bahsedilmektedir (United States 
Patent Office, 1961: 1).  

Yıllardır, değişik bitki ve otlar insanların güvenebileceği gerçek tek ilaç olarak kabul görmüştür. Bugün 
modern tıp bunların birçoğunu arkada bırakmıştır ve sağlıkla ilgili problemleri çözmeyi başarmıştır. Doğal 
ilaçlar tamamen modern tıbbi prosedürleri yerine getiremese de, hala bize çeşitli yollarla yardım 
etmektedir. Bazı basit sağlık problemleri bu bitkilerin kullanımı ile azalabilir, çare olabilir ve diğer birçok 
problem de hastalığı önleyici olarak kullanıldığında engellenebilir. Tilia ağacı olarak da bilinen Ihlamur 
ağacının genelde Avrupa ve Kuzey Amerika’da yetiştiği görülür. Bu mevsimsel ağaçlar büyüktür ve bazı 
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bölgelerde ıhlamur çiçeği olarak bilinen çiçekleri vardır. Bu bitki özellikle bol miktarda yetiştiği Avrupa’da 
yüzyıllardır geleneksel tıpta ve çeşitli ilaçlarda kullanılmaktadır (Home, 2018). 

Yenilebilir çiçekler yüzyıllardır aroma ve süs olarak mutfaklarda kullanılmaktadır. Eski bilgiler 
göstermektedir ki, Çin, Orta Doğu ve İtalyan kültürlerinin yaptığı gibi Romalılar da yemek pişirmede 
çiçekleri kullanmışlardır.  Kraliçe Viktorya dönemi boyunca, yenilebilen çiçekler çok popülerdi ve Kuzey 
Amerika ve Avrupa’da hala popülerdir (Newman ve O’Conner, 2009: 1). 

7.YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER 

Yüzyıllardır mutfak sanatında kullanılan yenilebilir çiçekler, günümüzde tekrar popülerlik kazanmıştır.  
Çiçekler bir tarifte temel malzeme olarak, bir yemeğe terbiye olarak, veya sadece basit bir garnitür olarak 
kullanılabilir. Çiçekler Asya, Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarının da içinde bulunduğu bir çok yerel mutfağın 
bir parçasıdır. Eski Romalılar gül, menekşe ve hodan bitkisini mutfakta kullanımı için yetiştirmişlerdir. 
Bugün, yenilebilir çiçeklerin yiyeceklere renk, kıvam, koku ve tat vermesi için kullanımı oldukça popüler 
bir yoldur. 

Bahçemizde yetişen bir çok çiçeğin yenilebilir olması oldukça şaşırtıcıdır. Yüzyıllardır yenilebilir çiçekler 
insan beslenmesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur ve eski kaynaklarda da detaylıca tanımlanmıştır. 
Çiçeklerin mutfakta kullanımı M.Ö 140’daki ilk kayıtlı ifade ile binlerce yıllık bir tarihe dayanır.  

Karahindiba İncil’in eski ahitinde belirtilen acı bitkilerden biridir. Bir çok değişik kültür geleneksel 
yemeklerinin içine çiçekleri karıştırmıştır. Çinliler çiçekleri yemek olarak deneyen ilk topluluktur ve Roma 
zamanında M.Ö 3000li yıllara kadar kökleri dayanmaktadır, yenilebilir karanfil, menekşe ve gül çiçekleri 
yemeklerde lavanta ise soslarda kullanılmıştır. Bahçıvanlar ve aşçılar yaklaşık 1000 yıl öncesine kadar 
aynısefa ve portakal çiçeğini yemeklerinde kullanıyorlardı. Doğu’ya özgü yemeklerde sarızambak 
tomurcuğundan faydalanılmış, Romalıların yemeklerinde ise ebegümeci, gül ve menekşe kullanılmıştır. 
İtalyan ve İspanyol kültürleri bize kabak çiçeği dolmasını vermiştir, Hintliler ise bir çok tarifte gül yaprağı 
kullanır (Sandhya, vd, 2014: 1). 

7.1. Türk Mutfağı’nda Yenilebilir Çiçeklerin Kullanımı 

Türk mutfağında yenilebilir çiçek kullanımına bakıldığında birçok bitkinin yenilebilir çiçek olarak kullanıldığı 
görülmektedir. Bunlar karanfil, karahindiba, menekşe, zambak, hatmi, hanımeli, leylak, kuşburnu, gül ve 
kabak çiçeğidir (Yenilebilir-cicekler, 2015). 

Türk mutfağında yenilebilir çiçek kullanımı genellikle sıcak içecek olarak kullanılmaktadır. Halk 
pazarlarında ve şifalı bitkiler satan aktarlarda bu yenilebil çiçeklerin satışı yapılmaktadır. Genellikle 
kurutulmuş çiçek olarak daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak taze olarak piyasada satılan 
yenilebilir çiçeklerde vardır (Şahin ve Kılıç, 2009: 2). 

Özellikle salatalar, tatlılar, sirke, zeytinyağı ve çeşitli soslarda yenilebilir çiçekler sıklıkla kullanılır ve aynı 
zamanda kullanımı yaygındır. Örnek olarak Lavantalı cheesecake, menekşeli avokado salatası, leylaklı 
tereyağı, ıstakoz ile doldurulmuş kabak çiçekleri, ıhlamur çiçekli pankekler, et çeşitlerinin yanında biberiye 
ve kekik gibi otların çiçekleriyle hazırlanmış jöleler örnek olarak gösterilebilir (İneceli, 2006 akt. Şahin, Ö. 
ve Kılıç, B. 2009: 6). 

Türk mutfağında yenilebilir çiçek olarak yapıla en yaygın yemeklerden biride kabak çiçeği dolmasıdır. 
Özellikle ege bölgesinde çok fazla miktarda tüketilmektedir. Bunun yanı sıra gül yapraklarından şerbet ve 
reçel yapımı da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

7.2.Türk Mutfağı’nda Ihlamur Kullanımı 

Türk mutfağında ıhlamur genellikle şifalı bitki olarak ve sıcak içecek olarak tüketilmektedir. Ayrıca Osmanlı 
Mutfağı ile ilgili olarak Fransız Ubucini şerbet ile ilgili şu bilgileri verirken ıhlamurdan da bahsetmektedir. 
“Pilavdan sonra misafirler önlerinde duran porselen kapların kapağını kaldırdılar, taslara şerbet 
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doldurmuşlardı. Şerbet, Türkiye’de caiz görülen tek içkidir. Su ve balla yapılır, bunun içine çeşitli rahneler 
portakal, limon, menekşe, gül ıhlamur vs. koyarlar. Bizimkisi misk dendi ve çok keskin bir kokusu vardı” 
(Nahya, 1982: 230-232). 

Buradan da anlaşılacağı üzere ıhlamur Osmanlı mutfağında da kullanılan bir çiçektir. Ayrıca günümüze 
kadar kullanımı yaygın bir şekilde görülmektedir. 

8. UYGULAMA: IHLAMUR İLE HAZIRLANAN YİYECEK VE İÇECEK STANDART REÇETELERİN 
OLUŞTURULMASI 

8.1. Yiyecek Reçeteleri 

IHLAMURLU BAL KABAĞI ÇORBASI 
Malzemeler:            

4 Su bardağı ıhlamur çayı (ılık) 
1 adet orta boy soğan  
4 dal taze maydonoz 
3 su bardağı bal kabağı püresi  
½ su bardağı krema veya süt       
1 diş kıyılmış sarımsak  
½ çay kaşığı kekik ve karabiber  
 
Yapılışı:  
Ihlamur çayı suyunu, ince doğranmış soğan, kekik, karabiber, ince kıyılmış sarımsak ve balkabağı püresini 
bir tencereye koyarak 40-45 dakika kısık ateşte pişirilir. Daha sonra blender yardımı ile tüm malzeme 
karıştırılır. Püre haline gelen karışım tekrar ocağa alınır ve kısık ateşte azar azar krema veya süt ilavesi 
yapılarak ortalama 3 dakika kısık ateşte pişirilir. Maydanoz ve ıhlamur çiçeği ile süslenip çorba kasesinde 
servis edilir. 
 
IHLAMUR AROMALI KEREVİZLİ PIRASA YEMEĞİ 
 
Malzemeler : 
          
2 adet pırasa  
100 gram kereviz  
1 adet havuç 
1 adet patates 
5 yemek kaşığı zeytinyağı  
2 su bardağı ıhlamur suyu  
½  yemek kaşığı salça  
1 tutam tuz  
1 diş sarımsak  
 
Yapılışı :  
Pırasalar temizlenip vichy (halka) şeklinde doğranır. Kereviz patates ve havuçlar küp şeklinde doğranır. 
Yemek tenceresine zeytinyağı eklenip orta ateşte yağın ısınması beklenir. Daha sonra sarımsaklar 
rendelenir ve tencereye eklenir. Ardından salça ilave edilir ve karıştırılır. Sebzelerin tümü ilave edilir ve 5 
dakika karıştırılır. Sonra 1 su bardağı ıhlamur suyu sıcak olarak eklenir ve tuz ilave edilir. Kaynamaya 
başlayınca kısık ateşte yarım saat pişirilir. Yemek piştikten sonra ılık olarak servis edilir. 
 
IHLAMUR AROMALU TAVUK PİRZOLA 
 
Malzemeler:           
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5 adet tavuk pirzola  
1 su bardağı galeta un  
Sos için : 
100 gram tereyağ  
2 tutam ıhlamur  
2 adet kırmızı veya yeşil biber  
3 diş sarımsak  
1 tatlı kaşığı kekik 
1 tatlı kaşığı kimyon  
2 tatlı kaşığı tuz  
Süs için : 
2 dal maydanoz veya dereotu  
1 yemek kaşığı ıhlamur çiçeği  
 
Yapılışı:  
Ihlamur ve tereyağ hariç tüm sos malzemeleri blenderdan geçirilir. Tereyağ kısık ateşte eritilir. Eriyen 
tereyağın içerisine bıçak yardımı ile küçük küçük kıydığımız malzemeler eklenir ve karıştırılır. Daha sonra 
una buladığımız tavuk soslanarak altını yağladığımız fırın tepsisine dizilir. Sonra ıhlamur çiçekleri fırın 
tepsisine belli aralıklarla yerleştirilir.(Alternatif olarak ıhlamur çiçeği yerine 1 çay bardağı ılık ıhlamur çayı 
kullanılabilir). Daha sonra 180 derecelik fırında 45 dakika pişirilir. Süsleme için üzerine ıhlamur çiçeği ve 
maydanoz kullanılır. 
 
IHLAMURLU VE PORTAKAL AROMALI PİLAV 
 
Malzemeler:         
2 su bardağı pirinç 
3  su bardağı ıhlamur suyu 
2 çorba kaşığı tereyağ  
2 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu  
1 tatlı kaşığı bal  
Tuz  
 
Yapılışı:  
Pirinçler bir saat tuzlu suda bekletilir.Daha sonra birkaç defa yıkanır ve süzülür.Tencerede teryağ 
eritilir.Pirinç eklenir ve kavrulur ve sonra ıhlamur suyu ve bal eklenir.Kaynamaya başlayınca ateş kısılır ve 
pirinç suyunu çekene kadar pişirilir.Pilavın pişmesine yakın portakal kabukları ilave edilir ve 
karıştırılır.Demlenmesi için yarım saat beklenir ve sıcak olarak servis edilir. 
IHLAMUR SOSLU MEYVE SALATASI  
 
Malzemeler:  
       
1 adet elma  
1 adet kivi 
1 adet portakal  
1 adet nar  
1 adet armut 
Sosu için 
1 bardak ıhlamur suyu 
Yarım bardak portakal suyu  
1/2 paket vanilya 
1 çorba kaşığı nişasta  
2 tatlı kaşığı bal 
İsteğe bağlı toz tarçın 
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Yapılışı: 
Tüm meyveler isteğe bağlı şekilde eşit miktarda doğranır. Ayrı bir tencereye  ıhlamur suyu ve portakal 
suyu katılır ve nişasta yardımı ile karışıma yedirilir. Kısık ateşte kaynatılır. Yoğun bir kıvam aldıktan sonra  
vanilya ve bal ilave edilir ve tekrardan karıştırılır. Hazırlanan sos meyvelerin üzerine gezdirilir ve isteğe 
bağlı olarak toz tarçın ilavesi ile servis edilir. 

8.2. İçecek Reçeteleri 

IHLAMUR ÇAYI  
  
Malzemeler:  
 
1 tutam ıhlamur çiçeği  
Küçük boy zencefil 
1 adet limon  
Çubuk tarçın  
1 tatlı kaşığı bal  
 
Yapılışı: 
Demlik içinde ıhlamur çiçeği, üzerine de limon dilimleri konur.Daha sonra isteğe bağlı olarak çubuk tarçın 
ilave edilir. Demlik içine sıcak kaynamış su ilave edilerek 5 dakika demlenmesi beklenir.Demlenen ıhlamur 
fincanda sade olarak veya bal ilavesi ile servis edilir. 
 
IHLAMURLU SOĞUK ÇAY 
          
Malzemeler: 
 
2 adet elma kabuğu  
1 adet elma  
1 adet şeftali 
3 adet karanfil 
1 tatlı kaşığı toz şeker  
2 adet çubuk tarçın  
5 yemek kaşığı bal 
1 litre ıhlamur çayı  
1 küçük parça zencefil  
Yeteri kadar taze nane  
Yarım limon 
 
Yapılışı:  
Elmanın ve şeftalinin kabukları soyulur. Elma ve şeftali rendelendikten sonra limon suyu ve toz şeker ilave 
edilir ve fırında renk değiştirene kadar pişirilir. Diğer taraftan ayırdığımız elma ve şeftali kabukları bir 
tencereye alınır. Üzerine 1 litre ıhlamur çayı ilave edilir ve 5 dakika kaynatılır. Ocaktan almadan önce çubuk 
tarçın, zencefil bal  ve karanfil ilave edilir. Sonra fırında kızaran püre ilave edilir ve karıştırılır. Karışım 
süzgeçten geçirilir bol miktarda buz ve nane yaprakları ile servis edilir 

9.SONUÇ ve ÖNERİLER 

9.1. Sonuç 

 
Yenilebilir çiçekler içerdikleri vitamin ve mineraller insan sağlığı için yararlıdır. Dünyadaki nüfus artışı 
dikkate alındığında yenilebilir çiçekler insanların beslenmesinde kullanılmalıdır. Yenilebilir çiçekler yiyecek 
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ve içeceklerde süsleme, lezzetlendirme vb. amaçlar ile kullanılabilmektedir. Yenilebilir çiçekler ile 
hazırlanan yiyecek ve içeceklerin menülerde daha fazla yer alması insanların sağlığına olumlu katkılar 
sağlayacaktır (Karaca vd., 2015, s. 37). 

Ihlamur ağacında yetişen ıhlamur çiçeği özellikle kış aylarında sıcak içecek olarak tüketilmektedir. Ihlamur 
ile hem yiyecek hem de içecek olarak yeni reçeteler oluşturulabilmektedir. 

Ihlamur Vize ilçesi için önemli bir üründür. Ihlamurun Cittaslow Vize’nin markalaşmasında önemli bir rolü 
bulunmaktadır. Cittaslow Vize’nin kent tanıtımında kullandığı sloganlardan birisi de “Ihlamur kokulu Kent 
Vize” şeklindedir. Kent sakinleri Vize’de yetişen ıhlamurun özel olduğunu ve Vize Ihlamuru adı ile anılması 
istemektedirler. 

Ihlamur ile yapılan yiyecek ve içeceklerin artması ve menülerde yer alması son derece önemlidir. 
Ihlamurun bilinirliğinin ve tüketiminin artması bölgede istihdamın artmasının yanında, bölge ve ülke 
ekonomisine de katkı sağlayacaktır. 

 9.2. Öneriler 

* Ihlamur ağaçlarının daha verimli olması için zamanında bakımının yapılması gerekmektedir. 

* Ihlamur yetiştiricilerin hijyen, üretim, satış gibi konularda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.   

* Ihlamurun üretimi ve tüketiminin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

* Ihlamur çiçekleri kullanılarak yeni yiyecek ve içecek reçeteleri oluşturulmalıdır. 

* Yöresel restoranlarda ıhlamur ile yapılmış yiyecek ve içeceklerin menülerde yer alması sağlanmalıdır. 

*Vize ıhlamuru kent markalaşmasında kullanılmalıdır. 

* Kent tanıtımında afiş, tabela, gazete ilanları, broşür gibi materyallerde ıhlamur bitkisinin olumlu 
imajından yararlanılmalı, “Ihlamur Kokulu Cittaslow Kenti Vize” sloganı kullanılmalıdır.  

* Vize ıhlamurunun coğrafi işaretli ürünler listesine alınması için çalışmalar yapılmalıdır. 

* Ihlamur fuarı, panayırı, festivali vb. adı altında etkinlikler düzenlemelidir. 

* Ihlamur ile yapılan yemekler, ıhlamur ile yapılan içecekler (kokteyller) yarışması düzenlenmelidir. 

* Ihlamur ile hazırlanan sabun, araç kokusu vb. ürünler geliştirilmelidir. 

Ihlamur ile yeni yiyecek ve içecek geliştirilmesi ve menüler oluşturulması konusunda çalışmalar devam 
ettirilmelidir. Bu tarz çalışmalar ile ıhlamurun tanıtılması, kullanımının yaygınlaşması, insanların sağlıklı 
şekilde beslenmesine katkı sağlanabilir.  
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EK .1 Görüşme Formu 
Katılımcılara Yönlendirilen 

Sorular 
Evet  Hayır 

Vize ıhlamurunu sadece sıcak 
içecek olarak mı 

kullanıyorsunuz? Nasıl 
tüketiyorsunuz? 

  

Vize ıhlamurunun diğer 
ıhlamurlardan farkı var mı? Sizce 

farkı nedir? 
  

Vize ıhlamurunu içecek dışında 
yemeklerde veya başka şekilde 

kullanıyor musunuz? Hangi 
yemeklerde kullanıyorsunuz? 

  

Vizede yetişen ıhlamurun başka 
adı (yöresel) var mı? Nedir? 

  

Vize ıhlamurunun eski yıllara 
göre bilinirliği arttı mı? Neden? 

  

Vize ıhlamurunun yerel halka 
ekonomik bir katkısı var mı?  

  

Ihlamuru her yerde bulabiliyor 
musunuz?  

  

Atalarınızdan gördüğünüz 
şekilde mi üretiyor / 

tüketiyorsunuz? Nasıl 
tüketiyorsunuz? 

  

Ihlamurun sağlığa etkilerini 
bilerek mi tüketiyorsunuz? 
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Özet: Cittaslow hareketi 1989 yılında temelleri atılan slow food hareketinin devamı olarak değerlendirilmektedir. Slow 
food gitgide kaybolmakta olan küçük ve yerel üreticileri korumayı, yerel üretim ve tüketimi desteklemeyi amaç edinen 
ve dünyada hızla yayılan bir akımdır. Dünyada hızla yayılmış ve kabul görmüş diğer gıda felsefelerine benzer olarak 
slow food felsefesi de organik ve yerel üretim, adil gıda vb. yaklaşımları desteklemektedir. Cittaslow kentlerinde 
gastronomik faaliyetlerin özünü oluşturan slow food akımı, “insanların sağlıklı olabilmesi için, yediği besinlerin de 
sağlıklı olması gerekir” felsefesi ile hareket etmekte olup, “iyi, temiz ve adil gıda” ilkelerine dayanmaktadır. Cittaslow 
kriterlerinden biri de slow food faaliyetlerinin desteklenmesidir. Gastronomik faaliyetler Cittaslow kentleri için son 
derece önemlidir. Nitel araştırma yöntemi kullanılan bu çalışmada, Cittaslow kentleri için gastronomik faaliyetlerin 
önemi ve gerekliliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada önce Cittaslow, slow food, gastronomi, gastronomik 
kavramlarına açıklık getirilmiş, Cittaslow kentlerindeki slow food faaliyetlerine konu olan yerel üretim, yerel tüketim, 
yerel ürünlerin sunumu ve satılması incelenmiştir. Sonuç ve öneriler bölümünde ise Cittaslow kentlerinde gastronomik 
faaliyetlerin özünü oluşturan slow food çalışmalarınıngerekliliği ve geliştirilmesi için öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Slow Food, Gastronomi, Yerel Üretim, Yerel tüketim 

Importance Of Gastronomic Activities For Cittaslow Cities 

 
Abstract: The Cittaslow movement is considered to be the continuation of the slow food movement which came to 
exist in 1989. Slow food is a movement that is rapidly spreading all around the world, aims to support local production 
and consumption and protect small and local producers  who dwindle. Slow food philosophy,similar to other food 
philosophies that have been widely spread and accepted around the world,supports approaches like organic and local 
production, fair food, etc., The slow food movement, which forms the basis of gastronomic activities in the cities of 
Cittaslow, support  the philosophy "To be healthy,healthy foods should be consumed" and is based on the principles 
of "good, clean and fair food" One of the Cittaslow criteria is also to support Slow food activities . Gastronomic 
activities are extremely important for the cities of Cittaslow. In this study using qualitative research method, it was 
tried to show the importance and necessity of gastronomic activities for the cities of Cittaslow.In this study, 
firstlyCittaslow, slow food, gastronomy and gastronomic concepts were clarified and local production, local 
consumption, presentation and sale of local products which are subject to slow food activities in Cittaslow cities were 
investigated. In the conclusion and suggestion part, suggestions for the importance and development of slow food 
studies, which forms the basis of gastronomic activities in Cittaslow cities, are presented. 

Key words: Cittaslow, Slow Food, Gastronomy,Local Production, Local Consumption 

1.GİRİŞ 

Küreselleşen dünyada yerel değerler hızla kaybolmakta, kentler ve insanların yaşamları birbirine 
benzemektedir. Büyük kentler iş, eğitim, eğlence, sağlık imkanları, sosyal olanaklar vb ile küçük kentlerden 
göç almaktadır. Küçük kentlerin göç vermesi ve nüfuslarında ki azalış devam etmektedir. Küçük kentlerin 
büyük kentlerin sunmuş oldukları olanaklar ile yarışması mümkün değildir. Bu anlamda küçük kentlerin 
varlıklarını devam ettirebilmelerinin yolu büyük şehirleri taklit etmek değil, aksine kendi özgünlüklerini 
yerel değerlerini koruyup sürdürmeleri ile mümkün olmaktadır. Bunun yolu ise küçük kentlerin Cittaslow 
ağına üye olmaları ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmeleri ile mümkündür.  

Bu çalışmada küçük kentlerin özgünlüklerini devam ettirmelerinin yanında slow food faaliyetlerine 
yoğunlaşılması ve gastronomik etkinliklerin arttırılmasının önemi ve gerekliliği vurgulanmıştır. Bu anlamda 
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Cittaslow kentlerinin gastronomik faaliyetleri incelenmiş ve bu faaliyetlerin arttırılması için alınabilecek 
önlemler üzerinde durulmuştur. 

Cittaslow kentlerinde gastronomi üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde yerel mutfak ve yerel halk 
üzerine etkileri (Olcay vd, 2017), gastronomi turizmi (Sarıoğlan ve Avcıkurt, 2016), Slow food çalışmalarının 
önemi (Pajo ve Uğurlu, 2015) şeklinde çalışmalar dikkat çekmektedir. Diğer çalışmaların ise daha çok, 
Türkiye’deki gelişimi (Donat ve Yavuzçehre, 2016), yaşam kalitesi ve ziyaretçi tecrübeleri (Hatipoğlu, 
2015), yerel ve kentsel kimliğin sürdürülebilirliği (Radstrom, 2014), yavaş turizm (Lowry ve Lee, 2011), 
sürdürülebilir kentleşme ve kalkınma (Knox, 2005; Pink, 2008; Mayer ve Knox, 2010; Sezgin ve Ünüvar 
2011; Semmens ve Freeman, 2012; Üstündağlı vd., 2015), küreselleşme ve yerelleşme arasındaki etkileşim 
(Grzelak, Kostulska vd., 2011; Radstrom, 2011; Servon ve Pink, 2015) şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Slow food çalışmaları gastronomik faaliyetler Cittaslow çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu 
nedenle Cittaslow kentlerinde gastronomik faaliyetlerin öneminin anlaşılması ve bu faaliyetlerin 
arttırılması gerekmektedir. Bu çalışma Cittaslow kentlerindeki Slow food faaliyetlerini konu alan 
çalışmaların sayısının azlığı ve konunun önemine dikkat çekilmesi amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

2.SLOW FOOD VE CİTTASLOW KAVRAMLARI 

2.1.Slow Food Kavramı 

Slow Food (yavaş yemek) hareketi Cittaslow Hareketi’nin temelini oluşturmaktadır. Slow Food, fast food 
(hızlı yemek) alışkanlığına, karşı toplumların bir isyanı olarak değerlendirilmelidir (Nilsson vd., 2011: 373). 
Küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı olan bu duruş, lezzetli yiyeceklere duyarlılığı, yerel ve kültürel 
değerlerin korunmasını savunmaktadır (Schneider, 2008: 385). Slow Food Felsefesi; yerel tohumlardan, 
yerel usuller ile insanlara ve çevreye zararsız yöntemler ile üretilen, üreticilerin ve tüketicilerin haklarının 
korunması üzerine yoğunlaşmaktadır.    

İtalyan yazar Carlo Pedrini ve onun görüşlerini destekleyen bir grup arkadaşının toplanarak 
küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu toplantı Slow Food 
hareketinin temeli sayılmaktadır. Grubun tepkisel ilk hareketi 1986 yılında Roma’da açılışı yapılan bir fast 
food restoranı protesto etmek için hamur fırlatması ile gerçekleşmiştir. Bu protesto eylemi ile Slow Food 
Hareketi resmen başlamıştır (Walter, 2009: 1-3). 

2.2.Cittaslow Kavramı 

Uluslararası bir birlik olan Cittaslow 1999’da İtalya’da ortaya çıkmıştır. Cittaslow yerel kaynak kullanımını, 
kentin tarihi dokusunun korunmasını, doğal ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını 
sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Küçük kentlerdeki ki refah 
düzeyinin devamlılığı sürdürülebilir ekonomik faaliyetler ile yakından ilişkilidir. Cittaslow Hareketi insan 
sağlığına ve çevreye duyarlı her türlü teknolojinin (internet kullanımı, güneş enerjisinden ve rüzgar 
enerjisinden elektrik üretimi vb.) kullanımını desteklemektedir.  

Küreselleşmenin etkisi ile bir çok ülkenin küçük kent nüfuslarında azalmalar yaşanmaktadır. Küçük kentler 
eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik imkanları daha yüksek olan büyük kentlere göç vermektedir (Semmens 
ve Freeman, 2012: 353-354). Küçük kentlerden büyük kentlere olan göçün azaltılması için yerel 
ekonomilerin canlandırılması, sosyal imkanların geliştirilmesi ve yaşam kalitesinde yükselmenin 
sağlanması gerekmektedir.  

Cittaslow Hareketi, Slow Food Hareketi benzeri bir sürdürülebilir kalkınma hareketidir. Cittaslow Hareketi, 
Kent sakinlerinin yaşadıkları kenti sahiplenmeleri, kentin doğasına, tarihine ve kültürel değerlerine sahip 
çıkmak suretiyle hayatı daha bir anlamlı kılmayı hedeflemektedir (Akman vd., 2013: 42). 
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2.2.1.Türkiye’den Örnekler  

Seferihisar: Seferihisar İzmir’in bir ilçesinidir ve il merkezine 45kilometre meseafededir.Seferihisar 
Kızıldağların eteğine kurulmuş şirin bir ilçedir.Güneyinde ve batısında Ege Denizi bulunmaktadır.Kuzeyinde 
ise Urla yer almaktadır.İlçenin mavi bayraklı ünlü plajları Sığacık, Akarca ve Ürkemez plajlarıdır.İlçenin 
yakın çevresinde antik Teos kenti yer almkatadır.2009 yılında Türkiye Cittaslowa katılmıştır (Seferihisar, 
2014).      

Akyaka: İlçenin güneyinde Gökova Körfezi, kuzeyine Sakartepe bulunmaktadır. Doğusunda Kadın Azmağı 
(deresi) ve Akçapınar Azmağı (deresi) yer alır. İlçe antik kent Idyma yakınlarındadır. Son nüfus sayımına 
göre nüfus 2000 kişinin altında olduğundan Ula’nın mahallesi olmuştur. Türkiye Cittaslow ağına 2001 
yılında girmiştir. Akyaka piajı ve kadın azmağı ile ünlü bir yerdir (Güzel Akyaka’mız, 2014).      

Yenipazar: Yenipazar Aydın iline 40 km mesafede Madran dağı eteklerine kurulmuş bir yerleşim alanıdır. 
Pidesi ve Yörük Ali Efe Müzesi ile meşhurdur.Antik kent Orthosia yakınlarındadır.Türkiye Cittaslow ağına 
2011 yılında katılmıştır (Yenipazar, 2014).   

Gökçeada: Çanakkale’nin ilçesidir. Gökçeada ege denizinin kuzeyinde yer almaktadır. 91 kilometre 
uzunluğunda sahili vardır. Adanın uzunluğu 16 deniz mili, adanın genişliği ise 5 deniz milidir. Dünyadaki ilk 
cittaslow unvanına sahip adasıdır (Yurtseven, 2007: 39-44). Sahilleri, sörf ve dalış merkezi, üzüm, zeytin ve 
bal üretimi ile ünlüdür.  Türkiye Cittaslow ağına 2011 yılında girmiştir. 

Taraklı: Sakarya’nın bir ilçesidir ve il merkezine 74 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İlçe tarihi ipek yolu 
üzerindedir. Eski yıllarda kervanların konaklama yeri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Şimşir tarak ve tahta 
kaşığı (Bilgi, 2013: 56), Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan üç katlı ahşap evleri ile ünlüdür (Taraklı, 
2014). 2013 yılı “Erişilebilir Turizm” olan Eden - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması’nda ödül almıştır. 
Türkiye Cittaslow ağına 2011 yılında dahil olmuştur.  

Yalvaç: Isparta’ya 105 kilometre uzaklıkta yer alır. Isparta ilinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Deniz 
seviyesinden yüksekliği 110 metredir. Pisidia antik kenti yakınlarında kurulmuştur (Yalvaç, 2013). Türkiye 
Cittaslow ağına 2011 yılında dahil olmuştur.      

Vize: Vize ilçesi Kırklareli iline 60 kilometre mesafede yer alır. İlçenin kuzeyinde Karadeniz yer alır. Güney 
kısmı ovalık, kuzey bölgeleri ise yüksek tepe ve ormanlık alandır. İki adet höyük üzerinde yer alan ilçenin 
büyük bir kısmı 1. Derecede Arkeolojik Sit alanıdır (İlçemiz, 2014). Türkiye Cittaslow ağına 2012 yılında 
dahil olmuştur.   

Perşembe: Perşembe ilçesi bağlı olduğu Ordu iline 13 kilometre uzaklıktadır. Ordu’nun 13 kilometre 
batısında yer alır. Eski adı Vona’dır (Perşembe’nin Tarihi, 2014). Kuzeyinde Karadeniz vardır. Doğal plajları 
ile ünlüdür. Türkiye Cittaslow ağına 2012 yılında dahil olmuştur. 

Halfeti: Şanlıurfa’ya bağlı olan Halfeti İl merkezine 120 km. mesafededir. Eski adı Rumkaledir. İlçenin 
büyük bir bölümü sular altında kalmıştır (Halfeti’nin Tarihi, 2015). İlçe sakinlerinin yeni yerleşim yeri 
Karaotlak bölgesidir. Bu bölgede kentleşme devam etmektedir. Baraj gölü, yüzer restoranlar, siyah gül, taş 
evleri ile ünlü bir ilçemizdir. Türkiye Cittaslow ağına 2013 yılında dahil olmuştur. 

Eğirdir: Eğirdir Akdeniz Bölgesinin göller yöresinde ter alır. Isparta’nın doğusunda ve Eğirdir Gölü’nün 
kuzeyindedir. Isparta’ya 34 kilometre uzaklıktadır. Deniz seviyesinden yüksekliği 918 metredir. Eğirdir 
İlçesinin Lidya’nın son hükümdarı Kroisos  tarafından kurulduğu ve adının  da ‘’Krozos’’ olduğu 
sanılmaktadır. Şehrin iç kalesi de bu dönemde yapılmıştır  (Eğirdir’in Tarihi, 2018). Türkiye Cittaslow ağına 
2017 yılında dahil olmuştur.  

Şavşat: Şavşat’ın doğusunda  Ardahan il merkezi ile Hanak İlçesi, kuzeydoğusunda  Posof  İlçesi,  güney ve 
güney batı kısmında  Ardanuç, batıda Artvin Merkez ve Borçka İlçesi, kuzeyde de Gürcistan Devleti 
bulunmaktadır. İlçede Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Yüksek rakımlı 
olan yerlerde kışlar çok uzun sürer (Şavşat İlçesi, 2018). Türkiye Cittaslow ağına 2015 yılında dahil 
olmuştur. 
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Uzundere: İlçe Erzurum-Artvin karayolu üzerinde, Tortum çayı  vadisinde  bulunmaktadır. Erzurum’a 84 
kilometre mesafesi vardır. Doğu Anadolu Bölgesinin Doğu Karadeniz Bölgesi ile sınır teşkil ettiği 
bölgelerden birisidir. Doğuda Oltu, batıda İspir, kuzeyde Artvin ili Yusufeli ilçesi ve güneyde Tortum ilçesi 
vardır. İlçenin denizden yüksekliği 1050 metredir. Ormanlarda en çok sarıçam, meşe, ladin, ardıç, 
karaağaç, kavak ve  ıhlamur bulunur. Bölgede iklim, genellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nin hakim iklimidir  
(İlçemizin Coğrafi Özellikleri, 2018) Türkiye Cittaslow ağına 2016 yılında dahil olmuştur. 

Gerze: Samsun iline 132 km uzaklıktadır.  Gerze’nin yükseklikleri  900 metreyi bulan Elma ve Köse 
dağlarının yanı sıra Dede dağı ve Hasan dağı bulunmaktadır. Köyler, orman içi, orman kenarı, kıyılık ve 
ovalık olmak üzere üç yerleşim bölgesinde bulunur. Kuzeyinde Karadeniz vardır. Güneyinde Boyabat ve 
Durağan, doğusunda Dikmen batısında Sinop ile çevrilidir. İlçenin yüzölçümü 594 km2 ‘dir. Türkiye 
Cittaslow ağına 2017 yılında dahil olmuştur (Gerze Hakkında, 2018). 

Göynük: Göynük Bolu il sınırına 98 kilometre uzaklıktadır. 1437 km2 lik alana sahiptir. Denizden yüksekliği 
730 metre olan bir ilçedir. İlçe Anadolu da Türk yaşayışının, yerleşme kültürünün önemli örneklerinden 
biridir. Göynük mimarisini ve doğallığını korumuş, geleneklerini sürdürmüş bir yer olarak önem kazanır. 
Türkiye Cittaslow ağına 2017 yılında dahil olmuştur (Göynük Hakkında, 2018). 

2.2.2.Dünyadan Örnekler 

Güney Afrika - Sedgefield, Western Cape: 2011 yılı nüfus sayımına göre 8.286 kişi yaşamaktadır. Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nin güneyinde bulunmaktadır. Afrika’nın ilk Cittaslow hareketi üyesi olmuştur. Gericke 
gözetleme alanından korunan doğal hayatı, aslanları ve nadir kuş türlerini gözetlemek mümkündür. Her 
Cumartesi günü yerel ürünlerin satışının yapıldığı yerel ürünler pazarı bulunmaktadır. Bu pazardan 
bölgede halkı ve turistler taze ve doğal ürünler bulabilmektedirler (http://www.slowtown.co.za/ erişim: 
12.02.2015). 

Kanada - Cowichan Bay: Temmuz 2009 da cittaslow ağına katılmıştır. Köyde organik simit ve ekmek, yerel 
peynir üretimi, organik giyim, ev yapımı dondurma, yerel çömlek dükkanı, geleneksel ve  yerel yemeklerin 
sunulduğu restoranlar yer almaktadır. Bölgede  kel kartal ve çeşitli balıkçılların da aralarında olduğu yaban 
hayatının izlenebildiği kayık turları ilgi çeken eğlencelerin başında yer almaktadır (www.cowichanbay.com 
erişim:17.03. 2014). 

Portekiz - Lagoa, Algarve: Kasaba Portekiz’in güneyinde yer almaktadır. 2011 yılında yapılan nüfus 
sayımına göre 22.975 kişi yaşamaktadır. Kentin alanı 88,25 kilometrekaredir. 18. Yy. inşa edilen Lagoa 
kilisesi, 16 yy. da inşa edilen Porches Kilisesi, 16 yy. da inşa edilen Estombar Kilisesi, 18 yy. kurulan St. 
Joseph Manastırı, 16 yy. da kurulan Lagoa Manastırı, 18 yy. da kurulan San Francisco Manastırı, 15 yy. da 
kurulan Sao Joao De Arade Kalesi kentin tarihi yerleridir. Fatacil, her yıl ağustos ayında 10 gün süre ile el 
sanatları, turizm, tarım, ticaret ve sanayi fuarıdır. Bölgede demir ve bakır işletmeciliği, ahşap, seramik, 
mantar, hasır ve sepetçilik fazlasıyla yapılmaktadır.  Bölgede gıda ürünleri olarak incir, badem, sosis, 
kurutulmuş meyve, brendi, , likör, koyun peyniri, kocayemiş üretimi de gerçekleştirilmektedir. Arade nehri 
kenarında içinde 15 yy. inşa edilen tarihi değirmen ve amfi tiyatrosu vardır.Tiyatronun bulunduğu belediye 
parkı aynı zamanda yürüyüş güzergahını oluşturmaktadır (www.cm-lagoa.pt erişim:16.04.2014). 

İtalya - San Vincenzo: Kasaba İtalya’nın orta kesiminde yer almaktadır ve 6,967 kişi yaşamaktadır. 
Denizden yüksekliği 2010 metre olan kasabanın kapladığı alan 25.24 kilometrekaredir. Sahil de yer alan 
bir kasabadır. Uzun sahil şeridinin getirisi olarak en büyük ekonomik aktivitesini deniz turizmi 
oluşturmaktadır.2002 yılında yavaş şehir olmuştur. Yavaş şehir olmasıyla birlikte, şarap kentleri birliği, 
zeytinyağ kentleri birliği vb. birliklere dâhil olmuştur. Diğer sakin şehirde olduğu gibi San Vincenzo’da da 
okullardaki öğrencilere yerel yemek kültürünün öğretilmesi amacıyla eğitimler düzenlenerek; yerel 
üretimin önemi, yerel pişirme teknikleri, organik okul yemekleri tüketim bilincinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır. Enerji tüketiminde tasarruf ve alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ile ilgili olarak 
projeler geliştirilmiştir. Hava, su ve toprak kalitesinin arttırılmasına yönelik önlemler gündeme gelmiş ve 
kararlar alınmıştır. Ayrıca evsel ve katı atıkların geri döşümü ile ilgili olarak çalışmalar yürütülmektedir 
(Yurtseven, vd., 2010: 47).  
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İtalya  - Altomonte: İtalya’nın güneyinde yer alan kasabada 2014 yılında yapılan nüfus sayımına göre 4.576 
kişi yaşamaktadır. Kasabanın yüz ölçümü 65.29 kilometredir. Kasabanın denizden yüksekliği 490 metredir. 
Kasabada düzenlenen önemli etkinlikler: Mayıs ayında kutlanan tiyatro festivali ve büyük ekmek bayramı, 
haziranda dans festivali, Altomonte rock festivali, Ağustos Avrupa Akdeniz festivali, görsel sanatlar 
sunumları, geleneksel ürün ve yemeklerin tadıldığı beyaz gece, eylülde kutlanan caz ve şarap festivalidir. 
Kasabada 14 yy. kalma Santa Maria Della Teselli Kilisesi, Paola St Francis Manastırı, St James Havari Kilisesi, 
Dominik Manastırı vb pek çok kilise bulunmaktadır. Şehir müzesi,  Jakobenlerden Via (Şarap Müzesi), 
Koleksiyon Artuso (medeniyet eserleri müzesi), Azzinari Müzesi (çağdaş sanat müzesi), Gıda Müzesi 
kasabanın müzeleridir   (www.comune.altomonte.cs.iterişim:19.03. 2014).  

3.GASTRONOMİ VE CİTTASLOW KENTLERİ İÇİN GASTRONOMİK FAALİYETLERİN ÖNEMİ 

Gastronomik faaliyetleri destekleyen Cittaslow kriterleri “ortaklıklara ilişkin politikalar” başlığı altında 
listelenmiştir. Bunlar (Üyelik kriterleri, 2015): 

1) Slow Food aktiviteleri ve kampanyaları için destek olunması;  

a) Yerel bir “Slow Food Convivium” oluşturulması,  

b) İlk, orta ve lise düzeyindeki okullarda öğrencilerin tat ve beslenme konusunda bilinçli olmalarının 
sağlanması ve bu konuda eğitim programlarının uygulanması,  

c) Okullarda sebze ve meyve bahçeleri oluşturulması, bu bahçelerde çocuklara yerel üretim bilincinin  
aktarılması,  

d) Yok olma riski  taşıyan ürünlerin korum altına alınması için projeler hazırlanması,  

f) Yerel ürünlerin kullanımının desteklenmesi ve aynı zamanda  beslenme geleneklerinin gıda hizmeti 
veren tüm kuruluşlarca uygulanması için gıda ile ilgili eğitim programlarının yapılması,  

2) Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slow Food veya diğer kurumlar ile desteklemek;  

a)Yöreye özgü, yerli ve doğal ürünlerin üretiminin desteklenmesi,  

b)Gıda ile ilgili kurulmuş olan derneklerin yerel değerleri koruyacak şekilde hareket etmesinin sağlanması,  

3) Eşleştirme projelerinin desteklenmesi, gelişmekte olan ülkelerde Cittaslow ve Slow Food felsefelerinin 
yayılması için ortaklıklar oluşturulması şeklinde sıralanmıştır.  

4. TÜRKİYE’DEN MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN KORUNMASINA YÖNELİK GASTRONOMİK ETKİNLİK: 
SEFERTASI OLUŞUMU 

Daha çok internet tabanlı bir örgütlenme olan    “Sefertası” oluşumu gazeteci Ümit Sinan Topçuoğlu ve 
ünlü baklavacı Nadir Güllü tarafından başlatılmıştır. Fast foodun geleneksel yemek kültürleri üzerindeki 
etkilerine tepki olarak çıkmıştır. Sefertası Hareketi, küreselleşmenin hedefi olarak bütün dünya için biçilen 
tek kültüre karşı, kültürel çeşitliliği, mutfaktan başlayıp hayatın her alanında savunmayı amaçlamaktadır 
(Şahinkaya, 2010: 1).  

Sefertası hareketi, unutulan geleneksel lezzetlerin tekrar yaygınlaşmasını, sağlıklı beslenmeyi, kültürün 
tektip olmasına  karşı kültürel çeşitliliği, hızlı yemeğe karşı geleneksel lezzetleri savunmakta ve israfa karşı 
çıkmaktadır. İnsanlara, modern dünyanın bir takıntısı olan hıza, sürekli alışveriş yapmaya ve hayatın 
karmaşasına karşı geleneksel tatları, unutulan eski dost muhabbetlerini yavaş yenilen sofralarda tekrar 
kazandırmayı amaçlamaktadır (Özkan, 2011: 19-20). 

Gıdanın iyi olması; lezzet ve gıda farklılığı, coğrafi bölge ve kültürel bölge ile olan ilişkileri ve gıdanın tadını 
maksimize edecek yollarla üretilmiş olmayı, gerçek bir aroma, tat ve görünüşe sahip olmayı ifade 
etmektedir. Gıdanın temiz olması; çevreye en az zararı olan üretim yöntemleri kullanılarak,  ürünlerin 
üretilmesi, biyolojik çeşitliliğe ve insan sağlığına saygı duyulmasını sağlamaktadır. Gıdanın adil olması ise; 

http://www.comune.altomonte.cs.it/
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yine sürdürülebilirlik boyutunu kapsamakla birlikte sosyal adalet ve adil ücretlere vurgu yaparak sosyal  
sürdürülebilir yollarla üretilmiş olmayı işaret etmektedir (Ak, 2017: 887). 

Hareket; yemek yeme faaliyetinin üretimden tüketime kadar iyi, hijyenik ve eşit olması gerektiği 
düşüncesini savunmaktadır. Bu yaklaşıma göre yavaş yemek hareketi 3 boyutu olan bir kalite kavramını 
sunmaktadır. Bu; gıdanın iyi, temiz ve adil olması durumudur (Schneider, 2008: 390). 

5. YÖNTEM ve BULGULAR 

5.1. Yöntem 

Bu çalışmada nitel yöntem kullanılmıştır. Öncelikle konu ile ilgili internet, kitap, dergi, CD., gazete vb. 
aracılığı ile ikincil veriler toplanmıştır. Türkiye genelinde 14 ilçe Cittaslow unvanına sahiptir. Bu araştırma 
için öncelikli olarak internet üzerinden tüm Cittaslow unvanlı ilçe belediyelerine mail gönderilmiş ve geri 
dönüşler sonucunda yetkili kişiler ile telefonda yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak açık uçlu 
sorular yöneltilmek suretiyle görüşmeler yapılmıştır. Akyaka (Ula), Gökçeada, Halfeti ve Göynük 
ilçelerinden geri bildirim olmadığından dolayı çalışma 10 Cittaslow ilçesi yetkilisi ile yapılmıştır. Tablo 1’de 
Türkiye’deki Cittaslow Kentleri’nde yapılan etkinlikler listelenmiştir. Listede yapılan etkinlikler için + , 
yapılmayanlar için - , geri bildirim olmayan ilçeler (görüşme yapılamayan) için ? sembolleri kullanılmıştır.  

5.2. Bulgular 

Tablo 1: Türkiye’deki Cittaslow Kentleri Gastronomik Etkinlikler Listesi  
S. 
N
o 

Cittaslow Yemek 
Yarışmas
ı 

Fuar/Serg
i /Panayır 

Cittaslo
w 
olduktan 
sonra 
halkın bu 
konuda 
bilgisi  

Kentin 
Cittaslo
w Kitabı  

Cittaslow 
Olmanın 
İstihdam
a Katkısı 

Yerel 
Yemek 
Sunulan 
Restora
n 

Yerel 
Tohum 
Takas 
Etkinliğ
i 

Yerel 
Ürün 
Pazar
ı 

Cittaslowu
n Yerel 
Ürün 
Satışına 
Etkisi 

1 Seferihisa
r 

+ + + + + + + + + 

2 Uzundere + + + + + + - + + 

3 Yenipazar + + - - + + + + + 

4 Gerze - + + + + ? + + + 

5 Taraklı + + + - + + - + + 

6 Yalvaç + + + - + + - + + 

7 Vize + + - + + + + + + 

8 Perşembe + + + + + + - + + 

9 Eğirdir - + - - + + + + + 

10 Şavşat - + + + + + - + + 

11 Akyaka ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

12 Gökçeada ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

13 Halfeti ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

14 Göynük ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 
Seferihisarda yerel halkın ürünlerini sergileyebileceği bir yerel halk pazarı olduğu, yörede özellikle 
mandalina şenliklerinin yapıldığı, yöresel ürünlerin gelen ziyaretçilere sunulduğu bir restoran olduğu, 
halkın cittaslow hakkında bilgi sahibi olduğu, cittaslow olduktan sonra yerel halkın ekonomik olarak 
kalkındığı ve ilçenin hem ulusal hem de uluslararası fuarlarda temsil edildiği bilgisine ulaşılmıştır. 

Uzundere ilçesinde halkın yerel ürünlerini sergileyebileceği bir pazarın olduğu fakat bu yerel ürün 
pazarının sezon açıldığında her gün ilçenin girişinde kurulduğu, yöresel yemek yarışmalarının kültür ve 
sanat festivali etkinlikleri kapsamında yapıldığı, yöresel lezzetlerin gelen ziyaretçilere Uzundere sofra 
restoranda sunulduğu, halkın cittaslow hakkında bilgilendirildiği ve ilçenin cittaslow ünvanını aldıktan 
sonra halkın ekonomik olarak geliştiği bilgilerine ulaşılmıştır. Yerel tohum takas etkinlikleri hakkında 
görüşülen katılımcının bilgisinin olmadığı belirtilmiştir. 
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Yenipazar ilçesinde her hafta organik ürün pazarı ve ürün pazarı olmak üzere iki kere pazar kurulduğu, 
geleneksel deve güreşi festivalinin olduğu ve bu festival kapsamında yöresel yemek yarışmalarının 
düzenlendiği yöresel yemeklerin gelen ziyaretçilere sunulduğu bir restoranın bulunduğu ve bu restoranı 
kadın kooperatifinin işlettiği bilgilerine ulaşılmıştır. 

Gerze ilçesinde fastfood kültürünün olmaması ve halkın doğal ve organik beslenmesinden dolayı ilçede 
özellikle yöresel bir restoran olmadığı, tüm restoranlarda yöresel yemeklerin bulunabilir ve ulaşılabilir 
olduğu belirtilmiştir. Tohum takas etkinliği kapsamında özellikle ata tohumunun korunduğu, kültür sanat 
festivalinin düzenlendiği ve yerel halkın bilinçlenmesi için belediye tarafından birçok kez cittaslow ile ilgili 
bilgilendirme toplantılarının yapıldığı bilgilerine ulaşılmıştır. 

Taraklı ilçesinde yöresel ürün pazarının olduğu, ilçede Karagöl Yayla Şenliklerinin yapıldığı ve bu kapsamda 
yöresel yemek yarışmalarının yapıldığı, yöresel lezzetlerin Hanımeli Konağı ve Hacırıfatlar restoranda gelen 
ziyaretçilere sunulduğu bilgilerine ulaşılmıştır. Ayrıca cittaslow ünvanını aldıktan sonra ilçenin ekonomik 
olarak kalkındığı belirtilmiştir. 

Yalvaç ilçesinde yöresel ürün pazarının her hafta kurulduğu, Yalvaç kültür sanat festivali kapsamında 
yöresel yemek yarışmalarının düzenlendiği ve ilçede önceden sipariş verilmesi durumunda yöresel 
yemeklerin sipariş üzerine gelen ziyaretçilere sunulduğu ve ilçenin özellikle büyük şehirlerdeki fuarlara 
katıldığı ve cittaslowun yerel ekonomiye olumlu katkısının olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

Vize ilçesinde yöresel ürün pazarının olduğu, belli dönemlerde festivaller kapsamında yemek 
yarışmalarının yapıldığı, ilçe merkezine yakın Doğa Restorantta yerel yemeklerin gelen ziyaretçilere 
sunulduğu ve ilçenin tanıtım ve reklam açısından cittaslow ile ilgili kitap ve broşürün bulunduğu bilgisine 
ulaşılmıştır. Yerel halkın istihdam edilmesi konusunda danışmanlık eğitimlerinin verildiği ve yerel halkın 
bilinçlendirildiği belirtilmiştir. 

Perşembe ilçesinde yöresel ürün pazarının olduğu, ilçede mayıs yedisi şenlikleri kapsamında festivaller ve 
yemek yarışmalarının düzenlendiği, yöresel yemeklerin gelen ziyaretçilere ikram edilmesi için 
restoranların bulunduğu ve ilçenin fuarlara katılarak tanıtımlarını yaptıkları bilgilerine ulaşılmıştır. 

Eğirdir ilçesinde yöresel ürünlerin yöre halkın tarafından sunulması için bir köylü pazarının olduğu, ilçede 
geleneksel Pınar Pazarı Panayırının yapıldığı, tohum takas etkinliklerine yeni başlandığı ve yöresel 
yemeklerin sunulduğu bir restrorantın bulunduğu bilgilerine ulaşılmıştır. 

Şavşat ilçesinde her Perşembe yöresel ürün pazarının kuruluğu, yöresel yemek yarışmalarının kültür ve 
sanat etkinlikleri kapsamında yapıldığı, tohum takas etkinliklerinin yapılmadığı ve ayrıca gerek duyulmadığı 
ve yöresel yemeklerin gelen ziyaretçilere Şavşat evi restoranında sunulduğu bilgilerine ulaşılmıştır. 

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

Slow food kapsamında yer alan gastronomik faaliyetler Cittaslow felsefesinin temelini oluşturmaktadır. 
Cittaslow ağına katılmak isteyen ve ağa dahil olan tüm Cittaslow kentleri Slow food kapsamındaki 
gastronomik faaliyetleri destelemek durumundadır. Türkiye Cittaslow kentlerinde slow food kapsamında 
olan gastronomik faaliyetler desteklenmektedir. Görüşme yapılan tüm cittaslow kentlerinde yerel ürün 
pazarı, yemek yarışması, fuar, sergi, yerel yemeklerin sunulduğu restoran bulunmaktadır. Gastronomik 
faaliyetler kente gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görmektedir. Cittaslow olduktan sonra kentlere gelen 
ziyaretçi sayılarında artışlar yaşanmıştır. Ziyaretçi sayısındaki artış yerel halkın gelirlerinde artış olmasına 
neden olmuştur. Halkın gelirlerinde artış yaşanması hem cittaslow hem slow food kapsamındaki 
gastronomik faaliyetlerin halk tarafından desteklenmesini sağlamaktadır.  

6.2. Öneriler 

*Cittaslow kentlerinde gastronomik faaliyetlerin gelişmesi ve çeşitlenmesi gerekmektedir.  

*Gastronomik faaliyetlerin geleneksel hale dönüşmesi için çalışmalar yapılmalıdır.  
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*Gastronomik faaliyetlerin devamlılığı için kadın ve çocuklara eğitim verilmelidir.  

*Tüm cittaslow kentlerinde tohum takası etkinliği uygulanmalıdır.  

*Yöreye ait ürünlere coğrafi işaret alınmalıdır.  

*Yöreye ait olmayan ürünlerin yöreye aitmiş gibi satılmaması için katı önlemler alınmalıdır.  

*Ekim yapılan alanlarda sağlığa zararlı gübre, ilaç vb kullanımı yasaklanmalıdır.  

*Üretim yapılan alanların toprakları laboratuar testlerinden geçirilmeli, kirlilik söz konusu ise ilgili alanda 
üretim yasaklanmalıdır.  

*Kent kimliğine zarar verecek, kentin imajını olumsuz etkileyecek şekilde yerel ürünlerin yüksek fiyatlar ile 
satılmasını engellemek için denetimler yapılmalıdır.  

*Halkın gastronomik faaliyetlerden gelir elde etmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.  
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EK 1. Görüşme Listesi 
1 Seferihisar  Candaş Balta  
2 Uzundere  Ayten Şahin 
3 Yenipazar  Sevil Terzioğlu 
4 Gerze  Zeynep Altunel 
5 Taraklı  Şahin Akı 
6 Yalvaç  Ercan Kafafçı 
7 Vize  Gülhan Uygur 
8 Perşembe  Enver Aydın 
9 Eğirdir  Emrah Çelik 
10 Şavşat  Filiz Özcan 
11 Akyaka  ---------------- 
12 Gökçeada  --------------- 
13 Halfeti  --------------- 
14 Göynük  --------------- 

 

EK 2. Görüşme Soruları 
1-Gastronomi etkinliği kapsamında yöresel yemek yarışmaları düzenliyor musunuz? 

2-Kentiniz fuar, sergi, ve panayırlara katılıyor mu? 

3-Cittaslow olduktan sonra yerel halkın bu konuda bilgisi ve desteği var mı ? 

4-Kentin cittaslow kitabı var mı ? 

5-Cittaslow olduktan sonra dezavantajlı grupların istihdamına katkısı oldu mu? 

6-Yerel yemeklerin sunulduğu restoranınız var mı ? 

7-Tohum takas etkinlikleriniz var mı ? 

8-Yerel ürünlerin satışının yapıldığı yeriniz (pazar) var mı? 

9-Cittaslow olduktan sonra yerel ürün satışınlarınızda artış oldu mu ? 
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Özet: Küreselleşmenin insan hayatına etkilerinden biri olan hızlı yaşam, farkında olmadan yaşamların yitip gitmesine 
neden olmaktadır. Küreselleşmenin kentler üzerinde yarattığı olumsuzluklar ise çevre kirliliği, yerel, doğal ve kültürel 
değerlerin kaybolması, kaynakların tüketilmesi, insan ilişkilerinde bozulma, özgünlüğün kaybolması vb. şeklinde 
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle özgünlüğünü kaybetmeden, yerel değerlerine sahip çıkarak kalkınmayı seçen küçük 
kentler Cittaslow (sakin kent/yavaş şehir) kriterlerini sağlayarak Cittaslow olmayı tercih etmektedir. Sakin kent 
hareketi, iyi, temiz ve adil gıda felsefesi ile ortaya çıkan slow food hareketinin devamı niteliğindedir. İyi, temiz ve adil 
gıda felsefesi ile ortaya çıkan slow food hareketinin devamı niteliğinde olan sakin kent hareketi, doğal, tarihi ve 
kültürel değerlere sahip çıkılmasını, yerel üretimin desteklenmesini ön planda tutan yerel sürdürülebilir bir kalkınma 
hareketidir. Bu sürdürülebilir kalkınma modeli ise bir takım kriterleri gerektirmektedir. Bu çalışmada bu kriterler 
çerçevesinde sakin bir yaşam tarzını benimseyen Türkiye Cittaslow kentlerinin “sakinlik” düzeylerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. Bu kapsamda güncel tiraj oranlarına göre seçilen ulusal ölçekte yayımlanan gazetelerden alınan 
örneklemler ile Türkiye Cittaslow kentlerinin “sakinlik” düzeyleri irdelenecektir. Yöntem olarak ise, içerik analizi ve 
doküman incelemesi yöntemleri birlikte kullanılarak bir genellemeye varılacak ve öneriler ile çalışma 
sonlandırılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Sakin Şehir, Slow Food, Sürdürülebilir Kalkınma. 

1.GİRİŞ 

Globalleşen dünyada yerel değerler hızla kaybolmakta, kentler ve insanların yaşamları birbirine 
benzemektedir. Büyük kentler iş, eğitim, eğlence, sağlık imkanları, sosyal olanaklar vb. ile küçük 
kentlerden göç almaktadır. Küçük kentlerin göç vermesi ve nüfuslarındaki azalış devam etmektedir. Küçük 
kentlerin büyük kentlerin sunmuş oldukları olanaklar ile yarışması söz konusu değildir. Bu anlamda küçük 
kentlerin varlıklarını devam ettirebilmeleri özgünlüklerini koruyup sürdürebilmeleri ile mümkündür. Bunu 
sağlamanın yolu ise küçük kentlerin Cittaslow kriterlerini yerine getirmeleri ve Cittaslow ağına üye 
olmalarıdır. 

Cittaslow kentleri; trafik gürültüsünden, çevre kirliliğinden vb. insanların huzurunu kaçıracak negatif 
olaylardan, stresten uzak, huzurlu, rahat, mutlu ve sakin bir yaşamın sürdürülebileceği kentler olarak 
dikkat çekmektedir.   

Cittaslow kentleri üzerine gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların genellikle; yerel mutfak 
ve yerel halk üzerine etkileri (Olcay vd, 2017), gastronomi turizmi (Sarıoğlan ve Avcıkurt, 2016), 
Türkiye’deki gelişimi (Donat ve Yavuzçehre, 2016), Slow food çalışmalarının önemi (Pajo ve Uğurlu, 2015), 
yaşam kalitesi ve ziyaretçi tecrübeleri (Hatipoğlu, 2015), sürdürülebilir kalkınma ekseninde bir 
değerlendirme (Şahin ve Kutlu: 2014), yerel ve kentsel kimlik (Radstrom, 2014), Türkiye’nin sakin 
şehirlerinde permakültürel koruma, planlama, yönetim ve eğitim pratikleri (Bilgi, 2013), sürdürülebilir 
kent kavramına farklı bir bakış (Keskin: 2012), çevre ile bütünleşmiş yerel yönetim örneği (Sırım. 2012), 
yavaş turizmin gelişimi için bir model arayışı, cittaslow, slow food (Lowry ve Lee, 2011), yaşamaya değer 
şehirler birliği: Vize (Ergüven: 2011), uluslararası ağ Cittaslow (Grzelac, vd. 2011), yavaş turizm (Lowry ve 
Lee, 2011), sürdürülebilir kentleşme ve kalkınma (Knox, 2005; Pink, 2008; Mayer ve Knox, 2010; Sezgin ve 
Ünüvar 2011; Semmens ve Freeman, 2012; Üstündağlı vd., 2015), küreselleşme ve yerelleşme arasındaki 
etkileşim (Grzelak, Kostulska vd., 2011; Radstrom, 2011; Servon ve Pink, 2015) şeklinde yoğunlaştığı 
görülmektedir. 
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Yöresel nitelikte üretim ve tüketim odak noktasından hareketle, Cittaslow kentlerinin yerel kazanç 
sağlamaları kadar kentlerdeki sakinliğin korunması da sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. 
Dolayısı ile bu çalışmada, Cittaslow hareketine dahil olan kentlerin “sakinlik” düzeyleri incelenerek, 
literatürdeki çalışmalardan farklı bir bakış açısı sunulmaya çalışılmıştır.  

2.SLOW FOOD ve CITTASLOW KAVRAMLARI 

2.1. Slow Food Kavramı 
Cittaslow Hareketi Slow food (yavaş yemek) hareketinin devamı niteliğindedir. Globalleşmenin negatif 
etkilerinden olan hızlı yemek yeme alışkanlığına karşı bir tepki şeklinde ortaya çıkan Slow food yerel 
değerlere sahip çıkılmasını savunmaktadır (Nilsson vd., 2011: 373). Toplumsal bir tepki olarak karşımıza 
çıkan Slow food, lezzetli yiyeceklere duyarlı olmayı, yerelleşmeyi ve kültürel değerlere sahip çıkmak 
suretiyle geleneklerin sonraki nesillere aktarılmasını hedeflemektedir (Schneider, 2008: 385). Slow Food 
Felsefesi; yerel tohumlardan, yerel usuller ile insanlara ve çevreye zararsız yöntemler ile gıda üretimini, 
üreticilerin ve tüketicilerin haklarının korunmasını hedef almaktadır.    

İtalyan yazar Carlo Pedrini ve onun fikirlerini destekleyen arkadaşlarının yapmış oldukları toplantı slow 
food akımının temellerinin atılmasını sağlamıştır. Pedrini toplantıda fikirlerini paylaşmış ve toplantıya 
katılan arkadaşlarının tam desteğini almıştır. Carlo Pedrini öncülüğündeki grubun tepkisel ilk eylemi 
1986’de Roma’da açılan bir fast food restoranı protesto etmek şeklinde olmuştur. Eylem sırasında grup 
restorana hamur fırlatmıştır. Slow food hareketinin başlangıcı hamur fırlatma şeklinde gerçekleşen 
protesto olarak kabul edilmektedir (Walter, 2009: 1-3). 

İtalyan yaşam tarzına ve mutfak kültürüne aykırı olması nedeni ile Fast-food restoranlar İtalya’da tepki ile 
karşılaşmıştır (Radstrom, 2011: 92). 

Yavaş yemek hareketi; insanların tabiata saygılı olarak, kendi yiyeceklerini yetiştirmek suretiyle, sağlıklı 
beslenebilmesini, yemek yemekten haz alınmasını, gelenekleri yaşatarak, yerel tatlara sahip çıkılması ve 
birlikte yenen yemekler ile sosyalleşmenin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır (Sırım, 2012: 122). 

Türkiye’deki yavaş yemek çalışmaları arasında insanların sağlıklı beslenmesi, geleneksel lezzetlerin 
devamlılığını hedef almasıyla dikkat çeken Cittaslow Seferihisar’ın düzenlediği “Sefertası Hareketi” dir. 

2.2.Cittaslow Kavramı 

Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini 1997 yılında yavaş yemek hareketinin öncüsü Carlo 
Petrini’ye yavaş yemek uygulamalarının yerel değerlerini koruyarak kalkınmayı hedefleyen küçük 
kentlerde uygulanması yönündeki düşüncesini aktarmıştır. Bu düşünce Carlo Petrini tarafından destek 
görmüştür (Petrini ve Padovani, 2011: 156). 1999 tarihinde Chianti, Orvieto, Bra ve Positano belediye 
başkanlarının yavaş yemek prensiplerini kentlerine uygulamaya başlaması yavaş kent hareketinin 
başlangıcı sayılmaktadır (Pink, 2009: 453). 

Yerel kaynakların kullanımı, tarihi, doğal ve kültürel değerlerin korunması gelecek kuşaklara aktarılması ve 
bu şekilde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması Cittaslow felsefesini oluşturmaktadır. Küçük kentlerdeki 
refah seviyesinin devam ettirilebilmesi ancak yerel kaynaklar ile desteklenen sürdürülebilir ekonomik 
faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi ile sağlanabilir. Cittaslow hareketi insan sağlığına ve çevreye duyarlı 
internet kullanımı, güneş enerjisinden ve rüzgar enerjisinden elektrik üretimi vb. teknolojilerin kullanımını 
desteklemektedir.  

Küçük kentlerin büyük kentlere göç vermesi küreselleşmenin olumsuz etkilerinden birisi olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bunun temelinde eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik imkanların büyük şehirlere göre yetersiz 
olmasıdır (Semmens ve Freeman, 2012: 353-354). Göçün engellenebilmesinin yolu, yerel ekonomilerin 
canlandırılması, iş imkanlarının geliştirilmesi, istihdamın arttırılması, bölgeler arasında oluşan kalkınma 
düzeyleri farklarının en aza indirilmesi, eğitim, sağlık, eğlence, sosyal imkanlar ve yaşam kalitesinde 
iyileşme sağlanmasından geçmektedir. Cittaslow Hareketi küçük kentlerin büyük kentlere karşı hayatta 
kalma mücadelesidir. 
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Yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan, çevreye zarar vermeyen, doğa dostu teknolojiyi kullanan, yerel 
gıda üretimini ve tüketimini destekleyen kentler, Cittaslow ağına kabul edilmektedir (Bilgi, 2013: 48). 

Hem Slow Food, hem Cittaslow yerel değerler ile sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen akımlardır. 
Cittaslow Hareketi, kent sakinlerinin yaşam alanlarını benimsemeleri, doğal güzelliklerine, tarihi eserlerine 
ve kültürel değerlerine sahip çıkıp sonraki nesillere aktarmak suretiyle hayatı daha anlamlı bir şekle 
büründürmeyi hedeflemektedir (Akman vd., 2013: 42). 

Türkiye’nin ilk yavaş kenti  2009 yılında sertifikasını alan Seferihisar olmuştur. Seferihisar’dan iki yıl sonra 
2011 tarihinde Akyaka, Yenipazar, Gökçeada ve Taraklı birliğe üye olmuştur. Türkiye ‘deki sakin şehir 
sayısının üçü geçmesi neticesinde Türkiye Cittaslow Ağı kurulabilmiştir (cittaslowturkiye.org). 2012 yılında 
Yalvaç, Vize ve Perşembe Türkiye Cittaslow Ağı’na katılmıştır. Sonrasında Halfeti 2013, Şavşat 2015, 
Uzundere 2016, Gerze, Göynük ve Eğirdir 2017 yılında Türkiye Cittaslow Ağı’na  katılmıştır. 31.01.2018 
tarihi itibari ile toplam üye sayısı 14 adettir. 

Cittaslow olma kriterleri yaklaşık 70 adettir ve 7 ana başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar (Üyelik 
Kriterleri, 2015): 

a) Çevre politikaları  

b) Altyapı politikaları  

c) Kentsel yaşam kalitesi politikaları  

d) Tarıma, turizme, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar  

e) Misafirperverlik, farkındalık ve eğitim ile ilgili planlar  

f) Sosyal uyum politikaları  

g) Ortaklıklara ilişkin politikalar  

Cittaslow kriterleri (*) ile belirtilen zorunlu, (**) belirtilen perspektif kriterler şeklinde iki sınıftır. Üyeliğe 
kabul için zorunlu kriterlerden 50 ve üzeri puan almak gerekmektedir. Projelere başlangıç ve bitiş tarihleri 
ilave puan kazanılmasında etkilidir. Perspektif kriterleri yerine getirildiğinde % 15 kadar ilave puan elde 
edilebilmektedir. Her ülkenin “Ulusal Cittaslow Ağı” bulunmaktadır. Ulusal Cittaslow Ağı ülke şartlarına 
göre, % 20’yi aşmamak şartıyla ek ulusal kriter/kriterler ekleyebilmektedir (Üyelik Kriterleri, 2015; Pajo, 
2015: 67). 

2.2.1.Türkiye’den Örnekler  

Seferihisar: İzmir’in ilçesidir. İl merkezine 45 km. mesafededir. Kızıldağların yamacında yer almaktadır. 
Batısında ve güneyinde ve Ege Denizi, kuzeyinde Urla yer almaktadır. Sığacık, Akarca ve Ürkmez plajları 
mavi bayrağa sahiptir. Teos antik kenti ilçenin yakınlarında bulunmaktadır. 2009 yılında Türkiye’nin ilk 
Cittaslow Kenti olmuştur (Seferihisar, 2014).      

Akyaka: Kuzeyinde Sakartepe, Güneyinde Gökova Körfezi, doğusunda ise Kadın Azmağı bulunmaktadır. 
Yakınında Antik Idyma kenti yer almaktadır. Son sayımda nüfusu 2000 kişinin altına düşmesi sebebi ile 
Ula’ya bağlı bir mahalle olmuştur. 2011 yılında Türkiye Cittaslow ağına katılmıştır. Akyaka Plajı ve Kadın 
Azmağı ile ünlüdür (Güzel Akyaka’mız, 2014).      

Yenipazar: Bağlı olduğu il olan Aydın’a 40 km uzaklıkta Madran dağı yamacında kurulmuştur. Pideleri ve 
Yörük Ali Efe Müzesi ile ünlüdür. Antik Orthosia kenti yakınlarında yer almaktadır. Türkiye Cittaslow ağına 
2011 yılında dahil olmuştur (Yenipazar, 2014).   

Gökçeada: Çanakkale’nin ilçesidir. Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alan Gökçeada 91 km. uzunluğunda kıyıya 
sahiptir. Adanın uzunluğu 16 deniz mili, genişliği 5 deniz milidir. Dünya’nın ilk Cittaslow adasıdır 
(Yurtseven, 2007: 39-44). Sahilleri, sörf ve dalış merkezi, organik üzüm, zeytin ve bal üretimi ile ünlüdür.  
Türkiye Cittaslow ağına 2011 yılında dahil olmuştur.   
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Taraklı: Sakarya’nın ilçesidir. İl merkezine olan uzaklığı 74 km.’dir. Tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır. 
Eski dönemlerde kervanların konaklama yeri olarak ün yapmıştır. Şimşir tarağı, tahta kaşığı (Bilgi, 2013: 
56) ve Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan üç katlı ahşap evleri ile ünlüdür (Taraklı, 2014). 2013 yılı 
teması “Erişilebilir Turizm” olan Eden - Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması’nda ödül kazanmıştır. 
Türkiye Cittaslow ağına 2011 yılında dahil olmuştur.    

2.2.2.Dünyadan Örnekler 

İtalya  - Altomonte: İtalya’nın güneyinde yer almaktadır. Kasabada 2014 yılında yapılan nüfus sayımına 
göre 4.576 kişi yaşamaktadır. Denizden yüksekliği 490 metre olan kasabanın yüz ölçümü 65.29 km2 dir. 
Tiyatro festivali ve büyük ekmek bayramı, dans festivali, rock festivali, Avrupa, Akdeniz festivali, görsel 
sanatlar sunumu, geleneksel ürün ve yemeklerin tadıldığı beyaz gece, caz ve şarap festivali kasabada 
düzenlenen önemli etkinliklerindendir. Santa Maria Della Teselli Kilisesi, Paola St Francis Manastırı, St 
James Havari Kilisesi, Dominik Manastırı kasabanın önemli tarihi eserleri arasındadır. Constantine 
Belluscio, Feodal Kalesi, Norman Kulesi, Scaramuzza Sarayı, Cappola Sarayı, Jakoben ve Pancaro kasabanın 

önemli tarihi binaları arasındadır (www.comune.altomonte.cs.it, erişim:19.03. 2014).  
 
Polonya - Murowana Goslina, Wielkopolska: Polonya’nın orta kesiminde yer almaktadır. Nüfusu 10.296 
ve yüz ölçümü 6,43 km2 dir. 75 metre rakıma sahiptir.  Aziz Goslina Mary Magdalene Kilisesi, Aziz 
Murowana Goslina James Havari Kilisesi kasabanın önemli tarihi eserleri arasındadır. Zielonka Ormanı 
kasabanın önemli tabiat parkıdır. Kasabada yer alan Poznan – Owinska – Dabrowka Koscielna – Wagrowiec 
– Tarnowo – Lekno - Dabrowka Koscielna - Owinska – Poznan bisiklet rotası toplam 190 km.lik uzunluğa 
sahiptir. Zielonka Gölü etrafında öğrenciler için doğayı tanıma ve eğitim alanı yer almaktadır 
(www.murowana-goslina.pl erişim: 15.04.2014). 

3. YÖNTEM 

Bir araştırma sırasında veriler doğrudan veri kaynağından elde edilmişse buna “birincil veri”, daha önceden 
toplanmış verilere başka bir kaynaktan erişiliyorsa buna “ikincil veri” adı verilmektedir 
(Erdoğan:2007:165). Bu çalışmada ise veri kaynağı, Türkiye özelinde ulusal ölçekte (online/dijital) yayın 
yapan kitle iletişim araçlarından belirlenmiş olan gazetelerdir. Bu yüzden çalışmadaki veriler birincil 
verilerden elde edilmiştir. 

Çalışmada yöntem olarak, içerik analizi ve doküman incelemesi teknikleri birlikte kullanılmıştır. Cohen, 
Manion ve Morrison (2007)’e göre içerik analizi, metinlerin düzenlenmesi, sınıflandırılması, 
karşılaştırılması ve elde edilen metinlerden kuramsal çıkarımların yapılmasıyla oluşan bir araştırma 
tekniğidir. Çalışmada kullanılan diğer bir teknik olan doküman incelemesi ise belli bir sistematik 
doğrultusunda yürütülmesi gereken bir süreçtir. Özellikle elektronik verilerin toplanması, düzenlenmesi 
ve anlamlandırılması, dokümanların anlaşılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla söz konusu verilerin 
çözümlenmesi araştırmanın en kritik aşamasıdır. Doküman içeriğinin yorumlanmasında ise genellikle 
yorumlayıcı içerik analizi yapılması gerekmektedir. Yorumlayıcı içerik analizi; temaların, konuların ve 
olguların belirlenmesi ve tanımlanmasını içermektedir (Baş ve Akturan: 2013:120-121). 

Araştırma kapsamında verilerin analizi için bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Bu cetvelin 
oluşturulmasında ise alan yazında daha önce yapılmış olan çalışmalar taranmış ve Kurt (2015:418-420)’un 
Kentsel Hareketlerden “Gezi Parkı Eylemlerinin” Yazılı Medyada Temsili adlı çalışmasından yararlanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki ulusal ölçekte yayın yapan gazeteler, örneklemi ise etki kapasiteleri ve 
güncel tiraj oranları (http://www.medyatava.com/tiraj)  göz önüne alınarak ilk üç sırada yer alan Hürriyet, 
Sabah ve Sözcü gazeteleri oluşturmuştur. Cittaslow Türkiye Ağı’na üye olan kentlerin tamamı hiçbir 
sınırlama yapılmaksızın araştırmaya dahil edilmiştir. 

Derleyici ve genelleyici bir çalışma olabilmesi açısından 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasındaki iki 
yıllık süreçte, günlük (online) yayın yapan ulusal ölçekli gazetelerde yer alan “Cittaslow” başlıklı/içerikli ve 
Türkiye özelindeki haberler araştırmaya dahil edilmiştir.  

http://www.murowana-goslina.pl/
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Araştırmanın temel amacını, Cittaslow unvanı için gerekli olan kriterler çerçevesinde sakin bir yaşam 
tarzını benimseyen Türkiye’deki Cittaslow kentlerinin “sakinlik” düzeylerinin incelenmesi oluşturmaktadır.  
Nitel verilerden nicel sonuçlar elde etmeyi amaçlayan bu çalışma, ilgili alana özellikle ampirik sonuçlar 
sunması yönünden önem taşımaktadır. 

4. BULGULAR 

4.1. Hürriyet Gazetesi Analiz Bulguları 

Tablo 1: Hürriyet Gazetesi Haber Dağılımları ve Analizi 

 
Gazete adı 
Hürriyet 
 

 
Haber dağılımları 

Yayınlanan toplam 
haber sayısı 

 
114 

Yayınlanma tarihleri  1 Ocak 2016- 1 Ocak 2018 arası 

Haberin 
yayınlandığı sayfa  

Siyaset/Politika ( x ) 
Gündem ( 10 ) 
Ekonomi/Finans ( 9 ) 
Yorum/Köşe yazısı ( 5 ) 
Diğer (kültür-sanat, seyahat, turizm, yaşam, yerel vb.) ( 90 ) 

Haber türü 

Haber ( 108 ) 
Köşe Yazısı ( 5 ) 
Röportaj ( x )  
Diğer ( 1 ) 

Destekleyici görsel 
kullanımı 

Var ( 101 )  
Yok ( 13 ) 

Haberin tonu 
Pozitif ( 68 )  
Negatif ( 19 )  
Nötr ( 27 )  

 

Hürriyet gazetesi belirlenen tarih aralığı ve sınırlılıklar çerçevesinde toplamda 114 haber yayınlamıştır. 
Haber dağılımlarına bakıldığında Diğer başlığı altında verilen, kültür-sanat, turizm, yaşam ve yerel vb. 
içerikli haberlerin çokluğu göze çarpmaktadır. Hürriyet gazetesinde Cittaslow Türkiye ile ilgili haberlerin 
çoğunlukla diğer başlığı altında verilmesi Cittaslow’a yönelik ilginin az oluşu ile ilişkilendirilebilir. Verilen 
içeriklerin genellikle Haber başlığı altında verildiği ve bunun yanında köşe yazarlarının da konuya dikkat 
çekmek için yazdıkları yorumlar bulunmaktadır. Genel anlamda haberlerin büyük çoğunluğunda, haberi 
destekleyici görseller kullanılmıştır.   

Haber içeriklerine bakıldığında, genellikle Cittaslow ağına üye olan kentler, üye olmak için kriterleri 
sağlamaya çalışan kentler, turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelen veya getirilmeye çalışılan 
kentler ile ilgili haberler verilmiştir. Bunların dışında üyeliği, kriterleri sağlayamadığı için tehlikede olan 
kentler ve Cittaslow ağına üye olan kentlerdeki maden aramaları, HES (Hidroelektrik Santral- nehir tipi 
tesisler) yapımına tepki olarak gerçekleştirilen eylemler gibi olumsuz haber içeriklerinin de varlığı göze 
çarpmaktadır. Haberin tonunu gösteren bu haberlere bakıldığında, pozitif nitelikli haberlerin çoğunluğu 
oluşturmasının yanında negatif nitelikli haberlerin varlığı, Cittaslow kentlerinde tam anlamıyla bir 
sakinliğin oluşmadığını göstermektedir. 
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4.2. Sabah Gazetesi Analiz Bulguları 

Tablo 2: Sabah Gazetesi Haber Dağılımları ve Analizi 

 
Gazete adı 
Sabah 
 

 
Haber dağılımları 

Yayınlanan toplam 
haber sayısı 

 
44 

Yayınlanma tarihleri  1 Ocak 2016- 1 Ocak 2018 arası 

Haberin 
yayınlandığı sayfa  

Siyaset/Politika ( x ) 
Gündem ( 1 ) 
Ekonomi/Finans ( 2 ) 
Yorum/Köşe yazısı ( 2 ) 
Diğer (kültür-sanat, seyahat, turizm, yaşam, yerel vb.) ( 39 ) 

Haber türü 

Haber ( 42 ) 
Köşe Yazısı ( 2 ) 
Röportaj ( x )  
Diğer ( x ) 

Destekleyici görsel 
kullanımı 

Var ( 38 )  
Yok ( 6 ) 

Haberin tonu 
Pozitif ( 33 )  
Negatif ( 1 )  
Nötr ( 10 )  

 
Sabah gazetesi Cittaslow Türkiye özelinde belirlenen sınırlılıklarda toplamda 44 haber yayınlamıştır. Haber 
dağılımlarına bakıldığında, diğer başlığı altında verilen, kültür-sanat, turizm, yaşam ve yerel vb. içerikli 
haberlerin burada da çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Bunun yanında köşe yazısı ve ekonomi/finans 
başlıklarında ikişer adet haber verilmiştir. Gündem başlığında ise yalnızca bir adet haberin olması 
Cittaslow’a olan ilginin oldukça az olduğunun bir göstergesi sayılabilir. İçeriklerin genel olarak haber başlığı 
altında verildiği ve haberlerde yüksek oranda destekleyici bir görsel unsurun kullanıldığı görülmektedir.  

Haber içerikleri çoğunlukla, Cittaslow ağına üye olan kentlerin aktiviteleri, Cittaslow ağına üye olmak için 
başvuran kentler, üye kentlerin turizme katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler, uluslararası 
çapta bilinirliği sağlamak için gerçekleştirilen aktiviteler şeklinde dağılım göstermektedir. Bir anlamda 
haberlerin tonuna referans olan bu içerikler gözden geçirildiğinde Cittaslow Türkiye özelinde Sabah 
gazetesinin çoğunlukla pozitif tonda haber verdiği göz çarpmaktadır. Sakinlik düzeyi anlamında verilen 
haberler, kentlerde negatif haber tonunun az oluşu sakinliğin sağlanması olarak ifade edilebilir. 

4.3. Sözcü Gazetesi Analiz Bulguları 

Tablo 3: Sözcü Gazetesi Haber Dağılımları ve Analizi 

 
Gazete adı 
Sözcü 
 

 
Haber dağılımları 

Yayınlanan toplam 
haber sayısı 

 
33 

Yayınlanma tarihleri  1 Ocak 2016- 1 Ocak 2018 arası 

Haberin 
yayınlandığı sayfa  

Siyaset/Politika ( x ) 
Gündem ( 13 ) 
Ekonomi/Finans ( 2 ) 
Yorum/Köşe yazısı ( x ) 
Diğer (kültür-sanat, seyahat, turizm, yaşam, yerel vb.) ( 18 ) 
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Haber türü 

Haber ( 32 ) 
Köşe Yazısı ( x ) 
Röportaj ( x )  
Diğer ( 1 ) 

Destekleyici görsel 
kullanımı 

Var ( 30 )  
Yok ( 3 ) 

Haberin tonu 
Pozitif ( 19 )  
Negatif ( 8 )  
Nötr ( 6 )  

 
Sözcü gazetesi belirlenen sınırlılıklar içerisinde toplamda 33 adet haber yayınlamıştır. Bu haberlerin 
dağılımlarına bakıldığında, diğer başlığı altında verilen, kültür-sanat, turizm, yaşam ve yerel vb. içerikli 
haberlerin diğer gazeteler de olduğu gibi burada da çokluğu göze çarpmaktadır. Bunun yanında diğer 
gazetelerden farklı olarak Gündem başlığı altında ise toplamda 13 adet haber yayınlanmıştır. İçeriklerin 
neredeyse hepsinin haber başlığı altında verildiği ve haberlerde de destekleyici unsur olarak görsellerin 
fazlaca kullanıldığı göze çarpmaktadır. 

Gazetede yayınlanan haber içeriklerine bakıldığında Cittaslow kentlerine olan ilgiyi arttırmak için 
tanıtımlarının yapıldığı, kentlerin faaliyetleri, Cittaslow ağına üye olmak için başvuru yapan kentler ile 
halihazırda bu ağa üye olan kentlerdeki bazı olaylara/durumlara (maden ocağı, doğa tahribatı, HES - 
Hidroelektrik Santral- nehir tipi tesisler-  yapımı vd.) bir takım tepkilerin yer aldığı haberler yer almaktadır. 
Haberlerin tonu ise bu doğrultuda çoğunlukla pozitif nitelikli olmasına rağmen, negatif nitelikli haberlerin 
de fazlalığı kentlerdeki “sakinlik” düzeyine ilişkin bilgi vermektedir.  

5. DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, Türkiye özelinde Cittaslow ağına üye olan kentlerdeki “sakinlik” düzeyini incelemeyi 
amaçlamıştır. Bu doğrultuda güncel tiraj oranları göz önüne alınarak ilk üç sırada yer alan Hürriyet, Sabah 
ve Sözcü gazeteleri ele alınmış; 1 Ocak 2016 ile 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan iki yıllık süreçte yayınlanan 
gazete haberleri analiz edilmiştir. Gazete haberlerinin incelenmesi, yorumlanması ve anlamlandırılması ile 
nitel verilerden nicel sonuçlar elde etme esasına dayanan bu çalışma analiz sonucuna göre; 

• Cittaslow Türkiye Ağı özelinde analizi yapılan üç gazetenin toplam haber sayıları 
karşılaştırıldığında en çok haber yaratan gazetenin 144 haberle Hürriyet olduğu görülmektedir. 
Hürriyet gazetesinin ardından Sözcü gazetesi 44 haber içeriği ile ikinci sırada, Sabah gazetesi ise 
33 haberle son sırada yer almaktadır.  

• Niceliksel açıdan bakıldığında her üç gazetenin de haberleri yayınladığı sayfaların diğer başlığı 
altında yer alan kültür-sanat, turizm, yaşam ve yerel vb. sayfaları olduğu göze çarpmaktadır. 
Cittaslow haberlerine gazetede yer verme bakımından Sözcü gazetesi gündem başlığı altında 13 
adet haber yayınlamış, Hürriyet gazetesi ise 10 adet haber yayınlamıştır. Bu açıdan Cittaslow ağı 
ile ilgili haber yapma/yaratma işlevlerinde bu iki gazetenin öncelik verdiği görülmektedir.  

• Haber türü içeriği olarak her üç gazetenin de haber başlığı altındaki içeriklere önem verdiği bunun 
ardından ise köşe yazısının geldiği görülmektedir.  

• Haberlerde içeriği destekleyici bir unsur olarak görsel kullanımı ise her üç gazetenin önem verdiği 
bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.  

• Gazetelerde yayınlanan haberlerin tonuna bakıldığında ise, Hürriyet ve Sözcü gazetelerinde 
Cittaslow Türkiye Ağı’na üye olan kentler ile ilgili haberlerin büyük çoğunluğu pozitif nitelikli olsa 
da dikkat çekici şekilde negatif nitelikli haberlerin varlığı da göze çarpmaktadır. Özellikle HES - 
Hidroelektrik Santral- nehir tipi tesisler-  yapımı vd. gibi haberler, Cittaslow üyeliği için gerekli 
kriterleri sağlayamayan kentlerin üyeliklerinin tehlikeye girmesi, üye kentlerdeki maden arama 
çalışmalarının ve doğa tahribatı gibi nedenlerden ötürü kent sakinlerinin tepkileri ve eylemlerin 
yapılması gibi etkenlerden yola çıkılarak,  bu tip olayların kentlerdeki “sakinlik” düzeyini olumsuz 
yönde etkilediğini söylemek mümkündür.  Sabah gazetesine bakıldığında analize tabi tutulan 44 
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haberden sadece 1 tanesinin negatif nitelikli olduğu geri kalan 33 haberin pozitif 10 haberin ise 
nötr nitelikli olduğu görülmektedir.  

• Cittaslow –yavaş şehir- felsefesinin sürdürülebilir olması, “yavaş” “sakin” temasının ön planda 
olması,  doğal-kültürel miraslara sahip çıkılması gibi kriterler göz önüne alındığında, Hürriyet, 
Sabah ve Sözcü haberlerinden bir çıkarım ve genelleme yapılacak olursa, gazete haberlerinin 
negatif tonunu oluşturan etkenlerin bu kentlerdeki sakinliği olumsuz yönde etkilediği sonucuna 
varmak mümkündür.  

6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç 

Cittaslow –yavaş- şehir- felsefesi, İtalya’dan dünyaya yayılmış, temelde kentlerin doğal, kültürel ve tarihsel 
birikimlerini korumaya odaklanan bir harekettir. Özellikle küreselleşmenin de etkisiyle sınırların ortadan 
kalkmasıyla insanlar gibi şehirlerin, kentlerin de birbirine benzemesi sonucuna karşı çıkan ayrıcalıklı bir 
harekettir.   

Sakin, yavaş yaşam tarzı ise zaman zaman bazı etkenler dolayısıyla olumsuz etkilenebilmektedir. Bu 
çalışma da bu etkenlerin niteliğine odaklanarak, kentlerin yerel dokusunun, küreselleşme, ekonomi gibi 
unsurlar nedeniyle ne denli etkilendiğini açıklayabilmek üzerine yapılmıştır. 

Çalışma sonucunda, her üç gazetede de pozitif nitelikli haberlerin sayıca üstün konumda olduğu 
görülmektedir. Ancak araştırma sonucunu genellemek gerekirse, özellikle Hürriyet ve Sözcü 
gazetelerindeki negatif nitelikli haberlerin fazla oluşu kentlerdeki sakinliğin zaman zaman olumsuz yönde 
etkilendiğini göstermektedir.  

Yavaş şehir felsefesi, kent sakinlerinin ve ziyaretçilerin yaşam standardını yükseltme temelinde bir 
harekettir. Nitekim belli sınırlılıklar içerisinde analiz edilen Cittaslow Türkiye Ağı’ndaki kentlerde sakinliğin 
tam olarak sağlanamadığını söylemek mümkündür. 

6.2. Öneriler 

Çalışma, sonuca daha kısa zamanda ulaşma açısından iki yıllık süreçte ve güncel tiraj oranlarına göre ilk üç 
sıradaki gazeteler dahilinde gerçekleştirilmiştir. Analiz elektronik veri kullanımı ile gerçekleştirildiğinden 
ve bu tür verilerin kolaylıkla değiştirilebilme imkanı olduğundan, farklı zaman aralığı ve farklı kaynaklar 
üzerinde gerçekleştirildiğinde sonuçların farklı çıkması olasıdır. Nitekim amaca uygun kodlama cetveli ve 
metinlerin anlamlandırılmasını içeren yorumlayıcı içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilen bu çalışmanın 
ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Özet: Güçler ayrığı kuramına göre egemenliği oluşturan üç temel yetki devlet idaresinde birbirlerinden ayrılarak 
bağımsız organlar tarafından kullanılmalıdır. Günümüz   de güçler ayrılığı kuramının en duyarlı şekilde korunmaya 
çalışıldığı alanlardan birisi de vergilendirmedir. Vergilerin ancak yasa ile konulabileceği kuralına hemen hemen bütün 
anayasalarda yer verilmektedir. 

Türkiye’de 1982 Anayasasının 73. Maddesinde vergi ödevine ilişkin bir hüküm yer almaktadır. Bu hüküm, devlet 
açısından vergilendirme yetkisinin nasıl kullanılacağını düzenlemektedir. İlke olarak vergilendirme yetkisi yasama 
organına verilmiş olmakla birlikte, bazı nedenlerden dolayı yürütme organına sınırlı (üç alanda) bir şekilde 
devredilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Anayasa, Güçler ayrılığı, Vergilendirme yetkisi 

GİRİŞ 

Güçler ayrılığı kuramı, Fransız devriminden sonra, mutlakiyetçi  rejimlere karşı kişi hak ve özgürlüklerini 
korumak amacıyla ortaya atılmıştır. Bu kurama göre egemenliği oluşturan üç ana yetki devlet idaresinde 
birbirlerinden bağımsız organlar tarafından kullanılmalıdır. 

Günümüzde güçler ayrılığı kuramının en duyarlı biçimde korunmaya çalışıldığı alanlardan birisi de 
vergilendirmedir. Vergilerin ancak yasa ile konulabileceği kuralına hemen hemen bütün anayasalarda 
rastlanmaktadır. Diğer taraftan çağdaş demokratik gelişim, güçler ayrılığı kuramının yasama ve yürütme 
güçleri arasındaki ayırım açısından yumuşaması sonucunu doğurmuş, kurumlar dengesi yürütme organı 
yararına bozulmuştur. Bunun en önemli nedeni sosyal devlet ve müdahaleci devlet kavramlarının 
gelişmesidir (Öncel vd, 2007:35). 

Türkiye’de de vergilendirme yetkisi, diğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi, temelini Anayasadan almaktadır. 
1982 Anayasası’nda vergi ödevine ilişkin hüküm yer almaktadır. Bu hükme göre vergilendirme yetkisi 
yasama organına ait olup, bazı durumlarda yürütmeye sınırlı bir şekilde verilmektedir. 

1.YASAMA ORGANININ VERGİLENDİRME YETKİSİ 

Anayasal gelişmelerde vergi konusu somut bir hareket noktası olarak belli bir ağırlık taşımaktadır. 
Demokrasinin temeli olan parlamentolar, ilk yetkilerini, halktan gelen istekle vergi konusunda almışlardır. 
Vergilerin halkın isteği ile alınabilmesi; başka bir söyleyişle temsilsiz vergi olmaz ilkesi, batı ülkelerinin ilk 
ve esas anayasal kurallarından birisi olarak yerini almıştır. Vergilerin halk temsilcilerinin katıldığı yasama 
organı tarafından konulabilmesi ile vergilemede keyfiliğin yerini hukukun üstünlüğü almıştır. 

Demokrasi ile yönetilen ülkelerde günümüze kadar gelen ve üzerinde durulan bir ilke alan temsilsiz vergi 
olmaz ilkesi vergilerin yasayla konulması zorunluluğu olarak anayasalarda yer almıştır. 

Demokrasinin gereği olarak vergilendirme yetkisi, kural olarak, yasama organı tarafından kullanılmaktadır. 
Bu kural, vergilerin ancak yasayla konulması, değiştirilmesi ve kaldırılması, bu konularda yürütme ve yargı 
organlarının yetkisiz olmaları anlamını taşımaktadır. Vergilendirme yetkisinin anayasalarda sınırlarının 
çizilmesi ve yasalara bağlı olması, kişi hak ve özgürlüklerini sınırlandıran vergilendirmenin yasal sınırlarını 
belirleyip kişilere güvence sağlaması açısından önem kazanmaktadır (Çımat, 1996:62). 

1982 Anayasası yasama yetkisinin TBMM’ne ait olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini belirtmiş, 
fakat yasama yetkisinin ne olduğunu tanımlamamıştır (Özbudun, 1999:112).  Vergilendirme yetkisinin 
kullanılmasında da yasama asli yetkili organ olarak söz sahibidir. Yürütme organı ise vergilendirme 
alanında istisnaen yetkilidir. 
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Anayasamızın 73. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülükler kanunla 
konulur, değiştirilir ve kaldırılır” hükmü yer almaktadır. 87. madde de ise, TBMM’nin görev ve yetkileri 
düzenlenmiştir. Madde de belirtilen görev ve yetkilerin başında, yasa koymak, değiştirmek ve kaldırmak 
gelmektedir. Anayasamızın 7. maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nindir. Bu yetki devredilemez” hükmü yer almaktadır. 

Bu maddeler ele alınıp yorumlandığında ortaya şu sonuç çıkmaktadır: Vergi ve benzeri mali yükümlülükler, 
sadece TBMM tarafından konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Yasama organı, sayılan bu üç yetkisinin 
hiçbirini yürütme ve yargı organına devredemez. Böyle bir sonucu doğuracak tasarrufta bulunamaz. 

Anayasa Mahkemesi 1982 Anayasasının yürürlüğe girmesinden sonra verdiği bir kararında, vergilerin 
yasallığı ilkesini şöyle açıklamıştır  (Doğrusöz, 2000:139) : “Anayasa koyucu her çeşit mali yükümün 
kanunla konulmasını buyururken, keyfi ve takdiri uygulamaları önlemeyi amaçlamıştır. Kanun koyucunun 
yalnız konusunu belli ederek bir mali yükümün ilgililerine yükletilmesine olur vermesi, bunun kanunla 
konulmuş sayılması için yeter neden olamaz. Mali yükümlerin matrah ve oranları, tarh ve tahakkuku, tahsil 
usulleri, yaptırımları, zamanaşımı, yukarı ve aşağı sınırları gibi çeşitli yönleri vardır. Bir mali yüküm bu 
yönleri dolayısıyla, yasayla yeterince çerçevelenmemişse, kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarını, hatta 
temel haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara yol açabilmesi mümkündür. Bu bakımdan mali yükümler, 
belli başlı öğeleri de açıklanarak ve çerçeveleri kesin çizgilerle belirtilerek yasalarla düzenlenmelidir.” 

Anayasa Mahkemesinin kararından da anlaşılacağı gibi, bir verginin yasama organınca konulmuş 
sayılabilmesi için, onun yalnızca konusunun yasayla belirlenmesi yeterli değildir. Verginin konusundan 
başka oranı veya miktarı, indirimleri, istisna ve muafiyetleri, tarh, tahakkuk ve tahsil yöntemleri, 
yaptırımları, zamanaşımı vb. konuların da yasayla düzenlenmesi zorunludur. 

Yasama organı vergilendirme yetkisini kullanırken, kendisine düşen önemli görevlerden birisi de yapılan 
yasaların anayasaya aykırı olmamasına dikkat ve özen göstermesidir. Bu konu Anayasanın 11. maddesinde 
ifade edilmiştir. Bu hükme göre; “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare 
makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Kanunlar Anayasaya aykırı 
olamaz.” Aksi durumda Anayasa Mahkemesinin bir vergi yasasını Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi ve 
söz konusu verginin kalkması, yasama yetkisinin kullanılmasına engel teşkil etmektedir. Bu nedenle, 
yasama organının yetkisini tam olarak kullanabilmesi için yasaların Anayasaya uygun olması 
gerekmektedir 

2.YÜRÜTME ORGANININ VERGİLENDİRME YETKİSİ 

Vergilendirme yetkisisinin kullanılmasında asli yetkili organ yasama organıdır. Yürütme organı istisnai 
yetktilidir. Bu yetki, yasama organının belli sınırlar içinde kullanılmasına imkan tanıdığı hareket serbestliği 
şeklinde ortaya çıkan kısmi bir yetkidir.  

Güçlü bir yürütmeye ağırlık veren 1982 Anayasası vergilendirme yetkisini yasama organına vermekle 
birlikte, hızlı karar alma ile gelişen ekonomik ve teknik koşullara ayak uydurma zorunluluğunun sonucu 
olarak üç alanda, sınırlı olarak yürütme organına vergilendirme yetkisini devretmiştir. Bunlar; Anayasanın 
73. maddesinin son fıkra hükmü, 167. maddesinin ikinci fıkrası ve olağanüstü durumlardır. 

2.1. Anayasa Madde 73/4 Hükmüne Göre Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi  

Anayasa madde 73/4’hükmüne göre,”Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar 
ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlariçinde değişiklik 
yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilibilir.” Bu hükümden de anlaşılacağı gibi; Anayasa, yasa tarafından 
belirlenen konu ve sınırlar içerisinde kalması ve hukuki hiyerarşiye uygun olması koşuluyla, takdir hakkı 
kullanarak düzenleme yapabilmesine izin vermektedir. 

İdareye belli konularda takdir yetkisinin tanınması, keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. 
İdarenin, yetkisini kullanırken bazı ilkelere uyması gerekmektedir. Buna göre; takdir yetkisini yasal sınırlar 
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içerisinde kalarak, eşitlik ilkesine uygun olarak, kamu yararı için, gerekçeli olarak ve yasalardaki özel 
koşulları dikkate alarak kullanmalıdır (Egemen ve Seher, 2001:77). 

Yasama organı, vergileme konusunda yürütmeye bazı yetkiler devrederken, bunun zamanını, niteliklerini 
bütün açıklığı ile belirlemelidir. Aksi durumda bu vergilendirme yetkisinin suiistimali şeklinde algılanarak, 
yargı organlarınca iptal edilmektedir. Nitekim Anayasa Mahkemesi kararlarında, yürütmeye verilecek vergi 
ve benzeri yükümlülüklerin, kişilerin anayasal haklarını etkileyecek keyfi uygulamalara açmaması 
bağlamında, belli başlı öğelerin açıklanarak ve çerçevelerinin de kesin çizgilerle belirtilerek kesinlikle 
yasalarda düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır (Palamut, 2002:224). 

Yürütme organına oranlar ve tutarlar konularında yetkiler tanınırken ve bunlar kullanılırken sonuçları da 
dikkate alınmalı, münhasıran yasama organına tanınmış olan vergi koyma ve kaldırma yetkilerinin 
kullanılması gibi durumlar ortaya çıkmamalıdır. Ancak uygulamada, yasalarda bir verginin oranını sıfıra 
kadar indirebilme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilebilmektedir. Esasen bir verginin oranın bakanlar 
Kurulu’nca sıfıra kadar indirilebilmesi o verginin kaldırılması anlamına gelmektedir (Doğrusöz, 2000:142). 
Buna karşın Anayasa Mahkemesi (Anayasa Mahkemesi, E.1986/5, K. 1987/7, KT. 19/03/1987) ve bazı 
yazarların karşı görüşleri de bulunmaktadır. Örneğin, Çağan’a göre bir vergi oranın sıfıra indirilmesi 
durumunda, o vergi kaldırılmış olmamaktadır; sadece sıfır olarak belirlendiği süre için uygulanmamaktadır. 

Anayasanın 73/4 maddesiyle yürütmeye tanınan yetki daha çok maddi vergi yükümlülüğüne ilişkindir. 
Yürütme organının vergilime alanında yeni ödevler ve şekilsel yükümlülükler getirmesi mümkün 
olmamaktadır (Güneş, 1998:163). 

2.2. Anayasa Madde 167/2 Hükmüne Göre Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi  

1982 Anayasası’na göre yasama organının yürütme organını vergilendirme alanında yetkilendirdiği ikinci 
nokta dışalım, dışsatım ve diğer ticaret işlemleridir. 

Anayasının Ekonomik Hükümlerini düzenleyen ikinci bölümünde piyasaların denetimi ve dış ticaretin 
düzenlenmesi başlığı altında yer alan madde 167/2 ile; “Dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak 
üzere düzenlenmesi amacıyla ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleri üzerine vergi ve benzeri 
yükümlülükler koymaya ve bunları kaldırmaya kanunla Bakanlar Kurulu’na yetki verilebilir” hükmü 
getirilmiştir. Bu hükme göre yasayla Bakanlar Kurulu’na yetki verilebilecek alan dış ticaretin 
düzenlenmesine yönelik ithalat, ihracat ve diğer dış ticaret işlemleridir.  Bununla birlikte yasama organının 
yürütme organına, yasayla, sadece dış ticaret işlemleri üzerine ek mali yükümlülük getirmek yetkisi 
verebileceği ve bu yetkinin ancak dış ticaretin ülke ekonomisinin yararına olmak üzere düzenlenmesi 
amacıyla kullanılabileceğinin hükme bağlandığı gözden kaçırılmamalıdır (Çelik, 2001:62). 

Anayasa madde 167/2’ye dayalı olark çıkarılan 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, dış 
ticaret işlemleri üzerine ek yükümlülükler konulması ve kaldırılması konusunda bakanlar Kurulu’na yetki 
vermiştir. 

Madde 167/2’de hükme bağlanan dış ticaretin düzenlenmesi madde 73/3’ün sınırlı bir istisnası olarak 
kabul edilmelidir. Şöyle ki; Bakanlar Kurulu düzenleyici yetkisini Anayasa madde 73/3’te olduğu gibi, ek 
mali yükümlülüklerin tüm temel unsurlarına yani tüm ana öğelerine yönelik olarak değil, ancak yasada 
belirtilmek ve sınırları çizilmek koşuluyla ek mali yükümlerin madde 73/47de sayılan ögelerine yönelik 
olarak kullanılmalıdır. Aksi bir durum verginin yasallığı ilkesi ile bağdaşmayacaktır (Güneş, 1998,175). 

2.3. Olağanüstü Durumlarda Yürütme Organının Vergilendirme Yetkisi  

Olağanüstü durumlar, genel olarak yasa koyucunun önceden kestiremeyeceği olaylardır. Örneğin ağır 
ekonomik bunalımlar, ve doğal afetler, başkaldırmalar, savaş durumu olağanüstü durumlardır. Olağan 
durumlarla olağanüstü durumların gerektirdiği koşullar birbirinden farklıdır. Bu nedenle, değişik koşullara 
göre alınacak önlemler de normal zamanlarda uygulananlardan tamamen ayrı olacaktır. 
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Anayasamızda sıkıyönetim, madde 122’de, olağanüstü durumlardan doğal afet ve ağır ekonomik 
bunalımlar madde 119’da, şiddet olaylarının yaygınlaşması ve ciddi şekilde bozulması ise madde 120’de 
düzenlenmiştir.  

Olağanüstü durumlarda ve sıkıyönetimde yürütmeye KHK ile düzenleme yetkisi Anayasa madde 121 ve 
122 uyarınca verilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu’na olağanüstü durumlarda vatandaşlar için 
Olağanüstü Hal Yasası’na uygun olarak KHK ile para, mal ve çalışma yükümleri getirme yetkisi 
verilmektedir.  

Anayasa madde 91/1’e göre, sıkıyönetim ve olağanüstü durumlar saklı kılmak üzere siyasal haklar ve 
ödevler KHK ile düzenlenemez. Anayasanın 121. Ve 122. maddelerince olağanüstü durum ve sıkıyönetimin 
gerekli kıldığı konularda öngörülen KHK’ler 91. madde de düzenlenmiş olan koşullardan bağımsızdır 
(Güneş, 1998:166). Bu kararnamelerin şekil ve esas yönünden Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Dolayısıyla, bu kararnameler yargı denetiminin dışında tutulmuştur. Bu 
durum hukuk devleti ilkesine ters düşmekle birlikte, Anayasa ile de çelişmektedir. Çünkü anayasa, 
olağanüstü durumlarla ilgili olarak da sınırlar koymuştur. 

Bakanlar Kurulu’na 2395 sayılı Olağanüstü Hal Yasası ile vergileme alanında geniş yetkiler verilmiştir. 
Ayrıca 2491 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali yasası, savaş ve seferberlik koşullarının varlığı durumunda mali 
yükümlülükleri de içermek üzere her çeşit yükümlülüğü belirleme yetkisini Bakanlar Kurulu’na vermiştir 
(Tavşancı, 2004.159). 

3.YARGI ORGANIN VERGİLENDİRME YETKİSİ  

1982 Anayasasının 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti “… sosyal bir hukuk devletidir”. Hukuk devleti 
ilkesi kavramı vergi hukuku açısından bir sınır özelliği taşımaktadır. Çünkü devlet vergilendirme yetkisi 
aracılığı ile kişilerin hak ve özgürlük alanlarına müdahale etmektedir. Hukuk devletinde vergilendirme 
yetkisinin yasama ya da yürütme organı tarafından keyfi olarak kullanılması önlenmeye çalışılır. Bu 
nedenle hukuk devletinde idari işlemler yargının denetimine tabi tutulmaktadır.  Bu konuda yargı organına 
görevler düşmektedir (Öncel vd, 2007:39). 

Bilindiği gibi hukuk devleti ilkesinin olmazsa olmaz koşullarından biri de idari eylem ve işlemlerin yargı 
denetimine tabi olmasıdır. Vergi yasaları da diğer yasalar gibi Anayasa Mankemesi’nin yargısal denetimine 
tabidir. Diğer taraftan, yürütme organının vergilendirme alanındaki gerek düzenleyici gerekse kişisel 
işlemleri yargı organlarının denetimine tabidir. 

Anayasanın 125. Maddesi hükmüne göre, ülkemizde yargı yetkisi idari eylem ve işlemlerin hukuka 
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olmaktadır. Anayasal düzenleme gereği yürütme görevinin yasalarda 
gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde 
veya takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verilememektedir (Seviğ, 1990:81). 

Anayasa Mahkemesi’nin vereceği kararların devletin yasama, yürütme, yargı organlarını, idare 
makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlaması onu etkin, önemli bir denetleme ve koruma aracı haline 
getirmektedir. Ayrıca yasa yapıcıların hazırladıkları yasa tasarılarında yer alan bazı hükümlerin Anayasa 
Mahkemesince iptal edileceğini düşünerek daha dikkatli davranmalarına neden olmaktadır (Güneş, 
1998:206). 

4. SONUÇ  

Egemenliğin mali alandaki görünümü olan vergilendirme yetkisi, devletin ülkesi üzerindeki egemenliğine 
dayanarak vergi alma konusunda sahip olduğu hukuki ve fiili gücüdür. Devlet, kendisinden beklenen 
görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri vergilendirme yetkisini kullanarak 
sağlamaktadır. 

Vergilendirme yetkisi, kural olarak, yasama organına aittir. 1982 Anayasası’nın 73. maddesi vergi ödevine 
ilişkindir. Bu hüküm, devlet açısından vergilendirme yetkisinin nasıl kullanılacağını düzenlemektedir. Buna 
göre, vergiler ancak yasayla konulur, değiştirilir ve kaldırılır. Bu konularda yürütme ve yargı organları 
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yetkisizdir. Yürütme organının yasal dayanak olmaksızın idari işlemle vergi koyma, değiştirme ve kaldırma 
yetkisi bulunmamaktadır. Güçlü bir yürütmeye ağırlık veren 1982 Anayasası vergilendirme yetkisini 
yasama organına vermekle birlikte, hızlı karar alma ile gelişen ekonomik ve teknik koşullara ayak uydurma 
zorunluluğunun sonucu olarak üç alanda, sınırlı olarak yürütme organına vergilendirme yetkisini 
devretmiştir. Yargı organının da kıyas veya başka şekillerde vergi koyma, değiştirme ve kaldırma yetkisi 
bulunmamaktadır. 
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Abstract: In 1995, the US Congress passed a law requiring America to move the embassy from Tel Aviv to Jerusalem. 
Proponents said the US should respect Israel's choice of Jerusalem as its capital, and recognize it as such. 

Since then Presidents Clinton, Bush and Obama has declined to move the embassy, citing national security interests. 
Every six months, the President has used the presidential waiver to circumvent the embassy move.  

President Trump campaigned on a promise to implement the act, on the 6th of December 2017 he formally recognized 
Jerusalem as the capital of Israel, reversing nearly seven decades of American foreign policy and setting in motion a 
plan to move the United States Embassy from Tel Aviv to the fiercely contested Holy City. 

The status of Jerusalem remains a crucial issue in the ongoing Israeli-Palestinian conflict, while some terms could be 
agreed upon, its status was always non-negotiable. When Trump moves the embassy to Jerusalem, it would 
effectively end the prospect of bringing peace and stability between Israelis and Palestinians. 

Trump’s move to recognize Jerusalem as Israel’s capital has been widely criticized in the US and abroad. There were 
those in the administration who pointed out that Trump’s decision would make it harder to maintain coalitions against 
Islamist extremists and argued that it could put American lives in danger. 

The decision to move the embassy does not have substantial support across the US population. Some scholars and 
politicians have pointed out that the majority of Trumps support resonated with Evangelist and Conservative Jews 
which was a key factor the catalyst behind the controversial decision.  Trump’s Jerusalem declaration has been widely 
and enthusiastically welcomed by his religious supporters. He declared Jerusalem the capital of Israel because of the 
fear of losing the Evangelical voter base. There are no fewer than 50 million Evangelicals in America who, according 
to research, are convinced of the literal truth of Biblical prophecy. A recent survey found that 82 per cent of white 
Evangelicals believe that God gave Israel to the Jewish people. (Kim Sengupta, 8.12.2017, Independent)  

In this paper I will evaluate the significance of the Trump administration in having decided to recognize Jerusalem as 
Israel’s capital, despite publicly voiced concerns from close US allies in the region and Europe. 

Key Words: Jerusalem, Israel, Evangelicals, Palestine, The United States 

Status of Jerusalem 

On Nov. 29, 1947, the United Nations General Assembly passed a resolution calling for Palestine to be 
partitioned between Arabs and Jews, allowing for the formation of the Jewish state of Israel. According 
to that resolution Jerusalem and its environs would be a "corpus separatum”, inferring a ‘separate’ city 
with a special legal and political status due to its shared religious importance. Under UN trusteeship for 
up to 10 years, after which the residents would decide its fate by referendum. (Yale Law Edu, UNGA, 
Res.181)   

However, as a General Assembly resolution lacked the authority "designate" or determine anything, it 
could only suggest. The Israelis accepted the resolution, while all the Arab states denounced it. The city’s 
status has been disputed, at least officially, since the 1948 Arab-Israeli War.  During the war, Israel seized 
the city’s Western half and controlled it, and Jordan was in control of the Eastern half, which included the 
famous Old City. During the Arab-Israeli war, in 1967 Israel seized the Eastern half. After the 1967 war, 
Israel annexed the territory and proclaimed the city Israel's "eternal, undivided capital." But the 
international community, including the United States, continues to regard East Jerusalem as occupied 
sovereign territory, and to reject Israel’s decision to settle its citizens there. (Zahriyeh, Al Jazeera America, 
30.10.2014) 
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In 1980, the Knesset, the house of representatives (the parliament) of the State of Israel declared that 
“Jerusalem, complete and united, is the capital of Israel,” but this law was declared null by the U.N. 

Donald Trump announced on 6 December that the United States was recognising Jerusalem as the capital 
of Israel. Most notable about his speech was not what he said, or how he said it, but the presence and 
demeanour of Vice-president Mike Pence. Though an element almost entirely missing from the reams of 
analysis following Trump’s statement, Pence's beliefs do much to explain Trump’s motivation. 

Worldwide condemnation of the 'recognition' of Jerusalem as Israel's capital raises the question: why did 
Trump go so far at this time? The answers almost certainly lie in one particular element of evangelical 
Christianity, most commonly known as Christian Zionism, and one of its most fervent supporters, Vice-
president Mike Pence. (Rogers, Open Democracy, 14.12.2017)    

Trump certainly doesn’t need to solidify his pro-Israel credentials; three of his key Middle East advisers 
are known to be sympathetic with the Israeli right. More importantly, the American public, including his 
Republican core, already thinks his policy is pro-Israel. The decision to move the embassy does not actually 
have much popular support across the US population as a whole. A Brookings Institution survey found 
that 59 percent of Americans said they preferred that Trump lean toward neither side of the Israeli-
Palestinian conflict. In contrast, 57 percent of Americans, including most Republicans, said he is in fact 
leaning toward Israel. Our poll also shows that 63 percent of all Americans oppose moving the U.S. 
embassy in Israel to Jerusalem, including 44 percent of Republicans. (Telhami, 5.12.2017)  

Jerusalem’s religious significance is revered not only by Jews and Muslims, but Christians as well.  Vatican 
and the Christian leaders from the churches and patriarchies across the historic city have collectively 
appealed to Trump in the form of a letter to continue to observe the current situation in Jerusalem—that 
its status must be decided through negotiations between all sides—or risk the extended hand of peace 
slipping away from both Jews and Arabs. (Newsweek Staff, 12.6.2017)  

The United States has, for decades, positioned itself as the primary mediator between Israelis and 
Palestinians. The status of Jerusalem has always been one of the key issues set aside for final status 
negotiations. American diplomats tend to consider neutrality a bedrock principle and essential for peace. 
Most foresee a peace deal that gives western Jerusalem to Israel and eastern Jerusalem to a future 
Palestinian state. But the policy of neutrality has grown contentious in American politics since the 1980s 
and the rise of the evangelical Christian right as a political force.  The movement’s pro-Israel positions — 
strongly in favour of Israeli control of Jerusalem — have roots in millenarian theology. (Fisher, New York 
Times, 9.12.2017)   

American evangelicals, especially those close to President Donald Trump, hailed his announcement on 
Wednesday that the United States now recognizes Jerusalem as Israel's capital.  

Paula White, a Florida megachurch pastor who is close to Trump, said the President had fulfilled a 
campaign promise. 

"Once again, President Trump has shown the world what I have always known — he is a leader who is 
willing to do what is right however loud the voices are of the sceptics and the critics. Evangelicals are 
ecstatic, for Israel is to us a sacred place and the Jewish people are our dearest friends. 

"Jerusalem has been the object of the affection of both Jews and Christians down through history and the 
touchstone of prophecy. But most importantly, God gave Jerusalem — and the rest of the Holy Land — to 
the Jewish people," said the Rev. Robert Jeffress, pastor of First Baptist Church of Dallas and a member of 
Trump's evangelical advisory board. ." (Burke, CNN Politics, 6.12.2017)  

The evangelists could always site God on their side. For Indiana pastor Paul Begley the embassy move is 
the beginning of “End of Days”: “The Jewish People – I’ve been there, I’m telling you – they believe when 
the Temple’s built, the Messiah will be revealed to them. Jesus will be revealed to the Jewish people, and 
they will embrace him.” (Sengupta, Independent, 8.12.2017)  

https://www.nytimes.com/2017/12/06/us/politics/trump-embassy-jerusalem-israel.html
http://yalebooks.co.uk/display.asp?k=9780300116984
https://www.nytimes.com/2017/12/07/world/middleeast/israel-jerusalem-ambassadors-state-trump.html
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 American evangelicals who support Israel report that they do so because they believe the Bible teaches 
that the Jews must possess their own country and establish their own state in the Holy Land before Jesus 
can return. (Gibbs, 2002) 

Christian Zionism 

Zionism simply means “a return to Zion”, an ideology which has “permeated Jewish thinking ever since 
the earliest days of the Diaspora.” (Dimont, 1962, p.393)   

Zionism, is firmly rooted in the Hebrew Scriptures, which are replete with references to “ZİON”. Zion is 
synonymous with the city of Jerusalem. (In Wilkinson; Psalm 48: 1-2) 

The Balfour Declaration marked a turning point in the history of the Zionist movement, the Zionist 
aspiration of creating a homeland had become a reality. While Zionists in Great Britain and Europe were 
engaged in agitating for the creation of a Jewish homeland in Palestine, fundamentalist Christian 
supporters of a Jewish return to the Holy Land in America actively promoted their vision of God’s destined 
plan for the Jewish people. (Sherbok, 2006, p.95)  

Christian Zionism grew out of a particular theological system called pre-millennial dispensationalism. Pre-
millennialism is a type of Christian theology as old as Christianity itself. It has its roots in Jewish apocalyptic 
thought and generally holds that Jesus will return to earth before he establishes, literally, a millennial 
kingdom under his sovereignty. (Wagner, 2003)  According to Rabbi Dan Cohn- Sherbok; pre-millennial 
dispensationalism in its various forms has had a profound impact on the Christian right. Today, it is the 
most prevalent form of Christian Zionism, with millions of followers worldwide. (Sherbok, 2006, p.191) 

Christian Zionism lays firmly within the Evangelical tradition and it is the fastest growing religious 
movement in Christianity today, they are promoting common interests between Israel and the Christian 
World. Christian Zionism lays the biblical foundation for Israel's restoration and the return of Christ.  

As Encyclopaedia of Zionism and Israel stated, Christian Zionism is “a purely Christian affair” whose goals 
have “remained theological”. (Encyclopaedia of Zionism and Israel: Vol.II, Patai, 948) Christian Zionists 
insist that the Land of Israel, the Jewish people, and the city of Jerusalem are “inextricably bonded 
together in covenant relationship”. (Kitson, 2000, p.27)  

According to Wilkinson; the establishment of Israel in 1948 cannot be explained “simply in terms of 
political Zionism, but must take account of a powerful, groundswell movement among Christians that has 
been running alongside. Based on a literal interpretation of the Bible, this movement influenced British 
foreign policy in the Middle East in the ninetieth and early twentieth centuries, culminating in the Balfour 
Declaration of 1917, and is having a major impact on current American foreign policy in the region. This 
movement is known as Christian Zionism”. (Wilkinson, 2013, Introduction) 

Christian Zionists are determined to support Israel against charges of racism and apartheid. They have 
become a massive lobby and actively involved in Middle East affairs; they have lobbied Western 
governments on behalf of Jewish State; they promote Israeli products, host pro-Israeli events, and 
participate in solidarity tours. (Sherbok, 2006, p.181) 

Although many Jews have now returned to the Land, and the State of Israel has been re-established, 
Christian Zionists insist that Israel’s present territory is only a fraction of what was promised to Abraham 
and confirmed to Moses and Joshua. (In Wilkinson, Genesis 15:18; Numbers 34:3-12; Joshua 1:4)  

According to Edward Flannery, “Palestine will never belong, by any real right of possession, to any people 
but the Jews… When the Jews repent and accept the Lord Jesus they will be given not only Palestine but 
also all the rest of the great Land of Promise, and will be blessing in the midst of the whole earth”. Without 
Christian Zionism “it is highly unlikely that the present State of Israel would have come into being so 
rapidly as it did” (In Wilkinson; Flannery, 1997) 
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Christian Zionism has been described by Hamas as "the greatest danger to world truth, justice, and peace" 
and by the church as "a powerful force" that "fuels the Arab-Israeli conflict" and "encourages the 
destruction of millions of people" with its "Armageddon theology." It has also been denounced as 
"pernicious," "biblically untenable," "anathema to the Christian faith," and "one of the most dangerous 
and heretical movements in the world." (Wilkinson, 2013) 

Millenarian concept of the Christian Zionism is the most difficult and dangerous global issues- not only in 
regards to the Israeli/Palestinian conflict, but also the relationship between the West and the Islamic 
world.  

Even before organized Zionism Pre-Millennialists advocated a Jewish state in Palestine. They were more 
eager to see a restored Israel then most Jews. Towards the end of 1870s, the idea of the ‘restoration of 
the Jews’ resulted in the creating of the Balfour Declaration of 1917, and in 1920 the Mandate for 
Palestine assigned to Great Britain and the State of Israel was established on the 14th of May 1948. 
Furthermore, the Trump administration stated on the 23rd of February 2018 that the U.S. embassy in 
Jerusalem will open in May in order to coincide with the 70th anniversary of Israel declaring its 
independence. 

It is generally accepted that Jews and evangelical Christians have little in common. Yet special alliances 
developed between the two groups in the nineteenth and twentieth centuries. Evangelicals viewed Jews 
as both the rightful heirs of Israel and as a group who failed to recognize their true saviour. Consequently, 
they set out to influence the course of Jewish life by attempting to evangelize Jews and to facilitate their 
return to Palestine. (Ariel, 2013)   

Roadmap to Armageddon 

Christian Zionist theology of the Millenarian concept strives towards the ‘restoration of the Jews’ to the 
Holy Land, which had been developed by Anglican messianism and evangelism,  this is evidenced through 
the established of New Jerusalem, which were common religious themes in seventeenth- to nineteenth-
century America.  This theology is often thought of as a “literal” reading of the Bible, it’s actually a 
reasonably new interpretation of Bible teacher John Nelson Darby from Great Britain. He was the priest 
of Angelicin Church of Ireland.  “Darby moulded into a consistent Christian Zionist theology, which has 
exerted great influence within contemporary evangelicalism throughout the World.” (Wilkinson, 2013, 
Foreword by Dr. Thomas Ice)    

Darby's extensive writings and 60-year career as a missionary consolidated a form of fundamentalism 
called pre-millennialism. The nation of Israel and the role of the city of Jerusalem are central in the “end-
times” Armageddon theology – a form of what is known as “pre-millennialism” –embraced by many 
American conservative Protestants.  

The basic millenarian concept can be summarized as follows:  

“ an integral element for the fulfilment of the prophecies about the Last Day was the ‘return’ of the Jews 
to the ‘land of their fathers’, to which they had an ‘inalienable right’. The end of their Diaspora, their 
physical and religious restoration, and their gathering in Palestine and acceptance of the Christian gospel, 
was thought to be an essential part of the divine plan for human redemption, which would prepare the 
way for the ‘second coming’ of Christ and the establishment of His Kingdom on earth.” (Huneidi, 2001, 
pp.6-7) 

At the centre of Pre-Millennialism system “was the belief that before any of the prophesied end-times 
events could take place, Jews would have to re-establish their own state in the Holy Land.  Without a 
restored Jewish state, there could be no Antichrist, no great tribulation, no battle of Armageddon, and no 
second coming. In short, everything was riding on the Jews.”  

(Weber, 2005, p.13)      

According to Darby, for this to happen; the Jewish people must have control of Jerusalem and build a third 
Jewish temple on the site where the first and second temples – destroyed centuries ago by the 

http://www.foxnews.com/politics/2018/02/23/us-embassy-in-jerusalem-to-open-in-may-officials-say.html
https://books.google.com/books/about2%20/Living_in_the_Shadow_of_the_Second_Comin.html?id=BV-RKAAACAAJ
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Babylonians and Romans – once were. In Darby’s view this was a necessary precursor to the rapture, when 
believers would be “taken up” by Christ to escape the worst of the seven-year-period of suffering and 
turmoil on Earth: the Great Tribulation. This is to be followed by the cosmic battle between good and evil 
called Armageddon at which Satan will be defeated and Christ will establish his earthly kingdom. 
(Independent, 8.12.2017) 

The first lobbying effort on behalf of a Jewish state in Palestine was not organized or initiated by Jews. It 
occurred in 1891, when a popular fundamentalist Christian writer and lay-preacher, William E. Blackstone, 
organized a national campaign to appeal to the then-president of the United States, Benjamin Harrison, 
to support the creation of a Jewish state in Palestine. (Wagner, 2003) 

For over one hundred years Pre-Millennialists insistence on the restoration of the Jewish state in the Holy 
Land seemed farfetched and extremely unlikely.  All of this became eminently more possible when the 
modern state of Israel was established in 1948. They expected a much larger Israel than was established 
in 1948 that is why they approved Israeli efforts to expand their territory.    

After the birth of Israel and its first war with the Arabs in 1948, Israel had gained control of nearly four-
fifths of Palestine, expelled most of the Palestinians from these territories.  This was a historic moment, a 
messianic moment, that would be seen by many as the fulfilment of ancient prophecies. This was no time 
to seek peace by making amends to a weak, defeated enemy. When Israel captured Jerusalem and the 
West Bank (not to mention Gaza, Sinai and the Golan Heights) in the June 1967 Arab-Israeli war, 
conservative Christians sensed that history had entered the latter days. 

After the Six Day War in 1967 when Israel captured Jerusalem and the West Bank and more   aggressively 
continued its expansion, this promoted Pre-Millennialists ideas with the confidence that Bible prophecy 
was being fulfilled for all to see. For the first time they believed that it was necessary to leave the benches 
and get onto the playing field to make sure the game ended according to the divine script.   

Pre-Millennialists ignored the ethical issues involved the Palestinians, “whom they saw as the enemies of 
God’s purpose” They supported Israel’s occupation of Palestine with great enthusiasm and resisted the 
return of Palestinian immigrants to the occupied land, especially the city of Jerusalem. (Weber, pp. 15-17) 

Protestant fundamentalism views the modern state of Israel as the fulfilment of Biblical prophecy and are 
therefore deserving of political, financial and religious support.  Pre-Millennialists are certain that the 
trouble in the Middle East is inevitable. Striving for peace in the Middle East in other words, is a hopeless 
pursuit with no chance of success. They do not believe the road map should succeed. Partitioning is not 
in Israel’s future. Peace is nowhere prophesised for the Middle East not until Jesus comes and brings it 
himself. Therefore, the worst thing the United States can do is to force Israel to give up land for regional 
peace. Anyone who pushes for peace is disobeying God’s plan for the Armageddon. 
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Abstract: The multi-ethnic, multi religious Ottoman Empire went through a period of modernisation 
during the ninetieth century which for various reasons attracted the support of Western powers’ for its 
minority subjects rights. This article will concentrate on the educational interventions to westernise these 
minorities in the form of missionary activities and the charitable Jewish institution Alliance Israelite 
Universelle’s work in the Ottoman Empire. 

 It will describe the Christian and the Jewish communities in the Ottoman Empire, the influence these two 
groups’ had on the Christian and Jewish communities, and its consequences. In particular, the resulting 
different forms of nationalist ideologies which resulted from their ‘enlightenment’ discourse.  

Keywords: Christians, Education, Jews, Nationalism, Ottoman Empire, Reforms 

Introduction 

The Ottoman Empire’s romanticized tolerant approach to its minorities is well recorded historical 
information. Entire major Ottoman cites and many of the small towns consisted of mosaics of religious 
communities: Muslims, Christians, and Jews, all three divided within themselves in separate religious 
denominations or ethnicities. In such a multi-religious and multi-ethnic society majority-minority relations 
were more relaxed, compared with most European societies, and social attitudes and interactions more 
flexible and open especially when one knew one’s place in the social structure.  

Moreover, during the many centuries of the Ottoman rule, the legal, political and social status of the 
various minorities were generally determined by religious affiliation rather than by ethnic belonging. Thus, 
all Sunni Muslim communities, regardless of their ethnic origins like Turk, Arab, Kurd, Circassian were 
considered full members of the Islamic community (‘umma) and formed the ruling elite. As opposed to 
that, Christians and Jews were regarded as inferior subjects.  They experienced a duel level treatment in 
the Ottoman Muslim state. On one hand, they were granted state protection (dhimma) and certain 
autonomous privileges in matters of religious worship and were allowed to exercise their own judgments 
in matters such as personal status and education. On the other hand, Christians and Jews were essentially 
considered and treated as inferior subjects within the state institutions.  The Ottoman state acknowledged 
that Jews and Christians had a legal right to live securely under their protection, and enjoy a large measure 
of autonomy in the conduct of their internal affairs. However, the non-Muslims had to pay higher taxes, 
such as the poll tax (jizya/cizye) for these privileges. Although some non-Muslims held senior positions at 
the Palace and some as advisors, physicians and translators, as a general rule they could only hold any of 
these positions as subordinate to a Muslim superior.  Nevertheless, the Ottoman rule was considered to 
be fair enough to all its subjects and it was not unheard of legal disputes between non-Muslims and/or 
non- Muslims and Muslims to be presented to the Islamic Court of Law for a fair judgment (Aral, 2004, p. 
475). 

Christian Communities in the Ottoman Empire 

We come across a Christian population in the Ottoman Empire right from the establishment of the 
Ottoman rule. So much so that “during the fourteenth and fifteenth centuries, non-Muslims formed a 
majority of Ottoman subjects “(Avigdor Levy, 1994, p. 16). Although sizeable conversions to Islam cannot 
be ruled out the fact remains that since the fourteenth century the Ottoman rulers appointed Christian 
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advisors in order to change the ruling system from nomadic to centralised bureaucracy. In those early 
days, new converts to Islam and even non-Muslims played a prominent role in the administration, the 
military. The fifteenth century witnessed the conquest of Constantinople (Istanbul) by Mehmet II (1451-
1481) who gave his permission for the Greek Orthodox Church to continue in Istanbul as some argue that 
this was done in view of the Islamic tradition expecting respect for the other monotheistic religions and 
others that it was done as a political move to further extend the separation between the catholic and 
orthodox church (Arkanis, 1952, p. 236). At this point it is important to mention that ‘Greek’ is not used 
in its modern narrow sense as a nationality but to describe the remaining Christian population from the 
Byzantine Empire which was locally named as ‘Rum’ or belonging to the Roman Empire.  

During the sixteenth century, with the conquest of the Middle East and North Africa, Muslims began to 
outnumber non-Muslims in the empire as a whole. With the growing number of Muslim subjects 
traditional Muslim values started to follow the majority’s views and as a result the Ottoman society 
became more conservative (Kunt, 1982, pp. 63-65). On the other hand, non-Muslims continued to 
represent local majorities, and they constituted an important segment of the population as a whole in 
many important areas, most notably the Balkans until the final days of the Empire. 

Although this article will only mention ‘Christians’ as a general term it should be noted that Christians 
were divided in several religious denominations and geographical provenance. Ortaylı describes this 
particular millet set up as belonging to religion and denomination which illustrates itself in the form of the 
Slavic, Albanian, Arab, Armenian and Hellenic, geographical elements and Orthodox, Catholic, Protestant  
religious elements in the naming of the Christian group. (Ortaylı, 2003, p. 30) 

The Jewish Community in the Ottoman Empire 

As opposed to the Christian diversity, the Jewish community in the Ottoman Empire was made up mainly 
by the expulsed Iberian Jews, the Sephardim, the Karaim (Jews who accept only the written word of the 
Old Testament), and the local Jews, the Romaniots with very few Ashkenazi Jews fleeing their own 
countries in Europe. The Iberian Jews were the refugees from Spain and Portugal fleeing the Inquisition 
in 1492.  After their official expulsion from Spain, the Iberian Jews dispersed to various parts of the world 
such as Portugal, the Kingdom of Navarre, Provence, North Africa, Italy, and the Ottoman Empire. The last 
became a haven for the Sephardic refugees after the European countries closed their doors to them and 
discriminatory policies were implemented. Avigdor Levy estimates that the Sephardic migration to the 
Ottoman Empire which had started before 1492, accelerated with the addition of the new European 
expulsions (Avigdor Levy, 1992, p. 4).  

The first settlements of Jews from the Iberian Peninsula were in Istanbul, Salonica, Safed and Jerusalem. 
Both Salonica and Istanbul were port cities and therefore prime targets for the new immigrants (Avigdor 
Levy, 1992, p. 5). Safed and Jerusalem have been pointed out by several scholars as two of the main 
attractions of the Ottoman Empire as a new home. That is, its proximity to and later its rule over the Holy 
Lands meant that the Jews who wanted to travel to the Holy places would not need special passes (Avigdor 
Levy, 1992; Lewis, 1984; Shaw, 1992). This was an attractive novelty because in Spain and some other 
European countries Jews needed a special pass in order to travel even within the country's boundaries or 
in order to settle where they wanted. In contrast, in the Ottoman Empire they were free to travel and 
settle anywhere they liked with the permission to organize their communities according to their own 
religious laws and traditions (although there have been exceptions to the rule with the Ottoman 
resettlement policies called sürgün 'exile', which were implemented for demographic or economic 
reasons rather than discriminatory reasons). Added to the lure of social freedom were the trade facilities 
the vast empire provided. After all, the new settlers would be at the centre of the international silk and 
spice trade routes of the time. Their close family networks soon turned this sort of operation into a 
flourishing international trade. The attraction for the host country was the refugees’ economic utility and 
because they did not pose a political threat like the Christian citizens who showed their dislike of the 
Islamic rule by almost always identifying and siding with Christian Europe's demands and in return asking 
for special protection from various European kingdoms, and later on nation states. Moreover, as Lewis 
points out, Jews did not compete in the religious context (Lewis, 1984, p. 86). 
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During the fifteenth and sixteenth centuries the Jews of the Ottoman Empire, which "was among the most 
advanced and well-administered states in the world" (Avigdor Levy, 1992, p. 15), prospered financially 
and culturally. The considerable economic prosperity resulted in a rich cultural life which made Salonica, 
Istanbul and Safed the centres of Jewish intellectual activities of the time. Among other things, the first 
printing press of the Ottoman Empire was established in 1493, in Istanbul by the two Nahamias brothers. 
In 1494 they published the first book in the Ottoman Empire: Arba'ah Turim (The Four Columns), a code 
of laws by Rabbi Jacob Ben Asher (ca.1270-1340) of Toledo (Avigdor Levy, 1992, p. 38). 

The Ottoman Empire started its decline during the 17th century due to several reasons such as the over 
expansion of its territories and as a result the problematic administration; the discovery of the New World 
and later on the conquest of the Americas which injected new gold into the European market; the new 
trade routes shifting the importance of the Mediterranean.  When the Ottoman Empire started to lose 
some of its ports to the European powers the Greeks and Armenians replaced the Jews as go-betweens, 
interpreters and later on as traders in the Ottoman Empire. These events followed by inflation, unrest and 
the rebellion of some governors in the periphery led to the steady decline of the Ottoman Empire's central 
authority and with it its Jewish subjects who were so closely linked to its economic and social webs. The 
economic decline of the elite affected the whole Jewish community. Because of its social structure, the 
Jewish social institutions such as schools, hospitals, etc., lost part of their financial support. Spiritual and 
intellectual decline mirrored the material decline. From the Muslim point of view, Jews lost their 
credibility and Greeks and Armenians, with the additional help of European protection, started to fill the 
deserted official positions. 

By the eighteenth century, when the Tanzimat Reforms started the dispersed Jewish communities in the 
Ottoman Empire were converging in the more central urban areas such as Bursa, Istanbul, Salonica, 
Edirne, Damascus and Cairo. These reforms were the first attempt to follow the example of the West in 
the modernization of the military and the bureaucracy.  In particular, France was perceived as an ideal 
model for modernization and development because of the continuous contact between the two states 
since the rule of Selim II (1789-1807). As a general rule, the reforms aimed at reorganizing and improving 
the administration, economy, and society in the empire.  They began with the Imperial Edict of the Rose 
Chamber of 1839 (Hat-ı Serif-i Gülhane), where the state introduced equal civil and legal rights among its 
citizens irrespective of religion. In fact, by 1855 these went as far as compulsory conscription of the 
religious minorities in the military service as full-fledged subjects (Lewis, 1961, p. 331). But the non-
Muslim minorities continued to avoid military service by paying a special tax called bedel-i askeriye 
‘military service price/cost’.  It was not until 1910 that this special tax was abolished and all male non-
Muslim subjects were expected to do their military service along with their Muslim compatriots (Shaw, 
1992, p. 156; Rodrigue, 1990, p. 32).  

The Imperial Edict of the Rose Chamber was followed by a second Reform Edict in 1856 (Islahat Fermanı). 
The implementation of these two Edicts meant the end of the millet system since the aim was to 
“integrate the minorities and neutralize their claims to national independence” (Karpat, 1959, p. 11). 

Arising from the ideological discourse of the European Enlightenment the state focused its energy on the 
education of the masses. If there were going to be social changes, it had to be through the education of 
the future generations. The educational reforms, which started with the Imperial Edict, introduced the 
idea of a system of secular education. The American Robert College in Istanbul was founded in 1863 by 
American missionaries, followed by the Imperial Lycée of Galatasaray in 1868, as a direct result of these 
reforms (Levy, J. and Cohen, 1992, p. 110). In the educational institutions, such as the Imperial School of 
Medicine, provisions, similar to the military arrangements, were made for the special religious 
requirements of the students (Levy, J. and Cohen, 1992, p. 110). Further on Levy adds:  

"Thus, it is important to note that the first organized effort to modernize and transform Ottoman 
Jewry through education came from the state; and its main purpose was similar to that which 
guided the government's efforts in creating a modern-oriented Muslim elite, namely state 
service" (ibid., p. 111). 
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The Alliance and Christian Missionary Activities 

The legal and political emancipation of the West, in the post-Enlightenment era, helped by early industrial 
capitalism, had transformed Western societies including their Jewish citizens. These latter's 
embourgeoisement resulted in their preoccupation with the fate of the less fortunate Eastern Jewry.  

Similarly, the Christian missionary activities started based on the view that “western civilization and 
Christianity were two aspects of the same gift which they were commissioned to offer to the rest of 
mankind” (Cragg, 1959, p. 5). The missionaries approach to the Eastern Christian enlightenment was in 
tandem with the then fashionable view of the supremacy of the Western culture and values embedded 
in a discourse of racial and moral superiority. In other words, not only were they entitled to civilize them 
but they had a moral duty to do it. 

The concept that the European powers had the right to undertake a ‘collective protectorate’ over 
Ottoman Christians was a product of the Paris Conference of 1856.  

“Implicit in this assumption was the seed of another that the European powers also had the right 
to direct or supervise the course of Ottoman reforms. These were not reforms as the Ottomans 
understood them (which were reforms for all), but administrative and judicial changes specifically 
directed towards the benefit of the Christian minorities” (Salt, 1993, p. 44). 

The Ottoman Empire was very attractive for the missionary field works with its minority mosaic, in 
particular, with Istanbul (Constantinople), once the centre of eastern Christianity and its numerous 
Christian denominations.  

The relationship between the Ottoman State and the missionaries was at the very least guarded because 
of the lack of trust between them.  The fact that the missionaries were disseminating controversial 
information abroad thus provoking anti-Ottoman, or better still anti-Muslim sentiments was a major 
setback from the Ottoman point of view (Deringil, 1993, p. 13). 

With the outbreak of the Crimean War (1853-1856), European presence increased in the Middle East and 
the issue of minorities' rights in the Ottoman Empire became very important to the West. The European 
states negotiated, pressurized the Sublime Porte and obtained the same civil rights reforms applied to the 
Muslim citizens for the Christian minorities. In the absence of a Jewish state to defend and protect the 
Jewish rights, the Alliance Israélite Universelle (hereafter, the Alliance), a French Jewish organization 
founded in 1860, took this task upon themselves. According to Rodrigue "the aim of the organization was 
to fight persecution and to bring about the emancipation of the Jews in those countries where it had not 
been yet achieved" (Rodrigue, 1990, p. XI). Further on he adds that this aim was modeled on "the idealized 
image of the emancipated Western Jew" (ibid. p. XII) who would 'regenerate' their Eastern brothers 
through the mission civilisatrice of the Alliance. The regeneration was to be transmitted via schooling in 
the "language of 'civilization' par excellence" (ibid. p. XIII), namely, French.  Similar to the missionary 
approach, the Alliance's Eurocentric approach to the East or 'the Orient', common to the period, is clear 
in their perception of the surrounding mainstream culture.  

Until the early nineteenth century the religious establishments held dominant political and social power 
in each community they represented. In the case of the Ottoman Jews, the Tanzimat reforms followed by 
the intrusion of the Alliance with their modern and secular ideologies were not in the interest of the 
already established powerful religious elite. The secular education which was the main interest of the 
Alliance was in direct opposition to religious education and authority. The previous restrictions the 
different religious minorities had were in a way barriers erected to stop a two-way circulation: no one in, 
no one out. That is, the special legislation which had regulated for example, the specific dress code or the 
protection tax the Jewish community had to pay was a tool to keep them together inside the parameters 
of the Jewish faith as much as to exclude them from the dominant community. Since these discriminatory 
provisions were not life-threatening and did not limit movement, one could look upon them as a defense 
mechanism against the cultural/religious assimilation into the mainstream community. Thus, the new 

parameters −the Tanzimat Reforms and the secular influence of the Alliance − led to conflict among the 
reformers and traditionalists. 
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 Ortaylı, suggests that since Jews in the Ottoman Empire were not exposed to Western ideas of 
nationalism at the same time and force as the Christian minorities they did not develop or were “slow to 
accept nationalism as an abstract notion to be applied in practice”. Especially since the Alliance’s ideology 
was “primarily assimilationist and antinationalist” (Ortaylı, 1994, p. 528). 

 

Both Ortaylı (1994) and McCarthy (1997) agree upon the fact that the missionaries and the Alliance 
activities increased towards the end of the nineteenth century with the major difference that the 
missionaries focused on nationalism through education:  

“The missionaries nevertheless contributed greatly to the development of 
nationalism .. .(McCarthy, 2005, p. 69). Missionary schools did make the Christians more literate 
and more educated, which cannot but have heightened feelings of superiority. The schools also 
became a gathering place of revolutionary nationalists. Students who learned nationalist 
doctrines and sense of Christian superiority in the schools and translated them into action. 
Bulgarian revolutionaries, openly credited the American Robert College for its place in their 
successful revolution, and the president of the college was given a Bulgarian medal “(McCarthy, 
1997, p. 206) 

The Alliance, albeit with an Orientalist approach, was genuinely interested in the cultural advancement of 
their co-religionists. McCarthy (1997, p. 205) mentions the issue of linguistic diversity and its support in 
the nationalistic sentiments awakening within the minorities who all spoke different languages.  It is 
important to point out that while the Christian minorities’ languages had a specific link to certain national 
entities, the Jewish population who spoke mainly a variety of Spanish, namely Judeo-Spanish, did not 
associate itself with the existing modern Spanish state itself. Therefore whilst the Christian minorities 
developed their nationalistic ideologies the Jewish minority national consciousness developed later with 
Zionism and even then not in the same vein. 

The beginning of the twentieth century is marked by the Young Turk revolution and the second 
constitutional period (1908-1918) (Lewis, 1961, p. 207). On the international scene, it coincides with the 
surge of Zionist activities in Europe. That is, Zionism as the claim for an independent Jewish state in the 
land of Palestine before World War Two, as opposed to  the recent interpretation in the form of support 
for the State of Israel . In 1897, at the first Zionist Congress in Basel the aim of the movement was defined 
as the establishment of a Jewish state in Palestine for the dispersed Jewish nation. According to Yetkin 
this movement did not find many sympathizers among Turkish Jewry who had stayed loyal to their host 
country for four centuries (Yetkin, 1992, p. 131). The response of the Turkish community is not very 
surprising when it is examined in the light of the Alliance's Enlightenment and emancipation ideology of... 
dissolving corporate communities and gradually integrating the Jews into the 'national' life of their 
respective countries..." (Rodrigue, 1990, p. XI). In other words, the corporate identity of the minorities 
had to be pushed back to the private sphere, while the secular national identity, common to all the citizens 
was brought to the public centre. The integration of Jews in their respective countries' ideology was in 
contradiction to the nationalist Zionist movement's ideology of creating an independent Jewish state in 
Palestine. However, both Rodrigue and Benbassa reject the generally upheld view that Zionism did not 
have a significant response from Turkish Jewry (Rodrigue, 1990; Benbassa, 1993). Both agree that the 
success of Zionist ideology was far-reaching within the lower income classes of Jews in the Ottoman 
Empire in response to the failure of the Alliance in reaching their target of rejuvenating and emancipating 
these same people. The economically deprived part of the community who could not continue with their 
education found instead moral support in Zionist ideology which was offering them the idea of an 
egalitarian society in Palestine. Moreover, Zionism offered the young, in particular, a self-respect they 
lacked, a positive collective identity compared with the negative stereotype image the Jew had in Turkey. 
According to Rodrigue, Turkish Zionism, rather than focusing on emigration to Palestine, concentrated its 
efforts on a 'cultural revival' which was supported by the concept of a Jewish nation with its own particular 
language, namely, Hebrew (Rodrigue, 1990, p. 136).  
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At another level, while part of the Turkish Jewish community took sides with the Young Turks and the 
succeeding Turkish Republic (1923) with the conviction that they would be an accepted part of the Turkish 
nation and would be active in the national changes, others saw this process as the disintegration of their 
own particular identity and preferred the Zionist stand. Benbassa concludes that, added to the socially 
displaced and those opposed to integration, were the disappointed masses who realized that at the end 
of the day although equal citizens on paper, they were still discriminated against because of their religious 
differences. It is the combination of these factors which allowed Zionist ideology to flourish in the Turkish 
Jewish community (Benbassa, 1993).  

Notwithstanding the dismal community picture Angin paints in the mid-twentieth century (Angin, n.d., p. 
11) and which is not very different from Kesnin-Bey's approximately a century earlier, the general 
understanding is that within a few decades Alliance education had come to fruition. The Turkish Jewish 
intellectual elite sided with the Young Turk movement which aimed to establish a united Ottoman-Turkish 
nation, with equal civil rights regardless of the ethnic or religious identities of its citizens (Yetkin, 1992, p. 
145), following the Western national paradigm. Despite their general liberal tendencies, the nationalist 
fervour of the subject people of the Empire, including the Turks themselves, directed the Young Turks' 
policies (influenced mainly by the French enlightenment discourse) towards the Turkification of the non-
Turkish Muslims (Lewis, 1961, p. 215). On the other hand, the non-Muslim minorities were excluded from 
the new Turkishness especially by Gökalp, the national writer who gave the theoretical framework of the 
new Turkish identity (Akçam, 1995, p. 24).  

Various claims have been put forward in connection with the role of religious minorities in the Young Turk 
movement. According to Lewis, "Ottoman non-Muslims played a small and diminishing role in the 
movement and the regimes that grew out of it; foreigners hardly at all" (Lewis, 1961, p. 208). 
Nevertheless, Yetkin maintains that because of the similar fate of the Muslim and the Jewish population 
during the decline of the Ottoman Empire, that is, the economic and cultural decline in both communities, 
the Ottoman Jews identified more with the ideological aims of the Young Turks. Both communities were 
suspicious of the Christian powers. The Jews had the distant common memory of the persecution they 
suffered at the hands of the Christian rulers; the Muslims had the fear of the separatist ideologies which 
were threatening the future of the country. The self-interest of both communities coincided, in the sense 
that both had something to gain from the new national reforms (Yetkin, 1992, p. 167), in contrast with 
the Christian population which was facing the danger of losing the protection of the European powers.  

The Jewish community, in contrast to the numerically strong, and many areas densely concentrated, 
Greek Orthodox and Armenian communities, were practically everywhere throughout the empire as a 
small minority, which could not possibly entertain separatist ambitions.  Moreover, the Christians, 
including the small Catholic and Protestant communities, had strongly committed European patrons in 
the form of European Christian states whereas the Ottoman Jews did not have a state from which they 
could expect some support thus, they gave themselves hole heartedly to the new Young Turk ideology.  

The Jews, like the other segments of the Ottoman society, were caught up between the conflicting forces 
of traditionalism and modernity and between the Ottoman patriotism and separatist nationalism.  During 
the nineteenth century, Ottomanism had visibly been the preferred option for the most politically minded 
Jews, and continued to adhere to this idea until the very end of the Ottoman Empire. 

“Ottoman Jews convinced that the continued existence of the empire, in which they had on the 
whole prospered, offered the best guarantee of security. Salvation, it was argued, lay not in the 
creation of a Jewish colony in an obscure corner of the empire, but in a restoration of Ottoman 
power and prosperity” (Macfie, 1998, p. 35). 

By 1890, the Ottoman Jews, notably those from the Balkans, appear to have gained a degree of political 
consciousness, due to the spread of nationalist ideologies in the Ottoman Empire. This eventually led a 
part of them to espouse Zionist ideas. Modernization had increased familiarity of growing numbers of 
Ottoman Jews with the ideas of political Zionism. Zionism was the only mass movement that could bridge 
the gap between tradition and modernity.  Within Zionism there were currents that stressed a cultural 
revival rather than a political one, and since the establishment of a Jewish state was not an imminent 
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possibility, the contradictions between Zionism and Ottomanism did not appear unbridgeable (Avigdor 
Levy, 1994, p. 117). 

Zionism, although a national movement, was perceived by Ottoman Turkish intellectuals and officials as 
something different. In their mind, the familiar forms of separatist nationalism were those of the Greeks, 
Bulgarians, and Armenians, with their underground committees and armed struggle, but the activities of 
the Zionist movement, always conducted in diplomatic, political and economic terms. Due to that Zionism 
did not elicit significant reaction, on the contrary to what is believed (Ortaylı, 1994, p. 532). 

During the last two decades of the Ottoman Empire, the handful of Jews who were involved in general 
state politics usually supported mainly Ottomanism, and then Turkish nationalism, acted on a strictly 
individual basis. The vast majority of Jews in the Ottoman Empire appears to have remained largely 
indifferent to any direct political involvement.  

In conclusion, it is possible to argue that the educational movements which were started by the Western 
missionaries and the Alliance had a different outcome for the Christian and Jewish communities within 
the Ottoman Empire. Whether it was the lack of a linguistic association with a specific country, the 
demographic distribution or the lesser of two evils attitude of the Jews, at least at the beginning of the 
Young Turk movement they favored the idea of a secular Ottoman state. On the other hand, the Christian 
population fuelled by the missionary education disseminating the new nationalistic ideologies aspired for 
their own independent states. 

Conclusion 

Given the two foreign educational interferences, namely the Christian missionary and the Alliance Israelite 
Universelle activities, on the Ottoman minorities we suggest that the two communities reacted differently 
to the new ideas of nationalism. The Christian minorities supported by other Christian nation states caught 
on the idea of having their independent nation states whereas the Jewish community lacked of such 
support. Moreover, whilst the Christian missionaries supported separatism and independence for the 
Ottoman Christians, the Alliance held the French secular nationalistic ideas and concentrated their efforts 
on improving the community’s future and their integration to the Ottoman State. 
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Özet: Gastronomi turizmi, bir yiyecek veya içecek ürününü denemek veya bu ürünün üretilmesini görmek amacıyla, 
yiyecek içecek üreticilerini, restoranları, yiyecek veya içecek festivallerini ziyaret etmektir. Bununla birlikte yiyecek ve 
içeceklerin üretim aşamalarını görmek veya alanında uzmanlaşmış bir şefin ellerinden yemek yemekte bu konu 
içerisinde ele alınmaktadır. Gastronomi kentler için de farklılık yaratan bir özelliktir. Tekirdağ ili, doğal, tarihi, kültürü 
ve gastronomisi ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Tekirdağ ilinde gastronomi turizmini 
araştırmaktır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış. Tekirdağ ilini ziyaret eden 
turistlere yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Tekirdağ’a gelen tüm turistler, örneklemini ise; 
Tekirdağ ilini ziyaret eden 315 turist oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, Tekirdağ’da yöresel lezzetler olarak 
sırasıyla köfte, rakı, kiraz, şarap ve üzümdür. Turistler Tekirdağ ilinin sahip olduğu varlıklardan sahili, gastronomisi ve 
sanayisi ile ön planda olduğunu düşünmektedirler. Turistler, Tekirdağ ilinin gastronomisi ile ilgili bilgileri, kulaktan 
dolma,  internet, medya, yemek programları/kitaplardan edinmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Tekirdağ, Turizm, Gastronomi, Yöresel Lezzetler 

Gastronomy Tourism in Tekirdağ Province: A Research on Local Delicacies 

Abstract: Gastronomic tourism is to visit food and beverage producers, restaurants, food or beverage festivals to test 
food or beverage product or to see the production of this product. However, seeing the process of producing food 
and beverages, or eating food from a chef specialist in his/her field, is considered in this regard. Gastronomy is also a 
feature that makes a difference for cities. Tekirdağ Province has an important tourism potential with its nature, 
history, culture and gastronomy. The aim of this study is to investigate gastronomy tourism in Tekirdağ Province. 
Survey technique from the quantitative research methods have been used in the research. Face-to-face survey 
method has been applied to the tourists visiting Tekirdağ. The population of the research consists of all the tourists 
coming to Tekirdağ and the sample consists of 315 tourists visiting the Tekirdağ Province. As a result of the research, 
local flavors in Tekirdağ are meatballs, rakı, cherries, wine and grapes, respectively. The tourists think that Tekirdağ 
Province stands out with its coast, gastronomy and industry among the assets that it owns. The tourists have learned 
about the gastronomy of Tekirdağ Province from hearsay, internet, media, food programs/books. 

Key Words: Tekirdağ, Tourism, Gastronomy, Local Delicacies 

GİRİŞ  

Günümüzde rekabet firmalar ve ürünleri aşarak şehirler ve ülkeler düzeyine kadar ulaşmıştır. Bu açıdan 
bakıldığında kendisine avantaj sağlamak amacıyla şehirler bir marka haline gelebilmek için en iyi 
özelliklerini belirleyip bunlardan yararlanmaları gerekmektedir. Aslına bakıldığında her şehir bir marka 
haline gelme potansiyeline sahiptir. 

  Tekirdağ ili, doğal güzellikleri (Kastro, Uçmakdere, Kumbağ, Marmara Ereğlisi, Gaziköy vb), tarihi (Rakoczi 
Müzesi, Hora Feneri, Çorlu Kalesi vb ), ve kültürel değerleri (Gastronomi, el sanatları, edebiyat, müzik, halk 
oyunları vb.) ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Milattan önceki çağlara kadar uzanan geçmişi ile 
Tekirdağ ili Makedonlara, Perslere, Roma ve Bizans hükümdarlığına ev sahipliği yapmış ve ardından 1357 
yılında I. Murat tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ayrıca 1703 yılında Avusturya 
İmparatorluğuna karşı bağımsızlık mücadelesi vermiş olan Macar Prensi Rakoczi’ye de ev sahipliği 
yapmıştır. Yaşanan tüm bu olaylar zengin bir geçmiş ile birlikte zengin bir kültür ve sanatı yansıtmaktadır. 
Ayrıca Tekirdağ ili gastronomisi ve yöresel lezzetleri ile zengin bir yemek kültürüne sahiptir.   
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Tekirdağ ili sahip olduğu turizm potansiyelini ancak yeterli turizm arzına, yani turizm işletmelerine sahip 
olursa değerlendirebilir. Bu açıdan ilde turist ile turizm işletmeleri arasında pazarlama, yöreye yönelik 
paket tur hazırlama ve aracılık yapacak seyahat acentelerinin sayısı 62’ye ulaşmıştır (www.tursab.org.tr). 
Yine gelen turistlerin konaklama ihtiyacını karşılayabileceği turizm işletme belgeli tesislerin sayısı 23’e ve 
yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılayabileceği turizm işletme belgeli birinci sınıf lokanta sayısı 4’e ulaşmıştır 
(www.tekirdagkulturturizm.gov.tr). Bunların dışında ilde günübirlik tesis, hediyelik eşya, ulaştırma, 
eğlence, rekresyon,  belediye belgeli konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri mevcuttur. Bu çalışma ile 
Tekirdağ ilinin gastronomi turizmi potansiyeli incelenerek yöresel lezzetlerin ziyaretçiler tarafından nasıl 
algılandığı saptanmaya çalışılmıştır. 

1. GASTRONOMİ TURİZMİ 

Gastronomi kavramı ile ilgili alan yazından farklı tanımlar bulunmaktadır. Gastronomi insanların yemek 
yeme işlemleri ile bu yemeklerin tatlarından oluşan bir kavramdır. Gastronomi destinasyon bölgelerinde 
kültürel çekicilikler arasında yer alarak destinasyona farklılık kazandırmaktadır. Bu kapsamda gastronomi 
turizmine verilen önem destinasyon imajı için gittikçe önem kazanmaktadır (Gökdeniz, vd., 2015). 
Gastronomi turizmindeki amaç gidilen destinasyona has olan lezzetleri tatmak, yemeklerin üretilmesini 
görmek ve yemek yapılan özel alanları görerek turistleri destinasyona çekmektir. Turistlerin bölge 
seçimlerinde destinasyonun kendi lezzetleri önem arz etmektedir. Çünkü insanların temel ihtiyaçlarından 
biri olan yeme-içme insan yaşamında önemli bir yer tutmaktadır (Zengin, vd., 2015). 

Yemek yeme Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde de olduğu gibi temel ihtiyaçlar arasında yer almaktadır. 
Bu sayede gelişen yiyecek-içecek endüstrisi ile insanların bir bölgeden başka bir bölgeye gitmelerine ortam 
hazırlamıştır. Ayrıca yemek yeme fizyolojik ihtiyacın yanında gidilen yöreye has lezzetler tatmak isteyen 
turistlerden oluşmaktadır (Birdir ve Akgöl, 2015). Bunun yanı sıra gastronomi turizmi bazı kaynaklarda 
kültür turizmi içerisinde yer alsa da insanların seyahatleri süresince yeme-içme ihtiyaçları olduğundan 
dolayı turistik ürün çeşitlerinde kendine yer bulmuş bir kavramdır. Bunun nedeni insanların ilk veya ikinci 
tercih niteliğinde olan yeme-içme gelmesinden kaynaklanmaktadır (Serçek ve Serçek, 2015). 

Gastronomi turizmi tarıma dayalı bir turizm olduğundan dolayı yerel halka gelir sağlayıcı etkisi 
bulunmaktadır. Böylece ekonomik refah düzeyinin yükselmesi ve kişi başına düşen gelirin artmasına ortam 
hazırlayıcı bir rol üstlenmektedir. Seyahat edilecek bölge seçiminde bölgenin yeme-içme kültürü turistin 
seyahat motivasyonun etkileyecek ve tercih sebepleri arasında yer alacaktır (Acar, 2016). Turistin 
destinasyon seçiminde gitmek isteyeceği bölgeyi ziyaret etmeye motive eden faktörler o bölgenin kendine 
has olan çekicilikleridir. Bir destinasyonu diğer bölgelerden ayırt eden bu çekicilikler arasında yer yemek-
içmek kültürü turisti cezbedici bir unsur halindedir. Bu bağlamda destinasyonun pazarlanmasında yeme-
içme kültürü önem arz etmektedir (Cömert, 2014). 

Turizm kavramı bölgeye gelen turistin ihtiyaçlarını karşılayarak misafirlere eşsiz deneyimler kazandırarak 
tatmin etmektir. Bu süre boyunca turistlerin gidilmiş olan destinasyondaki yeme-içme kültürlerini o 
kültüre has bir şekilde tatmak için yapılan seyahatler gastronomi turizmi içerisinde yer almaktadır. Bu 
turistlerin tatmin olarak destinasyondan ayrılmalarına ve daha sonraki zamanlarda tekrar tercih 
etmesinde önemli rol oynamaktadır (Sarıışık ve Özbay, 2015). Bütün bu açıklamalardan yola çıkarak 
turistin yeni yiyecek-içecek kültürleri keşfetmek ve bunun yanı sıra yeni tatlara hakim olmak isteyen 
bireylerin tercih ettiği bir kavram haline gelmiş olan gastronomi turizmi turistler için vazgeçilmez bir 
konumdadır (Çevik ve Saçılık, 2011). 

2. TEKİRDAĞ MUTFAK KÜLTÜRÜ VE YÖRESEL LEZZETLER 

Tekirdağ’ın bulunduğu konumdan dolayı ve iki kıtayı birbirine bağlayan bir köprü olmasından dolayı zengin 
bir mutfağa sahiptir. Anadolu’dan gelme yiyecekler ile birlikte bulunduğu bölgenin tatlı çeşitleri, sebze 
yemekleri ve meyveler ile birlikte çok sayıda yiyecek çeşidi bulunmaktadır.  
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2.1. Tekirdağ Köftesi 

Tekirdağ ilinin bulunduğu Trakya Bölgesinde en ünlü köfte ismini şehirden alan Tekirdağ Köftesidir. Bunda 
Tekirdağlı işletme sahiplerini payı oldukça fazladır. Marka tescili bu köftenin namı Türkiye’ye yayılmıştır. 
Tekirdağ köftesinin tadının altında köftenin yapımından pişirilmesine kadar takip edilen dikkatli bir süreç 
oluşturmaktadır. Köfteye yapılacak olan hayvanın eti sinir kalmayacak şekilde önce parçalanarak kıyma 
haline getirilir.  Bu el mahareti gözetilerek yapılan bir aşamadır malzeme sıralamasında ekmek soğan ve 
sarımsak kıyma haline gelen etle karıştırılarak hazırlanmış olur. Bunları yapacak olan ustaya göre kıyma 
makinesinde de gerçekleştirilebilir ve daha sonra hazırlanmış olan kıymanın içerisine kimyon,  karabiber, 
tuz dışında başka bir baharat eklenmez. Hazırlanmış olan bu kıyma bir süre dinlendirilir ve el ile şekil 
verildikten sonra mümkünse odun ateşinde pişirilir. Tekirdağ köftesinin kendine has yumuşak bir yapısı 
vardır. Servis edilirken yanına genel olarak piyaz, acı sos ve ızgara edilmiş domates ve yeşil biber 
konulmaktadır. Güzel bir tabak dekoru ile servis edilmektedir (www.trakyaturizmrotası.com/tr ). 

2.2. Tekirdağ Rakısı 

Rakı denildiği zaman akla ilk gelen Tekirdağ ilidir. Rakı aynı zamanda Tekirdağ’ın milli bir içki türüdür. Eski 
zamanlardan bu günümüze kadar birçok farklı kültürde bulunan bu rakı üzümün mayalanarak damıtılması 
ile ve içerisine koku vermek amacıyla sakız, anason gibi ürünlerin katılması ile üretilen bir içkidir. Tekirdağ 
ili kendi ismi ile anılan bir rakı markasına sahip olup Tekirdağ merkezde rakı üretim tesislerinin yer alması 
ile adeta rakıya ev sahipliği yapmaktadır (www.trakyaka.org.tr ). 

2.3. Üzüm Suyu 

Dünya üzerinde bağcılık için elverişli olan kuşak içinde yer alan Trakya bölgesi şarap üretiminde ve Üzüm 
suyu yapımında Türkiye'nin belli başlı bölgelerinden birisidir. Trakya üzümlerinden elde edilen üzümün 
kendi suyu çok sağlıklı ve lezzetlidir. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen üzümün 
suları kan yapıcı özelliğinin yanı sıra insan vücudunda çok fazla hastalığa kalkan oluşturulmaktadır. Ayrıca 
kişileri kanser riskine karşı korumaktadır. Bu Enstitü de üretilen üzüm suları hiçbir koruyucu madde 
içermemektedir. Yüzde yüz doğal olmakla birlikte iki yıla kadar bozulmamaktadır. Bu üzüm suyu Tekirdağ 
da ki market ve restoranlardan kolayca alınabilir ( www.trakyaka.org.tr ). 

2.4. Hayrabolu Tatlısı 

 Bu tatlının ismi Tekirdağ ilinin ilçesi olan Hayrabolu'dan gelmektedir. Asıl söylenişi ‘Hayrabol’ tatlısıdır. 
İçerisinde bolca peynir, un veya irmik ve yumurta bulunan tatlı Tekirdağlıların favori tatlılarından biridir. 
Bol şekerli ve kalorili olan bu tatlı yaşlılar tarafından çok tercih edilmemektedir. Damak zevki olan kişilere 
farklı bir lezzet sunmaktadır ve şekil olarak Kemal paşa tatlısına benzemektedir. Ancak bu tatlıdan boyut 
olarak biraz daha büyük ve içerik olarak lezzeti farklıdır. Bu tatlı yani Hayrabolu tatlısını yiyecek olan kişinin 
İsteğine göre tahin, fındık ve kaymak ile servis edilmektedir. Bu lezzeti tadan misafirler tarafından çok 
beğenilmektedir (www. trakyaturizmrotasi.com). 

2..5. Malkara Peynirleri 

 Malkara hem yerli halkının beslenme kültüründen hem de göç almış olduğundan dolayı bölgede çok 
varlıklı bir yemek ve geleneksel gıda bolluğu bulunmaktadır. Bu kültüre Malkara açısından baktığımızda 
Malkara süt ürünlerine değinmeden geçmemek gerekir. Son yıllarda Malkara da üretilen süt mamulleri 
ulusal düzeyde tanınmakta ve tüketici tercihleri açısından raflarda aranmaktadır. Tekirdağ genelinde hatta 
Trakya bölgesinde hayvancılık ve süt üretimine yönelik olarak kurulmuş birçok süt işletmesi Malkara 
ilçesinde bulunmaktadır. Malkara ilçesinde üretilen ürünler arasında en tanınırı ve en önemlisi de, Malkara 
eski kaşar peyniridir (www.tekirdagkulturturizm.gov.tr ). 
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2.6. Zeytin ve Zeytinyağı 

 Şehrin ilçesi olan Şarköy zeytin üretiminde çok önemli bir yer tutar. Bu bölge Trakya Bölgesinde zeytin 
yetişen tek noktadır. Bölgede yetişen kendine özel tada sahip zeytinler özenle tek tek toplanarak doğal 
yöntemler ile işlenerek kahvaltılık diğer değişle sofralık zeytin haline getirilmektedir. Zeytin ve zeytinyağı 
üretiminde ciddi bir turizm potansiyeli taşıyan Şarköy bölge gastronomisi açısından vazgeçilmez bir 
noktadır. Şarköy ilçesinde bu iki ürünü iyi ve kaliteli olarak üreten markalar bulunmaktadır 
(www.trakyaka.org.tr ). 

2.7. Şarap  

 Trakya bölgesinin üç ilinin de sahip çıktığı ürünlerden birisi de şaraptır. Şaraplık bu bölgede tarihtir, 
kültürdür ve gelenektir. Eski zamanlardan günümüze kadar dünyanın her yanına bölgedeki limanlardan 
şarap ihraç edilmektedir ve bu da şarapçılığın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Trakya'da şarap 
konusunda en iyi olan yer tartışmasız Şarköy’dür. Şarap tanrısı Dionysos'un yaşadığı bu topraklar adeta 
şarap üretim merkezleridir. En önemli markalar Doluca, Kayra, Melen, Gülor, Kalpak, Kutman ve Aker'dir. 
Ayrıca bağ bozumu dönemlerinde çevre illerden Şarköy ilçesine şarap tadım turları düzenlemektedir. 
Türkiye şarapçılığının % 30- %40 arasını karşılamaktadır ( www.trakyaka.org.tr ). 

2.8. Tekirdağ Kirazı 

Tekirdağ kirazı, zaman içinde Tekirdağ’ın simgesi olmuştur. Yaklaşık olarak elli yıldır adına festivaller 
düzenlenmekte ve her yıl gerçekleştirilen “Geleneksel Tekirdağ Kiraz Festivali”nde en güzel kirazlar 
gösterilmekte ve çeşitli yarışmalar gerçekleştirilmektedir.Tekirdağ’da eski yöntemlerle, özel olarak 
yetiştirilen ve bir marka haline gelmiş olan Tekirdağ Kirazı lezzeti ile oldukça fazla ilgi görmektedir 
(www.trakyaturizmrotasi.com).  

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

 Bu araştırmanın amacı Tekirdağ ilinde gastronomi turizmini araştırmaktır. Araştirmada nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış. Tekirdağ ilini ziyaret eden turistlere yüz yüze anket yöntemiyle 
veriler Ocak-Nisan 2017 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmanın anketi Aydın (2015)’ın yaptığı 
““Gastronomi Turizmi’ nin Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği” çalışmasından ilgili 
bölümleri alınarak Tekirdağ iline uyarlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Evreni Ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini Tekirdağ’a gelen tüm turistler, örneklemini ise; Tekirdağ ilini ziyaret eden 315 turist 
oluşturmaktadır. Bu araştırma, Tekirdağ ilini ziyaret eden kişilerin gastronomi üzerine edindikleri 
tecrübeleri ve bu tecrübelerden yola çıkarak Tekirdağ, yemek kültürü ve yöresel ürünleri hakkında bir 
takım bulgulara ulaşmak ve Tekirdağ turizm çeşitleri içerisinde gastronomi turizminin etkisini 
değerlendirme isteğiyle yapılan tanımlayıcı ve keşfedici bir araştırmadır.  

3.3. Verilerin Analizi 

 Yapılan bu araştırmada ilk olarak kişilere Tekirdağ ilinin gastronomisi hakkında düşünceleri, deneyim ve 
tecrübelerine dayanan bilgilerin açığa çıkarılması amacı ile uygulanan ankete yönelik tüm veriler için SPSS-
22.00 paket programında frekans analizi yapılmıştır. Frekans analizi yöntemi ile her bir değişken ile ilgili 
olarak kişilerin değişkenlere olan eğilim ve yakınlıkları tespit edilmiştir.  
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4 . ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde ankete katılanların demografik özelliklerine ait (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu,) 
yüzde ve oran dağılımlarına ilişkin bulgulara yer verilmektedir. 

Tablo 1. Misafirlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Değişkenler     Gruplar      Frekans Yüzde (%) 

 
Cinsiyet 

Kadın               153 48.6 

Erkek            162 51.4 

Toplam 315 100 

 
 
Yaş 

18-25 102 32.4 

26-40 124 34.4 

41-60 81 25.7 

61 Ve Üzeri 8 2.5 

Toplam 315 100 

Medeni Durum Evli 159 50.5 

Bekar 156 49.5 

Toplam 315 100 

Eğitim Durumu İlköğretim (8 yıl) 40 12.7 

Lise 154 48.9 

Önlisans 29 9.2 

Lisans 92 29.2 

Toplam 315 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere katılımcıların % 48,6’sı kadın, % 51,4’ü erkektir. Katılımcıların % 32,4’ü 18-25 
yaş aralığında % 34,4’ü 26-40 yaş aralığında % 25,7’si 41-60 yaş aralığında % 2,5’i 61 ve üzeri yaş 
aralığındadır. Katılımcıların medeni durumlarına göre % 50,5’i evli % 49,5’inin ise bekar olduğu 
görülmektedir. Anketin uygulandığı kişilere bakılınca eğitim durumları il ve ortaöğretim düzeyinde 
olanların oranı % 12,7 lise düzeyinde olanların oranı % 48,9 ön lisans düzeyinde olanların oranı % 9,2 lisans 
düzeyinde olanların oranı % 29,2 olduğu gözlemlenmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların Tekirdağ ve Gastronomisi Hakkındaki Görüşleri 

SORULAR ÖRNEKLEM 

Sayı (n) Yüzde 

 Tekirdağ denildiğinde aklınıza gelen ilk yiyecek veya içecek hangisidir?        n       % 

 Rakı  71 22,5 

 Köfte 192 61,0 

 Kiraz 44 14,0 

 Şarap 5 1,5 

 Üzüm 3 1,0 

 Tekirdağ ilinin gastronomi kültürüne ait logosu sizce ne olmalıdır? n % 

 Rakı 60 19,0 

 Köfte 117 37,1 

 Kiraz 112 35,6 

 Şarap 9 2,9 

 Üzüm 17 5,4 

Tekirdağ’ın yemek kültürünü çekici bir şehir olduğunu düşünüyor musunuz ? n % 

Çekici Değil  30 9,5 

 Az Çekici 153 48,6 

 Çok Çekici 132 41,9 

 Size göre Tekirdağ ili sahip olduğu varlıklardan hangisi ile ön plana çıkmaktadır?  n % 
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 Sahili 203 64,4 

 Tarihi Varlıkları 18 5,7 

 Gastronomisi 46 14,6 

 Sanayisi 43 13,7 

 Diğer 5 1,6 

Bir yiyecek-içecek markasını tercih etmenizde en çok hangisi ön plandadır? n % 

 Fiyat 126 40,0 

 Kalite 118 37,5 

 Bilinirlik 15 4,8 

 Güvenilirlik 47 14,9 

 Promosyon 9 2,9 

Bir sanatçının Tekirdağ şehrine ait yiyecek veya içecekleri tanıtmada reklam yüzü 
olması sizin o şehrin markasına olan ilginizi olumlu veya olumsuz olarak etkiler 
mi? n % 

 Kesinlikle Etkiler 76 24,1 

 Etkiler 108 34,3 

 Kararsızım 25 7,9 

 Etkilemez 79 25,1 

 Kesinlikle Etkilemez 27 8,6 

 Yiyecek-içecek hizmetlerinde marka farkındalığı yaratma amacıyla oluşturdukları 
çeşitli etkilerden hangisi sizin için tercih sebebidir? n % 

 Müzik ve eğlence 110 34,9 

 Kültür Sanat Etkinlikleri 56 17,8 

 Festival ve Fuarlar 96 30,5 

 Sportif Etkinlikler 7 2,2 

 Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri 46 14,6 
 
 Tekirdağ iline geliş amacınız nedir? n % 

 Tatil 15 4,8 

 İş 53 16,8 

Eğitim  41 13,0 

 Alışveriş 10 3,2 

 Eğlence 15 4,8 

 Yolculuk 9 2,9 

 Diğer 172 54,6 

 Tekirdağ ili yemeklerine ait bilgileriniz aşağıdakilerden hangisine 
dayanmaktadır? n % 

İnternet  62 19,7 

 Kulaktan Dolma 177 56,2 

 Medya 14 4,4 

 Yemek Programlarından / Kitaplarından 17 5,4 

 Yazılı Kaynaklardan ( Gazete, Dergi, Kitap vb… ) 45 14,3 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılanların Tekirdağ denildiğinde ilk akıllarına gelen yiyecek ve 
içeceklerden, % 22,5’i Rakı, % 61,0’ı Köfte, % 14,0’ı Kiraz, % 1,6’sı Şarap, % 1,0’ı Üzüm seçeneğini 
belirttikleri gözlemlenmiştir. Bu gözleme göre Tekirdağ’ı ziyaret eden veya burada yaşayan insanların 
aklına görüldüğü gibi % 61,0 ile en çok Köfte gelmektedir. Ankete katılanların Tekirdağ’ın mutfak kültürüne 
ait logosu ile ilgili düşünceleri incelendiğinde % 19,0’ı Rakı, % 37,1’i Köfte, %35,6’sı Kiraz, % 2,9’u Şarap, % 
5,4’ü Üzüm seçeneğini belirttikleri gözlemlenmiştir. Bu gözleme göre ankete katılanların belirttiği 
cevaplara göre Tekirdağ mutfak kültürünün logosu % 37,1 ile Köfte olması gerektiği cevabını vermişlerdir. 

 Katılımcıların Tekirdağ yemek kültürünün çekiciliği hakkındaki düşünceleri % 9,5’i Çekici Değil, %48,6’sı Az 
Çekici, %41,9’u Çok Çekici cevabını verdikleri gözlemlenmiştir. Tekirdağ’ın sahip olduğu varlıklardan sahili 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

167 
 

ilk sırada, gastronomisi ikinci sırada, sanayisi üçüncü sırada, tarihi varlıkları dördüncü sırada, ve geri kalan 
diğer varlıklar beşinci sırayı aldıkları gözlemlenmiştir. Herhangi bir yiyecek içecek markasını tercih ederken 
ilk sırada fiyat, ikinci sırada kalite, üçüncü sırada güvenilirlik, dördüncü sırada bilinirlik ve son olarak ta 
promosyon seçeneğini belirttikleri gözlemlenmiştir. 

 Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılan katılımcıların % 24,1’i sevdikleri veya sevmedikleri bir sanatçının 
Tekirdağ şehrine ait yemeklerin ve içeceklerin tanıtımında reklam yüzü olmasının o şehrin markasına olan 
ilgilerini kesinlikle etkilediğini, % 34,3’ü etkilediğini, % 7,9’u kararsız olduklarını, % 25,1’i etkilemediğini, % 
8,6’sı kesinlikle etkilemediğini göstermektedir. Yiyecek içecek markalarının marka farklılığı 
gerçekleştirmesi amacıyla oluşturdukları etkilerden müzik ve eğlence ilk sırada, festival ve fuarlar ikinci 
sırada, kültür ve sanat etkinlikleri üçüncü sırada, sosyal sorumluluk faaliyetleri dördüncü sırada, son olarak 
ta sportif etkinlikleri tercih ettikleri görülmektedir. 

 Tablo 2’de görüldüğü gibi ankete katılan katılımcıların Tekirdağ’a geliş nedenlerine bakıldığında % 4,8’inin 
tatil, % 16,8’inin iş, % 13,0’ının eğitim, %3,2’sinin alışveriş, % 4,8’inin eğlence % 2,9’unun yolculuk, % 
54,6’sının diğer nedenlerden dolayı olduğu gözlemlenmiştir. Tekirdağ ili yemekleri ile ilgili bilgilerinin çoğu 
hangi kaynağa dayanmaktadır sorusuna verdikleri cevaplara göre kulaktan dolma ilk sırada, ikinci sırada 
internet, üçüncü sırada yazılı kaynak, dördüncü sırada yemek programlarından / kitaplarından, ve son 
olarak ta medyadan öğrendiklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 3: Katılımcıların Tekirdağ İli Yöresel Ürünlerine Satın Alma Ve Beğenme Durumları 

Ürünler 
Satın 
aldım 

Satın 
Almadım 

Beğendim Bilgim Yok Beğenmedim Toplam 

Şarap 
f 56 82 118 50 9 315 

% 17,8 26,0 37,5 15,9 2,9 100 

Üzüm 

f 81 29 191 12 2 315 

% 25,7 9,2 60,6 3,8 0,6 100 

Kiraz 

f 94 17 198 6 - 315 

% 29,8 5,4 62,9 1,9 - 100 

 Köfte 
f 91 2 215 2 5 315 

% 28,9 0,6 68,3 0,6 1,6 100 

 Rakı 
f 56 50 160 44 5 315 

% 17,8 15,9 50,8 14,0 1,6 100 

 Boza 
f 32 74 82 101 26 315 

% 10,2 23,5 26,0 32,1 8,3 100 

 Burma Sucuk 
f 28 79 82 97 29 315 

% 8,9 25,1 26,0 30,8 9,2 100 

 Karpuz 
f 55 32 201 26 1 315 

% 17,5 10,2 63,8 8,3 0,3 100 

 Bulama 
f 36 64 112 82 21 315 

% 11,4 20,3 35,6 26,0 6,7 100 

 Ciğer Sarma 
f 20 91 62 121 21 315 

% 6,3 28,9 19,7 38,4 6,7 100 

 Manda Yoğurdu 
f 39 60 133 73 10 315 

% 12,4 19,0 42,2 23,2 3,2 100 

 Zeytin Ve Zeytinyağı 
f 66 55 149 40 5 315 

% 21,0 17,5 47,3 12,7 1,6 100 

 Malkara Peynirleri 
f 61 44 175 31 4 315 

% 19,4 14,0 55,6 9,8 1,3 100 

 Hayrabolu Tatlısı 
f 68 11 217 11 8 315 

% 21,6 3,5 68,9 3,5 2,5 100 

 Peynir Helvası 
f 69 8 229 2 7 315 

% 21,9 2,5 72,7 0,6 2,2 100 

 
Tablo 3’e bakıldığında ankete katılanların Tekirdağ’da üretilen ürünler hakkında bilgi düzeyleri 
incelendiğinde; Ziyaretçilerin, %17,8’i şarap satın aldığını, %26,0’ı satın almadığını, % 37,5’inin 
beğendiğini %15,9’unun bilgisi olmadığını ve %2,9’unun beğenmediklerini göstermektedir. 
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Ziyaretçilerin %25,7’si üzüm satın aldığını, %60,6’sı beğendiğini, %0,6’sı beğenmediğini, %9,2’si satın 
almadığını, %3,8’inin ise bilgisinin olmadığını göstermektedir. Ziyaretçilerin %29,8’inin kirazı satın 
aldığını, %62,9’unun beğendiğini, %5,4’ünün satın almadığını, %1,9’unun ise bilgisinin olmadığı 
görülmektedir. 

Ziyaretçilerin %28,9’unun köfte satın aldığını, %68,3’ünün beğendiğini, %1,6’sının 
beğenmediğini, %0,6’sının satın almadığını, %0,6’sınında bilgisinin olmadığı görülmektedir. 
Ziyaretçilerin %17,8’inin rakı satın aldığını, %50,8’inin beğendiğini, %1,6’sının beğenmediğini, %15,9’unun 
satın almadığı, %14,0’ının bilgisinin olmadığını göstermektedir. Ziyaretçilerin %10,2’sinin boza satın 
aldığı, %26,0’ının beğendiği, %8,3’ünün beğenmediği, %23,5’inin satın almadığı, %32,1’inin bilgisinin 
olmadığını göstermektedir.  Ziyaretçilerin %8,9’unun burma sucuk satın aldığını, %26,0’ının beğendiğini, % 
9,2’sinin beğenmediğini, %25,1’in satın almadığını, %30,8’inin bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin %17,5’inin karpuz satın aldığını, %63,8’inin beğendiğini, %0,3’ün beğenmediğini, %10,2’sinin 
satın almadığını ve %8,3’ünün bilgisinin olmadığını göstermektedir. 

Ziyaretçilerin %11,4’ünün bulama satın aldığını, %35,6’sının beğendiğini, %6,7’sinin 
beğenmediğini, %20,3’ünün satın almadığını ve %26,0’ının bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin %6,3’ünün ciğer sarma satın aldığını, %19,7’sinin beğendiğini, %6,7’sinin 
beğenmediğini, %28,9’unun satın almadığını ve %38,4’ünün bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin % 12,4’ünün manda yoğurdunu satın aldığını, %42.2’sinin beğendiğini, %3,2’sinin 
beğenmediğini, %19,0’ının satın almadığını ve %23,2’sinin bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin %21,0’ı zeytin ve zeytinyağı ürünlerinden satın aldığını, %47,3’ünün bu ürünleri 
beğendiğini, %1,6’sının beğenmediğini, %17,5’inin satın almadığını ve %12,7’sinin bu ürünler hakkında 
bilgisinin olmadığını göstermektedir. 

Ziyaretçilerin %19,4’ünün Malkara peynirlerini satın aldığını, %55,6’sının beğendiğini, %1,3’ünün 
beğenmediğini, %14,0’ının satın almadığını ve %9,8’inin ise bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin %21,6’sının Hayrabolu tatlısını satın aldığını, %68,9’unun beğendiğini, %2,5’inin 
beğenmediğini, %3,5’inin satın almadığını ve %3,5’inin ise bilgisinin olmadığını göstermektedir. 
Ziyaretçilerin %21,9’unun peynir helvası satın aldığını, %72,7’sinin beğendiğini, %2,2’sinin 
beğenmediğini, %2,5’inin satın almadığını ve %0,6’sının ise peynir helvası hakkında bilgisinin olmadığını 
göstermektedir. 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDIRME 

Ülkelerin turizm potansiyellerinin pazarlanmasında kendilerine ait yöresel mutfak kültürlerinin 
kullanılmasına yönelik istekleri son dönemlerde oldukça önem kazanmıştır. Yeme-içmenin sanata ve 
bilime dönüştürülmesi olarak adlandırılan gastronomi son zamanlarda turizm ile birleşmeye ve ülkelerin 
pazarlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir (Aydın, 2015: 158 ). Alternatif turizm türleri arasında; inanç 
turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, kültür turizmi gibi turizm türlerinin yanında son dönemlerde 
gastronomi turizmi de önemli bir yer edinmiştir.  

Araştırmaya katılanların çoğunluğu erkek, 26-40 ve 18-25 yaş aralığında, lise ve lisans mezunu kişiler 
oluşturmaktadır. 

Tekirdağ ili son zamanlarda da özellikle doğa sporları, tarih-kültür ve gastronomide gerçekleştirdiği 
başarılar ve ilerlemeler ilin herkes tarafından tanınmasını sağlamıştır. Ziyaretçilerin Tekirdağ denildiğinde 
akıllarına gelen ilk yiyecek veya içeceğin köfte olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; köfte 
cevabını verenlerin % 61,0 olması bu durumu doğrulamaktadır. Buda göstermektedir ki köftenin Tekirdağ 
ilinin markalaşmasında ve pazarlanmasında etkisi oldukça fazladır. Tekirdağ ilinin ne olması gerektiği 
sorusuna da köfte seçeneğini belirtenlerin %37,1 olması bunu desteklemektedir.  

 Ziyaretçilerin Tekirdağ ilinin sahip olduğu varlıklardan sahili, gastronomisi ve sanayisi ile ön planda 
olduğunu düşünmektedirler. Tekirdağ mutfağının fazla tanınmaması yemek kültürünün ön plana 
çıkmamasında etkilidir. Ziyaretçiler Tekirdağ ilinin yemek kültürü ile az çekici bir il olduğunu belirtmişlerdir.  
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 Kişilerin herhangi bir yiyecek-içecek markasını tercih etmelerinde önce fiyatın, kalitenin ve daha sonra ise 
güvenilirliğin etkili olduğunu belirtmişlerdir.  

 Tekirdağ iline ait yöresel yiyecek ve içeceklerin tanıtımında sevilen veya sevilmeyen bir sanatçının reklam 
yüzü olması şehrin markasına olan ilgiyi etkiler diyenler ile etkilemez diyenlerin oranlarının birbirlerine 
yakın oldukları görülmüştür.  

 Marka farkındalığı yaratılması amacıyla oluşturulan etkinliklerden müzik ve eğlence, festival ve fuarlar, 
kültür sanat etkinliklerinin ön planda oldukları görülmüştür.  

 Ziyaretçilerin Tekirdağ ili yemekleri ile ilgili bilgilerinin %56,2’si kulaktan dolma, %19,7’si internet cevabını 
vermişlerdir. Bu cevaplara bakıldığında Tekirdağ ili yemeklerinin reklam, pazarlama ve tanıtımının yetersiz 
olduğu gözlemlenmiştir.  

 Ziyaretçilerin Tekirdağ ilinde üretilen ürünlerden en çok köfte, rakı, peynir helvası, kiraz, üzüm, şarap, 
Hayrabolu tatlısı, Malkara peynirleri, karpuz, zeytin ve zeytinyağı ve manda yoğurdunu beğendikleri 
görülmüştür. Boza, burma sucuk, bulama, ciğer sarma hakkında bilgisi olmayanların sayısı da dikkat 
çekmektedir. Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi Tekirdağ iline ait yiyecek-içeceklerden bazılarının tanıtım 
ve reklamına daha fazla önem verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin tanınmamasında etkili olmuştur.  
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Suskunluk Sarmalı Kavramının Mahalle Baskısı Örneği Üzerine İncelenmesi 

   Belis ŞAHİN1 

1Yrd. Doç. Dr., T.C. Maltepe Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü.   
 
Özet: Suskunluk sarmalı, Noelle - Neumann tarafından ortaya atılsa da, yıllar yılı toplumda bir sarmal halinde varlığını 
sürdürmektedir. Günümüz teknolojileri ne kadar gelişse ve değişse de, insanlar toplumun gözünde “farklılaşmamak” 
adına, sürüye ayak uydurmak ve düşüncelerini beyan edememektedirler.  

İnsan var olduğunu hissedebilmek için, kendi olabildiği düşünce ve hareketlerde bulunmaktadır. Kendini özgürce ifade 
edebilmek için, aklındakini söylemek ve ona göre toplumda yer ve çevre edinmek istemektedir. Fakat, suskunluk 
sarmalı dediğimiz olgu, bireyin toplumdaki yerini istediği gibi alamamasına ve topluma ayak uydurmak için kendini 
bulamamasına hatta kendine yabancılaşmasına sebep olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: suskunluk sarmalı, yabancılaşma, farklılaşma, toplumsal yapı. 

 
Abstract: Spiral of silence was proposed by Noelle Neumann in the years into a spiral of years has been the presence 
in the community. Toward the improvement and varies in how today's technology, people in the eyes of society "not 
to differentiate" in the name, to keep pace with the flock, and they can not declare his intentions. 

To feel that there are people, there might be and act in his own thoughts. To be able to express themselves freely, 
and to find a place on your mind wants to say to him by society and the environment. However, the phenomenon 
that we call the spiral of silence, unable to take the place of the individual in society as we wanted and found himself 
unable to keep pace with society even leads to self-alienation. 

Keywords: spiral of silence, alienation, differentiation, and social structure. 

Suskunluk Sarmalı Kuramına Genel Bir Bakış 

Suskunluk Sarmalı, Alman bilim kadını Elisabeth Noelle Neumann tarafından araştırılmış bir kuramdır. 
Kuram, bireyin kendi düşüncelerini oluştururken ‘başkaları ne der?’, ‘etraf ne söyler?’ düşüncesinden yola 
çıkarak, bireyin kendi düşüncesinden ziyade başka kişilerin düşüncesin önem verdiğine dair yapılan 
sosyolojik ve psikolojik düşüncenin meydana gelmesinden oluşur. Bu sarmal sonucunda egemen 
düşünceyi ifade eden insan sayısında artış olur dolayısıyla da aykırı düşünceyi (karşıt düşünceyi) ifade eden 
insan sayısında da azalma olur (Yumlu, 1994).  

Halkın görüşü aslında kamuoyu dediğimiz kitlenin görüşünü temsil eder. Halkın görüşü tabiri ilk kez 
18.yüzyıl’da Fransa’da ortaya çıkmıştır. Tabir sürekli tartışıla gelmiştir ve ne tür bir bilimsel sınıf içinde 
değerlendirileceği konusunda elle tutulur bir gelişme sağlanamamıştır. Elizabeth Noelle Neuman bir 
çalışmasında; fikirlerin tarihi bir müze olduğunu ve bunların da meraktan oluşan bir kurmaca olduklarını 
ifade etmiştir. Uzun yıllar geliştirilen ve analiz edilen (deneylenen) bu kuram; toplumdan dışlanma tehdidi, 
toplumdan dışlanma korkusu, fikrini özgürce söyleme isteği ve kişinin benliğinde doğuştan var olan genel-
geçer görüşe uyum gösterme duygusu olarak bu dört etkileşimle birlikte açıklanmıştır (Alemdar ve 
Erdoğan, 1998: 294). Suskunluk Sarmalı Kuramı; kendi düşüncemizin aslında başkalarının düşüncesine 
bağlı olduğunu anlatan ve temelinde bir sosyo-psikolojik düşüncenin yattığını ifade eden bir varsayımlara 
dayanır. Bu varsayımlar yukarıda da kısaca açıkladığımız gibi şu şekildedir (Mutlu, 1988: 321, Mc Quail & 
Windahl, 1997: 135):  

Toplumdan Dışlanma Tehdidi : 

Toplum bütünlüğünün bozulmaması ve o bütünlüğün bir arada tutulabilmesi için hukuksal olarak uyulması 
gereken kuralların olmasıyla birlikte, etik ve ahlak ilişkisi çerçevesinde de toplumların (halkın) sahip olduğu 
değerleri ve hedefleri uygulama yetkisi de vardır. Bu değerlerin ve hedeflerin aynı çatı altında olabilmeleri 
için kimi zaman alttan aldıkları veya görmezden geldikleri durumlar da söz konusudur. Bu tip durumlarda 
toplum; eğer kendi görüşünde başka kişi/kişiler yok ise; susup, mevcut ortamdan yani statükosundan 
memnun olmaya çalışıyor.  İşte tam bu noktada “suskunluk sarmalı” na adım atmış bulunuyor birey.  

http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elisabeth_Noelle_Neumann&action=edit&redlink=1
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Toplumdan Dışlanma Korkusu : 

Birey, korumaya yada memnun kalmaya çalıştığı statükosunu; toplumdan dışlanma korkusu sebebiyle 
uygulamak zorunda kalır. Zira; bu uygulama ‘Suskunluk Sarmalı’nın hızlı bir şekilde yol almasına sebebiyet 
verir. İnsanlar toplumdan dışlanma korkusuna kapılmamak için, kendilerince önlemler alır. Bu önlem alma 
durumu; ortama ayak uydurma, politik olma (adamına göre /ortamına göre muamele yapma) ve kamuoyu 
ile aynı fikri paylaşıyormuş gibi yapma temeline dayanır.  

Fikrini özgürce söyleme isteği : 

Kişiler, düşüncelerine yakın kişi/kişileri toplum içinde keşfettikleri an itibariyle fikirlerini beyan etmeye 
başlarlar. Bunun aksini söylememiz de mümkündür. Eğer bireyin fikrine yakın başka fikirler yok ise; birey 
yavaş yavaş geri çekilip, susmaya başlar. 

Kişinin benliğinde doğuştan var olan genel-geçer görüşe uyum gösterme duygusu : 

 Kitle iletişim araçlarından olan Medya unsuru, kamuoyunun görüşünün nelerden oluştuğuna, bu görüşün 
ne olduğuna dair halka bir takım örnekler verir. Medya bu sunumu yaparken, çok önemli bir rol üstlenmiş 
olur. Çünkü medya, aslında burada lider konuma geçer ve düşüncesi ne ise; neyi savunuyorsa kitleleri de 
bu düşünce doğrultusunda sürükler. Yani manipüle eder. Yani rıza imalatı yapar.   

Dolayısıyla bu dört maddeden de anlaşılacağı üzere; çoğu insan toplumda yer edinebilmek amacıyla, kendi 
çıkarları olsun veya olmasın, çoğunluğun görüşünün yanlış kendi görüşünün doğru olduğunu bilse dah i 
çoğunluğun görüşünü savunur. Böylelikle çoğunluğa ayak uydurur ve sürü psikolojisiyle hareket eder. 
Neuman’a göre (1998: 65) bu kişi; “başkalarından bir şey öğrenmeyi umuyor olamaz, olsa olsa 
dışlanmaktan korkuyordur.” 

Ayrıca;  Halkın Görüşü diğer bilim insanları tarafından ele alındığında; “Hiçbir baskı altında kalmadan ifade 
edilen ve her koşulda ulaşılabilir olan fikirlerin; yani halkı halk yapan fikirlerin özellikle kitle iletişim araçları 
içinde var oldukları.” şeklinde açıklanır. Tasvir-i Efkar’ın önsözünde “halk” kelimesi kullanılırken hitap 
edilen kitlenin ne kadar olduğu belirtilmez ve halk sadece “tecrübe sahibi olan” (Şerif Mardin, 2004: 304) 
anlamda kullanılmaktadır. Bu gelişmeler kamuoyu olgusunun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 

Halk ve toplum kavramlarına bir tanımlama getirmemiz gerekirse; bilim camiası “toplum” ve “halk” 
kelimelerini 3 ana çerçeve içerisinde ele alırlar : 

1- Herkese açık olan, üzerinde yaşanılan, hukuki anlamda toplum. ( Kamusal alan)  

2- Kamusal hak.  

3- Toplum Görüşü tabiridir. (Herhangi bir şekilde birbiriyle ilişkide olduğu, fakat farklı bir 

anlamda kullanıldığı.)  

Görüş-fikir kavramı ise; “anlaşma” – “yaygın olma” kelimelerinden ortaya çıkmıştır. David Hume (İngiliz 
Filozof) Yaygın Görüş ifadesiyle, 1739 yılında yayınlanan eserinde bu tabire yer vermiştir (Neuman, 1984). 
Socrates yaygın görüş ifadesini; “görüşün/fikrin orta yolda bir konum aldığı” sözleriyle ifade ederken, Kant 
ise; ‘görüş/fikir’ kelimelerini “hem öznel hem nesnel manada yetersiz muhakeme” olarak niteler. 

Kişiler; fikir ve önerilerini serbestçe, adil bir şekilde ifade etmek isterler. İnsanların; “ifade özgürlüğü” 
dediğimiz, kanunların bize vermiş olduğu yetkiler vardır. Fakat; kamuoyu ya da halk dediğimiz kitle, 
insanların görüşlerini / fikirlerini rahat rahat ifade edebilmelerini engeller ya da engellemeye çalışır.  
Toplumun, kendini ifade edebilmesine mani olan bir takım nedenler vardır.  
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Şekil 1: Suskunluk Sarmalı 

 
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.comindwork.com/weekly/2017-02-20/productivity/spiral-of-silence-elisabeth-
noelle-neumann (06.04.2017) 

 

Bu bağlamda; ‘Suskunluk Sarmalı’ süre gelen bir rotasyon döngüsü içerisindedir. “Muayyen bir kamu 
morali düzeyi, bekasını temin edecek bazı devlet öğretilerini destekleme zorunluluğudur” (Mardin, 2004: 
137). Popülerite ya da gündem değiştikçe, sarmal da değişir. Dün suskun kalan taraf, bugün yerini konuşan 
tarafa bırakır ve böylelikle konuşan-suskun kesim yer değiştirir Kişiler ve/veya gruplar çevrelerindeki 
değişimi takip ederek kendilerini bunlara uydurmaya çalışır (Neuman, 1977: 143-158).  

Bu sistem, gündemin nasıl değiştirildiğine ve dolayısıyla kamuoyunun da nasıl oluşturulduğuna ilişkin 
yöntemleri ve süreçleri açıklar. Kitle iletişim araçları; bireyin başka bireylerle iletişim halinde olmasını 
sağlamaktadır. Yani kişinin düşünceleri ve eğilimleri toplumla aynı doğrultuda artarsa, bir grup düşünce 
ivme kazanır ve karşıt görüş resesyona geçer (Özgün, Ege Üniversitesi, SBE, 2013: 3) 

Band-Wagon; topluluğa,  gruba, çevreye uyma amacıyla oluşan talep. Bir mal veya hizmetin başkalarına 
benzeme, kitleye uyma amacıyla talep edilmesi (Yurt,2007, 
bkz:www.bilgininadresi.net/Madde/10184/Bandwagon-Etkisi-(bandwagon-effect))  adı verilen ve 
Türkçede sürü psikoloji olarak tanım yaptığımız bu kuram; kamuoyunu / toplumu nasıl etkilediğini ve nasıl 
arkasına alıp manipüle ettiğinin göstergesi olmuştur. Seçim zamanlarında da görülebileceği gibi, kendi 
görüşünü halkın görüşü olarak ifade edip, halka bunu benimsetmesi şeklinde de ifade edebiliriz. Bu 
manipülasyona uymayan bireyler ise; toplumdan dışlanmamak ve saygınlık görebilmek için suskunluk 
sarmalına dahil olurlar. 

Suskunluk Sarmalı Bağlamında Bir İnceleme: Mahalle Baskısı 

Suskunluk sarmalı kuramı; Mahalle Baskısı dediğimiz kavramla da açıklanabilir. Medya baskısı kavramı, 
uyum – ayak uydurma kelimeleriyle eş anlamlı bir terimdir. Mahalle baskısı günümüze; çoğunluğun azınlık 
üzerinde yetki sahibi olması yani baskı kurulabilir şeklinde ifade edilmektedir. Atatürk’ün ilkelerinden biri 
olan “Laiklik” yaklaşımını ise; azınlığın haklarını çoğunluğa karşı korumak, düşünceleri rahatça ifade 
edebilmek için yapılan bir düzenleme şekli olarak da ifade edilebilmektedir.   

Suskunluk sarmalında, bireyden ziyade toplumlarda yalnız kalma korkusu günümüzde daha çok çoğunluğu 
oluşturmaktadır. Medya camiası tarafından uzun süredir dile gelen mahalle baskısı kavramı, suskunluk 
sarmalına giren azınlıkları nitelemesidir.  

15 Mayıs 2007 tarihinde Prof. Dr. Şerif Mardin'in gazeteci Ruşen Çakır'a verdiği röportajla ilk kez “Mahalle 
Baskısı” ifadesi kullanılmıştır.  Vatan Kitap'ta 15 Mayıs 2007 günü yayımlanan ve "Kemalistlerle aynı 

http://www.comindwork.com/weekly/2017-02-20/productivity/spiral-of-silence-elisabeth-noelle-neumann
http://www.comindwork.com/weekly/2017-02-20/productivity/spiral-of-silence-elisabeth-noelle-neumann
http://www.bilgininadresi.net/Madde/10184/Bandwagon-Etkisi-(bandwagon-effect)
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noktaya gelmekten rahatsızlık duymam" başlıklı röportajda Mardin, "İslamcılığın demokrasiyle bağdaşıp 
bağdaşmayacağı" sorusu üzerine ; "Türkiye'de 'mahalle baskısı' diye bir şey var. Jön Türkler'in en çok 
korktuğu şeylerden biri buydu. 'Mahalle baskısı' bilinmeyen ve sosyal bilimce ifade edilmesi çok zor olan 
bir havadır. Bu havanın AKP'den bağımsız olarak Türkiye'de yaşandığına inanıyorum. Dolayısıyla, bu 
havanın gelişmesine müsait şartlar olursa o zaman AKP de bu havaya boyun eğmek zorunda kalacaktır." 
şeklinde cevap verir.  

Bu röportaj sonrasında ortaya çıkan mahalle baskısı kavramı, üniversitelerde öğrencilerin başının 
örtülmesi veya örtülmemesine kadar gitmiş, her iki durumunda birbirine baskı yapacağı sonucuna 
varılmıştır. Medya ise; hangi çerçeveden bakılırsa bakılsın ortada bir “mahalle baskısı” nın olduğunu ortaya 
çıkarmış ve mahalle baskısı terimini kullanmaya başlamıştır. 

Ateş Seni Çağırıyor’dan Cehennem Seni Çağırıyor’a…  

Geçtiğimiz yıllarda Rize Merkezde yeni açılan fastfood zinciri Burger King’in sloganlarından olan “Ateş Seni 
Çağırıyor”  cümlesi, Ramazan dolayısıyla Rize merkezde yer alan Ülkü Ocakları tarafından eleştirilmiş ve 
karşıt bir sloganla Burger King’e tepki vermişti.  

 
 

 

Şöyle ki; Burger King Restaurant’ının karşı binasında olan Ülkü Ocakları, bulunduğu binaya “Ramazanda 
Oruç Tutmuyor musun? Cehennem Ateşi Seni Çağırıyooorr !!!” (bkz: 
http://www.demokrathaber.org/guncel/ulku-ocaklarindan-burger-kinge-cehennem-atesi-seni-
cagiriyooo-h10689.html , 07.03.2017) şeklinde ilginç bir afişle karşılık vermiştir.  

 
Ülkü Ocakları’nın Burger King’e tepki olarak asmış olduğu bu afiş; yöre halkın ramazanda oruç tutması 
gerektiği ve eğer tutmuyorsa cehenneme gideceği konusunda yapmış olduğu baskıyı nitelemektedir. 

http://www.demokrathaber.org/guncel/ulku-ocaklarindan-burger-kinge-cehennem-atesi-seni-cagiriyooo-h10689.html
http://www.demokrathaber.org/guncel/ulku-ocaklarindan-burger-kinge-cehennem-atesi-seni-cagiriyooo-h10689.html
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Dolayısıyla, buradan da anlaşılacağı üzere; mahalle baskısının aslında her konuda yapıldığı ve toplumsal 
baskı sebebiyle de, düşüncesi “o” olmasa da çoğunluğa ayak uydurarak “mış gibi” yapılıyor olmasıdır.  

Sonuç 

Bu grup normlarına uymayanlar, kötü söz ve bakışlara maruz kalabilir, arkadaşları ve komşuları tarafından 
dışlanabilir, oturduğu mahalleden taşınmak zorunda kalabilir, şikayet edilebilir, fiziksel şiddete ve tacize 
maruz kalabilir. 

Eskilerden günümüze kadar gelen “Sürüden ayrılanı kurt kapar.” , “Demir tavında dövülür.” , “Kızını 
dövmeyen dizini döver.” gibi özlü sözlerimiz geleneksel toplumlarda da, modern toplumlarda da hala 
gündemini koruyan ve kullanılan özlü sözlerin başında yer almaktadır. Keza bu sözler; mahalle baskısının 
aslında daha eski yıllardan beri var olduğunun bir kanıtı niteliğini taşımaktadır. 

Bireylerin düşüncelerini ifade etmelerinde en önemli araç olan kitle iletişim araçlarının, sadece 
çoğunluğun görüşlerini değil de, azınlığın da görüşlerinin rahatça ifade edilebildiği bir kaynak olması ve 
dolayısıyla da mahalle baskısının azılmasıyla toplumun bir “sözcüye” gereksinim duymadan, kendi 
düşüncelerini rahatlıkla ifade ettiği bir platformun olması sağlanacaktır.  
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Endüstri 4.0 ile Birlikte Oluşacak Yeni Pazarlama Dönemi Anlayışına ve Tüketici 
Davranışlarına Yönelik Öngörüler  

Bilge Ceren Acer1    

1Hacettepe Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Pazarlama Anabilim Dalı 
Yüksek Lisans Öğrencisi, bilgeacer@gmail.com  

 
Özet: Son yıllarda artan bir ilgiyle birlikte çoğu çalışmaya konu olan Endüstri 4.0, en genel anlamda üretimde 
otomasyon ve dijitalleşmeyi odak noktaya alan dördüncü sanayi devrimi olarak nitelendirilmektedir. İlk kez 2011 
yılında, Almanya Hannover Fuarı’nda açıklanan Endüstri 4.0, ulusal ve uluslararası platformlarda işletmelerin ve ülke 
ekonomilerinin rekabet gücünü arttırmaya yönelik, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretmenin 
amaçlandığı bir dönemi açıklamaktadır. 2018 yılına gelindiğinde ise, işletmeler için dijitalleşme bir alternatif değil, 
çoğu zaman bir zorunluluk olarak ifade edilmektedir. Dijitalleşme, veri analizi, zenginleştirilmiş gerçeklik, eklemeli 
üretim (3D yazıcılar), bulut teknolojileri, siber güvenlik, akıllı robotlar, sensörler, yatay ve dikey yazılım entegrasyonu, 
nesnelerin interneti gibi birçok etmenden destek alarak bir pazarlama sürecini ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte, tüm 
bu sistemleri kullanan ve bu sistemler sonucu ortaya çıkan ürünleri tüketen, müşteriler ve tüketicilerdir.  

Geçmişten bu yana birçok pazarlama anlayışı var olmuş ve gelişen üretim sistemleri, ekonomik değişkenler, dağıtım 
olanakları gibi birçok faktörden etkilenen pazarlama, her dönemde odak noktasını değiştirmiştir. Bu çalışma, dördüncü 
sanayi devriminin gelişimini açıklayan ve bu değişimle ortaya çıkan mutlak dijitalleşmenin müşterilerin/tüketicilerin 
istek, ihtiyaç, tutum ve davranışları üzerindeki etkisini değerlendirmeyi amaçlayan ve dolayısıyla yeni pazarlama 
döneminde bu bağlamda öngörülerde bulunan bir araştırmanın sonuçlarını içermektedir. Çalışmada, bilimsel 
çalışmalar ve uygulamalarla ortaya çıkan sonuçlardan yola çıkarak bugüne kadar tüketicilerin/müşterilerin nasıl 
değişim gösterdiğini ve pazarlamada dijitalleşme ile ilgili nasıl tutum ve davranışların süregeldiği incelenmiş, gelecek 
pazarlama anlayışı, müşteri profili ve tüketici davranışlarına yönelik öngörülerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Pazarlama Anlayışı Dönemleri, Tüketici Davranışları 

1. GİRİŞ  

 
On sekizinci yüzyılda buhar makinesinin bulunmasıyla birlikte üretim farklı bir noktaya taşınmış ve o 
dönemden bu yana değişim ve gelişim durmaksızın ilerlemiştir. Sanayileşme, insan hayatında köklü 
değişikliklere sebep olmuş ve bu değişim içinde bireylerin sosyal yaşantıları, tüketim davranışları ve ülke 
ekonomileri ilişkisel olarak şekillenmiştir. Sanayi devrimi, dünyadaki birçok ülkede yeni sanayi 
politikalarının ortaya çıkmasına ve kırsaldan kente göçe yönelimi desteklemiştir.  Makineleşme, 
hammaddenin ve üretilmiş malın çoğalması, ulaşım yolları konusunda ilerleme kaydedilmesi, bireyler için 
yeni istihdam alanlarının oluşması, fabrikalaşma ve dolayısıyla tüketicilerin ve gelişen teknoloji ve 
sistemlerle tüketicilerin davranışlarının şekillenmesi kaçınılmaz olmuştur. Birinci sanayi devriminin dört 
ana unsuru buhar, pamuk, demir ve kömür olmuştur. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında elektrik 
motoru, içten yanmalı motor, elektrik ampulü, telefon, telsiz, telgraf gibi icatlarla birlikte dünyadaki 
ekonomik sistemler tekrar değişmiştir.  Bu durum ikinci sanayi devrimi olarak adlandırılmıştır. Amerika’da 
başlayan bu değişimlerle birlikte, sanayi ve ekonomik gelişmeler katlanarak ilerlemiştir zira seri üretime 
geçiş yapılmış ve tüketiciler tarafından belirli fiyatlarla ürünler satın alınabilir hale gelmiştir. Bin dokuz yüz 
yetmişlere gelindiğinde, bilgisayarlar ve elektronik sanayi diğer dönemlere göre çok farklı nitelikler 
sergileyerek yeni bir endüstri süreci başlamıştır; bu süreç içinde nükleer enerji, bilgi teknolojileri, PLC 
denilen (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici)  fabrikalardaki imalat hatları veya makinelerin kontrolü 
gibi işlemlerin denetiminde kullanılan özel bilgisayarlar kullanılır hale gelmiştir. İki binlerle beraber 
Doğu’daki üretim miktarları, tarihte ilkleri gerçekleştirerek Batı’dakini aşmaya başlamıştır. Çin’in tek 
başına gerçekleştirdiği üretim bile Batı ülkelerinde yapılan sanayi üretimini geride bırakmıştır. Bu noktada, 
Batı; şimdiye kadar lider olduğu sanayi sektöründe yeni bir atılım yapmanın gerekliliğini fark etmiştir. Bunu 
gerçekleştirebilmek içinse stratejik birtakım uygulamaların üzerinde durmuştur. 
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 Tüm bu süreçlerin baş aktörü her daim “insan” olmuştur. Sanayinin değişimi ve gelişiminden 
mikro olarak birinci düzeyde etkilenen bireylerdir. Özellikle seri üretime geçişle beraber tüketici/müşteri 
davranışları önem kazanmıştır zira üretilen mala istek ve ihtiyaç duyan bireyler tüketicilerdir. Pazarlama 
Dönemi Anlayışları teknolojik gelişimlerden birebir etkilenmektedir. On dokuzuncu yüzyılda, sanayinin 
bulunduğu konum ve kullanılan teknolojilerle birlikte işletmeler ürün/üretim odaklı olarak kalmışlardır. Bu 
dönemde müşteri/tüketici davranışları bilgiye uzaktır. Fakat günümüze yaklaştıkça, sanayideki üretim 
koşulları iyileştikçe, bilgi teknolojileri kullanıldıkça ve Endüstri 4.0’ında önemli noktalarından biri olan 
“dijitalleşme” kavramı pazarlama literatüründe var olmaya başladıktan sonra pazarlar müşteri istek ve 
ihtiyaçlarına yönelik şekillenmeye başlamıştır. Bilgiye ulaşmanın kolaylığı, tüketicilerin/müşterilerin 
birbiriyle iletişimlerinin artması, kuşaklar arası değişimle beraber bireylerin teknolojiyi artı bir değer 
olmaktan ziyade yaşamın bir parçası olarak sınıflandırmaları, yeni anlayışların oluşmasına ve müşteri 
davranışlarında da birtakım değişimler yaşanmasına yol açmış ve açacaktır. 

 Bu çalışmada, sanayi devrimleri ve tüketiciler üzerindeki etkilerinden yola çıkılarak, dönemler 
içinde pazarlama anlayışlarına ne şekilde yansıdığı incelenecek ve mutlak dijitalleşmenin gelecekteki 
pazarlama anlayışlarına ve müşteri davranışlarına hangi boyutlarda yansıyabileceği tartışılacak ve 
öngörülerde bulunulacaktır. 

2.  AMAÇ ve YÖNTEM 
 

Çalışma, Avrupa’da 2011’den bu yana tartışılan; Türkiye’de ise farkındalık yaratılmaya çalışılan dördüncü 
sanayi devrimi ve teknolojik gelişmelerle birlikte dijitalleşmenin zorunlu bir hal aldığı şekli ile Pazarlama 
disiplini arasında “tüketici davranışlarını” köprü olarak değerlendirerek oluşacak yeni anlayışa yönelik 
çıkarımlarda bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, öncelikle çalışmanın verimli sonuçlar 
verebilmesi adına; geçmişten bu yana sanayi devrimleri, Endüstri 4.0’ı tetikleyen unsurlar ve Endüstri 
4.0’ın bileşenleri tanımlanmıştır. Tüm bu toplumsal ve ekonomik değişiklikler ışığında Pazarlama 
disiplininin geçirdiği değişimler incelenmiş ve eşzamanlı olarak nasıl ilerledikleri ortaya konmuştur.   İkinci 
olarak, internetin bireylerin yaşamının önemli bir parçası olarak nitelendirildiği dönemde, tüketici istek ve 
ihtiyaçlarının bu durumdan nasıl etkilendiğine dair çalışmalar ortaya konmuştur. Çalışmalar ışığında yeni 
pazarlama anlayışı dönemlerine, tüketici profiline ve davranışlarına yönelik öngörülerde bulunulmuştur. 

 

3. TARİHSEL GELİŞİM 
 

Sanayi Devrimi, yaşamın tüm alanlarını etkileyen ve yeni bir devri açan dönüm noktası olarak kabul 
edilmektedir. I. Sanayi Devrimi’nin tam tarihi hakkında iktisatçılar arasında net bir görüş sağlanamasa da, 
1780 ile 1840 yılları arasında ekonomik, sosyo-kültürel,  teknolojik gelişmelerin tamamının Sanayi 
Devrimi’nde aktif rol oynadığını savunmak yanlış olmayacaktır. Sanayi Devrimi’nin öncüsü olan İngiltere’de 
yaşanan bu gelişmeler, tüm dünyayı etkisi altına alan köklü iktisadi ve toplumsal değişimleri de 
beraberinde getirmiştir. Batı, bu gibi bir devrime; Reform ve Rönesans dönemleri ile birlikte altyapı 
oluşturmuştur. Rönesans dönemi ile Batı insanı, akla dayalı düşünce tarzını özümseyerek bilim ve 
teknolojinin gelişmesinde bir nevi ön hazırlık gerçekleştirmiştir. Sanayi Devrimi’nin bir diğer destekleyen 
unsuru 18. Yüzyılda İngiltere’de gerçekleşen Tarım Devrimi’dir. Tarımda kullanılan yeni üretim biçimi, aynı 
zamanda yeni sınıfların oluşmasını ve giderek toprak mülkiyetinin yoğunlaşmasını sağlamış ve böylece 
kentlere göçü hızlandırarak sanayileşme sürecinin ihtiyacı olan sınırsız bir emek arzına kaynaklık etmiştir 
(Başer, 2011). Yanı sıra, İngiltere’nin kömür ve demir açısından zengin madenlere sahip olması, bunları 
değerlendirecek finansal sistemin diğer ülkelere göre ilerlemiş konumda bulunması da Sanayi Devrimi 
gerçekleştirmek için gerekli olan altyapıyı desteklemiştir.  

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında; ulaşım ve telekomünikasyonda yaşanan gelişmelerle birlikte 
dönem teknolojileri yaygınlaşmaya başlamıştır. Petrol ve elektrik, kömürün yerini almıştır. İkinci sanayi 
devrimi olarak kabul edilen, sanayide elektriğin kullanılması ile birlikte seri üretime geçiş yapılmıştır. 
Pazarlamanın sahneye çıkışı ise kitlesel üretime geçiş ile birlikte olmuştur. İkinci sanayi devrimi yaklaşık 
100 yıl sonra Ohio'daki Cincinnati'deki kesimhanelerde başlamış ve Birleşik Devletlerdeki Ford Model T'nin 
üretimi ile doruk noktasını bulmuştur. Hem işbölümüne hem de nakliye bantlarının devreye sokulmasına 
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dayalı sürekli üretim hatlarının geliştirilmesi, bir başka verimlilik patlamasıyla 
sonuçlanmıştır(Wollschlaeger, Sauter ve Jasperneite, 2017). Çekirdek teknolojiler, makineleşmeye 
dönüşünce ve seri üretime geçilince; tüketici ve müşteriler oluşmaya başlamıştır. Pazarlama 1.0 olarak 
kabul edilen bu dönemde, ürünler yalnızca temel nitelikler taşıyan ve üretildiği haliyle herhangi bir çaba 
sarfedilmeksizin satılmaktadır. Bu dönemde odak nokta üretimdir. Talep fazlası olan bu dönemde;  
işletmelerin birincil amacı, mümkün olduğunca düşük maliyetle üretim yapmak için ürünlerde 
standartlaşma sağlamak, ürünlerin satışını gerçekleştirmek ve sermayeyi çoğaltmaktır. İşletmeler, satış 
hacmi ve karlılık arasındaki doğrusal bağlantı çerçevesinde hareket etmişlerdir. Tüketicilerin bilinçsiz 
olması ve talep fazlası dolayısıyla işletmeler “ne üretirsem onu satarım” görüşü ile pazarda faaliyet 
göstermektedir. İşletmelerin tüketicilere yönelik bakış açıları ele alındığında, bu durumu en iyi açıklayan 
alıntı Henry Ford’un tüketicilere yönelik “İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at 
üretirdim” ve yalnızca siyah renkte üretilen arabalara yönelik “Siyah olmak kaydıyla istediğiniz rengi 
seçebilirsiniz” deyişleridir. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte, girdi ve üretim miktarlarının düşmesi; tarım ve 
sanayi sektörlerindeki hacimde büyük düşüşler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu süreçte maliyetler 
yükselmiş, satın alım gücü düşmüş ve talepte büyük ölçüde daralma meydana gelmiştir. Artık, tüketicilerin 
satın alım gerçekleştirmesi için ikna olması gereken dönemler başlamış, tüketiciler ürünler hakkında tutum 
ve davranış geliştirme noktasına gelmiştir. 1950’lerle beraber, işletmeler tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına 
yönelik üretimde bulunma, üretip satmaktan ziyade, tüketicilerin istekleri çerçevesinde talepleri tanıma 
ve yanıtlama stratejisi önem kazanmıştır. 1950- 1960 arasındaki dönem, Bartels’in (1988), çalışmasında 
Pazarlama için “Yeniden Kavramlaştırma” olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda, pazarlamadaki geleneksel 
anlayışa ek olarak, yönetsel karar verme, pazarlamanın toplumsal yönleri ve niceliksel pazarlama analizi 
gibi kavramlardan yararlanılması gerektiğini vurgulamıştır. 

Üçüncü sanayi devrimi, en genel anlamda elektroniğin ve bilgi işlem teknolojilerinin ileri otomasyonda 
kullanıldığı dönemdir. 1969 yılında, Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) otomasyon cihazları 
fabrikalardaki üretim bölümlerinde veya makinelerin kontrolü gibi işlemlerin denetiminde kullanılmaya 
başlanmıştır. Elektriğin seri üretimde kullanılması ve üretim hattının geliştirilmesi üçüncü sanayi 
devriminin tetikleyicileri olmuştur. Pazarlama, ekonomik ve sosyal her değişimden etkilenerek, bu 
değişimler çerçevesinde üç ana disiplin, etrafında şekillenmiştir. Bunlar, ürün yönetimi, müşteri yönetimi 
ve marka yönetimidir. Pazarlama bileşenleri, 1950'ler ve 1960'larda ürün yönetimine,  1970'lerde ve 
1980'lerde müşteri yönetimine odaklanarak gelişmiştir. 1990'larda ve 2000'lerde bu kavramlara marka 
yönetimi disiplini eklenmiştir.   Üçüncü sanayi devrimi ile birlikte, üretimin otomasyonundaki gelişmeler 
ve bilgi teknolojilerinin kullanılmaya başlanması tüketicilerin yeni istek ve ihtiyaçlarının oluşmasına ve 
buradan hareketle yeni tutum ve davranışlar geliştirmelerine sebep olmuştur. Bu da kuşkusuz yeni 
pazarlama anlayışlarını gündeme getirmiştir.  

World Wide Web'in kullanıma girmesiyle, sıradan tüketiciler büyük miktarda bilgiye erişmiş ve pazardaki 
satın alım tercihlerinde ve sonrasında bilgi akışı sağlayabilecekleri siteleri, paylaşım platfotmlarını 
kullanmaya başlamıştır. Akıllı cihazların kullanılmasıyla birlikte mobilite artmış ve mobil cihazlarla 
bulunulan her yerde sosyal medya ile “bağlantı”da kalınabilmiş ve bilgi erişimini arttırmakla kalmamış, 
aynı zamanda tüketicilerin içerik yaratmalarına ve dünyadaki herkese seslerini duyurma imkanı vermiştir. 
1990'ların ortalarında ve sonlarında, Yahoo !, GeoCities ve Tripod gibi web platformları, içerik yaratma ve 
yayma fırsatlarını genişletmiştir.  Napster, müzik endüstrisinde açık içeriğin yaygınlaştırılmasının yıkıcı 
gücünü göstermiştir (Giesler 2008). 2000'lerin başında, Plaxo, StumbleUpon ve Friendster gibi ek sosyal 
platformlar ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde patlama yaratarak, MySpace ve Facebook gibi sosyal ağ 
sitelerinin yaygın şekilde benimsenmesi ve kullanılmasından kaynaklanan sosyal içeriğe erişim 
sağlanmıştır (Labrecque, Esche, Mathwick, Novak ve Hofacker, 2013).  

İnterneti ve bilişim sistemlerini odak noktada bulunduran bu dönemde; tüketici ve müşterilerin bilgiye 
ulaşmaları kolaylaşmış, seçenekler arasında tercih yapabilirlikleri çoğalmış, istek ve ihtiyaçları kapsamında 
alışveriş yaparken marka faktörü de zaman geçtikçe önem kazanmıştır. 1980’lere gelindiğinde, pazarlama 
anlayışı sürdürülebilir müşteri-firma ilişkileri çerçevesinde şekillenmeye başlamıştır. Bu anlayışa göre, 
satıştan daha önemli olan unsur; müşteri ile uzun süreçli ve karşılıklı işbirliği içinde olunan bir ilişki 
yaratmak olmuştur. Bu temelle hareket ederek oluşmuş birçok pazarlama anlayışı bulunmaktadır. 
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Çalışmada temel alınan bu anlayışlar, ilişkisel pazarlaması yaklaşımı, müşteri odaklı yaklaşım, değer temelli 
yaklaşım, pazar yönelimli yaklaşım olarak sayılabilir. 

Batıda durum bu şekilde ilerlerken; Çin’in 1979’da ekonomisinin dışa açılması ile birlikte uluslararası 
ticaret konusunda durmaksızın gelişmiştir. Çin ekonomisi, 2003 yılından itibaren daha hızlı büyüyerek, 
2005 yılında GSYİH’de Fransa ekonomisini geçerek dünya beşincisi olmuştur. 2006 yılında ise Britanya 
Birleşik Krallığını geçerek dördüncü sıraya yerleşmiştir. Bunu tabiken baş döndürücü hızda büyümeye 
devam ederek, 2007’de Almanya’yı geçerek dünya üçüncülüğünü elde etmiştir. 2010 yılında ise son olarak 
Japonya’yı geçerek, ABD’nin ardından dünya ikincisi olmuştur. 

Tablo 1:  Dünya Bankası verilerine göre 2003-2011 arasında ülkeler bazında GSYİH tutarları 

 
Kaynak: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD erişim tarihi: 28.02.2018 

Dünya Bankası’ndaki güncel verilere göre; 2016 yılında, yukarda bulunan tablo Fransa ve Birleşik Krallık’ın 
yer değiştirmesi dışında farklılık göstermemektedir.  Çin, günümüzde; Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nda 
beklenen değerler altında seyretse de büyümeye devam etmektedir.  

 Bu noktada, 2011 yılında ilk kez Almanya Hannover Fuarı’nda açıklanan Endüstri 4.0 kavramıyla 
birlikte; Batının sanayi sektöründe tekrar güç kazanmasına yönelik hedefler belirlenmiştir. Endüstri 4.0, 
diğer bir deyişle dördüncü sanayi devrimi; halihazırda üretim süreçlerini yavaşlatan, engelleyen ve 
müşteriye ulaşmayı olumsuz yönde etkileyen unsurları düzeltme ve tekrar rekabet etmeye yönelik 
dijitalleşme sürecini ele almaktadır.  

 Bu süreci başarıyla gerçekleştirebilmek için önem verilen kıstaslar şu şekilde belirlenmiştir: 

• Kısa geliştirme dönemleri (pazarlama süresi): Kalkınma dönemleri ve inovasyon sürelerinin 
kısaltılması gerekir. Yüksek yenilik yeteneği, birçok işletme için önemli bir başarı faktörü haline 
gelmektedir. 

• Talebe göre bireyselleşme:  Satıcı ve alıcı arasındaki ilişki zamanlara göre değişiklik göstermiş ve son 
dönemde alıcılar satın alım koşullarını tanımlamak ister hale gelmiştir. Bu eğilim, ürünlerin 
kişiselleştirilmesinin artmasına ve ürünlerin bireysel olarak üretilmesine yol açmaktadır 

• Esneklik: Yeni çerçeve gereksinimlerinden ötürü, özellikle ürün geliştirmede ve üretimde daha yüksek 
esneklik gereklidir.  

• Yerinden Yönetim: Belirtilen koşullarla başa çıkabilmek için daha hızlı karar verme prosedürleri 
gereklidir. Bunun için örgütsel hiyerarşilerin azaltılması gerekiyor.  

• Kaynak verimliliği: Ekolojik özellikler bağlamında kaynakların azalması ve kaynak fiyatlarının artması 
ile sosyal değişim, endüstriyel bağlamlarda sürdürülebilirlik üzerinde daha yoğun bir odaklanma 
gerektirmektedir. Amaç verimlilikte ekonomik ve ekolojik bir artıştır(Lasi, Fettke, Kemper ve 
Hoffmann, 2014) . 

Geliştirilmesi planlanan bu kıstasları, başarılı şekilde yürütebilmek için kullanılacak teknoloji; büyük veri 
ve analiz, nesnelerin interneti, bulut sistemi, siber güvenlik, zenginleştirilmiş gerçeklik, eklemeli üretim 
(3d yazıcılar), simülasyon, akıllı robotlar, yatay/dikey yazılım entegrasyonu etmenlerini içermektedir. 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
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• Büyük Veri: İnternetin ve sensörlerin bu kadar gelişmiş olması, internette bulunan herkesin ve her 
şeyin silinmemesi ve kayıtlı kalarak bilgi çöplüğü yaratması olarak düşünülebilir. Fakat bu verilerin 
olumlu bir şekilde kullanılabilmesi birçok sektör için değerli bilgi akışı demektir. Büyük Verilerin hacmi 
günümüzde petabayt, exabyte veya zettabayt cinsinden ölçülmektedir. Bir petabayt, 20 milyon 
geleneksel metin dosyalama tabanıyla eşdeğerdir; WallMart'ın her saatte 2.5 petabaytlık tüketici 
verileri oluşturduğu tahmin edilmektedir (McAfee & Brynjolfsson, 2012). Bugünkü ölçüm teknikleri, 
veri setleri arttıkça yetersiz kalacaktır. 2013 yılında dijital evrenin boyutu 4,4 zettabayt olarak 
hesaplanmıştır (1 zettabayt, 250 milyar DVD'ye (Cisco, 2014) eşdeğerdir), 2020 yılına kadar dijital 
evrenin 44 zettabayta (IDC, 2014) ulaşması beklenmektedir. Büyük Verileri depolamak ve analiz 
etmek için kullanılan yazılım, donanım ve hizmetler için küresel pazarın her 2 yılda iki katına çıkacağı 
tahmin edilmektedir. (IDC, 2014).  

• Nesnelerin interneti: En genel anlamda, makinelerin birbirleri ile iletişim içinde olmasıdır. Nesnelerin 
interneti ve makineler, kablosuz okuyucu ağları üzerinden; bulut sistemine ulaşarak verileri aktarması 
mümkündür (Özdoğan, 2017: 96-97).   

• Bulut sistemi: Bulut Sistemi, internet tabanlı bir bilgi işlem yaklaşımı olup internet ağına bağlı olarak 
bulunan büyük sunucu bilgisayarlar ve yazılımları, işlerin bu büyük ağ üzerinde paylaşılarak 
yapılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda büyük verinin depolama işlemini görev alan sistemdir. 

• Siber Güvenlik: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi, dünyanın neredeyse hepsinin bu 
teknolojilerden faydalanması ve hem kamunun hem de özelin bu sistemi kullanıyor olması; bu 
sistemin güvenliği konusuna dikkat çekmektedir. Endüstriyel internet tabanlı üretim sistemleri ve 
akıllı ürünler arasındaki entegrasyon, müşterilerin ve çalışanların sınai casusluğuna karşı yeni 
mekanizmalarla korunmasını talep etmektedir (Banger, 2017: 141). 

• Zenginleştirilmiş Gerçeklik: Ses, video, grafik veya GPS verileri gibi bilgisayar tarafından üretilip 
duyusal girdi ile arttırılıp canlandırılan elemanların fiziksel ve gerçek dünya ortamıyla birleştirilmesiyle 
oluşturulan yeni bir algı görünümüdür (Özdoğan, 2017: 69).  Günümüzde sanal retina görüntüleyiciler, 
biyonik kontakt lensler, hologramlar, mobil uygulamalar ve akıllı gözlüklerin gelişim süreçleri devam 
etmektedir. Yakın gelecekte zenginleştirilmiş gerçeklik teknolojisinin günlük yaşamın normal bir 
parçası gibi kullanılacağı beklenmektedir (Altınpulluk ve Kesim, 2015)   

• Akıllı Robotlar: Kollobratif Robotlar konsepti, General Motors’un yönlendirdiği bir araştırmanın 
parçası olarak 1995’te başlamıştır. İnsanlarla en üst seviyede iletişimde bulunabilen ve onlarla hatasız 
şekilde çalışabilen robotlardır (http://www.endustri40.com/cobotlar-endustri-4-0-robotlari/ erişim 
tarihi: 28.02.2018). 

• Yatay/dikey yazılım entegrasyonu:  

• Yatay entegrasyon, hedef kitlesi aynı olan farklı şirketlerin arasındaki birleşmedir. Hedef kitlesi aynı 
olan bu şirketlerin asıl amacı; pazardaki paylarını arttırmaktadır. Bu entegrasyonu gerçekleştirenler 
genelde genç girişimcilerdir.  

• Dikey entegrasyon, aynı sektörde fakat farklı alt sektörlerde müşterisi olan firmaların birleşme 
şeklidir. Geriye doğru dikey entegrasyon, ileriye doğru dikey entegrasyon ve dengeli dikey 
entegrasyon olmak üzere üç çeşidi vardır.  Yatay ve dikey entegrasyonun endüstri 4.0’a kattığı diğer 
avantajlardan bir kaçı; müşteriye özel ve kişiselleştirilmiş üretim kolaylaşması, kaynak verimliliğinin 
arttırılması, küresel tedarik zincirinde optimizasyon elde edilmesi olarak 
sayılabilir(http://www.endustri40.com/yatay-ve-dikey-entegrasyon-nedir/ erişim tarihi: 28.02.2018). 

 

 

http://www.endustri40.com/cobotlar-endustri-4-0-robotlari/
http://www.endustri40.com/yatay-ve-dikey-entegrasyon-nedir/
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4. Araştırma ve Bulgular 

4.1. İstek ve İhtiyaçlar Çerçevesinde Tutum ve Davranış  

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi kapsamında ihtiyaçlar beş aşamada kademeli olarak 
sınıflandırılmıştır. Bunlar; 

1. Fizyolojik ihtiyaçlar: Açlık, barınma, uyumak, cinsellik, 
2. Güvenlik ihtiyacı: Kendini tehlikesiz bir ortamda hissetmek ve bu durumdan korunmak, 
3. Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Başkaları ile iletişim içinde olmak, sevmek ve sevilmek, kendini bir 

topluluğa ait hissetmek, 
4. Saygı ihtiyacı: Başarı, ün, itibar sahibi olmak, 
5. Kendini Gerçekleştirme: Kendine güven, yaratıcılık, gelişim, bütünsel bakış açısı. 

İstek ise hissedilen ihtiyacı tatmin etmek için tercih edilendir (aktaran, Odabaşı, 2003). 

İhtiyaçları giderirken bireylerin tercih ettiği unsurlara karşı isteklerinin gelişmesi tutumlarıyla birlikte 
mümkün olmaktadır.  Tutumlar, bireyin uyarana tepkisini belirleyen zihinsel küme olarak tanımlanabilir. 
Bunlar bilgi, duygu, motivasyon ve niyetlerin psişik bir toplamıdır.(Udell, 1965)  

Tüketici tutumları, bilişsel, duygusal ve davranışsal olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır. Tüketicilerin yeni 
tutum oluşturmasında veya mevcut tutumlarının değiştirilmesinde bu üç öğe koordineli ve etkin bir 
biçimde kullanılmalıdır. Bu doğrultuda pazarlama iletişimi mesajları kullanılmalıdır (Koç, 2013, s272-283).   

Bilişsel öğe, doğru ya da yanlış olması gerekmeksizin; kişinin nesneye yönelik düşünce, bilgi ve inançlarını 
oluşturmaktadır. Duygusal öğe,  kişinin bireysel değerleri ile ilişkili olarak bir nesneye yönelik duygusal 
tepkileri ve duygularını içeren öğedir. Davranışsal öğe, bilişsel ve duygusal öğelere uygun olarak hareket 
etme eğilimini yansıtan öğedir. (Odabaşı ve Barış, 2003, s159) 

4.2. Tutum ve Davranışlar ile İnternet İlişkisi 

2002’de Li ve Zhang’ın gerçekleştirdiği çalışmaya göre 1998-2002 arasında yapılmış olan 35 çalışma analiz 
edilmiştir. Bu kapsamda; 

Bellman, Lohse ve Johnson (1999), demografik özellikler, kişisel özellikler ve çevrimiçi alışverişe yönelik 
tutumlar arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Yazarlar, interneti rutin bir araç olarak kullanan, internette daha 
fazla geçirenlerin ve zamanı kısıtlı olan bireylerin internette alışverişi daha sık tercih ettiklerini ortaya 
koymuştur. 

Bhatnagar, Misra ve Rao (2000), demografik bilgiler, satıcının / hizmet / ürün özelliklerinin ve web sitesi 
kalitesinin tüketicilerin çevrimiçi alışverişe ve dolayısıyla onların çevrimiçi satın alma davranışlarına yönelik 
tutumlarını nasıl etkilediğini ölçmüştür. Çalışma, internetin sağladığı rahatlığın ve tüketicilerin algıladıkları 
riskin sırasıyla iki bağımlı değişken (tutum ve davranış) ile olumlu ve olumsuz olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Jarvenpaa, Tractinsky ve Vitale (2000), tüketicilerin mağaza büyüklüğünü ve itibarını mağaza, risk 
algılaması, tutum ve spesifik mağazada satın alma isteğine olan güveni nasıl etkilediğini araştırmaktadır. 
Internet mağazalarında tüketici güveniyle mağazanın algılanan itibar ve boyutu arasında pozitif bir ilişki 
olduğunu keşfetmişlerdir. Daha fazla tüketici güveni, İnternet alışverişiyle ilişkili algılanan riskleri 
azalmakta ve belirli bir mağazadaki alışverişe karşı daha olumlu tutumlar üretmektedir; bu da 
mağazalardan satın alma istekliliğini arttırmaktadır. 

Lamberton ve Stephen (2016), sosyal medya araçlarını kullanan kişiler tarafından üretilen içeriklerle 
gerçekleştirilen ağızdan ağıza iletişimin değerine yönelik araştırmada bulunmuşlardır. Bu kapsamda; 

Tirunillai ve Tellis (2012) kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerin, bir şirketin hisse senedi performansını, 
işlem hacmi ve kendine has risk açısından etkileyip etkilemediğini incelemiştir. Örneğin, bu içerikleri 
üreten kişilerin miktarının,  getirileri ve ticaret hacmini en fazla etkilediğini ve olumlu ağızdan ağıza 
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iletişimin herhangi bir etkisinin olmasa bile olumsuz ağızdan ağıza iletişimin etkisinin olduğunu ortaya 
koymuşlardır. 

Stephen ve Galak'ın (2012) popüler bir mikro düzenlenen pazardaki verilerin analizi, marka hayranları 
tarafından sosyal medya araçları ile üretilen içeriğin, geleneksel pazarlama yöntemleri daha fazla kişiye 
ulaşmasına rağmen; satışlara daha olumlu olarak yansıdığını gösteren bir çalışma yapmışlardır. 

Shriver, Nair ve Hofstetter (2013) kullanıcı tarafından üretilen içerik dinamiklerini incelemişlerdir. 
Çevrimiçi topluluğa başkaları için bilgi gönderen bireylerin, daha fazla sosyal bağlar çektiklerini ve bu 
durumdan yararlanabildiklerini; bunun da bu bireyleri daha fazla içerik üretmeye teşvik ettiğini 
göstermiştir. Bu durum, yakın zamanda  “influencer marketing” adı verilen, Youtube, Instagram, 
Facebook, Twitter gibi sosyal medya araçlarında yüksek takipçi sayılarına sahip bireylerin içerik üreterek 
bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini takipçilerine aktarması yöntemiyle bir pazarlama stratejisi 
haline de gelmiştir. 

 Du, Hu ve Damangir (2015), tüketicilerin gerçek arama terimleri hakkında bilgi sağlayan Google Trend 
verileri ile çeşitli marka harcamaları ve özellikleri arasındaki pazarlama karması verilerini birleştirerek bir 
çalışma ortaya koymuşlardır. Endüstri 4.0 çağına geldiğimizde, bu yaratıcı veri toplama ve analiz etme 
noktası her alanda, maliyetli ve tekrarlanmaya muhtaç konjonktür analizlerini gerçekleştirmek veya 
cevapların netliğinden emin olunamayan anketlerle mücadeleyi azaltacaktır. 

4.3. Dijital Dönüşümün Getirdiği Beklentiler 

Dijitalleşme, 2018 yılından bakıldığında; tüm dünyada ortak dil olarak ele alınabilir. Dijitalleşme ile birlikte, 
iki tarafın da internete “bağlı” olması durumunda nerede olurlarsa olsunlar iletişimde olabilmeleri ve bilgi 
akışı sağlayabilmeleri söz konusu hale gelmiştir. Bu noktada, internet teknolojilerinin ve dijitalleşmenin 
yaygınlaşma sürecinde bir konu hakkındaki tutumu geliştiren etmenler göz önüne alındığında, bu 
etmenlerin uyarıcılar tarafından sürekli olarak desteklendiği ortaya çıkmaktadır.  Dijitalleşme kavramı, 
Endüstri 4.0’da isimlendirilmiş etmenlerle birlikte bireylerin hayatında; şimdi olduğu konumdan da yakın 
hale gelecektir. 

2000’lerle birlikte internet kullanımı durmaksızın artmıştır. Bu durum, bireylerin evleri içinde de internete 
bağlanmalarını ve bilgi akışı sağlamalarını desteklemiştir. İnternet ortamındaki sosyal medya 
platformlarının aktif olarak bireylerin hayatında var olması, bireylerin hem kendi aralarında hem de dünya 
ile iletişimlerini önemi yadsınamayacak şekilde etkilemiştir. TÜİK verilerine göre, 2011 yılında hanelerde 
internet ulaşım oranı %42,7 iken; 2017’de bu durum %80,7’ye yükselmiştir.  

Deloitte’un 2017 Dijitalleşen Hayatımızda Mobil Teknolojilerin Yeri Deloitte Global Mobil Kullanıcı 
Raporuna göre, mobil cihazları kullananlara arasında; uyanır uyanmaz, başka hiçbir şey yapmadan, 
telefonlarına bakanların oranı %28 iken, uyandıktan sonraki ilk 5 dakika içinde bu oran %61’e çıkmaktadır. 
Gece yatmadan hemen önce telefonuna bakanların oranı %23 iken, yatmadan 5 dakika öncesi zamanı 
dikkate alındığında bu oranın %52’ye çıktığı dikkat çekmektedir.  Kullanıcıların akıllı telefonları ile günlük 
olarak en sık anlık mesajlaşma ağlarında video izledikleri, haber okuduğu ve kısa video/canlı yayın/hikaye 
izlediği görülmektedir. Her üç kişiden ikisinin günde en az bir kez WhatsApp ve Facebook Mesenger gibi 
anlık mesajlaşma ağlarında paylaşılan videoları izlediği düşünüldüğünde, sosyal medyanın içerik 
tüketiminde ne kadar önemli bir kanal haline geldiği görülmektedir. İki sene önce kullanıcıların 
sadece %32’si alışveriş sitelerine göz atmak için diğer cihazlar (laptop, desktop, tablet, vb) yerine akıllı 
telefonlarını kullanırken, bu oran bu sene %46 olmuştur. Benzer şekilde 2015 yılında kullanıcıların 
sadece %19’u internet üzerinden alışveriş yapmak için öncelikli olarak akıllı telefonlarını kullanırken, bu 
oran 2017 yılında %38’e yükselmiştir. Akıllı telefonlar hem göz atmak hem de alışveriş yapmak için en çok 
kullanılan cihaz konumuna gelmiştir. Bu aktiviteler, yaş grubu bazında incelendiğinde 25-34 yaş grubunun 
bu aktiviteleri en sık gerçekleştiren grup olduğu gözlemlenmektedir. 

Dijital Dönüşüm Danışmanı Murat Erdör’ün, “Digital Age” dergisinde yayınlanan “Dijital Dönüşümde 
şirketlerin odaklanması gereken trendler” yazısındaki öngörülerine göre; 
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• Zenginleştirilmiş (Arttırılmış) Gerçeklik: Markalar rekabette öne çıkmak için tüketicilere birçok kolaylık 
sunacaktır. Evini boyamak isteyen kişinin boya yaptırmadan o rengin nasıl göründüğünü bilgisayar 
üzerinden bakmak isteyen, makyaj yapmadan sanki yapmış gibi bunu yüzünde görmek isteyen ve 
buna benzer deneyimleri yaşamak isteyenler oldukça artırılmış gerçeklik ile ilgili projeler de artmaya 
devam edecektir. 

• Yapay Zeka ve Öğrenen Makineler: Makineler de insanlar gibi her gün yeni bir şeyler öğrenmekte, 
bunları sistemlerine işlemekte ve biriktirmektedir.  

• Influencer Marketing: Takipçi sayısı fazla olduğundan reklam yaptırılan, ürün paylaştırılan veya mesaj 
yazdırılan sosyal medya fenomenlerinin yaptıkları paylaşımlar yapılan alışverişe ve marka seçimine 
artık tüketici bunlara eskisi gibi rağbet etmemektedir. Bu yüzden markaların hedeflerini belirleyip 
markayla uyumlu kişilerle çalışması ve en fazla eri dönüş oranı sağlayacak çözümler üretmesi 
beklenmektedir. 

• Kişiselleştirme-mobil pazarlama: Kişiselleştirme 2018’de her zamankinden önemli olacaktır, mobilin 
önlenemez yükselişi devam edecek ve özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan dolayı 
markalar müşteri verileri konusunda daha titiz davranıp izinli pazarlama konusunda dikkat edecektir. 

Philip Kotler (2017) ise  Pazarlama 4.0 kitabında yeni oluşacak müşteri profilini şu şekilde belirtmiştir: 

 

• Müşterilerin çoğunun markalar hakkında etkin bir şekilde bilgi araştırdığını söylemek yanlış olmaz. Bu 
müşteriler daha bilinçli satın alma kararları vermektedir fakat merak ve bilgi düzeyleri daha yüksek 
olmasına karşın ne satın almak istedikleri konusunda kontrolü ellerinde tutamamaktadır.  (s51) 

• Geleceğin müşterilerinin profili  “internete bağlı” ama kafası karışıktır. Ulusal Biyoteknolojik 
Enformasyon Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre insanların ortalama dikkat süresi 2000 
yılında 12 saniyelik düzeyden 2013’te 8 saniyeye düşmüştür. Bunun nedeni, mobil cihazların anlık 
dikkat gerektiren birçok mesajı sürekli olarak alması olarak yorumlanmıştır. Müşteri dikkati oldukça 
azalacak ve markaların mesajları müşteriler için dinlenmeye ve savunuculuğu yapılmaya değer 
bulunacaktır. (s52) 

• Yeni müşteri türünü diğerlerinden ayıran mobil cihazlara olan eğilimidir. S(43) 

• Yeni müşteri türü hayatı hızlı yaşamaktadır. Her şey istedikleri an olmalıdır ve zaman verimli 
kullanılmalıdır. S(43) 

• Bağlanabilirlik, bilgi bolluğu ile müşterilere güç katıyor olsa bile, müşteriler çoğu zaman kendi kişisel 
tercihlerinin önüne geçecek şekilde başkalarının görüşlerine aşırı bağımlı bir hale de gelimektedir. 
(s55) 

• Etkileşimde ilerleme sağlandıkça ve müşteriler şirketlerle daha yakın ilişkiler talep etmeye başladıkça 
dijital pazarlamanın önemi artar. Dijital pazarlamanın en önemli rolü eyleme geçmeyi ve 
savunuculuğunu teşvik etmektedir. Dijital pazarlama geleneksel pazarlamadan daha hesap verebilir 
bir doğaya sahip olduğu için odaklandığı konu sonuçlara etki etmektedir, oysa geleneksel 
pazarlamanın odak noktası müşteri etkileşimini başlatmaktadır. (s84-85) 

• Nihai hedef müşterilere haz vermek ve onları sadık savunuculara dönüştürmektir. 

Tarhan(2017), biyolojik şifrelemenin çoğalması ile birlikte kişilerin kendi dna’sından üretebileceği ses, 
retina okuma, parmak izi, damar tanıma vb. kullanılacağını ifade etmiştir. Şifre-password belirleme, 
hatırlama tarihe karışacaktır. (Tarhan, 2017:88) 

5.Sonuç 

Geçmişten bugüne, her dönemde yaşanan sosyo-ekonomik ve teknolojik değişimler; bir seviyeden sonra 
dönüm noktası haline gelmişlerdir.  Dördüncüsüne hazırlanılan sanayi devrimleri için de bu geçerlidir. 
Dördüncü sanayi devriminin konuşulduğu bu dönemde; mobil ve akıllı cihaz kullanımları her geçen gün 
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artmaktadır. Teknolojik değişimlerin boyutu bireylerin yaşam standartlarını ciddi anlamda şekillendirecek 
durumda ilerlemektedir. Yapılan akademik çalışmalarda, tüketicilerin internet üzerinden yaptıkları 
alışverişlerde sitenin ve markaların güvenilirliği, itibarı gibi etmenlere dikkat ettiği ortaya konmuştur. 
Benzer çalışmalarda, internette daha sık vakit geçiren bireylerin internette alışveriş yapma olasılıklarının 
daha fazla olduğu çıkarımında bulunulmuştur.  

Endüstri 4.0 ile birlikte yeni oluşacak pazarlama anlayışlarının odak noktasında yine müşteri bulunacak 
olmakla birlikte, işletmeler ürünlerini tamamen müşterilerin bireysel özelliklerine göre şekil alabilir şekilde 
düzenlemek durumunda kalacaklardır. Teknolojik olarak gelinen noktada müşteriye ulaşmak her ne kadar 
kolay olsa da, uyarıcıların da o kadar fazla olması işletmelerin kendilerini farklı kılan yaratıcı özellikler 
sergilemeleri ve müşterilerle uzun süreçli ilişkiler kurma konusunda başarılı stratejiler uygulaması 
gereklidir. Endüstri 4.0 kapsamında, nesnelerin interneti ile sürekli olarak veri depolamak ve bunları iyi 
analiz edebilmek önem kazanacaktır. Yanı sıra, Endüstri 4.0 firmalar için küçük ya da büyük ölçekli 
olmaksızın adapte olmalarını gerektirecektir. Dijitalleşen dünyada, küçük ve büyük ölçekli işletmeleri aynı 
rekabet standartlarında yarışabilecek konuma getiren şey internet ve internet teknolojileridir.  

Tüketici/müşteri profilleri incelendiğinde, geçmişten bugüne birikerek ilerleyen fakat günümüzde en üst 
noktaya ulaşan özellik olarak bireyselliğine düşkün fakat diğerlerinin düşüncelerini merak eden tüketiciler 
dikkat çekmektedir. Tüketiciler gittikçe daha fazla ürünlerin tamamen kendi zevklerinden ve istediği 
özelliklerden oluşmasını istemektedir. Dünya insanlarının da gittikçe bireyselleşmesi, bireylerin internette 
kendilerine ait bir ya da birden çok sosyal medya aracını kullanması ve bu araçları kendini dinleyenlere 
seslendiği bir platform olarak görmesi kişilerin bireysel olarak zevklerini oluşturma güdülerini de 
desteklemektedir. “Influencer marketing” diye isimlendirilen ve sosyal medya araçlarıyla kendi kullandığı 
ürünleri tanıtan tüketiciler gittikçe artmakta ve bu kişileri takip edenler de çoğalmaktadır. Sosyal medya 
araçlarının ve internetin pazarlama boyutunda en önemli noktası, ağızdan ağıza iletişimdir. Tüketiciler, 
geleneksel yoldan yapılan pazarlama çalışmalarındansa; hiç tanımadıkları kişilerin ürünler hakkındaki 
yorumlarını daha çok önemsemektedir. Dolayısıyla markaların yapması gerekenlerden bir diğeri; 
tüketicilere yönelik tüm pazarlama faaliyetlerinde tüketiciyle birebir olarak güven ilişkisi kurmaktır. 
Gelecek pazarlama anlayışı ve oluşacak tüketici davranışlarında; gerek yapay zeka uygulamaları gerek 
arttırılmış gerçeklik gerekse nesnelerin interneti ile birlikte markaların, tüketicilerin hayatında tıpkı bir 
insanmış gibi bilgi akışı ve duygu bileşenleri yaratılması öngörülmektedir. Bu pazarlama anlayışı dönemini 
diğerlerinden ayıran en önemli özellik ise,  geçtiğimiz dönemlerde müşteri/tüketicinin toplu olarak 
taleplerine yönelik hareket edilmişken; Endüstri 4.0 ile birlikte kullanılmaya başlanan teknolojinin 
tüketicileri üretimin bir parçası haline getiriyor olmasıdır. 
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Özet: Enflasyon tahminlerinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi, maliye ve para politikası kararlarının 
verilmesinde, firmaların yatırım ve fiyatlandırma kararlarında, yatırımcıların yatırım kararlarında önemli rol oynar. Son 
dönemde tahmin modelleri geliştikçe enflasyon tahmini uygulamalarında da bir artış görülmektedir. Enflasyon tahmin 
modelleri zaman serisi modellerinden anket temelli tahmin modellerine kadar geniş bir yelpaze içinde dağılmaktadır. 
Bu çalışmada bu tahmin modelleri ele alınarak bir karşılaştırma yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Enflasyon tahmini, enflasyon tahmin modelleri  

Inflation Forcesting Models 

Abstract: Forecasting inflation accurately and reliably plays an important role in investors 'investment decisions in 
making financial and monetary policy decisions, in companies' investment and pricing decisions. As the forecasting 
models have improved in the recent period, there is also an increase in the inflation forecasting applications. Inflation 
forecasting models range from time series models to survey-based forecasting models. In this study, a comparison 
will be made by considering these prediction models. 

Key Words: Inflation forecasting, inflation forecasting models 

Giriş 

Para politikası Merkez Bankalarının ileriye dönük ekonomik durum beklentilerine göre belirlenir. Bu 
nedenle ekonominin geleceğini olabildiğince doğru tahmin edebilmek gerekir. Bu amaçla enflasyon 
tahminlerinde zaman serisi modellerinden ankete dayalı (survey-based) modellere kadar çok çeşitli 
tahmin modellerinden yararlanılır. Bu modellerin bazıları tamamen istatistiksel bir kısmı ise veri 
kullanmadan oluşturulan teorik modellerden oluşur. Pagan (2003) merkez bankalarında para politikası 
kurullarının tahmin sürecini etkili bir biçimde gerçekleştirdikleri durumu, şu anda bilinen en üst düzey 
teknolojinin kullanıldığı durum “state of art” olarak tanımlamıştır.  

Bir modelin dizaynı, bir yolculuğu planlamaya benzer. Varılacak yere gitmek için çeşitli rotalar kullanılabilir. 
Bir kişi otobandan gitmeyi tercih ederken, diğer bir kişi yolda görmek istediği yerlere uğrayarak yolculuk 
etmeyi seçebilir. Bir başka kişi de en kısa zamanda gidebileceği şekilde yolculuğunu düzenlemeyi tercih 
edebilir. Gidilecek destinasyonun seçimi ve nasıl gidileceği yönteminin belirlenmesi model kurmanın da 
temelidir (Pagan, 2002). 

Para politikası yapıcılarının önceliklerini en iyi şekilde temsil eden bir model nasıl kurulmalıdır? Para 
politikası yapıcı olarak merkez bankalarının ilk önceliği faiz oranıdır. Ancak ekonomik faaliyet düzeyleri de 
belirleyicidir. Ekonomik faaliyeti ele alırken GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla), tüketim, yatırım ve ticaret 
dengesi gibi hesaplara bakılır. Fiyatlar belirlenirken ise yerli ürünlerin fiyatları maliyetlerin üzerine bir 
mark-up eklenerek bulunabilir. İthal edilen ürünlerin fiyatları ise uluslararası fiyatları ve döviz kurunu 
yansıtır. Bu iki fiyatın birleşimi de toplam fiyat seviyesini oluşturur. GSYİH’yı oluşturan bu serilerin ve fiyat 
seviyelerinin denklemlerini kullanarak, sonra da gereken diğer değişkenleri ekleyerek (örneğin mark-up 
değerleri ülkelere göre değişiklik gösterir) model oluşturulabilir. 

 1960'ların sonunda, bu yaklaşım yüzlerce ve bazen de binlerce denklemden oluşan modellere yol açmıştı. 
Bu durumda yolculuk çok dolambaçlı bir hal alıyordu. Eksikliklerine rağmen bu tür modeller 1970’lere 
kadar iyi tahmin sonuçları verirken bu tarihten sonra tahmin sonuçları zayıflamaya başladı. Bu durum 1973 
petrol krizi ile ilişkilendirildi. Talebi tanımlayan çok fazla denklem modellerde yer almasına rağmen arz 
tarafı çok basit şekilde modelde yer alıyordu. Zaten büyük olan modellere arz tarafı da eklenmeye başladı. 
Bu, çok çeşitli şekillerde olabilmekteydi. Ekonomide çıktıdaki faktör miktarlarının kısıtlı olması sebebiyle, 
talebin genişlemesinin çıktıda bir artışa yol açmayacağı pek çok denklem oluşturuldu. Faktörlerde artış 
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meydana gelmediğinde talep artışı ya daha yüksek fiyatlara ya da cari hesaptaki açığa sebep oluyordu. 
Bugün bu tür kısıtlamalar kullanılan tüm makro modellerde mevcuttur. Gerçekten de aşırı talep durumunu 
ölçmek için tasarlanan bir miktar olan “çıktı açığı”nı merkez bankaları çokça tartışmaktadırlar (Pagan 
2002). 

Tahminlerdeki başarısızlığın bir diğer açıklaması da özel sektörün beklentilerinin değişimi sonucunda 
modeldeki parametre kaymalarından oluşmasıdır. Daha spesifik olarak değişmesi beklenen olaylara 
dinamik tepkileri ekonometrik modellerin tam olarak dikkate almamasından kaynaklanır. Bu durumun adı 
“Lucas Kritiği’dir”. Lucas Kritiğinde makroekonomide harcama seçimleri ve fiyatlama davranışını 
açıklamanın mikro ekonomik temellerine de ihtiyaç vardır. Yeni bir ekonomi politikası uygulandığında bu 
modeller bu politikanın etkilerini geçerli ekonomik yapının devam edeceği varsayımına dayanarak 
ölçmeye çalışır. Oysa bu ekonomi politikası ekonomik faktörlerin bekleyişlerini etkileme yoluyla mevcut 
yapıda değişikliğe neden olabilir. Yeni uygulanan politikanın sonuçlarını doğru tahmin edebilmek için bu 
politikanın karar alıcıları ne yönde etkileyeceğini göz önüne almak gerekir (Eğilmez ). Lucas Kritiği 
ekonomistlerin eski modellere ilgisini kaybetmesine neden olmuştur. Rudebush (2002) Lucas Kritiği çok 
daha önemli bir hale gelmekte olduğunu belirtmiştir. Modeller de teorik alanda yaşanan gelişmeleri takip 
etmiştir. Ekonomik ajanların harcamalar hakkındaki kararlarını gelecekte karşılaşacaklarını düşündükleri 
kısıtları temel alarak oluşturdukları optimal karar olarak görürler. Çalışmalar aynı zamanda modelleri 
gözlemlenen fiyata oluşturma davranışının optimal tepkisi olarak düşünülebilir. Bu modellerin temelinde 
dönemlerarası karar verme yer alır. Dönemlerarası karar verme modellerinde beklentilerin geleceği nasıl 
şekillendirdiği dikkatlice belirlenmesi gerekir.  

Çoğunlukla beklentiler tamamen rasyonel olarak ele alındı. Bu tür modellere tutarlı model denebilir. 
Çünkü rasyonellik kavramında tüm mevcut bilgileri birleştirmekten ziyade, geliştirilmekte olan modelin 
tahminleriyle örtüşür. Bu da bu modellerde geleceğe olan belirsizlik de vardır. Bu durum ekonomiyi 
kusurlu bir şekilde tahmin edebilen çeşitli stokastik şoklara maruz bırakılmasıyla elde edildi. Bu modeller 
DSGE(Dinamik Stokastik Genel Denge) modelleri olarak bilinir ve günümüzde akademik dünyada hakim 
olan makroekonomik modellemedir. Yolculuk analojisi açısından hem varış yeri hem de güzergahlar 
tamamen bazı optimizasyonların sonucunda yan ürün olarak elde edilmiştir.  

Politika analistleri, akademisyenlerin aksine, büyük modellerle çalışmaları gerekir. Bunun en büyük nedeni 
de küçük ölçekli modeller çıktı, enflasyon, faiz oranı ve döviz kuru gibi parametrelerin tamamını içeremez. 
Küçük modeller ise gerçek politika analizleri için yeterli değildir. Aynı zamanda, daha büyük bir modele 
yukarıdan aşağıya bir bakış açısı getirmenin, değişkenlerin gerçek dinamik davranışları ile iyi bir eşleşme 
yaratması olası değildi. Ayrıca, bu tür modelleri uygulamak için büyük bir hesaplama görevi oldu; 
1980'lerin süper bilgisayarının kapasitesine şiddetle meydan okuyacaktı. İhtiyaç duyulan şey, büyüklükleri 
olan ve özellikleri nispeten kolay olan, yani politika modellemesi için gerekli ölçek üzerinde kullanılabilecek 
merkezi bir düzenleme ilkesinin bulunması gereken modellerdi. Böyle başarılı bir gelişmenin bir örneği 
vardı - vergi ve tarife konularını analiz etmek için geliştirilen hesaplanabilir genel denge (CGE) modelleri; 
Bunlar büyüktü, ancak sağladıkları cevapları anlamak nispeten kolaydı. Böyle büyük boyutlu bir sistemin 
sonuçlarının anlaşılması kolay olmasının nedeni, arz ve talep eğrilerinin modelin parametreleştirilmesine 
dayanan farklı esnekliklere sahip olan çoklu piyasalardan geldiği şeklinde kavramsallaştırılabilmeleriydi. 
Makroekonomik modellemede aynı sadeliği bulmak oldukça kolay değildi, çünkü dinamik cevaplarla ilgili 
önemli sorunlar vardı ve bunlar yaygın kabul görenlerle ilgili çok az teori vardı. Bu sebeple; daha açıklayıcı 
olabilmesi için modellerin küçültülmesi, yukarıdan aşağıya düşünmenin yanı sıra, modelleri veriye 
eşleştirirken çeşitli farklı stratejilerin kullanılması gerekmiştir. 

Bu ilkeler sayesinde, hibrit modeller ortaya çıktı. Temel yapısı temsil görevinin iki aşamaya bölünmesiydi: 
bir yolculuk açısından ilk önce bir hedef seçip sonra oraya gitmek için güzergahı seçmeye karşılık gelen bir 
yolculuk. İlk aşamada, ekonominin geliştiği görülen bir denge yolu olduğu varsayılmıştır. Bu yol, örtülü 
veya açık olabilir. İkinci aşama, yolun ayarlanmasının doğasını, yani takip edilecek rotayı şart koşmayı 
içeriyordu. Bu bölüm, her ikisiyle de aynı anda uğraşmak yerine, her bir bölümle uğraşmanın farklı yollarına 
odaklanmayı mümkün kıldı; İkincisi, "aşağıdan yukarıya" yöntemlerinin özelliği olan bir stratejidir. Üstelik, 
bir 'boşluk (gap)' fikrinin, birçok erken çalışmalarının altında yatan bir kavramın kesin bir şekilde 
korunmasını ve vurgulanmasını mümkün kıldı, çünkü bir 'boşluk', bir denge yolundan sapma olarak 
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görülebilirdi. Uzun süreli denge bölümünün (hedefin) modelde örtülü veya açık bir şekilde ele alınıp 
alınmadığına bağlı olarak Tip I ve Tip II hibrid modelleri arasında ayrım yapacağız. İçinde bulunduğu 
modellere Tip I melez modeller denir; Açık olduğu alanlar Tip II olarak belirlenir. 

Tip I hibrit modellere örnek, Davidson ve arkadaşlarının (1978) argümanlarını izleyerek, ayarlama 
mekanizmasını tanımlayan EqCM modelinin parametreleri, veriler tarafından belirlenmeye bırakılmıştır. 
Bir değişkenin gerçek ve denge değerleri arasındaki ayrışma, dengesizliğin derecesinin bir ölçüsü olarak, 
yani kapatılacak bir boşluk olarak alınabilir. Bu ilkelere dayanarak Tip I hibrid modelleri bir dizi merkez 
bankasında geliştirildi; Şu anki örnekler Avrupa Merkez Bankası'ndaki model (bkz. Fagan ve diğerleri 
(2001)), Norveç Bankası'ndaki RIMINI modeli ve Avustralya Rezerv Bankası'ndaki Ekonomik Grup 
Modelidir (Beechy vd. (2000)). 

Tip 1 modellerde herhangi bir değişken için uzun dönem denge yolu hesaplanmaz. Bu modellerde daha 
çok değişkenler arasında ilişki incelenir. Tip II hibrid modelleri, değişkenlerin denge yollarının açık bir 
tanımıyla çalışmanın bir sonraki adımını atmıştır. Bununla birlikte, DSGE modellerinin doğasına daha 
yakındılar ve aslında DSGE modellerinde kullanılan aynı optimizasyon çerçevesini kullandılar. Tip 2 hibrid 
modelleri CGE modellerine göre ekonomik teorinin çok güçlü şekilde kullanımı nedeniyle anlaşılması 
kolaydır. Bu modellerin yapısı Powell ve Murphy (1997)’nin çalışmasında açıklanmıştır. Ayrıca başka 
modelleri Singapur Para Otoritesi tarafından Singapur Parasal Modeli ve Yeni Zelanda Hazinesi tarafından 
kullanılmıştır (bkz. Szeto (2002)). Hibrit modeller 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başında popülerdi. 
merkez bankası, QPM modelinde Kanada Bankası oldu — Coletti ve diğerleri (1996) - ve bunu kısa bir süre 
sonra Yeni Zelanda Merkez Bankası ve FPS modeli olan Black ve diğerleri (1997) izledi. Akademisyenlerin 
birlikte çalıştığı DSGE modellerinde olduğu gibi, modellere istenen özellikleri veren teorik ilkelerin 
uygulanmasıydı. Bazı DSGE modellerinde şokların doğası tamamen tanımlanmamışsa IDSGE olarak 
adlandırılır.  

1999 yılında İngiltere Merkez Bankasında kullanılan ana model orta dönem makro model (MTMM) ya da 
makro model (MM) olarak bilinir. Pagan’a (2003) göre  
İngiltere merkez bankasında politika analizi üyelerinden bazılarına göre, MM'nin yetersizlikleri mevcuttur.  
Nedeni de modellerin bazı bağlantıları yakalayamamasıdır. Örneğin banka modelleyicileri ve bazı MPC 
üyeleri, MM'nin yeterli olmadığı, ya da düşüncesinde öne çıkan bazı bağlantıları yakalayamadığı için, 
örneğin, yatırım harcamaları üzerindeki karların etkisi veya geleceğe dair beklentilerin oluşumunu 
cevaplayamaz.  

Son yıllarda sıkça kullanılan AR modelleri pratikte tahminlerde iyi sonuçlar vermektedir. Öğünç vd (2013) 
yapılan çalışmada Türkiye’de kısa dönem enflasyonu tahmin etmek için VAR be Bayesyen VAR 
modellerinin yanı sıra dinamik faktör modellerini de kullanmıştır. Sonuç olarak bu modellerin 
kombinasyonu en iyi tahmin sonuçlarını vermektedir. Benzer bir çalışma da Kapetanios vd.(2008) yaptığı 
çalışmadır ve benzer bir sonuca ulaşarak tek bir model yerine modellerin kombinasyonunun daha doğru 
sonuçlar verdiğini söylemiştir. Öte yandan Sbrana vd. (2017) “A Moments Estimation Through Aggregation 
(M.E.T.A)” modelini önererek parametreleri hızlı ve doğru tahmin ettiğini söylemiştir. Atkeson ve Ohanian 
(2001) ise naive moving average modelinin Philips eğrisi serileri ile enflasyon tahmininde bulunmuştur.  

Birkaç çalışma da enflasyon beklenti anketleri ile yapılan tahminlerin performansları üzerinde durmuştur. 
Grothe and Meyler (2015) Euro bölgesi ve Birleşik Devletler için anket ve piyasa verilerinin kısa dönemli 
beklentilerinin, gelecekteki gelişmelere dair bilgilendirici belirleyicileri olduğunu ileri sürdü. Benzer şekilde 
Angetal (2007) anket verilerindeki beklentilerin, zaman serisi ARIMA modellerini içeren çok çeşitli tahmin 
modellerini geçtiğini göstermektedir.  

Ayrıca, Altuğ ve Çakmaklı (2016), anket sonuçlarını beklentilerle birleştiren istatistiksel bir model 
oluşturmuş ve anket beklentileri de dahil olmak üzere modelin, anket beklentisi olmayan modele kıyasla 
(geriye dönük görünen Phillips eğrileri ve naive tahminleme kuralı gibi) üstün bir öngörü performansı 
sağladığını göstermişlerdir. Tahmin kombinasyonu, bireysel tahminler için optimum ağırlıkları tahmin 
ederek doğruluğu artırmayı amaçlamaktadır. 
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Sonuç  

Para politikası kararlarını ekonomi yapısına uygun olarak belirleyebilmek ve firmaların yatırım ve fiyatlama 
kararlarını doğru bir şekilde verebilmek için ekonominin geleceğini olabildiğince doğru tahmin edebilmek 
gerekir. Bu amaçla enflasyon tahminlerinde zaman serisi modellerinden ankete dayalı (survey-based) 
modellere kadar çok çeşitli tahmin modellerinden yararlanılır. Bu modellerin bazıları tamamen istatistiksel 
bir kısmı ise veri kullanmadan oluşturulan teorik modellerden oluşur. Bu çalışmada akademik 
araştırmaların ve merkez bankalarının kullandığı tahmin modelleri ve özellikleri araştırılmıştır. 
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Abstract:  Water scarcity problem is facing current global situation due to different factors, growth of population, 
urbanization, rising of standard of life, and increasing economic activities are some of factors. In addition climate 
change also it take it’s on share. All these need to look alternative source of water supply, among them wastewater 
reuse as a solutions. Unlike others resource wastewater resource is sustainable available, as the population increase 
the availability of wastewater also increase makes it different.   Wastewater is nowadays considered as a renewable 
energy resource from which portable or non-portable water and energy. As well as fertilizers are derived from it. It is 
not merely a problem in search of solutions, but a valuable resource that, if properly managed, can provide 
tremendous opportunities and benefit. This paper reviews wastewater treatment and environmental impact. The 
level of impact goes up to human health and soil contamination with hazardous metals. Wastewater treatment 
systems are discuss the centralized and decentralized wastewater treatment systems are mainly for this paper 
selected, most commonly both are practiced for treatments. The reuse of treated wastewater can be a valuable 
alternative to freshwater resources, especially in water-scarce countries. Moreover, the benefits of wastewater can 
be used for food production through irrigation method and toilet flushing. Finally, policy and regulation nation and 
international levels are reviewed.   

Key Words: Wastewater, Environment, Centralization, Decentralization & Wastewater Treatment 

1. INTRODUCTION 

World fresh water resources are unevenly distributed. The of population growth, rising standards of living, 
urbanization, increasing economic activities and expanding areas of irrigated agriculture make the world 
difficulties to supply fresh water.  Uneven distributed water resources, severe droughts, groundwater 
depletion, water quality deterioration, and climate change make the current water supply situation make 
more difficult than ever. In many countries, fresh water scarcity is already heavily emerged, which is 
considered as the single most important factor limiting socioeconomic growth in the 21st century.  
Therefore, improved water demand management and the development of new water resources are 
urgently needed.   

According to International Water Management Institute’s report, Australia, California, the Middle East, 
and the Mediterranean have been regarded as high water stress regions (Chen, Ngo, & Guo, 2013a). In 
addition, other research indicate that the water scarcity problems extend up 68 countries 36 countries, 
all in northwest Asia, the Middle East and North Africa, are at extremely high water stress level (i.e., 
withdrawal/available supply > 80 %). Another 32 countries are at high water stress level 
(withdrawal/available supply = 40–80 %)  most of the northern provinces are, in fact, at high or extremely 
high water stress levels (Zhang & Luo, 2015). To provide the required amount of fresh water searching 
alternative water resource has become an urgent issue, especially in these severe water shortage areas.  

There are alternative water resource for source of fresh water; wastewater reuse, rainwater harvesting, 
and seawater/brackish water desalination.  Among them water resource alternative wastewater reuse is 
the most common means of mitigation of water scarcity. Utilizing alternative water resources because 
wastewater is always a stable resource everywhere, irrespective of hydrogeological and climate 
conditions. 

Israel and Singapore are good examples countries in wide application of alternative water resources. In 
Israel, of the 1.966 billion m3 total water supply in 2011, 59.8 % depended on fresh water sources 
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wastewater reuse and seawater/brackish water accounted for 24.1 and 16.1 %, whereas in Singapore, 
treated wastewater and seawater desalination are mostly applying (Zhang & Luo, 2015).  Therefore, 
applying wastewater reuse has paramount contribute for the sustainable development of these two 
extremely water stress countries  

2. DEFINITION AND SOURCE OF RECYCLED WASTEWATER 

In depth to understand first better to define the meaning and the related terminologies of wastewater 
recycle. The source and categories of wastewater also important. Wastewater is defined as water that has 
been used by households, industries, and commercial establishments that, unless treated, no longer 
serves a useful purpose and may contain contaminants (Malik, Hsu, Johnson, & de Sherbinin, 2015). It is 
comprised of water from household sinks, washing machines, and kitchen appliances, as well as water 
flushed from toilets, and therefore contains a combination of nutrients and chemicals. Industrial 
contributions include carbon, nitrogen, and phosphorous nutrients, as well as pesticides and other 
chemicals depending on the specific industry.   

According United State Environmental Protection Agency, water recycling states as water recycling is 
reusing treated wastewater for beneficial purposes such as agricultural and landscape irrigation, industrial 
processes, toilet flushing, and replenishing a ground water basin (referred to as ground water recharge 
(EPA, n.d.). Recycled water for landscape irrigation requires less treatment than recycled water for 
drinking water. Sources of recycled water are wastewater effluents coming from previous uses, including 
graywater, blackwater, municipal wastewater, or industry effluents.  

Graywater refers to urban wastewater that includes water from household kitchen sinks, dishwashers, 
showers, baths, hand basins, and laundry machines but excludes any input from toilets (Chen et al., 
2013a). Among others group graywater are less polluted and low in pathogens contents. The quality is 
dependent of its volume of discharge. Treatment technologies relatively simple and widely applicable with 
less cost.  Commonly used for toilet flushing, other uses are garden irrigation and clothes washing are 
used.       

The largest and most significant resource for water reuse is municipal wastewater. Municipal wastewater 
likely to contain high bacterial loads, though most of the bacteria present in human faience’s are not 
inherently pathogenic. However, when an infection occurs, a large number of pathogenic microorganisms 
(such as bacteria, viruses, protozoa and helminths) are spread in the environment through faience 
(WWAP, 2017), (Chen, Ngo, & Guo, 2013b). Its potential risk for human health and the environment. 
Municipal wastewater contains organic matter and nutrients, inorganic matter or dissolved minerals; toxic 
chemicals; and pathogens (Kaluli J.W,Githuku C,Home P, 2011).   

Industrial wastewater associated with industrial activity processing of raw materials and manufacturing 
of outputs. Impact of industrial wastewater can contaminate huge amount of water from small amount 
of industrial wastewater. Wastewaters from food processing industries are contaminated with high levels 
of BOD, COD, oil and grease, TSS, nitrogen, and phosphorous. Apart from high COD concentrations, 
industrial processing wastewaters (e.g., chemical and pharmaceutical producing, paper, textile, tannery, 
and metal working and refinery wastewaters) might be rich in heavy metals and other toxic substances 
(Chen et al., 2013a).   

3. TREATMENT OF WASTEWATER 

3.1.Stages of wastewater treatment  

Treatment of wastewater involves a step by step process that occurs in primary, secondary, and tertiary 
stages. Primary treatment involves basic screening and filtration processes that remove suspended solid 
waste and reduce its biochemical oxygen demand. Secondary treatment is the further steps of primary 
treatment. According to (Van (Malik et al., 2015) primary treatment and secondary treatment can reduce 
up to 30%, and  90% of biochemical oxygen demand and total suspended solids  respectively.  Any 
additional step in wastewater treatment is considered tertiary treatment (or ‘‘advanced treatment’’), 
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which includes any purification process that continues beyond the previous steps and may require more 
complex technology such as ion exchange and reverse osmosis to further remove contaminants or 
phosphorous and nitrogen, which can cause ecosystem effects such as algal blooms and other toxic 
poisoning of ecosystems.   

Wastewater treatment as well as connection rate, Europe had the highest average values and North 
America was the second-highest performer in treatment level, and performed better in treatment level 
than connection rate. In connection rate the Middle East and North Africa and Eastern Europe and Central 
Asia were the second and the third highest, respectively. In all cases, Middle East and North Africa 
performed better than East Asia and the Pacific, Eastern Europe and Central America, and Latin America 
and the Caribbean (Malik et al., 2015).  

In wastewater treatment Israel is a good indicators for others. Israel is country that affected due to water 
scarcity. The system using for treatment in Tel Aviv region, is the first, unique on its design and size as a 
tertiary treatment and reuse project. It is one of the largest and most complex of its’ kind in the world 
(Zaidi, 2007).  

3.2. Centralized vs decentralized wastewater treatment  

There are different wastewater treatment system centralized wastewater treatment, decentralized 
wastewater treatment, no mix wastewater treatment, and cluster wastewater treatment system.  For this 
paper selected to discuss centralized wastewater treatment and decentralized wastewater treatment, 
because both are common and mostly used system.  The centralized sewer system, traditional methods 
of wastewater treatment. Centralized wastewater collection and treatment systems are costly to build 
and operate, especially in areas with low population densities and dispersed households (Massoud, 
Tarhini, & Nasr, 2009), (Burian, Nix, Pitt, & Durrans, 2010), (Baz, Otterpohl, Wendland, & Treatment, 
2008).  Decentralized is a system related to wastewater treatment in a not centralized way, which means 
wastewater treatment is more than one plants. Moreover, the processing plant is next to the source of 
wastewater. It is potential to be a highly cost-effective wastewater management method. In addition 
further encourage the technologies use and long-term solution.  

The centralized systems which are usually publicly owned collect and treat large volumes of wastewater 
for entire large communities whereas decentralized onsite systems treat wastewater of individual homes 
and buildings. Benefits decentralized wastewater management systems over traditional centralized 
systems include reduced expenditures and environmental impacts (Cameron, 2012), (Baz et al., 2008). 
Furthermore, the operation and maintenance cost of centralized wastewater treatment system very high. 
Turkey tries to avoid centralized treatment due to the high cost of construction and operation. Of all the 
Turkish municipalities, up to 28 percent are served by septic systems. In other areas, the cluster systems 
and the package systems also exist (Massoud et al., 2009).  

Decentralized system that are currently showing a highly realistic appeal, mainly in the case of great blocks 
(hospitals, shopping centers, airports, schools) (Libralato, Volpi Ghirardini, & Avezzù, 2012).  However, it 
is also possible for coexisting centralized wastewater treatment system and decentralized wastewater 
system.  There are various reasons to select system, these are cost, urban development patterns, 
prevailing public opinion on sanitation, population size, levels of technologies mix, and others factors. For 
instance, treatment of Grey water reuse technologies along with simple water conservation technologies, 
and river rehabilitation makes water efficient practices affordable (ESCAP, UN-Habitat, & AIT, 2015).  

4. IMPACT OF WASTEWATER ON THE ENVIRONMENT  

4.1.Negative impact of wastewater on the environment  

The discharge of untreated wastewater can have severe impacts on human and environmental health, 
including outbreaks of vector-borne diseases, food, and water, as well as pollution and the loss of 
biological diversity and ecosystem services. Unfortunately, in spite of the growing efforts to increase 
treatment and coverage levels, much of the wastewater generated in cities and rural areas will remain 
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untreated or only partially treated. Those left untreated nutrients and chemicals enter natural water 
systems where they cause harm to the environment and human health. Other problems of the treated 
water for its reuse we find the salinity and the presence of pathogenic microorganisms harmful to the 
people and to the environment. To solve these problems it is necessary to build tertiary treatment plants 
based in processes of disinfection and salinity reduction of the effluent from wastewater plants (Deniz, 
Sadhwani, & Veza, 2010).   

Nature of the industry directly impact the discharge of wastewater on the environment. The expansion of 
industry directly or indirectly impact on the environment. For instance textile industry discharge usually 
high concentration of metal such as cadmium. Industrial wastewater potentially pose risks to human 
health and the environment in terms of waterborne diseases, eutrophication and ecosystem 
deterioration. Besides, heavy metals can cause serious health effects, including reduced growth and 
development, cancer, organ damage, nervous system damage, and even irreversible brain damage (Chen 
et al., 2013a).  

The industrial discharges carries different types of contamination of lakes, river, ground waters, even sea 
and oceans.  The presence of contaminants from industrial contaminant within the water may reduce the 
yield of crops and the growth of plant and it will harmful to the aquatic living organism too (Ho, Show, 
Guo, & Norli, 2012). Untreated or partly treated wastes containing algal nutrients, non-biodegradable 
organics, heavy metals and other toxicants hasten the deterioration that have long last effects on water 
bodies. High degree of environmental pollution, leads to serious health hazards. The wide spread use of 
wastewater containing toxic wastes a likely to cause an increase in the incidence of wastewater-borne 
diseases as well as more rapid degradation of the environment (Ho et al., 2012). 

4.2. Impact on Food Production  

In food production there are rain feed and irrigation are commonly used. Urban and pre-urban area are 
reusing of wastewater for irrigation and other purposes.  Wastewater contains nutrients that have the 
potential for use in agriculture, aquaculture, and other activities for increasing production and 
productivity.  Untreated form, is widely used for agriculture and aquaculture and has been the practice 
for centuries in countries such as China, India and Mexico  (Intizar Hussain, Raschid, Hanjra, Marikar, & 
Hoek, 2006). The use of wastewater for irrigation have a negative effects on farmers, public health, and 
the environment. Farmers are affected by direct contact with contaminated wastewater, when its use in 
agriculture causes negative externalities both to public health through the consumption of agricultural 
produce irrigated with waste- water and to the environment by constantly polluting the groundwater and 
soils (Alebel B. Weldesilassie, Oliver Frör, Eline Boelee, & Dabbert, 2009) 

Despite the above use of human urine as fertilizer for different crops productions show positive yield 
outputs. Tests showed very good results in terms of crop yield and social acceptance (Meinzinger, 
Oldenburg, & Otterpohl, 2009). Thus, when applying wastewater for food production through irrigation 
needs care and treatment. Informal use of untreated or partially treated wastewater for irrigation and 
other uses is likely to continue. Risk management is therefore essential for enhancing the safety of 
wastewater use (WWAP, 2017). In general, whenever using wastewater food production should be 
treated and tested unless the likely of risk very high. Treated wastewater for irrigation can play an 
increasingly important role in crop production systems (Qadir, Bahri, Sato, & Al-Karadsheh, 2010).  

Reusing wastewater for agriculture Israel is a good exemplary country. It has been practiced massive 
water reuse for decades in Israel. Since the early 1970s, started implementing water reuse for agricultural 
irrigation. Currently reusing of wastewater for agriculture reach almost 75% of all the wastewater 
produced in the country. Wastewater reuse for irrigation represents a sustainable option and an 
advantageous alternative for the mitigation of the ever increasing irrigation water scarcity and demand 
in arid and semiarid regions around the world (Belhaj et al., 2016). Apart from biological and chemical 
hazardous for environment, is a process that can potentially cause the disturbance of the indigenous soil 
microbial communities (Fatta-Kassinos, Dionysiou, & Kümmerer, 2016). 
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5. INTERNATIONAL POLICY AND REGULATION 

5.1. Policy and Regulation Wastewater Discharge to the Environment   

To reduced discharge of wastewater into receiving water bodies, careful planning, adequate and suitable 
treatment, regular monitoring and appropriate legislations are required. As well as to reduce the negative 
effect on the environment needs vibrant policy and legislation that are to achieve sustainable 
development.  In order to comply with wastewater legislations and guidelines, there is a need for 
adequate treatment before discharge. This can be achieved through the application of appropriate 
treatment processes, which will help to minimize the risks to public health and the environment (Ho et 
al., 2012). 

The World Health Organization (WHO) published the third edition of its guidelines for the safe use of 
wastewater, excreta and greywater application on agriculture in 2006. These new guidelines are intended 
to support the establishment of national standards and regulations. However, guidelines focus on health-
based targets, instead of water quality standards, and offer various combinations of risk management 
options for meeting them (Baz et al., 2008).  

The level and coordination of regulation different from one content to other and one county to others 
there is no common regulations. Unlike others the European Union (EU) good indicators of wastewater 
management.  waste management is almost totally regulated by EU directives, which supply a framework 
for national regulations (Vehlow, Bergfeldt, Visser, & Wilén, 2007).   

5.2. Policy for Wastewater Reuse  

The advance of wastewater regeneration and reuse does not depend only on the technological 
improvements, but it also depends on a legal framework that accentuates guidelines so that the reuse 
does not turn harmful to the health. To minimized the risk and hazardous from wastewater on the 
environment, fundamental to adopt national policy guideline. The content of national guideline policy 
stated as, national wastewater reuse policy encompasses guidelines for treatments, discharge and 
utilization wastewater (Kaluli J.W,Githuku C,Home P, 2011). The worldwide regulation about wastewater 
reuse is a complex topic, since there are countries with legal regulation and others with plain 
recommendations. From the point of view of the European legislation, is the Council Directive of 21 May 
1991 concerning urban waste water treatment (Deniz et al., 2010) 

Highly recommended to address the legal, social, economic and institutional consideration for treated 
wastewater reuse. In the process of formulation of regulation and guideline the participation of farms are 
very important.  Participation of farmers in developing guidelines, standards, policies and plans for 
agricultural reuse is very important for the sustainability of treated wastewater reuse (Kaluli J.W,Githuku 
C,Home P, 2011). 

 

6. CONCLUSION 

The reuse of treated wastewater can be a valuable alternative to freshwater resources, especially in 
water-scarce countries. There are good indicators for others countries from Israel and Singapore. Unlike 
from other resources recycled water resource availability and quantity increases with increasing 
population. Wastewater can be considered as both a resource and a problem. Wastewater and its nutrient 
content can be used extensively for irrigation and other ecosystem services. Its reuse can deliver positive 
benefits to the farming community as a source water for irrigation. To maximize benefits of it’s should 
undergo treatment process. Primary, secondary and tertiary treatment steps. On the other hand, there 
are adverse effect on human health, environment, soil and ecosystem. Thus, improved discharge and risk 
reduce mechanism are needed. Such improvements typically include upgrades to the waste water 
treatment plant and collection system and the cessation of certain discharges. The advancement of level 
of technologies solely not important besides that carefully planning, policy and regulation are mandatory 
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Abstract: Agriculture is a unique sector, its dependence on the climate and biological variables. It is vital to identify 
and evaluate risks to be sure that decisions made on the farm will bring a positive results.  In developed or in 
developing worlds risks are exposure and management are important aspects of farming. Variations in climate, 
weather, price, yields, government policies, global markets and other factors can cause wide strikes in farm 
production. Risk is the possibility of adverse outcomes due to uncertainty and imperfect knowledge in decision 
making. Among the risks farmers face is marketing risk is one of them. Marketing risk, which could also be referred 
to as price risk, deals with uncertainty about commodity prices and the possibility of a change in prices that would 
adversely affect the farmer. There are many kinds of sources for marketing risks, these are market demand for a crop, 
price, competitors, failure to offer a diverse selection and low volume sales are among them. There are tools to 
minimize risks include on-farm specific tools (diversification and precaution) and risk externalization tools. 
Diversification may concern farm’s crops and products. In addition are new methods to mitigate risks that are related 
to marketing these are include the following crop revenue insurance, crop yield insurance, diversification of 
enterprise combinations, increase off farm income and contract farming are some of them.  

Key Words: Risk, Marketing Risk, Risk in Agriculture, Strategy for Marketing Risk 

INTRODUCTION 

Farm businesses confront with a variety of risks, in every decisions involves choices. Each choice has its 
particular costs and benefits. The task of defining a menu of realistic marketing choices and specifying 
their benefits & costs are complex. Farmers are expected to select a combination of marketing strategies 
that maximize their returns. These market strategies are categorize in to spot marketing strategy and 
forward marketing strategy. The spot market where the customers expect to receive fruits for themselves 
immediately, or have them delivered to friends as gifts as soon as possible. Whereas the forward market 
in cases customers are not hurry to receive their fruits right away, so that they are willing to wait and 
receive fruits based on the delivery schedule of a retailer (You & Chen, 2007).  

Risk can be defined as the possibility of adverse outcomes due to uncertainty and imperfect knowledge 
in decision making. Among the risks farmers face is marketing risk is one of them. Marketing risk, which 
could also be referred to as price risk, deals with uncertainty about commodity prices and the possibility 
of a change in prices that would adversely affect the farmer (Drollette, 2009). Agricultural producers have 
little control over the market forces drivers of commodity prices. Production levels and market supply and 
demand changes can cause large and unforeseen slaps in prices. 

 Depends on risk preference, the human being can be divided into three types; risk taker, risk averse, and 
risk indifference. Risk preference might influence adoption of technologies, participation in different 
enterprises, choice of adaptation mechanisms and the overall societal wellbeing (Yesigat Ayenew, Sauer, 
& Abate-Kassa, 2015).  There are great differences among these three types of categories. There exit high 
risk features in the production of agriculture, but ordinary farmers does not have the experience and 
ability to cope with market risk (Aimin, 2010). Price risk is a market phenomenon caused by random 
changes in the aggregate quantity of a good demanded or supplied.  Marketing risk comes in many forms, 
including market demand for a crop, price, competitors, failure to offer a diverse selection and low volume 
sales (You & Chen, 2007). Moreover there is also risk when low customer turnover results low sold output 
and higher unsold amount lift out in the market. Risk also affect human welfare, risk is uncertainty that 
affects an individual’s welfare (Satit Aditto, 2012 
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 2. RISK IN AGRICULTURE 

2.1. What is Risk 

Risk considers the potential level of harm arising from events or conditions, occur of harm effect are within 
probability. Most of time the word risk and uncertainty used interchanging. However, they has different 
meanings risk is imperfect knowledge where the possibility of the possible outcomes are known whereas 
uncertainty exists when these probabilities are unknown.   According to (J Brian Hardaker, Gudbrand Lien, 
Jock R Anderson, 2015), uncertainty as imperfect knowledge and risk as uncertainty consequences, 
particularly possible exposure for unfavorable consequences.  The concept of risk is rather broad and it is 
often confused with such concepts as harm, danger, threat or uncertainty. Others argue that risk is an 
event or its outcome probability (Girdžiūtė, 2012). Risk includes both potential benefit and potential loss. 
On the other description risk, relates to recurrent situations in which, by repeated observation, it is 
possible to estimate the relative frequencies with which different outcomes will arise. Knight argued that 
it is not measurable risk, but unmeasurable uncertainty that constitutes the basis for pure profit (Zoltan 
J. Acs, 2007).  

2.2.Source and types of risk  

Sources of risk in agriculture are classified into business risk and financial risk (Satit Aditto, 2012). Business 
risks can be classified further into production or yield risk, marketing or price risk, institution, policy, and 
legal risk, human or personal risk, and technological risk. On the other hand, financial risk occurs when 
farmers borrow to finance farm activities as farmers often face variations in interest rates on borrowed 
funds, inadequacy of cash flow for debt payments and changes in credit terms and conditions. In 
agriculture there are five types of risks production, price or marketing, financial, human or personal and 
intuitional risks (Sivakumar & Motha, 2007),(J Brian Hardaker, Gudbrand Lien, Jock R Anderson, 2015), 
(Satit Aditto, 2012) and (Ogurtsov, Asseldonk, & Huirne, 2008). Production risks come from the 
unpredictable nature of the weather uncertainty, disease and pests about the performance of livestock 
or crop. Market or price risks comes from uncertainty of price at market place.  Intuitional risk of 
unfavorable policy change and government actions. Personal or human risk carelessness by the farmer or 
farm worker. The aggregate effect of production, market, intuitional, and personal risks comprise business 
risks.   Financial risks result from the method of financial firm. Financial risks result from borrowed fund 
capital, i.e., debt risk. In addition financial risks is using credit, unexpected rises in interest rate on 
borrowing fund, and possible lack of availability of loan finance when required. Price risk grows mainly 
due to the liberalization of trade with agricultural commodities, the production risk due to the stricter 
rules of the use of inputs and medication for animals, as well as to the transfer of illnesses through the 
state borders (Jankelova, Masar, & Moricova, 2017).  

Figure 2.1. Summary of risk types and their relationships  

 

Source: (J Brian Hardaker, Gudbrand Lien, Jock R Anderson, 2015) 
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Systemic risk is defined as risk inherent to the entire market or the entire market segment while 
unsystematic risk is company or industry specific risk that is inherent in each investment. On the other 
definition, systematic risk not residual risk, has the greatest role in explaining the cross section of hedge 
fund returns (Zoltan J. Acs, 2007).  Usually unsystematic risk can be reduced by means of appropriate 
diversification. Credit, economic and political risks are attributed to systemic risk, since they are faced by 
all businesses, while production and personal risks are regarded as unsystematic risk (Girdžiūtė, 2012). 

3. MARKETING RISK İN AGRICULTURE     

Marketing risks are generated from the relationship between market supply and demand, thus they are 
related to human activities.  In theory a like natural risks, marketing risks have high controllability. 
However, marketing risks also difficult to control (Meizhi FAN, 2017).  Moreover, in small scale agricultural 
products undergo repeated market speculation due to insufficient market supply. On the other hand, low 
government control over market can be source of risk I in marketing. For a good flow of demand and 
supply government intervention is paramount important. Lack of government management appears in 
the production and sale links. In the production process, farmers decentralized operation leads to orderly 
personal plan but unplanned entire market, which will inevitably bring about market demand and supply 
imbalance and price risks (WENG, 2017). Moreover, marketing risks are both cyclical and seasonal price 
fluctuations of agricultural products, not only due to local production variation but also affected by 
“outside forces.” These forces include prices fixed for political reasons, import or export restrictions, 
exchange controls, subsidies and globalization (Miller, 2008).  

Marketing risk is the possibility of profit and losses of market due to uncertain marketing factors in the 
market transactions. Generally, agricultural products have high risks, especially fresh agricultural 
products, the loss of fresh agricultural products will cause the price countermove. The high opposite loss, 
the lower the price, bringing about double risks of decline in both the price and sale (Wenxian WENG, 
2017).  According to (Wenxian WENG, 2017), the are factors influencing agricultural marketing risks; 

A. The market size; the market size is determined by demand party such as population size. The 
market size directly related to product price.  

B. The relationship between cost of production and product price; to obtain profit there must be 
the positive difference between product price and cost of production, unless the their will be losses.  

C. The relation between supply, demand, and price; in the case of shorter supply the product price 
will be rise. On the other hand, in the case of excess supply over demand the product price will be decline. 
Therefore, it needs a constant demand and supply balance.  

4. STRATEGY FOR MARKETING RISK  

Futures contracts are potential price risk management instruments for farmers. Nevertheless, lack of 
understanding by farmers and firms, in general, about how to use futures has caused many failures in 
price risk management. The risk management tools available to farmers include on-farm specific tools 
(diversification and precaution) and risk externalization tools. Diversification may concern farm’s crops 
and products. Externalization tools consist of taking out financial coverage with a third party. This may 
take the form of an insurance policy or securing income on the financial markets. Farmers’ marketing 
contracts with storage agencies are also defined as market risk externalization instrument (Roussy, Ridier, 
Chaib, & Boyet, 2017).  

Farmer have many options for managing the risks they face and most use a combination of strategies and 
tools. Some strategies deal with only one kind of risk, while the other address multiple risks. Some widely 
used strategies include (Sivakumar & Motha, 2007):   
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A. Enterprise diversification: this is based on the assumption that income from different crops and 
livestock activities are not perfectly correlated, meaning that when some activities produce low income 
other activities will likely offset this decease earning by producing higher income.  

B. Financial leverage: this refers to the use of loans to help finance for farm operation, high levels 
of debts, relative to net worth are generally considered as risk. The optimal amount of leveraging depends 
on several factors including farm profitability, the cost of credit, tolerance for risks and the degree of 
uncertainty in income.  

C. Vertical integration: this can decrease risk associated with the quantity and quality of inputs or 
outputs since a vertical integrated from retains ownership or control of a commodity across two or more 
phases of production or/and marketing thereby spreading risks.  

D. Contracting: this can be reduce risks by the way of guaranteed of price, market outlets, or other 
terms of exchange which are settled in advance. Contract that set price, quality, and amount of products 
to be delivered are marketing contracts.  

E. Hedging: this uses future or options, contacts to reduce the risks of adverse price changes prior 
to an anticipated cash sale or purchase of a commodity. 

F. Liquidity: this refers the farmers’ ability to generate cash quickly and efficiently in order to meet 
financial obligation.   

G. Crop yield insurance: this pays indemnities to producers when yields shortfall below the 
producer’s insured yield level. 

H. Crop revenue insurance:  this pays indemnities to farmers based on gross revenue shortfall 
instead of just yield or price shortfall.  

İ. Household off-farm employment or investment: this can provide a more certain income stream 
to the farm households to supplement income from the farming operations.   

5. CONCLUSION 

Agriculture is a unique sector, its dependence on the climate and biological variables. The most risk sector 
than other because it depends on nature so change in climate result huge impact on farmers returns.  Risk 
considers the potential level of harm arising from events or conditions, occur of the harm effect are within 
probability. Among risks marketing risk is predominate and more comprehensive. To minimize this risks 
there different mechanizes are applied diversification of enterprise, financial support, crop insurance, 
crop revenue insurance and contract agreement are main of them.  Finally, marketing risks have more 
impact in developing countries. 
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Özet: Tarihin ilk dönemlerinde insanlar değerli metalleri ve madenleri değişim aracı olarak kullanırken sonradan 
bankaların ortaya çıkışı ile şimdi kullandığımız basılı paralara benzer paralar kullanmaya başlanmıştır. Para kullanılarak 
insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri daha kolay bir şekilde almak, satmak veya değer saklamak imkanına 
kavuşmuşlardır. Günümüzde ise kripto paraların ortaya çıktığı, alışverişlerin yapıldığı ve hatta yasal ya da yasa dışı 
yollarda kullanıldığına ilişkin haberler yayılmaktadır. Ancak yasal bir otorite tarafından kabul edilmediği sürece bu tür 
paraların, para olarak sayılmayacağı, bir emtia ya da bir hak olarak dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bir emtia ya da bir hak olarak kabulü halinde, ülkemizde bütün kripto paraların satışı KDV’ye tabi olduğu gibi, kripto 
paralarla yapılan işlemlerin de KDV’ye tabi olacağı söylenebilir. Kripto paralarla yapılan alım satım işlemleri takas 
niteliğindedir ve KDV açısından takaslarda iki tarafın da teslim yaptığı dikkate alınarak iki taraf için de KDV 
hesaplanması gerekmektedir. Çünkü trampa iki ayrı teslim sayılmaktadır ve KDV’ye tabidir. 

Vergilendirme yetkisine sahip olan tek otoritenin devlet olduğu bir ortamda, yine devlet otoritesi tarafından para 
olarak kabul edilmeyen bir kripto şifrenin ya da paranın ticari amaçla alım satımının KDV’ye tabi olması kaçınılmaz bir 
sonuçtur. 

Anahtar Kelimeler: Kripto para, Dijital para, Katma değer vergisi. 

Crypto Currencies, Trading and Vat 

Abstract: In the early days of history, people used precious metals and mines as a means of exchange, and later began 
to use similar amounts of money, which we now use with the emergence of banks. Using money, people have the 
opportunity to buy, sell or value their products more easily. Today, there are reports that crypto money has emerged, 
exchanges have been made, and even legal or illegal ways have been used. However, we do not believe that such 
money should be considered as a commodity or a right to be counted as money unless it is accepted by a legal 
authority. 

If it is accepted as a commodity or a right, it can be said that the transactions of crypto money are also subject to VAT 
as the sale of all crypto money in our country is subject to VAT. Trading transactions made with crypto money are in 
exchange and VAT must be calculated for both sides taking into consideration that both parties have made delivery 
in exchange for VAT. Because the exchange is considered as two separate deliveries and subject to VAT. 

It is an inevitable result that in an environment where the only authority with taxation authority is the state, a crypto 
cipher that is not accepted by the state authority as money, or that the commercial sale of money is subject to VAT. 

Keywords: Crypto currency, Digital currency, Value added tax. 

Giriş 

Tarihin ilk dönemlerinde insanlar, çevrelerinde bulunan değerli metalleri ve madenleri değişim / takas 
aracı olarak kullanmışladır. Bankaların ortaya çıkışı ile şimdi kullandığımız basılı paralara benzer paralar 
kullanmaya başlanmıştır. Günümüzde ise güvene dayalı olarak ülke merkezi otoriteleri tarafından basılan 
kağıt paralara dayalı para kullanılmaktadır. Bunun dışındaki kaydi paralar bu basılı kağıt paralar esas 
alınarak çoğaltılmaktadır. 

Hali hazırda kullanılmakta olan gerçek dünyadaki para birimlerinden temel işleyiş ve kullanım mantığı 
olarak kripto paraların herhangi bir farkının bulunmadığı ileri sürülmektedir. Tek farkı ve insanların 
akıllarını karıştıran en dikkat çekici nokta ise bu sanal para birimlerinin herhangi bir kurum ya da kuruluş 
tarafından yönetilmiyor oluşudur (Karakaya, 2017). 
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Kripto paralar için en büyük sorun, bu tür paraların, para mı, emtia mı, hak mı yoksa bir değer biriktirme 
aracımı olduğu yönünde tartışmalar ve belirsizliklerdir. Bu tartışmalara ilişkin bir netlik oluştuğunda kripto 
paralar için nasıl bir vergilendirme uygulanacağı da netliğe kavuşacaktır. 

Teorik Olarak Para ve Paranın Özellikleri 

İktisatçılar paranın bir tanımını yapmakta zorlanmışlar ve tanımını yapmak yerine paranın yerine getirdiği 
işlevleri sıralayarak bu işlevleri yerine getiren bir nesneyi para olarak kabul etmişlerdir. Ayrıca parayı 
sadece madeni para, kağıt para veya banknottan oluşan nakit olarak kabul etmek de yeterli olmamıştır. 
Ekonomik anlamda bir ödeme aracı olarak kabul edilen çekler, nakde kolaylıkla çevrilebilen mal ve 
hizmetlerin bedelinin ve borçların geri ödenmesinde kullanılan diğer enstrümanların da para olarak ifade 
edilmesi gerekmektedir. 

Paranın bir ekonomide yerine getirdiği üç temel işlevi vardır. Bunlar, değişim aracı olma, hesap birimi olma 
ve değer muhafaza aracı olma fonksiyonlarıdır (Günal, 2010, s. 9-10). Para, mal ve hizmet satın alımlarında 
genel kabul görmesi ile değişim/mübadele aracı olma fonksiyonunu yerine getirirken, mal ve hizmetlerin 
değerini tek bir ölçü birimiyle ifade etmesi yönüyle hesap birimi olma fonksiyonunu yerine getirmektedir. 

Kripto Paraların Mahiyeti Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  

Uluslararası ticaret, finansın aşırı genişlemesi ve teknolojik gelişmeler beraberinde para için de yenilikler 
doğurmuştur. İlk kez Amerikan bankaları EFT (electronic fund transfer) olarak tanımlanan paranın 
elektronik yöntemler ile transferini başlatarak paranın dijitalleşmesi sürecine liderlik etmişlerdir. EFT 
işlemlerini zamanla kredi kartı kullanımı ve ATM (automatic teller machine) kullanımı izlemiştir. 
Günümüzde insanlar artık ellerinde nakit para tutmak yerine genellikle banka kartlarıyla işlemlerini 
gerçekleştirmeye başlamış ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte para da dijitalleşmeye/sanallaşmaya 
başlamıştır (Dilek, 2018, s. 9). 

Paranın elektronik ortama girmesi ile birlikte değişik elektronik ödeme yöntemleri ortaya çıkmıştır. 
Elektronik para ve ödeme yöntemleri hacim ve çeşit olarak artmıştır. Bunun sonucunda para giderek 
fiziksel niteliğini yitirmiş ve dijitalleşmiştir. 

Elektronik paranın yaygınlaşması beraberinde bilgi güvenliği sorunu, transferlerde yüksek maliyetler 
ödenmesi gibi problemleri de doğurmaktadır. Bu açıdan insanların ödeme işlemlerini güvenli, olabildiğince 
az maliyetli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceği alternatif sistem arayışları günümüzde de hala 
sürmektedir. Bunun bir uzantısı olarak Kripto paralar günümüzde ilk sırayı almış görünmektedir. 

2008’de yaşanan küresel finans kriz dünya finans sisteminde pek çok paradigmayı kökünden sarsmıştır. 
Finans piyasalarının çöküşü sonrası ortaya çıkan ilk kripto para olan Bitcoin finansal sistemin başarısızlığına 
ve güçlü rezerv para birimlerine (dolar ve euro) alternatif bir model olarak tartışılmaya başlanmıştır. 
Burada Bitcoin’i kripto paranın esaslı bir örneği olarak kabul etmek yerinde olacaktır.  

Bitcoin’in itibari paradan, mali sistem ve işlem yapma açısından farklılıkları şöyle sıralanabilir; 

1. Bitcoin ağı, merkezi değildir, herhangi bir aracı, yönetici, denetleyici yoktur, uçtan uca tüm bilgisayarlar 
birbirine bağlı olarak çalışır. 

2. Dijital itibari paraların işlemlerinde, güvenilen bir aracıya ihtiyaç duyulurken, Bitcoin’de aracıya ve 
güvene ihtiyaç yoktur. 

3. Bitcoin borç değil, değer taşıyıcıdır. Banka hesaplarındaki paralar, bir tür borç senedidir. Bitcoin bir 
borcu temsil etmemektedir. 

4. Devletler para arzıyla ve kısıtlamasıyla bankadaki paranın değerini etkileyecek (enflasyon ve deflasyon) 
mali kararlar alabilirler. Oysa, Bitcoin arzı üzerinde banka ve devletlerin etkisi yoktur. 
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5. Bitcoin’de işlemler anonimdir, takma adlarla yapılır. İşlemlerin gerçek kişilerle, kuruluşlarla, banka 
hesaplarıyla bağlantısı yoktur. İşlemler şeffaftır, hızlı ve küreseldir. 2009 yılındaki ilk Bitcoin arzından bu 
yana, tüm işlemler, isteyen herkes tarafından görülebilir. 

7. İtibari fiziksel parada işlemlerin hafızası yoktur. Bitcoin işlem hafızası ise küresel hesap defteri olan Blok-
Zincir veri tabanlarında tutulur. 

8. İşlemler hiçbir otorite tarafından geri alınamaz. 

9. İzin gerektirmez. İşlem yapmak için hiçbir kimseden veya kuruluştan izin alınması gerekmez. 

10. Sistem güvenlidir. Güvenlik matematiksel olarak güvenilirliği ispatlanmış, kriptografik dijital imzalama 
metotları kullanılarak gerçekleştirilir (Çarkçıoğlu, 2016, s. 15-17). 

Kripto paraların ortaya çıkışının nedeni ile ilgili olarak farklı görüşler literatürde mevcuttur. Bunlar arasında 
en dikkat çekeni son yaşanan finans krizinin ardından merkez bankaları ve finans kurumlarına duyulan 
güven bunalımı gösterilebilir. Elektronik ticaretin bu kadar gelişmesi karşısında bankalara ihtiyaç 
duymadan para transferlerinin de hızlı, güvenli, ucuz ve her an yapılabilmesi düşüncesi de beraberinde 
gelişmiştir (Dilek, 2018, s. 10).  

Günümüz itibarıyla yaklaşık 1.500 adet kripto para birimi mevcuttur. Bunlar 7.467 piyasada işlem 
görmektedir. Toplam piyasa değerleri (total market capitalization) 612 bin 925 milyar dolar, bir günlük 
işlem hacimleri ise (volume 24 hour) 31 bin 416 milyar dolardır. 7 Şubat 2018 itibarıyla kripto para bi-
rimlerinin sayısı 1.506 adettir (Dilek, 2018, s. 14). 

Kripto para birimleri ödeme kolaylığı ve masrafsız para gönderimi gibi nedenlerden dolayı bir fırsat 
niteliğindedir. Fakat herhangi bir kurum ve ya merkez tarafından idare/kontrol edilmediğinden güvenlik 
açısından birtakım riskler içermektedir. Bitcoin ile alakalı olumlu veya olumsuz birçok iletişim araçlarında 
haber görmek mümkündür. Bu haberler ya sistemin daha aktif kullanılmasına ya da temkinli davranılması 
tavsiye edilmektedir. 

Kripto Paraların Niteliği 

IMF Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin ve diğer dijital para birimleriyle ilgili konuşmasında bir taraftan bu 
tarz para birimlerinin birtakım riskleri bulunduğunu ve kripto paranın ileride (uzun vadede) merkez 
bankaları tarafından kullanılabilecek bir para birimi olabileceğini ifade etmiştir. Lagarde dijital paraların 
küçümsenmemesi gerektiğini ve merkez bankalarının engellemelerinin akıllıca olmayacağını söyleyerek 
sanal para birimlerinin daha etkili ve az maliyetli olması için bu teknolojiyi nasıl kullanacaklarını incelemeye 
aldıkları ifade edilmiştir (Dilek, 2018, s. 27).  

Lagarde’ın burada ifade ettiği şey; kripto paraların kaçınılmaz olduğu ancak bu paraların da mutlaka 
merkez bankaları aracılığı ile arz edilmesi gerektiğidir (Dünya Gazetesi, 2018). 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Bitcoin’in regüle edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Avrupa Birliği (AB) sanal 
para birimlerinin kullanıldığı çevrimiçi döviz platformlarına terör ve para aklamanın önüne geçebilmek için 
katı kurallar getireceğini açıklayarak, bu uygulama ile kara para aklama ve terörü finanse etmeyi 
engelleyecek bir şeffaflığın sağlanacağı vurgulanmıştır (Yıldırım, Kutlu, Kurtaran, Durdak, & Şeker, 2018). 

Nobel ödüllü ekonomist Joseph Stiglitz, devletin ana görevlerinden birinin para birimi oluşturmak 
olduğunu ifade ederek Bitcoin’i bir balon olarak tanımlamış ve sosyal açıdan herhangi bir anlamı 
olmadığından dolayı hemen yasaklanması gerektiğini belirtmiştir (Dünya Gazetesi, 2017). 

Kripto paraların benzer riskler taşıdığı başka kurum, yetkili ve bilim insanları tarafından da belirtilmektedir. 
Ölümcül riskler taşıdığı, arkasında bir otorite olmaması nedeniyle büyük riskler taşıdığı, spekülatif olduğu 
ve bir balon olduğu yönünde ifadeler de mevcuttur. 

Ekonomi bakanı Zeybekçi tarafından da bu paralar için uyarı yapılmıştır. Zeybekçi (2018) Bu anlamda 
Türkiye'nin kendi kripto parasını üretmesini, her ülkenin böyle bir şeye girişmesini doğru bulmadığını, şu 
an için kripto paraların pek sağlıklı olmadığını açıklamıştır (BloombergHTa, 2018). 
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Japonya Ulusal Vergi Dairesi, dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığına gözünü dikti ve yatırımcıları 
vergilendirme yönünde adımlar atmaya başladı. Japonya vergi idaresi bu tür kazancı olanların bu 
kazançlarını beyan etmelerini istedi. Bu kazançlar yüzde 15 ila 55 arasında vergiye tabi tutulacaktır 
(BloombergHTb, 2018). Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, vergi kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 100 bin 
yatırımcıya gelir vergisi ödeme zorunluluğu getirdiğini duyurdu (BloombergHTc, 2018). 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin’in gerçek bir para birimi 
olmadığını, yatırım açısından riskli olduğunu belirtmiştir (Sözcü Gazetesi, 2017).  

Bu ifade edilenlerden de anlaşıldığı üzere bu tür kripto para olarak ifade edilen şeylerin para olmaktan 
uzak olduğu, ancak olsa olsa emtia, yada bazı işlemleri kolaylaştıran bir ödeme aracı, kontör, sayaç gibi 
şeyler olduğunu söylemek daha çok mümkündür. 

Teorik olarak bakıldığında kripto paraların, gerçekten paranın fonksiyonlarını tam olarak sağlamadığı 
görülmektedir. Bu durumda; bir devlet otoritesi tarafından kabul edilen ve devlet otoriteleri tarafından 
arz edilen kripto paralar hariç olmak üzere, bunun dışındaki sözde kripto paraların teorik anlamda para 
olarak kabul edilmesi mümkün değildir. 

Dünya uygulamalarında bu paraları çok az ülke para olarak kabul etmişken, birçoğu ise varlık olarak 
değerlendirmektedirler. Yukarıda da görüldüğü üzere bazı ülkeler bu konuda yapılan işlem ve kazançları 
vergilendirmeye başlamışlardır. 

Kripto Paraların KDV Karşısında Durumu 

KDV kanununa göre para ve paraya benzeyen varlıklar hariç diğer emtianın teslim çerçevesinde karşı tarafa 
iletilmesi KDV’ye tabi bir durumdur (KDVK, 1984). 

KDV Kanununun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17. maddesinin “Diğer 
İstisnalar” başlıklı 4. bendinin, aşağıda belirtilen e, f ve g fıkralarında;  

e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemler ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine 
yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin (24) 
numaralı bendinde belirtilen kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri,  

f) Darphane ve Damga Matbaası tarafından yapılan teslim ve hizmetler, 

g) Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, 
zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu 
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz, para, 
damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira 
sertifikalarının teslimi  işlemlerinin KDV’den istisna edildiği belirtilmektedir. Bu hükümlere göre para 
olarak kullanılan ya da para olarak kullanılabilecek emtialar için KDV uygulanmayacağı açıktır.  

Bu çerçevede ülkemizde bütün kripto paraların satışı KDV’ye tabi olduğu gibi, kripto paralarla yapılan 
işlemler de KDV’ye tabi olacaktır. Kripto paralarla yapılan alım satım takas niteliğinde olduğu kabul edilmeli 
ve KDV açısından takaslarda iki tarafın da teslim yaptığı dikkate alınarak iki taraf için de KDV hesaplanması 
gerekmektedir. Çünkü KDV kanununa göre trampa iki ayrı teslim sayılır (KDV kanunu md. 2/5) ve KDV’ye 
tabidir. 

Sonuç 

Günümüzde bu sözde kripto paraların ne devlet otoriteleri tarafından kabul gördüğü ne de teorik anlamda 
paranın işlevlerini taşıdığı söylenebilir. Ayrıca bir devletin en doğal yetkisinde bulunan para basma ve para 
politikasını yönetme hakkını da ihlal eden bu paraların uzun vadeli olmayacağı da ortadadır.  

Kripto para olarak ifade edilen şeylerin para olmaktan uzak olduğu, ancak olsa olsa emtia, yada bazı 
işlemleri kolaylaştıran bir ödeme aracı, kontör, sayaç gibi şeyler olduğunu söylemek mümkündür. 
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Teorik olarak da paranın işlevlerini yerine getirmeyen bu kripto paraların emtia gibi kabul edilip 
vergilendirilmesi gerekmektedir. Ülkemiz vergi yasalarına göre bütün kripto paraların satışı KDV’ye tabi 
olduğu gibi, kripto paralarla yapılan işlemlerin de KDV’ye tabi olacağı açıktır. Ayrıca kripto paralarla yapılan 
alım satımın takas niteliğinde olduğu kabul edilmeli ve KDV açısından takaslarda iki tarafın da teslim yaptığı 
dikkate alınarak iki taraf için de KDV hesaplanması gerektiği de bilinmelidir. 
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Özet: 1970’lerde yaşanan petrol krizleri ve birçok ülkenin ekonomisinde görülen daralmalar dünyada refah devleti 
anlayışının sorgulanmasına neden olmuş, 1980 sonrasında neoliberal politikalar birçok ülkede etkili olmaya 
başlamıştır. Ekonomik anlamda hükümetlerin kullandıkları sistemin değişmesi, hızlı nüfus artışı ve teknolojik 
gelişmeler şüphesiz en başta işgücü piyasalarını etkilemiştir. Bu gelişmelere bağlı olarak adeta küresel bir köy haline 
gelen dünyaya kendini entegre edemeyen ülkeler işgücü piyasasını yönetmekte ve geliştirmekte güçlük çekmektedir. 
Dışa açık bir ekonomik sisteme sahip Türkiye işgücü piyasası da bu süreçten etkilenmiş ve etkilenmeye devam 
etmektedir. Bu nedenle küresel gelişmeleri takip etmemek, Türkiye’de yaşanan gelişmelerin doğru bir şekilde analiz 
edilmemesine  sebep  olmaktadır. Bu sebeple, dünya işgücü piyasasının doğru analizi özellikle Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerin ortaya koyduğu işgücü piyasası politikaları açısından son derece önemlidir. 

Bu çalışmada İLO’nun 2018 yılında yayınladığı küresel istihdam eğilimleri raporu, sınıflandırılmış tüm bölgeler 
kapsamında ekonomik büyüme, istihdam, işsizlik ve sosyal gelişmeleri ele alarak dünya işgücü piyasası analiz edilmiş 
ve devamında Türkiye’nin  işgücü piyasası değerlendirilmesi yapılıp, ülkenin bölgesel ve küresel olarak mevcut durumu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Küresel İstihdam Eğilimleri, İşgücü Piyasası, ILO. 

Abstract: Oil crises in the 1970s and the contraction in the economies of many countries caused the welfare state in 
the world to be questioned, and neoliberal policies began to take effect in many countries after 1980. In the economic 
sense, the change in the system used by governments, rapid population growth and technological developments 
undoubtedly affected the labor market in the first place. Due to these developments, countries that can not integrate 
into the world, which has become a global village, have difficulties in managing and developing the labor market. 
Turkey which has a labor market open to external economic system also affected by this process and continues to be 
affected. Therefore not follow global developments, it is caused by the failure to correctly analyze the developments 
in Turkey. For this reason, the accurate analysis of the global labor market is extremely important especially in terms 
of labor market policies put forth by developing countries such as Turkey.  

In this study, the ILO global employment trends report published in 2018, classified within all the regions, economic 
growth, employment, unemployment and social developments were analyzed in world labor markets, subsequently 
both  Turkey's labor market has been performed to evaluate  and the country's regional and global has been tried to 
reveal the current situation 

Keywords: Global Employment Trends, Labour Market, ILO. 

GİRİŞ  

ILO Küresel İstihdam Eğilimleri 2018 raporu küresel işgücü piyasasını 5 ana ve 6 alt bölgeye ayırarak 
incelemiştir.  Bu bölgeler; Afrika (Kuzey Afrika-Sahra Altı Afrika), Amerika (Kuzey Amerika-Latin Amerika 
ve Karayipler), Asya ve Pasifik, Arap Devletleri, Avrupa ve Orta Asya( Kuzey, Güney ve Batı Avrupa-Doğu, 
Merkezi Avrupa ve Batı Asya) şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmamızda ILO Küresel İstihdam Eğilimleri 
2018 raporu 3 ana başlık altında incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde Türkiye işgücü piyasası 
özetlenmeye çalışılmıştır. Raporda küresel işgücü piyasasıyla ilgili öne çıkan konular şunlardır.  

2016 yılında 2008 krizinden bu yana artan ekonomik büyüme rakamları %3.2 ile son 8 yılın en düşük 
seviyelerine gerilemiş olsa da 2017 yılında %3.5 ile tekrar toparlanmıştır. Ancak 2018 yılı için küresel 
ekonomik büyümenin ekonomilerde yaşanan belirsizliklere bağlı olarak  % 4’ün üzerine çıkması çok da 
muhtemel görünmemektedir. 

ILO'nun yeni tahminine göre, 2015 yılından itibaren bir yükselme trendi gösteren küresel işsizlik 
oranlarının 2018 yılında 2017’ye oranla 0.1 puanlık düşüşle %5.5’e gerilemesi beklenmektedir. İşsizlik 
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oranlarıdaki düşüşe rağmen istihdam için iş piyasasına girenlerin sayısı artmaya devam etmektedir. ILO 
Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu 2018’e göre küresel işsiz sayısı 2018 yılında 192 milyonda kalırken 2019 
yılında 1.3 milyon kişi daha artması beklenmektedir.  

Gelişmiş ülkeler işsizlik rakamlarında diğer bölgelere göre nispeten daha başarılı olsa da işgücü içerisinde 
sayılmayan cesareti kırılmış işçilerin sayısı artış göstermektedir. ILO Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu 
2018’e göre gelişmekte olan ülkelerde cesareti kırılmış işçi sayısının hem 2018 hem de 2019 yılında yarım 
milyon kişi artması beklenmektedir. Birçok gelişmekte olan ve gelişmemiş ülke için çalışan yoksulluk ve 
kalitesiz istihdam işsizlik dışında temel sorun olarak kalmaya devam edecektir.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve genç işsizliğinde bölgeler arası büyük farklılıklar bulunmaktadır. Özellikle 
Kuzey Afrika ve Arap devletlerinde cinsiyet eşitsizliği en önemli sorun olarak göze çarparken Kuzey 
Afrika %30’un üzerinde genç işsizliği ile lider konumdadır. 2018 yılında küresel genç işsizliğinin yetişkin 
işsizliğinin 3 katı olan %13 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerde 
yapıcı işgücü piyasası politikaları üretilmedikçe genç işsizliği oranlarında herhangi bir düzelme de 
beklenmemektedir.  

Küresel istihdam oranlarının 2018 yılında artması beklenmektedir. Bu olumlu bir durum olarak görünebilir 
ancak savunmasız istihdamda beklenen artış bu durumun tersini ifade etmektedir. 2017 yılında gelişmiş 
ülkelerde toplam istihdamın %46’sı, gelişmekte olan ülkelerde ise %76’sı savunmasız istihdamdan 
oluşmaktadır. 2018 ve 2019 yılları için savunmasız istihdamın 17 milyon kişi artması beklenmektedir.  

Çalışan yoksullar işgücü için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 2017 yılında aşırı yoksul 
çalışanların oranlarında artış görülmüştür. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 300 milyondan fazla 
çalışan günlük 1.90 ABD dolarının altında bir tüketime sahip olmuşlardır. 2018 ve 2019 yılları için aşırı 
yoksul çalışan sayısında 10 milyon azalma beklense de günlük 3.10 ABD dolarının altında bir tüketime sahip 
olan çalışan yoksulluğun gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorun olarak kalmaya devam edecektir.  

1. EKONOMİK GELİŞMELER 

Afrika ülkelerinde jeopolitik güvensizlik, iklim değişikliğinin etkileri, emtia fiyatlarının durumu ekonomik 
büyümeye etki eden başlıca faktörleridir. Özellikle 2017’de emtia fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak 
%3.7’lik bir ekonomik büyüme rakamlarına ulaşılmıştır. Bölgede büyümenin ilerleyen birkaç yıl yavaş da 
olsa devam etmesi beklenmektedir ancak bu büyüme mevcut sosyal sorunlar ve işgücü piyasası 
sorunlarıyla mücadele etmek için yeterli olmayacaktır.   

Kuzey Afrika’da 2017 yılında ekonomik büyümenin iç talepteki artış, turizmde ve petrol fiyatlarında 
görülen toparlanma bağlı olarak bir önceki yıla oranla %2.2 artarak %5.4 olarak gerçekleşmesi 
beklenmektedir. ABD’nin bazı ülkelerdeki ekonomik yaptırımları kaldırması ve doğrudan yabancı 
yatırımlarda meydana gelen artış ekonomik büyümeyi destekleyici bir rol üstlenmektedir. Ancak petrol 
ihraç eden ülkeler için petrol fiyatlarında yaşanabilecek bir düşüş, jeopolitik riskler ve bölgenin güvenliği 
ekonomik büyüme için önemli bir engel olarak varlığını sürdürmektedir.  

Sahra Altı Afrika ülkelerinde özellikle Nijerya’da petrol ve tarımsal üretimde yaşanan toparlanma bölgenin 
ekonomik büyümesine katkı sağlayan en önemli unsur olmuştur. 2016’da %1.4, 2017’de %2.6 olan 
büyüme rakamlarının 2018’de %3.6 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülmektedir. Ekonomik büyümede 
görülen artış, nüfus artışı karşısında yetersiz kaldığı için işgücü piyasasına beklenen katkıyı sağlaması zor 
görülmektedir. Ayrıca iklim değişikliğindeki belirsizlik ve emtia fiyatlarında yaşanacak olumsuz bir gelişme 
ekonomik büyümenin önündeki en önemli engellerdendir.  

Kuzey Amerika’da enerji sektöründe görülen düzelme ve piyasalarda yaşanan düşük dalgalanmalar 
sayesinde 2017 yılında ekonomik büyüme bir önceki yıla oranla %1 artışla %2.3 olarak gerçekleşmiştir. 
Orta vadede ekonomik büyümenin, çalışma çağındaki nüfusta yavaş büyüme oranı ve emeklilerin 
oranlarının artışı ile sınırlandırılması beklenmektedir. Latin Amerika ülkelerinde 2018 ve 2019 yılları için 
%1.8 ve %2.4 ‘lük bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu büyümeyi sağlayacak en 
önemli olay olarak Brezilya ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmeler görülmektedir.  
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Arap ülkelerinde ekonomik büyümenin 2017 yılına göre %0.1’lik artışla 2018’de %2.3’e ulaşması ve 2019 
yılında da sabit kalması beklenmektedir. Petrol fiyatlarının öngörülemeyen değişiklikler, bölgesel savaş 
riskleri ekonomik aktiviteleri sınırlandırmaya devam etmektedir.  

Asya ve pasifik Bölgesi ekonomik büyümenin en yüksek olduğu bölge olarak dikkat çekmektedir. 2017 
yılında %5.5 olan büyüme oranı 2018 yılında %5.1 e gerilerken 2019 ve 2020 yıllarında nispeten istikrarlı 
kalarak %4.8 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bölge ülkeleri içerisinde yer alan Çin, Hindistan gibi 
büyük ekonomik potansiyele sahip ülkeler istikrarın oluşmasında önemli role sahiptir.  

Batı Avrupa’da 2017 yılında ihracattaki ve özel yatırımlardaki artış sayesinde %2.1 ile son 10 yılın en yüksek 
ekonomik büyüme gerçekleşmiştir. Benzer şekilde Doğu Avrupa ülkelerinde, özellikle de Rusya da bu 
olumlu tablodan etkilenmiştir. Doğu Avrupa’daki ekonomik büyüme oranı 2016 yılında %3.4 iken 2017 
yılında %4.4’e ulaşmıştır. Ancak 2019 yılında uygulanması beklenen sıkı maliye politikaları ve iş gücü 
piyasasındaki gerileme ekonomik büyümeyi yavaşlatıcı etki oluşturacaktır. Ekonomik büyümenin 2018 
yılında Batı Avrupa için %1.6, Doğu Avrupa ve Batı Asya ülkelerinde ise %3.5 olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir.  

2. İSTİHDAM VE İŞSİZLİK  

Afrika genelinde ekonomik büyümenin yavaşlamasına rağmen işsizlik oranlarında 2018 yılında 2017 yılına 
göre bir değişiklik beklenmektedir.  

Tablo 1: Afrika Bölgesi İşsizlik Göstergeleri  

 İşsizlik Oranları (%) İşsizlik Sayısı (Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kuzey Afrika 11.7 11.5 11.4 8.7 8.7 8.7 

Sahra- Altı Afrika 7.2 7.2 7.3 29.1 30.2 31.3 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Sahra Altı Afrika ülkeleri için işsiz sayısında hafif bir artış beklenmektedir. İstihdamın yapısında ise en dikkat 
çekici durum toplam istihdamın %66’sının savunmasız istihdamdan oluşmasıdır. 2018 ve sonrası birkaç yıl 
için bu durumu düzeltecek bir gelişme beklenmemektedir. 

Kuzey Afrika’daki işsizlik oranının 2017 yılına göre 0.2 puanlık bir düşüşle 2018 yılında %11.5 olarak 
gerçekleşmesi beklenmektedir. İşsizlik özellikle gençler ve kadınlar arasında yüksektir. Genç işsizliğinde 
%34 ile dünyada zirvede bulunmaktadır. Bu durum bölge için acilen geniş kapsamlı ve üretken bir işgücü 
piyasası politikasına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

Tablo 2: Amerika Bölgesi İşsizlik Göstergeleri  

 İşsizlik Oranları (%) İşsizlik Sayısı (Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Latin Amerika ve 
Karayipler 

8.2 7.9 7.7 25.5 24.8 24.4 

Kuzey Amerika 4.7 4.5 4.6 8.5 8.3 8.5 

Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Kuzey Amerika ülkeleri ABD ve Kanada’da işsizlik oranlarında 2017 yılına göre az da olsa bir düşüş 
beklenmektedir. 2017 yılın işsizlik oranı %4.7 iken 2018 için %4.5 olarak tahmin edilmektedir. 2019 yılı için 
de 2018 yılına göre işsizlik ve istihdam verilerinde kayda değer herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. 

Latin Amerika ve Karayipler’de 2017 yılında %8.2 işsizlik oranının 2019 yılına kadar %7.7’ye düşmesi 
beklenmektedir. Bölge genelinde işsiz sayısının 25 milyonun biraz altında kalacak şekilde düşmesi 
planlanmaktadır. Bölge geneli için belirleyici ülke konumundaki Brezilya ise yüksek işsizlik oranıyla dikkat 
çekmektedir. Brezilya’da 2018 yılı için işsizlik oranının %11.9 olması öngörülmektedir.  

Tablo 3: Arap Devletleri İşsizlik Göstergeleri  
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 İşsizlik Oranları (%) İşsizlik Sayısı (Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Arap Devletleri 8.5 8.3 8.4 4.7 4.8 4.9 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Arap Bölgesi genelinde 2018 yılı için işsizlik oranında bir düşüş beklenmesine rağmen 2019 yılında tekrar 
yükselişe geçeceği tahmin edilmektedir. Arap Ülkelerinde işgücü piyasasında cinsiyet eşitsizliği en önemli 
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların dışında gençler de yüksek işsizlik oranlarına ve kötü çalışma 
koşullarına maruz kalmaktadır. Bölgeler arasında genç işsizliğinde en yüksek ikinci bölge konumundadır.  

Tablo 4: Asya ve Pasifik Bölgesi İşsizlik Göstergeleri  

 İşsizlik Oranları (%) İşsizlik Sayısı (Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Doğu Asya 4.5 4.5 4.6 41.8 41.8 42.0 

Güneydoğu Asya 
ve Pasifik 

3.4 3.4 3.5 11.7 12.0 12.4 

Güney Asya 4.1 4.1 4.1 29.5 29.7 30.2 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Asya ve Pasifik Bölgesinde işsizlik oranları diğer bölgelere göre nispeten daha düşük ve istikrarlı bir çizgide 
bulunmaktadır. 2017 yılında %4.2 olan işsizlik oranının 2018 ve 2019 yıllarında da aynı oranda devam 
etmesi beklenirken 2017 ve 2019 yılları arasında yaklaşık 23 milyon kişinin istihdama katılması 
hedeflenmektedir. Buradaki en önemli sorun istihdamın savunmasız istihdam olarak ortaya çıkması ve 
kaliteli-ekonomik kalkınmayı itekleyici bir istihdamın yaratılamamasıdır. İstihdam edilen nüfusun büyük 
bir kısmı tarımda veya düşük kaliteli işlerde yer almaktadır. İlerleyen yıllarda çok yavaş da olsa istihdamın 
yapısında hizmetler sektörüne doğru bir kayma beklenmektedir. 

Tablo 5: Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İşsizlik Göstergeleri  

 İşsizlik Oranları (%) İşsizlik Sayısı (Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kuzey, Güney ve 
Batı Avrupa 

8.5 8.0 7.8 18.6 17.7 17.0 

Doğu Avrupa 5.5 5.3 5.1 8.1 7.6 7.3 

Merkezi ve Batı 
Asya 

8.6 8.6 8.6 6.7 6.7 6.8 

Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Batı, Güney ve Kuzey Avrupa Ülkelerinde işsizlik rakamları 2017 yılında % 8,5 ile son on yılın en düşük 
rakamlarına ulaşmıştır. İşsizlik oranındaki bu düşüşün yavaşlayarak da olsa 2018 ve 2019 yıllarında devam 
etmesi beklenmektedir. Ancak işsizlik oranlarının düşmesinin temel sebebi yeni istihdam olanaklarının 
yaratılması değil, işsizliğin uzun dönemli bir hal alıp işsizlik hesaplamalarında kullanılmıyor olmasıdır. 2017 
yılında Avrupa Birliği üyesi 28 ülkede 11 milyon kişi çalışmaya hazır olsa bile iş aramadığı için işsiz olarak 
değerlendirilmemiştir. Diğer bir deyişle 11 milyon kişi cesareti kırılmış işgücü içerisinde yer almaktadır. Bu 
18.7 milyon işsiz sayısının dışında tutulan bir rakamdır. Yaratılan istihdam tam zamanlı istihdamdan ziyade 
yarı zamanlı ve geçici bir özellik taşımaktadır. Geçici çalışmanın ve kısmı zamanlı çalışma oranlarının 
toplam istihdamın yarısını oluşturduğu görülmektedir. Yüksek vasıflı mesleklerde çalışanların oranı ise 
2008 yılında %32.7 iken 2017 ise %29.6 ya gerilemiştir.  

Doğu Avrupa ülkelerinde 2017’de %5.5 olan işsizlik oranlarının 2018 yılı için kısmen de olsa bir düşüş 
göstererek %5.1’e gerilemesi ve 2019 yılı içinde bu düşüsün devam etmesi beklenmektedir.  
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3. SOSYAL GELİŞMELER 

Afrika kıtasında çalışan yoksul oranının 2018 yılında %31 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Afrika 
kıtası genelinde 250 milyon çalışan aşırı ve orta yoksul grubunda yer almaktadır. Ancak çalışma çağındaki 
nüfusta beklenen artış nedeniyle bu sayının her yıl ortalama 4 milyon kişi artması beklenmektedir. 

Tablo 6: Afrika Bölgesi Çalışan Yoksulluk Göstergeleri  

 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan 

Yoksul Oranı(%) 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan Yoksul Sayısı 

(Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Kuzey Afrika 25.1 24.6 24.1 16.4 16.4 16.4 

Sahra- Altı Afrika 60.8 60.0 59.0 228.4 232.2 235.7 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Kuzey Afrika ülkelerinde savunmasız istihdam ve çalışan yoksulluk oranında düşüş beklense de kişi sayısı 
olarak bir artış öngörülmektedir. Sahra Altı Afrika’sında ise durum kıtanın diğer bölgelerine göre daha 
kötüdür. Bölgede çalışanların %59’u günlük 3.10 ABD dolarının altında bir ücretle çalışmak zorundadırlar.  

Amerika kıtasında özellikle de Latin Amerika ülkelerinde kayıt dışılık önemli bir sorun olarak ortaya 
çıkmaktadır. Savunmasız istihdam edilenlerin oranında 2015-2017 yılların arasında görülen artışın 2019 
sonuna kadar devam etmesi beklenmektedir. Kayıt dışı ile mücadele politikaları bölgede hem çalışan 
yoksul hem de savunmasız istihdamın önlenmesi için önemlidir. 

Tablo 7: Arap Devletleri Çalışan Yoksulluk Göstergeleri  

 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan 

Yoksul Oranı(%) 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan Yoksul Sayısı 

(Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Arap Devletleri 20.5 20.5 20.1 10.5 10.7 10.8 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Arap bölgesinde aşırı yoksul çalışma büyük oranda ortadan kaldırılmış ve savunmasız istihdam oranı da 
çok düşük seviyelere gerilemiştir. Ancak bölge dışından gelen çalışanlarda kötü çalışma koşulları ve düşük 
ücretler önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Özellikle bölgede yaşanan çatışma ortamından kaçan 
mülteciler kayıt dışı çalışmanın yanında sosyal hayata da olumsuz etkiler yaratmaktadırlar. Bunun önüne 
geçmek için Ürdün ve Lübnan gibi ülkeler mültecilere çalışma izni verilmesi gibi düzenlemeler yapma 
yoluna gitmişlerdir.  

Tablo 8: Asya ve Pasifik Bölgesi Çalışan Yoksulluk Göstergeleri  

 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan 

Yoksul Oranı(%) 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan Yoksul Sayısı 

(Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Doğu Asya 9.7 8.7 7.9 86.1 77.3 69.9 

Güneydoğu Asya 
ve Pasifik 

19.6 18.4 17.4 65.6 62.5 59.6 

Güney Asya 42.7 40.6 38.7 295.5 285.5 275.9 
Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Asya ve Pasifik ülkelerinde çalışan yoksulların oranı 2007 yılında %44 iken 2017 yılında büyük bir düşüş 
göstererek %23’ e gerilemiştir. İlerleyen yıllarda bu olumlu gelişmenin devam etmesi beklenmektedir. 
Doğu Asya ülkelerinde bu oranlar %6 civarında olmuştur. Ancak bu olumlu gelişmeler bölge ülkelerin 
geneline yansımamıştır. Bazı bölge ülkelerinde çalışanların önemli bir bölümünün aşırı yoksul veya orta 
yoksul çalışan seviyesinde olduğu görülmektedir. Yüksek kayıt dışı çalışma oranları bu durumun en temel 
sebebi olarak değerlendirilmektedir. Kayıt dışı çalışma özellikle Hindistan, Bangladeş, Çin gibi ülkelerde 
inşaat, tarım gibi sektörlerde önemli boyutlara ulaşmıştır. 2018 ve sonrası yıllarda kayda değer bir gelişme 
beklenmemektedir.  
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Tablo 9: Avrupa ve Orta Asya Çalışan Yoksulluk Göstergeleri  

 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan 

Yoksul Oranı(%) 
Aşırı ve Orta Derecede Çalışan Yoksul Sayısı 

(Milyon) 

Bölge/Yıl 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Doğu Avrupa 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 

Merkezi ve Batı 
Asya 

5.5 5.1 4.6 3.9 3.6 3.3 

Kaynak: 2018 Küresel İstihdam Eğilimleri Raporundan Derlenmiştir 

Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde savunmasız ve kayıt dışı istihdam önemli bir sorun olarak kalmaya devam 
etmektedir. Bu durum aşırı ve orta derecede çalışan yoksulların oranlarının düşmesinin önündeki en 
önemli sorundur. 2017 yılı itibariyle Orta ve Batı Asya ülkelerinde istihdam edilenlerin %5.5’i günlük 3.10 
ABD dolarının altında bir gelir elde etmektedir. Ekonomik büyümeye bağlı olarak az da olsa çalışan 
yoksulların oranında bir düşüş beklenmektedir.  

4.TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA GENEL BİR BAKIŞ 

Türkiye ekonomisi, uygulamaya konulan teşvikler, makro ekonomik politikalar, Kredi Garanti Fonu 
Aracılığıyla sağlanan krediler ve küresel ekonomik canlanmanın da etkisiyle 2017 yılında büyümeye devam 
etmiştir. (Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor, 2017: 19) TÜİK verilerine göre Türkiye Ekonomisi 2017 
yılı 3. Çeyrek büyüme rakamı   %11,1 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılının ilk yarısında büyüme tarafında 
ortaya çıkan pozitif görünümün yılın geri kalanında ve 2018 yılında da devam etmesi 
beklenmektedir(Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor, 2017: 20)  2017 yılı geneli ve 2018 yılı büyüme 
beklentileri %5.5 olarak öngörülmektedir (TÜİK,2017).  

Tablo 10: Türkiye’nin Ekonomik Büyüme Oranları   

Yıl 2016 20171 20183 

Ekonomik Büyüme (%) 2.9 5.5 5.5 
Kaynak: 2017 TÜİK Haber Bülteninden Derlenmiştir.  

Türkiye nüfusu 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 80 milyon 810 bin 525 kişidir. 15-64 yaş grubunda bulunan 
(çalışma çağındaki) nüfus 2017 yılında bir önceki yıla göre %1,2 artmıştır (TÜİK,2017). Türkiye Nüfusu 15-
24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 989 bin 42 kişidir. Genç nüfus, toplam nüfusun %16,3’ünü 
oluşturmaktadır (TÜİK,İstistiktiklerle Gençlik 2017).  

2017 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde gerçekleşen büyüme rakamları ve teşviklerin olumlu etkisiyle 
istihdamda artış eğilimi güçlenmiştir. 2017 yılı Haziran döneminde (Mayıs-Haziran-Temmuz) bir önceki 
yılın aynı dönemine göre 1 milyon 52 bin kişiye ek istihdam sağlanmıştır. Bu dönemde istihdam oranı 0,9 
puan artarak yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı toplam 28 milyonun 
üzerine çıkmıştır (Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor, 2017: 27)  İşsizlik oranlarında da 2016 yılına göre 
2017 yılında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. 2016 yılında %11.8 olan işsizlik oranı 2017 yılında %10.3’e 
gerilemiştir. Genç işsizliğinde de benzer gelişmeler mevcuttur. 2017 yılı genç işsizliği %19.3 olarak 
gerçekleşmiştir.  

Table 12: Türkiye İşgücü Göstergeleri  

İşgücü 
Göstergeleri 

2016 20172 2016 2017 

%(Yüzdelik Oran) Kişi Sayısı 

 
 
1 2017 ve 2018 rakamları büyüme beklentileridir. 

2 2017 yılı verileri Kasım ayına ait verilerdir. 
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İşgücü 52,4 53,1 30,914 31,932 

İstihdam 46,2 47,6 27,267 28,645 

İşsizlik 11,8 10,3 3,647 3,287 

Genç İşsizlik 21,2 19,3 - - 

Kaynak: 2017 TÜİK Haber Bülteninden Derlenmiştir. 

İşgücüne katılım oranındaki artışın temel nedeni olarak kadınların işgücüne katılım oranlarında artış 
görülmektedir. 2016 yılında %32.7 olan kadın istihdam oranı %33.8’e yükselmiştir.  

2018 yılında da kadınların işgücüne katılım oranındaki artışın nüfus baskısı ve eğitim seviyesindeki 
iyileşmenin de etkisiyle devam edeceği tahmin edilmektedir (Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor, 2017: 
28)   

İşgücü piyasasında esneklik Türkiye bakımından önemli bir sorundur. İşgücü piyasası katı düzenlemeler 
içermektedir. Türkiye’de kısmi zamanlı çalışanların oranı 2016 yılı itibariyle toplam istihdamın 9,5’i olarak 
gerçekleşmiştir.  

Kayıt dışı istihdamda yıllar itibarıyla bir düşüş yaşanıyorken 2017 yılının ilk yarısında ekonomik 
dalgalanmalar nediyle kısmi bir artış görülmüştür. 2007 yılında %45,4 olan kayıt dışı istihdam oranı 2017 
yılı Kasım itibariyle yüzde 33,6 olarak gerçekleşmiştir (Maliye Bakanlığı Yıllık Ekonomik Rapor, 2017: 30)   

TÜİK 2016 Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasına göre gelir dağılımında eşitsizlik artmaktadır. En yüksek 
gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay 2016 yılına göre 0,7 puan artarak %47.2, en 
düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0,1 puan artarak %6,2 olarak gerçekleşmiştir. Gelir 
dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı 2016 yılı sonuçlarına göre 2015 yılından 0,007 puan 
daha fazla, 0,404 olarak gerçekleşmiştir.  

TÜİK 2015 Yoksulluk Çalışması sonuçlarına göre kişi başı günlük harcaması 2,15 ABD Dolarının altında kalan 
kişi oranı 2015 yılında %0,06 seviyesinde gerçekleşirken, 4,3 Doların altında kalanların oranı ise 2014 
yılında %1,62, 2015 yılında %1,58 olmuştur. 

4. SONUÇ 

Küresel işgücü piyasaları genel olarak ele alındığında her bölgenin kendine özgü dinamiklerinin bulunduğu 
ve bu dinamiklerden etkilendiği görülmektedir. Özetle Afrika Bölgesi için emtia fiyatları, Arap devletleri 
için bölgesel askeri çatışma riskleri ve toplumsal cinsiyette kadının durumu, gelişmiş ekonomiler için özel 
sermaye yatırımları ve sıkı maliye politikaları, Asya ve Pasifik Bölgesi için Çin ve Hindistan’ın bölge 
üzerindeki etkileri sayılabilir.  

2008 ekonomik krizinden bu yana dünya işgücü piyasası tüm bölgelerde olumlu gelişmeler göstermeye 
devam etmektedir. Ancak bölgeler arasında çok büyük farklılıklar hala bulunmaktadır ve uygulanan 
mevcut politikalarla aradaki farkın kapanması da mümkün görünmemektedir. Dünya iş gücü piyasalarında 
işsizlik, genç ve kadın işsizliği, kayıtdışı çalışma, istihdama ve işgücüne katılım oranları bazı bölgeler 
açısından nispeten olumlu sayılsa da genel olarak her bölge için önemli başlıca sorunlardır. 

Bölgeler geneli incelendiğinde ekonomik büyümenin özellikle Afrika bölgesi için emtia fiyatlarına bağlı 
olduğu görülmektedir. Emtia fiyatlarında yaşanabilecek bir düşüş veya belirsizlikler tüm üşgücü piyasası 
politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Emtia fiyatlarından bağımsız çok yönlü kalkınma planları 
uygulanmadığı sürece 2018 yılı için geçerli olan bu durum 2018 sonrası içinde belirleyici faktör olmaya 
devam edecektir. Gelişmiş ekonomiler içerisinde değerlendirebileceğimiz Kuzey Amerika ve Batı Avrupa 
Bölgelerinde ise ihracat ve özel yatırımlardaki artış sayesinde 2017 yılında son 10 yılın en büyük büyüme 
oranlarına ulaşılmıştır. Ancak 2019 yılında uygulamaya konulması planlanan sıkı maliye politikalarının 
ekonomik büyümenin yavaşlamasına neden olması beklenmeketdir.  
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Dünya işgücü piyasasının tüm bölgeler genelinde en öne çıkan sorunu olarak genç işsizliğidir. Avrupa ve 
Orta Asya Bölgesi içerinde yer alan Güney Avrupa ülkelerinde genç işsizliği %50 oranında iken bu durum 
Afrika ve Arap Bölgesi gibi gelişmemiş ve gelişmekte olan bazı bölge ülkelerinde çok daha endişe verici 
boyutlara ulaştığı görülmektedir. Gençlere yönelik sürdürülebilir istihdam politikalarının eksikliği ve 
eğitim-istihdam ilişkisinin uyumsuzluğu bu durumun temel sebebi olarak görülmektedir. Genç işsizliğinde 
2018 ve sonrası yıllar için nispeten olumlu bir beklenti söz konusu olsa da çok da yeterli görülmemektedir. 
Genç işsizliğinin yanı sıra kadın istihdamı da önemli bir işgücü piyasası sorunu olarak devam etmektedir. 
Genç istihdamında olduğu gibi Afrika ve Arap Bölgesi devletlerinde kadın istihdam oranları da çok düşük 
kalmıştır. Bölgesel koşullar bunun en önemli sebebi olarak değerlendirilmektedir. Son dönemde toplumsal 
alanda kadınlara yönelik bazı olumlu düzenlemeler görülse de kadının çalışma hayatına katılmalarını 
artırıcı herhangi bir etkisinin olması beklenmemektedir.  

Sosyal gelişmeler bölgeler bazında analiz edildiğinde Güney Asya, Alt Sahra Afrika, Güneydoğu Asya ve 
Pasifik’te çalışan yoksulluğu oranları dikkat çekmektedir. Dünya genelinde ise savunmasız istihdam 
oranları giderek artmaktadır. Afrika Bölgesinde 2018 yılı için çalışan yoksul oranlarında bir düşüş beklense 
de sayısal olarak artmaya devam etmesi beklenmektedir.  Bölgeler içerinde en kötü durumda olan bölge 
Sahra Altı Afrikasıdır. Bölgede çalışanların %59’u günlük 3.10 ABD dolarının altında bir gelirle geçimlerini 
sağlamaya çalışmaktadır.Arap Bölgesi aşırı çalışan yoksulluk oranını büyük oranda ortadan kaldırmış 
olmasına ragmen sıcak çatışmalardan kaçan mülteciler kötü çalışma şartlarına maruz bırakılmakta ve ucuz 
işgücü olarak değerlendirilmektedir. Gelişmiş ekonomiler de ise istihdam oranları artmasına toplam 
istihdam içerinden savunmasız istihdam oranlarında yıllar bazıyla artış devam etmektedir. Bu ülkelerde 
kısmi zamanlı ve geçiçi çalışma toplam istihdamın yarını oluşturmaktadır.  

Türkiye işgücü piyasası değerlendirilirken dünyada yaşanan sosyo-ekonomik gelişmelerden bağımsız bir 
değerlendirme yapılması çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. 2008 krizi sonrası dünya genelinde yaşanan 
ekonomik düzelme Türkiye’yi de doğrudan etkilemiştir. Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri Bölgesinde yer alan 
Türkiye’de genç işsizliğinde bölge ülkelerine göre nispeten daha iyi durumda olmasına ragmen kadın 
istihdamı, işgücü katılım oranı ve istihdam oranlarında bölge ve dünya ortalamasının önemli ölçüde 
gerisinde yer almaktadır.  
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Özet: Sermaye akımları günümüzde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümelerini gerçekleştirebilmesinde yurtiçi 
tasarruf açıklarını kapatmak suretiyle önemli rol oynamaktadırlar. Uluslararası sermaye hareketleri ev sahibi ülkenin 
liberalleşmesine ve ileri teknolojilerin ülkeye transferine katkı yapmaktadır. Özellikle devlet tahvilleri ya da özel 
kuruluşların bono, tahvil ve hisse senetlerinin yabancı yatırımcılar tarafından satın alınması suretiyle gerçekleşen 
portföy yatırımları uluslararası sermaye piyasasında önemli bir yere sahiptir.  Bu yatırımlar sayesinde gelişmekte olan 
ülkeler kalkınması için ihtiyaç duyduğu tasarrufları elde ederken yatırımcılar ise ellerindeki maddi değerleri karlı bir 
şekilde değerlendirebilme imkanına kavuşmaktadır. Portföy yatırımları ev sahibi ülkenin birçok makroekonomik 
göstergesini olumlu bir şekilde etkileyebileceği gibi bu yatırımların bazı göstergeler üzerinde olumsuz etkileri de 
olabilmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda portföy yatırımlarının insani kalkınmışlık özelinde bir etkisinin var olup-
olmadığı ampirik olarak incelenmektedir. Çalışmada kullanılan örneklem en geniş haliyle 111 ülkenin 1990-2015 yılları 
arasındaki verilerini içermektedir.  Analiz bulguları portföy yatırımlarının insani kalkınmışlığı istatistiksel olarak anlamlı 
bir biçimde olumlu yönde etkilediğine işaret etmektedir. Elde edilen bu bulgular dört farklı örneklem için geçerliliğini 
korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Portföy Yatırımları, İnsani Kalkınmışlık, Panel Veri Analizi 

GİRİŞ 

Uluslararası sermaye fonlarının akışında 1945 sonrasında oluşan ekonomik konjonktür etkili olmuştur. 
Daha sonra Bretton Woods ve Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması ile serbest ticaret sistemi 
gerçekleşmiştir. 1960’larda ABD Doları ve İngiliz Sterlininin diğer para birimleri karşısında değer 
kazanmasıyla ABD ve İngiltere’deki dış ticaret açıklarının büyümesi, uluslararası ödemeler sisteminde 
dengesizlik yaratmıştır. 1972’de İngiltere’nin, 1973’de ise ABD’nin paralarını tamamen serbest 
dalgalanmaya bırakmasının ardından 1980’li yıllarda uluslararası sermayenin serbest dolaşımını sağlayan 
koşullarla birlikte getiri amaçlı portföy yatırımları ağırlık kazanmaya başlamıştır (İMKB, 1994:1). 

Yabancı sermaye yatırımları doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve portföy yatırımları olmak üzere iki 
şekilde ortaya çıkmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, sıfırdan kuruluş ya da yeni üretim 
ekipmanları şeklindeki yatırımlardır. Yani, bir ülkede bir firmayı satın almak veya yeni kurulan bir firma için 
kuruluş sermayesini sağlamak ya da mevcut bir firmanın sermayesini arttırmak amacıyla o ülkede bulunan 
firmalar tarafından diğer bir ülkede bulunan firmalara yapılan ve kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik 
bilgisi ve yatırımcının kontrol yetkisini de beraberinde getiren yatırımlardır. Ekonomiye dolaylı olarak 
yansıyan portföy yatırımları ise bir yabancı ülkede çıkarılan hisse senedi ve tahvillerin uluslararası sermaye 
piyasalarından satın alınması yoluyla yapılmaktadır (Karluk, 2009:687-688). 

Günümüzde sermaye yatırımları, yatırım yapılan ülkeye sağladığı teknoloji ve yönetim teknikleri 
transferleri ile hem ulusal piyasalarda etkinliğin ve rekabetin artmasına katkıda bulunmakta hem de 
uluslararası rekabet gücünü arttırıp diğer ülke piyasalarına girişlerini mümkün kılmaktadır (Uzgören ve 
Akalin, 2016:64). 

Portföy yatırımları çeşitli faktörlerden dolayı ülkeler arasında kısa süreli olarak yer değiştirir. Portföy 
yatırımlarındaki giriş ve çıkışları yurtiçi faiz oranı, güvenilirlik, ekonomik ve siyasi istikrar, istikrarlı döviz 
kuru, enflasyon oranı gibi faktörler etkilemektedir (Turan, 2011). Aynı zamanda sermaye akımlarının 
belirleyici diğer faktörü, ülkelerin tasarruf ve yatırım oranlarıdır (Delice, 2000:54). Uluslararası sermaye 
akımlarının son zamanlarda hızla artmış olmasındaki nedenlerin bir kısmı iktisadi ve siyasi olmakla birlikte 
önemli bir kısmı da teknolojik gelişmeye bağlı altyapı hizmetlerindeki yeterliliğe bağlıdır. Bu nedenle 
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sermaye hareketleri; döviz arz ve talebindeki dengesizlik, gelişmiş ülkelerde sermayenin marjinal 
karlılığının düşmesi, milli ekonomiler için dışa açık politika önerileri ve özelleştirme uygulamalarından 
kaynaklanabilmektedir (Çelik vd., 2015:559).    

Portföy yatırımları, gelişmekte olan ekonomilere borçlanma yoluna gitmeden ihtiyaç duyulan fonları 
sağlama imkanı sunarak, ödemeler dengesine olumlu katkı sağlamaktadır. Ülkeye giren sermaye 
yatırımlarından elde ettiği karları yeniden yatırıma dönüştürerek sermaye birikimini arttırabilir. 
Yatırımlardaki artış ekonominin üretim kapasitesini arttırmakta ve ülkenin daha yüksek üretim düzeyine 
ulaşmasını sağlamaktadır. Nihai olarak da daha büyük bir milli gelir düzeyine ulaşmasına yol açarak, 
ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak gelirde artışların olması nitelikli ve kapsayıcı 
eğitim ve sağlık hizmetlerinde artışa yol açar. Sonuç olarak insani gelişmişliği iyileştirici etkilere sahiptir. 

İnsani gelişme toplumların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan bir kavramdır. İnsani kalkınma, 
insanların en temel ihtiyaçlarının kolaylıkla elde edilmesine, sağlıklı ve eğitimli bireylerin çoğalmasında rol 
oynamaktadır (Erol, 2011:100). Bu bağlamda, insani gelişme endeksi (İGE) bir ülkenin ortalama 
kazanımlarını insani gelişmenin sağlık, bilgi ve gelir olmak üzere üç temel alanında ölçüle bilinir. Bir ülkede 
ekonomik büyüme hızı ve gelir düzeyi gibi ulusal kalkınmayı ölçmek amacıyla kullanılan ölçümlere 
alternatif olarak ortaya konulmuştur. İGE bir ülkenin kalkınmasının değerlendirilmesinde dikkate alınacak 
tek ölçütün ekonomik büyüme olmadığını ifade ederek, esas ölçütün kişiler ve onların kapasiteleri 
olduğunu vurgulamak için geliştirilmiştir.  

Bu bağlamda bu çalışmada portföy yatırımlarının insani kalkınmışlık özelinde bir etkisinin var olup-
olmadığı ampirik olarak panel veriler yardımıyla analiz edilmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre 
portföy yatırımları ile insani kalkınmışlık arasında pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. Çalışmanın geriye kalan kısmı şu şekilde oluşmaktadır: portföy yatırımları ile insani kalkınmışlık 
arasındaki ilişkinin literatür taraması birinci bölümde sunulmakta, ikinci kısımda data ve metodoloji 
açıklanmakta, üçüncü bölümde tahmin sonuçları raporlanıp tartışılmakta ve en son bölümde ise sonuç yer 
almaktadır. 

1.LİTERATÜR 

1992–2005 yılları arasında sınır testi metodu kullanılarak, Türkiye’deki net yabancı portföy yatırımları ile 
reel faiz oranları arasındaki ilişki incelenmiştir. Modelin değişkenleri ise Türkiye’de gerçekleşen net portföy 
yatırımları, devlet bütçe açıkları, reel faiz oranı, enflasyon oranı olarak tüketici fiyat endeksindeki yıllık 
değişim oranı kullanılmıştır. Sonuç olarak, reel faiz oranları ile net yabancı portföy yatırımları arasında 
gerek uzun dönemde gerekse kısa dönemde pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (Pazarlıoğlu ve Gülay, 
2007). 

Emir ve Kutlu (2015:274), 2012 yılında portföy yatırım büyüklüğü açısından ilk üç sırada bulunan Britanya, 
Yunanistan ve Almanya ile birlikte Türkiye üzerinden portföy yatırımları volatilitesi ve doğrudan yabancı 
yatırımlar arasındaki etkinin var olduğu fakat Almanya’da ise çift taraflı bir etkileşim bulunduğu ifade 
edilmiştir.  

Pal (2011), Hindistan için yaptığı çalışmada, yabancı portföy yatırımlarının yurtiçi sermaye piyasasıyla 
ekonomiyi etkilemekte olduğunu görmüştür. Portföy yatırımlarının yatırım yapılan ülkeye sağladığı en 
önemli faydalardan biri olan yurtiçi hisse senedi piyasasında fiyatları arttırmasıdır. Bu nedenden dolayı 
firmanın kur-kar oranı üzerinde bir etkisi olduğunu ortaya konmaktadır. 

Örnek (2008) Türkiye’nin 1996:4-2006:l üçer aylık dönemlerine ait, yabancı sermaye girişleri ve yurtiçi 
tasarrufları ile ilgili zaman serileri kullanılarak, iki değişken arasındaki nedensellik incelediği çalışmasında 
doğrudan yatırımların kısa ve uzun dönemde yurtiçi tasarruflar üzerinde pozitif etki yarattığı, kısa vadeli 
sermaye akımlarının ise kısa ve uzun vadede yurtiçi tasarruflar üzerinde negatif bir etki oluşturduğu 
bulgularına ulaşmıştır. Ayrıca kısa vadeli sermaye girişleri ile doğrudan yatırımların ekonomik büyüme 
üzerinde pozitif etki yarattığını vurgulamıştır. 

Vergil ve Karaca (2010), panel veri test ve tahmin yöntemlerini kullanarak gelişmekte olan ülkelere giren 
yabancı sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 1980-2005 yılları için analiz etmişlerdir. 
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Yapılan tahminler sonucunda doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini pozitif yönde olduğunu ifade etmişlerdir. 

Dollar- Kraay, 1980’li yıllarda dışa açılmayı başaran gelişmekte olan ülkelerde ticaretin büyümeyi güçlü bir 
şekilde olumlu yönde etkilediğini ifade edilmiştir. Yoksulların yaşam standartlarını iyileştirmek için 
büyümenin gerekli olduğunu ima ederek; ülkenin ortalama büyümesinden yoksul kesimin diğer kesimler 
kadar faydalandığını dikkat çekmiştir (Dollar ve Kraay, 2002:218-219). 

Dünya Bankası (2002) “Globalization, Growth, and Poverty” başlığı ile yayınladığı raporda; 
küreselleşmenin yoksulluğu azalttığını ifade ederek, düşük gelirli ülke üreticilerin ve hizmetlerin dünya 
pazarlarına girdiğinde entegre sağlayarak ekonomilerinin hızlı büyüdüğünü ortaya koymaktadır 
(elibrary.worldbank.org).  

Milanoseviç (2002), Neutel ve Heshmati (2006), Maertens vd. (2009), yapılan çalışmalardan 
küreselleşmenin yoksulluğu azaltıcı yönünde bulguların olduğu vurgulamaktadır. Ravallion (2006)’a göre 
ticari reformlarla birlikte iyi belirlenmiş bir sosyal politikanın uygulanması yoksulluğun azaltılmasında etkili 
olacaktır (Yanar ve Şahbaz, 2013:61-62). 

Bourguignon ve Chakravarty (2003:43), yoksulluğun çeşitli boyutlarını tanımlayarak yoksulluğu geniş 
çerçevede ölçmektedirler. Brezilya kırsalı için test edilen bu modelde 1981 ve 1987 yılları için çok boyutlu 
yoksulluğun ölçülmesinde eğitim ve gelir değişkenlerinin yoksulluk ile bağlantısı kurulmaktadır. Tahmin 
sonuçlarına göre Brezilya kırsalının hem tekli hem de çoklu boyutta olmak üzere eğitim ve gelir açısından 
yoksul olduğu görülmektedir. 

Literatürde portföy yatırımlarının insani kalkınmışlığa olan etkisi incelenmediği için yabancı sermaye 
hareketlerine yönelik yapılan analizlere çalışmada yer verilmiştir. Ayrıca insani kalkınmışlığın içinde yer 
alan yoksullukla ilgili literatürde bulunan çalışmalara da yer verilmiştir. 

2. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada kullanılan örneklem en geniş haliyle 111 ülkenin 1990-2015 yılları arasındaki verilerini 
içermekte olup,portföy yatırımlarının insani kalkınmışlık üzerindeki etkisinidengesiz panel verilerini 
kullanarak analiz edilmektedir. 
 
 Dengesiz panel veri kullanılarak aşağıdaki çoklu ülke spesifik sabit etki modeli (SEM) tahmin edilmiştir;  
 

2 3 4 5it i it it it it itHDI KBMGPORTFÖY EĞİTİM FAİZ u    = + + + + + (1) 

 
 Ayrıca aşağıdaki çoklu ülke spesifikrastsal etki modeli (REM) tahmin edilmiştir: 
 

1 2 3 4 5it it it it it i itEĞHDI PORTF İTİMÖY KBMG FAİZ u     = + + + + + + (2) 

Yukarıda yer alanit alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 
i i.nci 

ülkeye ilişkin ülke spesifik sabit etkiyi;
i zamanlar arası değişmeyen ülke spesifik rastsal etkiyi; itu  ise 

regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir. 

Modelin bağımlı değişkeni olan HDI (Human Development Reports) değişkeni insani kalkınmışlık düzeyini 
göstermekte olup yoksulluğu temsilen kullanılan HDI verisi UNDP(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 
tarafından hazırlanan İnsani Kalkınmışlık Raporlarından elde edilmiştir.  

PORTFÖY değişkeni bono cinsinden portföy yatırımları olup Amerikan doları cinsindendir. Modelde 
PORTFÖY değişkenin milli gelir içindeki yüzdesel payı kullanılmıştır. KBMG değişkeni Amerikan doları 
cinsinden cari fiyatlarla kişi başı milli gelir değerlerinden oluşmaktadır. EĞİTİM değişkeni yüzdesel cinsten 
brüt ilkokul kayıt oranlarını ifade etmektedir. FAİZ değişkeniborç vermefaiz oranlarını içermektedir. Tüm 
verilerWDI(World Development Indicators) veri tabanından alınmıştır. 
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Tablo 1’de yeralan Model 1 111 ülkeden oluşan tüm örneklemi, Model 2 13 ülkeden oluşan geçiş 
ekonomilerini, Model 3 79 ülkeden oluşan gelişen ekonomileri, Model 4 ise 40 ülkeden oluşan az gelişmiş 
ekonomileri kapsamaktadır. 

Bir ülkeye giren portföy yatırımları, ev sahibi ülke için dış tasarruf kaynağı sağladığından dolayı daha fazla 
yurtiçi yatırımların yapılmasına imkan tanır ve buda nihai olarak ülkenin daha yüksek bir milli gelir 
düzeyine ulaşmasını mümkün kılar. Milli gelir düzeyinin yükselmesinin ise artan kişi başına düşen milli gelir 
ile birlikte yoksulluğu azaltarak insani kalkınmışlığı arttırması beklenmektedir.  

Bir ülkenin gelirinde artışın yaşanması toplumu zenginleştirmekte dolayısıyla bireylerin daha nitelikli sağlık 
ve eğitim hizmetlerine ulaşmasına imkan tanır. Bundan dolayı kişi başına düşen milli gelirin artması 
yoksulluğu azaltarak insani kalkınmışlığı arttıracağından dolayı KBMG değişkeninin pozitif işaret alması 
beklenmektedir. 

Eğitim harcamalarının önem kazanması ve eğitime daha fazla yatırım yapılmasının, ülkede nitelikli insan 
sayısıile birlikte insani kalkınmışlılığı da arttırması beklenmektedir. EĞİTİM değişkeninin daha büyük 
gözlem değerleri daha fazla insani kalkınmışlığı ima etmektedir.Bundan dolayı EĞİTİM değişkeninin 
katsayısının pozitif çıkması beklenmektedir. 

Bir ülkedeki ekonomik ve siyasi belirsizliğin göstergesi olarak modelde faiz değişkeni 
kullanılmıştır.Belirsizliğin yoğun olduğu ekonomilerde yoksulluğun artması ve dolayısıyla insani 
kalkınmışlığın azalması beklenir.Bu gerekçeden ötürü FAİZ değişkeninin katsayısının negatif çıkması 
beklenmektedir. 

3. Tahmin Sonuçları 

Yukarıda1 ve 2 nolu eşitliklerde belirtilen modellere ait tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda raporlanmıştır. 
REM ve SEM modellerinden hangisinin daha uygun olacağı hususunda Hausman testi kullanılmış olup söz 
konusu iki model arasında karar verme aşamasında %1 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. Bu bağlamda Model 
1’de SEM, Model 2’de REM, Model 3’te REM ve Model 4’te SEM modellerinin en uygun modeler olduğu 
görülmüş ve bu modellere ait sonuçlar Tablo 1’de raporlanmıştır.  

Tablo 1’de yer alan tahmin sonuçlarına göre tüm modellerde kullanılan PORTFÖY değişkenin beklenen 
pozitif işareti aldığı veistatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Tahmin sonuçlarına göre 
PORTFÖY değişkeni arttığında ülkeye giren portföy yatırımlarından dolayı milli gelir ve nihai olarak da 
insani kalkınmışlık olumlu yönde etkilenerek artmaktadır. 

Tüm modellerde kullanılan KBMG değişkenin beklenen pozitif işareti çok yüksek anlamlılık düzeyinde 
almaktadır.Modellere göre KBMG değişkeninde meydana gelecek artışın, insani kalkınmışlığı olumlu 
yönde etkileyerek arttırmaktadır. 

Tüm modellerde kullanılan EĞİTİM değişkeni beklenen pozitif işareti almakta olup istatistiksel olarak 
anlamlıdır. EĞİTİM değişkeninde meydana gelecek artışın aynı yönde insani kalkınmışlığı arttırmaktadır. 

FAİZ değişkeni Model 2’de ve Model 4’de beklenen negatif işareti alarak istatistiksel olarak 
anlamlıdır.Diğer taraftan Model 1’de ve Model 3’de beklenenin tam tersi yönde işaret almaktadır fakat 
tahmin sonuçlarına göre bulunan ilişki istatistiksel olarak anlamlıdır. Model 1 ve Model 3’de beklenen tersi 
yönde işaret elde edilmesinin muhtemel nedeni bağımsız değişkenler arasındaki olasıçoklu doğrusal 
bağlantı sorunu olabilir. 
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Tablo 1: Tahmin Sonuçları 

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Sabit 0.3162 0.5709 0.2654 0.1610 

P-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

PORTFÖY 0.0009 0.0019 0.0019 0.0054 

P-değeri 0.0301 0.0565 0.0145 0.0196 

KBMG 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 

P-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

EĞİTİM 0.0017 0.0004 0.0018 0.0016 

P-değeri 0.0000 0.0677 0.0000 0.0000 

FAİZ 0.0000 -0.0001 0.0000 -0.0004 

P-değeri 0.0152 0.0015 0.0629 0.0184 

Gözlem Sayısı 1808 222 1306 504 

Ülke Sayısı 111 13 79 40 

R-Kare 0.9674 0.7373 0.6179 0.9455 

F-ist. 440.8268 152.2878 526.0143 185.6014 

F-ist. P-değeri 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Hausman Test İst. 13.5098 8.4330 9.9868 43.2214 

Hausman Testi P-değeri 0.0090 0.0769 0.0407 0.0000 

Seçilen Model SEM REM REM SEM 

 
Her bir model için elde edilen çok yüksek derecede istatistiksel olarak anlamlı F-istatistik değerleri her bir 
modelin bir bütün olarak anlamlı olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca modeler için elde edilen R-kare 
değerleri de yaklaşık olarak %62 ile %97 arasında değişmekte olup oldukça makul düzeylerdedir. 

Sonuç 

 
Bir ülkenin kalkınması ve büyüme için ihtiyaç duyduğu fonları temin edebilmesinde sermaye yatırımları 
oldukça önemlidir. Yabancı sermaye hareketlerine maruz kalan ülkeler ihtiyaç duydukları finans kaynağına 
kavuşurken yabancı yatırımcılar ise ellerinde tutmuş oldukları maddi değerleri daha da arttırma fırsatı elde 
ederler. Ancak bir ülkenin kalkınması sadece bu tür ekonomik durumlara bağlı değildir. Bir ülkenin 
gelişebilmesi için o ülkedeki insani kalkınmışlık düzeyi de oldukça önemli bir unsurdur. Uzun ve sağlıklı bir 
yaşam, yüksek bilgi düzeyi ve kişi başına düşen GSYİH insani kalkınmışlık düzeyinin unsurlarını 
oluşturmaktadır. Bu unsurlardan da anlaşılacağı üzere insani kalkınmışlık bir ülkenin kalkınmasında 
oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu çalışma bono cinsinden portföy yatırımlarının insani 
kalkınmışlık üzerinde herhangi bir rolü olup olmadığını ampirik olarak incelemektedir. 

Özel yabancı sermaye yatırımı türlerinden birisi olan portföy yatırımlarının insani kalkınmışlık üzerindeki 
etkisini panel veri yöntemiyle analiz ettiğimiz bu çalışmamızda kullanılan örneklem için en geniş haliyle 
111  ülkenin 1990-2015 yılları arasındaki verilerinden faydalanılmıştır. Yapılan ampirik analizler sonucunda 
portföy yatırımlarının insani kalkınmışlık üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi 
bulunduğu görülmüştür. Bu elde edilen sonucun dört farklı örneklemin her biri için geçerliliğini koruduğu 
tespit edilmiştir. 
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Sorumlu Tüketim ve Üretim Hedefleri Kapsamında Sürdürülebilir Pazarlamanın 
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1Trakya Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, cagatayakdogan@trakya.edu.tr 

 
Özet: Ülkelerin ekonomik büyüme ve kalkınmayı başarabilmeleri için hem ulusal hem de uluslararası arenada birçok 
organizasyon faaliyet göstermekte ve pek çok çalışma ortaya çıkmaktadır. Söz konusu organizasyonlardan biri olan 
United Nations Development Programme (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) kapsamında 17 başlık altında “2030-
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” belirlenmiştir. Yoksulluğun ortadan kaldırılması, eşitsizlik ve adaletsizliğin 
düzeltilmesi ve iklim değişikliği gibi temel konular ile mücadele edilmesine yönelik hedeflerden bir tanesi ise “Sorumlu 
Tüketim ve Üretim” hedefidir. Doğal kaynakların daha verimli kullanılması, zehirli atık ve kirleticilerin bertaraf 
edilmesi, daha verimli üretim ve tedarik zincirlerinin yaratılması için malların ve kaynakların üretim ve tüketim 
biçimlerinin değişmesi gerekmektedir. Bununla birlikte pazarlama alanında ki değişim ve gelişim neticesinde, toplum 
odaklı bir pazarlama anlayışı ortaya çıkmakta ve bununla birlikte ekolojik ve sosyal duyarlılığın artmasıyla 
sürdürülebilir pazarlama kavramı gelişme göstermektedir. Araştırmada 2030-Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
çerçevesinde ve “Sorumlu Tüketim ve Üretim” hedefleri bağlamında Türkiye’de ve dünyada yapılmış olan literatürdeki 
çalışmalar incelenmekte, söz konusu hedeflere ulaşmadaki engeller ortaya çıkartılarak çözüm önerileri sunulmaktadır. 
Bununla birlikte söz konusu hedefler kapsamında sürdürülebilir pazarlamanın gelişimi ve “Sorumlu Tüketim ve 
Üretim” hedefleri ile olan ilişkileri incelenerek ortak payda da yapılabilecek programlar ve önerileri sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sorumlu Tüketim ve Üretim, Sürdürülebilir Pazarlama, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Evaluation of Sustainable Marketing in the Context of Responsible 
Consumption and Production Goals 

Abstract: There are many organizations and many studies are emerging both nationally and internationally in order 
to enable countries to achieve economic growth and development. Within the United Nations Development Program 
(UNDP), which is one of the mentioned organizations, "2030-Sustainable Development Targets" has been defined 
under 17 headings. One of the objectives of the struggle against the basic issues such as elimination of poverty, 
correction of inequality and injustice, and climate change is the "Responsible Consumption and Production" target. 
The production and consumption patterns of goods and resources need to be changed for more efficient use of 
natural resources, the elimination of toxic wastes and pollutants, more efficient production and creation of supply 
chains. However, as a result of the changes and developments in the field of marketing, a society-oriented marketing 
concept emerges and the concept of sustainable marketing develops with the increase of ecological and social 
sensitivity. In this study,  within the framework of 2030-Sustainable Development Goals and in context of Responsible 
Consumption and Production goals studies in the literature in Turkey and in the world are examined and it is 
presented the solution proposal by uncovering the obstacles in reaching the target. However, the development of 
sustainable marketing within the scope of the said targets and the relation with the "Responsible Consumption and 
Production" targets are examined and programs and suggestions that can be made in the common market are 
presented. 

Keywords: Responsible Consumption and Production, Sustainable Marketing, Sustainable Development Goals 

GİRİŞ 

Sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan bugünkü ekonomik sistemde ne kadar üretim ve buna dayalı olarak 
ne kadar tüketim yapılırsa refah artışının da o kadar olacağı konusunda bir düşünce hakimdir. Böylelikle 
mevcut ekonomilerin daha çok gelişmesiyle birey ve devlet anlamında refah artışının sağlanılacağı 
düşünülmektedir. Sınırsız tüketime dayalı bir sistemin varlığı ve sanayileşmenin bu durumu desteklemesi 
ile birlikte sınırlı kaynakların dikkatsizce tüketilmesi, üretim sırasında ve tüketim sonrasında ortaya çıkan 
atıkların düşüncesizce doğaya salıverilmesi, hem ekolojik hayata hem toplum hayatına hem de gelecek 
nesillere telafi edilemeyecek zararlar vermektedir.  Bununla birlikte kontrolsüz nüfus artışı, gelir 
dağılımındaki adaletsizlik, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki gelişim ile birlikte her an ve her yer de 
bilgiye ulaşılabilmesi sayesinde tüketim alışkanlıklarının birbiri ile benzerlik göstermesi, sınırsız tüketim 
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anlayışının daha da artmasına sebep olmaktadır görülmektedir. Tüm bunların sonucunda küresel ısınma, 
ozon tabakasının delinmesi, su ve hava kirliliği, biyoçeşitliliğin ve yeşil alanların azalması gibi insan 
yaşamını ve doğayı tehdit edecek problemler ortaya çıkmaktadır. Bir ürünün üretiminden tüketimine 
kadar yaşam döngüsüne bakıldığında sera gazı emisyonu, tarım alanlarının erozyonu, atıklar, hava ve su 
kirliliği gibi pek çok negatif sonuçlar doğurduğu görülmektedir. Bu besin zincirinin herhangi bir aşamasında 
–üretim-tedarik-tüketim- meydana getirilecek değişiklikler söz konusu negatif etkilerin azaltılmasına 
yardımcı olacaktır.  Bu çerçevede ulusal ve uluslararası alanda pek çok faaliyet gerçekleştirilmekte ve bu 
faaliyetler sonucunda “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” bünyesinde “Sorumlu Tüketim ve Üretim 
Hedefleri” belirlenmiştir. Tüketim miktarının azaltılması, aşırı tüketimin zararları hakkında farkındalık 
yaratılması, daha çevre dostu üretim süreçlerini teşvik edilmesi gibi alt hedefler bulunmaktadır. Bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesinde ve topluma duyurulmasında hem işletmelerin hem sivil toplum 
kuruluşlarının hem de hükümetlerin pazarlama elemanlarından faydalanmaları gerekmektedir. Özellikle 
sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeler neticesinde ortaya çıkan “sürdürülebilir pazarlama” kavramının, 
sorumlu (sürdürülebilir) tüketim ve üretim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olarak 
kullanılması gerektiği düşünülmektedir (literatürde sorumlu tüketim ve üretim yerine daha çok 
sürdürülebilir tüketim ve üretim kavramı kullanıldığı için çalışmanın geri kalanında sürdürülebilir tüketim 
ve üretim olarak bahsedilecektir). Bu bağlamda söz konusu çalışmada sürdürülebilir kalkınma ve 
sürdürülebilir tüketim ve üretim hedeflerinin neler olduğundan bahsedilerek bu konuda ulusal ve 
uluslararası düzeyde strateji geliştirmeye çalışan otoritelere katkıda bulunmak, söz konusu 
sürdürülebilirlik çalışmalarına sürdürülebilir pazarlama çerçevesinden bakarak söz konusu hedeflere 
ulaşmada yardımcı olabilecek öneriler sunulmaktadır.  

1. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının geniş kitlelere ulaşması Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 
(1987) sunmuş olduğu “Ortak Geleceğimiz” raporuyla birlikte olmuştur. Raporda sürdürülebilir kalkınma 
“bugünün gerekliliklerini, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını gidermelerine engel olmadan karşılamak” 
olarak tanımlanmaktadır. Bu tarihten sonra uluslararası platformda pek çok toplantı gerçekleştirilmiş ve 
25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Merkezi’nde toplanan “Devlet ve 
Hükümet Başkanları ve Yüksek Temsilcilikler” birliği “Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini” 
belirlemişlerdir. 2030 yılına kadar gerçekleşmesi planlanan uygulamalar 17 adet sürdürülebilir kalkınma 
amacı ve bunlarla ilişkili 169 hedeften oluşmaktadır. Birlik tarafından belirlenen “Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri” şu şekilde sıralanmaktadır (sustainabledevelopment.un.org): 

1) Her yerdeki ve her biçimdeki yoksulluğu sonlandırmak. 

2) Açlığa son vermek, gıda güvenliğini sağlamak ve beslenmeyi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik 
etmek. 

3) Her yaştan herkesin refah seviyesini yükseltmek ve sağlıklı yaşam sunmak. 

4) Herkes için hayat boyu öğrenme fırsatını teşvik etmek, kapsamlı ve eşit kaliteli eğitim sunmak. 

5) Tüm kadın ve kızları güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini sağlamak. 

6) Herkes için suyun kullanılabilirliğini, suyun sağlıklı hale gelmesini ve sürdürülebilir su yönetimini 
sağlamak. 

7) Herkes için uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi sağlamak. 

8) Herkes için sürekli, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi desteklemek, tam ve üretken 
istihdamı sağlamak. 

9) Esnek altyapıyı inşa etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayiyi desteklemek ve inovasyonu teşvik 
etmek. 

10) Ülkeler arasındaki ve ülkelerin kendi içindeki eşitsizliği azaltmak. 

11) Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsamlı, güvenli, esnek ve sürdürülebilir hale getirmek. 

12) Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarını sağlamak. 

13) İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil önlemler almak. 
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14) Sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve denize ait kaynakları korumak ve sürdürülebilir 
bir şekilde kullanmak. 

15) Karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek, iyileştirmek ve korumak, ormanları 
sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek, toprakların parçalanmasını durdurmak 
ve tersine çevirmek ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmaktır. 

16) Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsamlı toplulukları teşvik etmek, herkes için adalete erişimi 
sağlamak ve her seviyede etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumlar inşa etmek. 

17) Sürdürülebilir kalkınma için uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden 
canlandırmak. 

Son yıllarda çevresel yaklaşımların odak noktasını üretim yanlı ortaya çıkan kaynakların verimliliğinin 
artırılması, daha temiz üretim ve kirlilik kontrolü gibi konular oluşturmaktadır. 1990’ların sonunda ise bu 
durum üreticiler tarafından ömrünü tamamlamış ürünlerin yönetimi ve tüketici atıklarının toplanması gibi 
konuları da kapsayacak şekilde genişlemiştir. Sonuç olarak birincil kaynakların tüketiminin azaltılmasında 
bazı başarılar elde edilmiştir. Bununla birlikte artan nüfus ve refah ile birlikte nihai tüketim de artmakta, 
ürün temelinde yapılan verimlilik gelişmeleri toplam tüketimin artması nedeniyle negatif yönde 
etkilenmektedir. Tüketim seviyesini ve tüketim kalıplarını ele almadan sürdürülebilir kalkınma vizyonuna 
ulaşmanın pek mümkün olmadığı gözükmektedir (Mont and Plepys, 2008: 531). 

1.1. Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim 

Dünyamız, sürdürülebilirlik ile ilgili farklı alanlarda ve farklı seviyelerde ciddi problemler ile karşı karşıyadır. 
Çevresel açıdan bakıldığında, küresel ısınma, kaynak kıtlığı, temiz su yetersizliği, ormansızlaşma, biyolojik 
çeşitliliğin azalması gibi sürdürülebilirlik problemleri ortaya çıkmaktadır. Sosyal açıdan bakıldığında ise 
gelir dağılımındaki eşitsizliğin artması ve buna bağlı olarak temel ihtiyaçların karşılanamaması, tüketim 
kalıplarındaki değişmeler ve tüketime yönelik ekonomilerin varlığı gibi problemler meydana gelmektedir. 

İnsanoğlu doğanın bir yılda yeniden üretebileceğinden %40 fazlasını tüketmektedir. Küresel sanayileşme 
ekonomisinin merkezini oluşturan yenilenemeyen ham petrol kaynakları potansiyel zirve noktasına 
ulaşmıştır. İklim değişikliği tehdidi de göz önüne alındığına fosil yakıtlar da bir alternatif 
sağlayamamaktadır. Bunun yanında sürdürülebilir gıda tedarikinin sağlanması, biyolojik çeşitlilik ve eko-
sistem sağlığı açısından da benzer problemler söz konusudur. Bununla birlikte petrol limitlerinin 
öngörülebilirliği ve alternatiflerin yetersizliği, protein ağırlıklı tüketim kalıplarının aşırı maliyetleri 
nedeniyle eko-sistemimiz, enerji temelli sanayilerimiz ve küresel yaşam tarzlarımız açıkça bu durumdan 
negatif yönde etkilenmektedir (Lorek and Fuchs, 2013: 37). 

Avrupa Birliği Sürdürülebilir Kalkınma Stratejilerinin dört ana hedefinden bir tanesi çevresel korumadır. 
Çevre kirliliğinin azaltılması ve çevrenin korunması, sürdürülebilir tüketim ve üretimin teşvik edilmesi, 
gezegenin doğal kaynaklarının korunması ve yüksek derecede çevresel korumanın ve gelişimin temelini 
oluşturmaktadır.  Bu gelişmeler neticesinde sürdürülebilir tüketim, küresel düzeyde 1992’de Rio’da 
düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’nda (UNCED) ortaya çıkmıştır. Söz konusu 
konferansın yirmi birinci maddesi dördüncü bölümünde sürdürülebilir tüketim kalıplarının benimsenmesi 
çağrısında bulunulmuş ve “sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak, bireylerin faaliyetlerinin ekolojik çevreye 
vermiş oldukları zararı en aza indirmek için bireylerin tüketim kalıplarını değiştirmek insanlığın en önemli 
görevlerinden birisidir” ifadesi kullanılmıştır. Sürdürülebilir tüketim ile ilgili pek çok tanım mevcut olsa da 
orijinal tanım OECD tarafından şu şekilde yapılmaktadır. Sürdürülebilir tüketim; “gelecek nesillerin 
ihtiyaçlarının karşılanmasında tehdide sebep olmayacak şekilde, yaşam döngüsü üzerinde kirletici madde 
ve atık yayılımının yanı sıra doğal kaynak ve toksik madde tüketiminin azaltılması yoluyla daha iyi bir yaşam 
kalitesinin sağlanması ve temel ihtiyaçların karşılanması için gerekli olan ürün ve hizmetlerin tüketimidir” 
şeklinde tanımlanmaktadır. (Norveç Çevre Bakanlığı, 1994). Bir başka tanıma göre sürdürülebilir tüketim; 
“satın alma karar sürecinde sosyal ve çevresel kaygılar güden ve pazarı dönüştürebilecek etkiye sahip yeşil 
ve etik tüketiciler tarafından, öbürlerine göre daha verimli bir biçimde üretilmiş malların tüketilmesidir” 
(Karalar ve Kiracı, 2011: 65). 
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Pazarlama bileşenlerini de kapsayacak bir şekilde sürdürülebilir tüketimin tanımı yapıldığında 
sürdürülebilir tüketim; “arz zincirini zenginleştirmek, daha çevre dostu, daha ekonomik ve etkili ürünler 
meydana getirmek, bununla birlikte tüketicileri reklam, pazar ve ürünler konusunda bilgilendirmek” 
şeklinde tanımlanmaktadır (Kong et al., 2002: 109). 

1992 Rio’daki toplantıdan beri küresel sürdürülebilir tüketim ile ilgili olarak pek çok faaliyette 
bulunulmuştur. Özellikle uluslararası devlet organizasyonları (UDO) tarafından yapılan toplantılar 
sürdürülebilir tüketim ile ilgili önemli farkındalıklar yaratmıştır. Söz konusu toplantıların bir kısmı Tablo 
1.’de yer almaktadır.  

Tablo 1. UDO Tarafından Yayınlanan Sürdürülebilir Tüketim İle İlgili Temel Raporlar 
UN: Changing Consumption Patterns – Report of the Secretary General 1995 

UN DESA: International Work Programme on Changing Consumption and Production Patterns 1995 

OECD: Sustainable Consumption and Production: Clarifying the Concepts 1997 

IIED: Unlocking Trade Opportunities: Changing Consumption and Production Patterns 1997 

UNCHS: Changing Consumption Patterns in Human Settlements 1997 

OECD: Towards Sustainable Consumption Development: Environmental Indicators 1998 

IIED: Consumption in a Sustainable World (Kabelvag Report) 1998 

UNDESA: Measuring Changes in Consumption and Production Patterns. A Set of Indicators 1998 

UNECE: Recommendations to ECE Governments on Encouraging Local Initiatives Towards Sustainable 
Consumption Patterns 

1998 

OECD: Towards More Sustainable Household Consumption Patterns – Indicators to Measure Progress 1999 

UN: Comprehensive Review of Changing Consumption and Production Patterns. Report of the 
Secretary-General 

1999 

UNDESA: Trends in Consumption and Production: Household Energy Consumption 1999 

UNEP/CDG: Sustainable Consumption and Production. Creating Opportunities in a Changing World 2000 

UNEP: Consumption Opportunities: Strategies for Change 2001 

OECD: Information and Consumer Decision-Making for Sustainable Consumption 2002b 

OECD: Towards Sustainable Household Consumption? Trends and Policies in OECD Countries 2002a 

UNEP: A global status report 2002 

UNEP/CI: Tracking Progress: Implementing Sustainable Consumption Policies 2002 

UNDESA: Survey of International Activities on Consumption and Production Patterns 2003 

Kaynak: Fuchs, D. A. ve Lorek, S. (2005). Sustainable Consumption Governance: A History of Promises and Failures. 
Journal of Consumer Policy, Vol:28, pp:265. 

2015 yılında belirlenen “2030 Küresel Kalkınma Hedefleri” içinde 12. madde olan “Sürdürülebilir Tüketim 
ve Üretim Kalıplarını Sağlamak” hedefinin alt hedeflerinden birkaç tanesi ise şu şekilde belirlenmiştir 
(sustainabledevelopment.un.org): 

a) 2030 yılına kadar doğal kaynakların etkili kullanımı ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak. 

b) 2030 yılına kadar, tüketici ve perakendeci düzeyinde kişi başına düşen küresel gıda atığını yarıya 
düşürmek ve hasat sonrası kayıplarda dahil olmak üzere üretim ve tedarik zincirleri boyunca gıda 
kayıplarını azaltmak. 

c) 2030 yılına kadar, önleme, azaltma, geri dönüşüm ve yeniden kullanma yoluyla atık üretimini önemli 
ölçüde azaltmak. 

d) Şirketleri, özellikle de büyük ve uluslararası şirketleri, sürdürülebilirlik uygulamalarını benimsemek ve 
sürdürülebilirlik bilgilerini raporlama döngüsüne entegre etmek için teşvik etmek. 

e) Ulusal politikalar ve öncelikler uyarınca sürdürülebilir kamu ihale uygulamalarını teşvik etmek. 

f) 2030 yılına kadar, her yerde insanların doğayla uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kalkınma ve yaşam 
tarzları ile ilgili bilgi ve farkındalığa sahip olmasını sağlamak. 

Söz konusu hedefler dahilinde kısaca sürdürülebilir tüketimin amacı dünya kapasitesinin sınırları dâhilinde 
herkes için iyi bir yaşam imkanı sunmaktır (Lorek and Fuchs, 2013: 37). 

Bireylerin tüketim davranışları ve tüketim alışkanlıkları biyolojik çeşitliliğin azalması, çevre ve doğanın 
kirlenmesi, CO2 salınımın artması, küresel ısınma gibi çok sayıda çevresel problemlere yol açabilmektedir.  
Söz konusu bu problemler özellikle son yıllarda oldukça tartışılmaya başlamıştır. Bu tartışmaların 
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nedenlerine bakıldığında ise aşırı nüfus artışı ve hızlı ekonomik gelişmelerin yaşanması en önemli nedenler 
olarak görülmektedir. Bununla birlikte bireylerin yaşam kalitelerinin artması, kentleşme, kadınların iş 
hayatına girmesi gibi kültürel değişimler, küreselleşme ile birlikte ölçek ekonomisinin hakim olduğu 
ekonomik sistemlerin ortaya çıkması, ürün fiyat düzeylerinin düşmesi ve çevre ile ilgili problemlerin gözle 
görülür hale gelmesi söz konusu tartışmaların daha da konuşulur hale gelmesine neden olmuştur (Karalar 
ve Kiracı, 2011:64). Bununla birlikte aşırı nüfus artışı, mal veya hizmet tüketimine yönelik bireysel arzuların 
artması üretim süreçlerinin daha temiz ve daha verimli olması yönünde yapılan programlardan elde edilen 
çevresel kazanımları yok etmektedir (Clark, 2007: 492). 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim iki ayrık yapı olarak ele alınmaktadır. Sürdürülebilir tüketim tüketici 
davranışlarını, değer ve motivasyonları değiştirmek ve farkındalığı arttırmak ile ilgilidir. Sürdürülebilir 
üretim ise sadece üretilen mal veya hizmetlerin çeşidi veya miktarı ile ilgili değil, bunları yapma süreci, 
bunları yapmak için kullanılan doğal kaynaklar, üretim ve ilgili süreçlerde ortaya çıkan kirlilik ve atıkları da 
içermektedir (Cohen and Munoz, 2016: 88). Bu bağlamda sürdürülebilir tüketim kapsamına yönelik bir 
bakış açısı Şekil 1.’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Sürdürülebilir Tüketim Düşüncesinin Kapsamı 

 
Kaynak: Karalar, R. ve Kiracı, H. (2011). Çevresel Sorunlara Karşı Bir Çözüm Önerisi Olarak Sürdürülebilir Tüketim 
Düşüncesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:30, s:69. 

Günümüzde tüketim kalıpları ile ilgili olarak aşırı tüketim ve eksik tüketim olmak üzere temelde iki ana 
problem mevcuttur. Toplamda dünya çapında tüketim aşırı bir şekilde artmaktadır. Aynı zamanda giderek 
artan şekilde milyonlarca insan temel tüketim ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Söz konusu her iki 
durumda küresel çevre üzerinde büyük bir gerginlik oluşturmaktadır. Küresel tüketim harcamaları yıldan 
yıla artmaktayken bu artış bireyler arasında eşit bir şekilde dağılım göstermemektedir (Clark, 2007: 492).  
Dünya nüfusunun en zengin beşte birlik kısmı toplam özel tüketim harcamalarının %86’sını 
oluşturmaktayken en yoksul beşte birlik kısım ise toplam özel tüketim harcamalarının %1,3’ünü 
oluşturmaktadır. 2017 yılı itibari ile dünya nüfusu yaklaşık olarak 7,7 milyar dolaylarındadır ve son yedi 
yıldaki yıllık ortalama nüfus değişim oranı %1,2 civarındadır (www.unfpa.org). BM'nin Ekonomik ve Sosyal 
İşler Dairesinin 2017'de yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, dünya nüfusunun 2030 
yılında 8,6 milyara, 2050 yılında ise 9,8 milyara ulaşması beklenmektedir (www.dunya.com). Bu nedenle 
tüketim düzeyini azaltmanın yollarından bir tanesini giderek artmakta olan nüfus oranının azaltılmasıdır. 
Sürdürülebilir tüketim için yapılması gerekenlerden bir diğeri ise mümkün olduğu ölçüde tüketimden 
kaçınmaktır. Ürünleri tekrar satın almak yerine onları tamir etmek, başkalarına ödünç vermek ya da 
onlardan ödünç alarak tüketimden mümkün olduğunca kaçınılması, yalnızca çevre dostu mal veya 
hizmetleri satın almaktan ziyade yaşamda daha az meta ile mutlu olunabilmesi gerekmektedir. 

Çevre ile ilişkili olarak bütün ekonomik faaliyetler tüketim tarafından yönlendirilmektedir. Son yıllarda 
yapılan birçok çalışmada nihai tüketim faaliyetlerinin pek çok etkiye sebep olduğu görülmektedir. 
Hareketlilik (tatillerde dahil olmak üzere otomobil veya hava taşımacılığı), yiyecekler (et ve günlük diğer 
besin türleri), evimizde veya çevresinde ki enerji kullanımı (ısıtma, soğutma vb.) ve evlerin inşa edilmesi 
veya yıkılması gibi toplum içindeki yaşam döngüsü çevresel etkilerin %70-80’ini oluşturmaktadır. Yeşil 

Sürdürülebilir 
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http://www.unfpa.org/
http://www.dunya.com/
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tüketiciler ve yeşil işletmeler sürdürülebilir tüketim ve üretim için yapılan değişikliklere yönelik pek çok 
teşvik edici işler yapabilmektedirler. Pazardaki diğer aktörler, kaynakların yetersizliğini ve diğer 
sürdürülebilirlik problemlerini kamuoyuna yansıtacak ve değişim için teşvik sağlamış olacaklardır. Bununla 
birlikte yasa yapıcılarda işletmeler ve tüketiciler ile işbirliği içinde olmalıdır (Tukker et al., 2008: 1219-
12120). Bununla birlikte hükümetler, yerel otoriteler ve diğer devlet kurumları da ekonomiye ve 
sürdürülebilirliğe etki edebilmektedir çünkü dünya çapında tüketimin %15’ini hükümetler, yerel 
yönetimler ve kamu kurumları gerçekleştirmektedir. 

Sürdürülebilir tüketim ve üretim, teknolojik gelişmeler neticesinde meydana gelen enerji verimliliği ile ilgili 
konularda etkili olabilmektedir. Örneğin beyaz eşyalarda bulaşık ve çamaşır makinelerinde uygulanan su 
tasarrufu sağlayan gelişmeler veya buzdolaplarının daha az enerji harcamasına yönelik gelişmeler bu tür 
ürünlere olan talepleri daha da artırmakta ve neticede enerji tüketim oranları artabilmektedir. Bununla 
birlikte Tv setleri gibi diğer aletler daha az enerji harcama noktasında bu konuda çokta başarılı 
olamamıştır. Teknolojik gelişmeye bağlı ürün temelli yaklaşım sürdürülebilir tüketim için önemli bir aşama 
olsa da yeterli olmamakta, buna ek olarak bütün kaynak tüketiminde bir azalmanın olması gerekmektedir 
(Lorek and Fuchs, 2013: 38). 

Tüketicilerin satın alma davranışları, demografik, sosyal, politik, ekonomik ve psikolojik faktörlerin yanında 
zamansal veya ideolojik değişkenler tarafından etkilenmektedir. Bununla birlikte kurulu çevrede bir 
değişiklik meydana gelmeden sürdürülebilir bir davranışın gerçekleşmeyeceği savunulmaktadır (Young et 
al., 2010: 22). Tüketim kalıplarındaki ve tüketim seviyelerindeki temel değişiklikleri meydana getirmek 
tüketicilerin desteğinin alınması ile çok daha kolay bir görev haline gelecektir. Aynı şekilde yapılan 
çalışmalar göstermektedir ki tüketicilerin tüketim davranışlarının etkileri hakkındaki ilgileri artmaktadır. 
UNEP’in küresel tüketim anketine göre, tüketicilerin yaklaşık %93’ü kendilerinin tüketim alışkanlıklarının 
çevre üzerindeki etkileri hakkında farkındalığa sahipken, %30’u bu durumdan oldukça endişe duymakta, 
%30’dan fazlası ise çoğunlukla ürünlerin arkasında yatan süreçleri düşünmektedirler. Ayrıca bazı 
tüketiciler küresel iletişim ağı vasıtasıyla yayılan basit yaşam gibi değer ve fikirlere dayanan alternatif 
yaşam tarzlarını benimsemişlerdir (Fuchs and Lorek, 2005: 278). Bununla birlikte ürün satın alınırken 
çevresel etkileri bakımından tüketicileri bilgilendirmeye yönelik artan bir ilgi söz konusudur. Örneğin 
U.K.’de “Dünyanın Dostları” adında baskı grupları, “Ulusal Tüketici Konseyi” adında tüketici grupları, 
hükümetler tarafından “Karbon Güveni” gibi gruplar mevcuttur (Young et al., 2010: 21). 

Mevcut tüketim kalıpları ve üretim sistemleri geleneksel uygulamalara dayanmakta ve ticari teknoloji 
genelde sürdürülebilir değildir. Toplumdaki rolü nedeniyle sanayi sektörü, çevrenin sömürülmesine ve 
kirliliğe önemli katkıda bulunmaktadır. Asya'daki birçok ülkenin hızlı sanayileşmesi ve bunun sonucunda 
hızla yükselen su, hava ve kara kirliliği seviyeleri mevcut büyüme modelinin sürdürülebilirliği ilgili 
endişeleri arttırmaktadır. Bu endişelerden kurtulmak için geliştirilen kavramlardan bir tanesi yeşil 
kavramıdır. Bir “yeşil” mal veya hizmet, birçok faktörün bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Anahtar 
faktörlerden bir tanesi yeniden üretim, parçalarına ayırma ve geri dönüşümün de dahil olduğu çevre 
dizaynı yapılırken malzeme döngüsünün birbirine yakın olmasıdır. Yeşil tasarımda önemli olan daha temiz 
üretim uygulamaları, toksit kullanımının azalması, dayanıklılığın artırılması, ürün-hizmet kombinasyonu, 
güncellenebilirlik gibi yaklaşımlardır. Ürünün parçalanabilirlik özelliği oldukça önemlidir çünkü ürünün geri 
dönüşümü ve yeniden üretimi buna bağlıdır. Bu nedenle ürünün sökülebilirliği, ürünün toplam değerini ve 
sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Birçok yeşil tasarım çalışması ürünün yaşam süresinin sonunda değerli 
birleşenleri kurtarmak için tamamıyla sökülebilirlik üzerine odaklanmaktadır (Tseng et al., 2013: 1-2). 

Ülkeler çevre ile ilişkileri bakımından tüketim ve üretim kalıpları olarak birbirlerinden farklılaştıkları gibi 
sürdürülebilir üretim ve tüketimi yönetmede kullandıkları araçlar bakımından da farklılık 
göstermektedirler (Brizga, 2014: 45). Mevcut tüketim ve üretim kalıpları çevresel etkileri ne bölgesel 
olarak ne de yoğunluk olarak herkesi eşit bir şekilde etkilememektedir. Örneğin, ormansızlaşma genellikle 
gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmaktayken, bunun sebebinin büyük çoğunluğunu sanayileşmiş 
ülkelerin kağıt ve ahşap ihtiyacını karşılamak isteği oluşturmaktadır. Aynı şekilde büyük çoğunlukla 
sanayileşmiş ülkelerdeki yoğun fosil yakıt kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliğinin 
etkileri incelendiğinde, bu değişiklikten olumsuz yönde en çok etkilenecek ülkeler daha az sanayileşmiş 
olan Bangladeş ve Pasifik ülkeleridir. Dünyada ki gelir adaletsizliği ve buna bağlı olarak bireysel tüketim 
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harcamalarında ki meydana gelen dengesizlik sürdürülebilir tüketim ve üretim çalışmalarını olumsuz 
yönde etkilemektedir. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak derecede tüketimin yapılması kişileri kısa 
süreli hayatta kalma çabalarına itmekte, yapmış oldukları tüketim ve üretim çabalarının uzun süreli 
çevresel etkilerini düşünememektedirler. Örneğin, Güneydoğu Asya’daki yoksul balıkçılar avlanma 
sırasında siyanür kullanmakta ve resif ekosistemini tehdit etmekte, Sahra altı Afrika’daki yoksul çiftçiler 
pirinç ekmek için toprağı temizlemek amacıyla ağaçları yakarak doğaya zarar vermekte, böylelikle 
ormanların azalmasına, erozyonların ve çölleşmenin artmasına ve yeni verimli alanların ortaya çıkmasını 
engelleyerek yoksulluğun artmasına neden olmaktadırlar (Clark, 2007: 493) 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR PAZARLAMA 

Toplumun, hükümetlerin, tüketicilerin ve işletmelerin sürdürülebilir kalkınmanın önemi konusundaki 
farkındalığın artması ve aynı şekilde sürdürülebilir yönetim konusundaki gelişmelerinde bu duruma 
paralellik göstermesi pazarlama konseptine sosyal ve çevresel boyutların eklenmesi ihtiyacıno ortaya 
çıkarmaktadır (Mitchell et al., 2010: 167). Sürdürülebilir pazarlama, pazarlama kavramının içinde ve 
sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın bir destekleyicisi olarak görülebilmektedir. Sürdürülebilir ekonomik 
kalkınma süreci pazarlama için de temel değişikliklere neden olabilmektedir. Birçok bilimsel alanda 
yenilikler olduğu gibi pazarlama bilimi de pek çok aşamadan geçerek günümüze kadar sürekli yeniliğe 
uğramıştır. Bu gelişimden bahsederken en önemli örneklerden birisi olan Henry Ford’un T Modeli’ne 
gönderme yapılmaktadır. Söz konusu model üretim odaklı bir anlayış olarak görülmekte, daha sonra 
tüketici odaklılığa ve toplum odaklı bir pazarlama anlayışına geçiş sürecinin olduğu belirtilmektedir. Bu 
süreçte toplum odaklı pazarlama anlayışının artması ile birlikte ekolojik ve sosyal duyarlılığında birlikte 
artarak sürdürülebilir pazarlamadan bahsedilmeye başlandığı görülmektedir (Önce ve Marangoz, 2012: 
391). 

Çağdaş pazarlama teorilerinin temellerine bakıldığında, müşteri yönlülük ilkesinin bu teorilerin en fazla 
kabul gören ilkelerinden birisi olduğu görülmektedir. Bununla birlikte bu ilkeyi içeren pazarlama anlayışı 
ile ilgili pek çok tartışma ortaya çıkmıştır. Çevre ve tüketici hakları ile ilgili başlayan tartışmalar nedeniyle 
müşteri yönlülük ilkesini benimseyen ve bunun üzerinden yoğunlaşan pazarlama anlayışının kapsamadığı 
yeni alanların görülmesine sebep olmuştur. Bu gelişmeler neticesinde Kotler’in önderliğinde 1972 yılında 
hem sosyal hem de ahlaki boyutları da kapsayan yeni bir pazarlama anlayışı tanıtılmıştır. Toplumsal 
pazarlama anlayışı adındaki yeni pazarlama anlayışı “hedef pazarların ihtiyaç ve isteklerini, tüketici ve 
toplum refahını artıracak veya koruyacak bir şekilde, rakiplerden daha verimli ve etkin bir şekilde 
karşılamaktadır” (Kotler, 1991: 26) şeklinde tanımlanmaktadır. Toplumsal pazarlama anlayışının amacı ise 
müşteri tatmini sağlamak ve bununla birlikte karlılık ve toplumsal refah arasında denge kurmaktır. 
Toplumsal pazarlama anlayışı müşteri yönlü pazarlama anlayışına göre daha geniş bir ahlaki temele 
dayanmakta ve işletmelerin kısa süreli çıkarlarından ziyade uzun süreli çıkarları üzerinde durmakta, 
bununla birlikte öncelikli amacın toplumsal endişeleri gidermek yerine pazardaki yeni gelişmelerin bir 
pazar fırsatı olarak görülmesini sağlamaktır (Akyıldız, 2007: 31-32). 

Çevre ve doğaya olan duyarlılığın artması ve sürdürülebilirlik hareketlerinin başlaması ile birlikte üç farklı 
aşamadan oluşan yeşil pazarlama anlayışı ortaya çıkmıştır. Yeşil pazarlamanın ilk aşaması 1970’ler ortaya 
çıkan ve hava kirliliği, petrol rezervlerinin tükenmesi ve böcek ilaçlarının çevre üzerindeki etkileri gibi 
özellikle çevresel problemlere odaklanan ekolojik pazarlama yaklaşımıdır. Yeşil pazarlamanın ikinci 
aşaması ise 1980’lerde ortaya çıkan çevreci pazarlamadır. Bu yaklaşımda temiz teknoloji desteklenmekte 
ve iyi bir sosyo-çevresel performans sergileyen yeşil tüketiciler hedeflenmektedir. Mevcut durumda yani 
üçüncü aşamada ise sürdürülebilir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma hedefine odaklanan sürdürülebilir 
pazarlama anlayışı hakimdir. Böyle bir ekonomide üretim ve tüketimin tüm çevresel maliyetleri birlikte ele 
alınmaktadır (Hunt, 2011: 7). Pazarlama, tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin eden ve uzun vadeli tüketici 
ilişkisini beraberinde getiren bir olgu olarak tanımlanırsa, sürdürülebilir pazarlamada tüketiciler, sosyal 
çevre ve doğal çevre ile sürdürülebilir ilişkiler kurmak ve yaşatmak olarak tanımlanabilmektedir. 
Sürdürülebilir pazarlamanın amacı; işletmelerin hedefleri doğrultusunda üretim ve tüketim faaliyetleri 
sırasında ekolojiye en az zararın verilmesi, tüm kaynakların etkin kullanımı ve sosyal açıdan faydanın 
sağlanmasıdır. Sürdürülebilir pazarlama aynı zamanda kaynakların yeniden üretim sürecine dâhil 
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edilmesini amaçlayarak ürün kullanımını, dayanıklılığını ve kullanıldıktan sonraki durumu ile atık 
düzeylerinin şu anda ve gelecekte çevreyi nasıl etkileyeceği konularını da ele almaktadır (Özbakır ve 
Velioğlu, 2010: 78) 

Dünya üzerinde çevre ile ilgili sorunlar genellikle şu üç temel kavramdan kaynaklanmaktadır: aşırı nüfus 
artışı, hızlı teknolojik gelişim ve tüketim. Sürdürülebilir kalkınma ve pazarlama ile ilişkisi incelendiğinde 
tüketim kavramı ön plana çıkmaktadır. Bir toplumda sürdürülebilirliğin gerçekleşebilmesi için tüketim 
düzeyinde değişikliğe gidilmesi gerekmektedir. Örneğin üretim ve buna bağlı olarak kaynakların 
tüketilmesi azaltılarak çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olunabilir. Çevre kirliliği, üretim, tüketim, 
nüfus artışı, teknoloji gibi tüm kavramların birbirleri ile olan ilişkileri göz önüne alındığında, 
sürdürülebilirliğin hem üretimde hem de tüketimde çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına, tüketim 
odaklı gündelik yaşam biçimleri ve bunu belirleyen değer sistemindeki değişimlere bağlı olduğu 
görülmektedir (Tandaçgüneş, 2011: 109). 

Reklamların, reklam sektörünün ve acentelerin tüketiciler ve tüketim kalıpları üzerinde önemli etkileri 
olmakta ve tüketim kalıplarını sürdürülebilirlik yönündeki değişime yönlendirme konusunda yardımcı 
olabilmektedir. Örneğin kamu veya özel şirketler sürdürülebilirliği destekleyen kampanyalar 
yürütebilmekte, reklam ajansları müşterilerinin iletişim stratejilerine ilham verebilmekte, medya 
sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığı artırabilmekte ve reklamlar çevre yönetimini, enerji verimliliğini, 
geri dönüşümü ve israfları azaltma yönünde farkındalığı artırabilmektedir (Clark, 2007: 496). 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM VE ÜRETİM ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir tüketim ve üretim ve sürdürülebilir endüstri politikası hareket planı 
ortaya çıkarmıştır. Bu hareket planın amacı, dünya çapında sürdürülebilirlik ile ilgili siyasi bir hareketlilik 
yaratmak, düşük karbon ve sürdürülebilir teknolojinin işleyeceği pazar şartlarını oluşturmak, kaynak 
etkinliği, ürün performansı ve eko-inovasyon gibi konularda tüketicilerin davranışlarını değiştirmektir. Bu 
aşamada Avrupa Komisyonu daha akılcı tüketim, daha temiz üretim ve küresel hareket olmak üzere üç 
önemli başlık üzerinde durmaktadır. Akılcı tüketimin amacı üretici ve tüketicilerin malzeme, mal ve hizmet 
seçiminde çevresel etkilerin farkına varılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda mal ve hizmetlerin enerji 
performansları ve yaşam döngüleri boyunca çevreye etkileri hakkındaki açıklamalar etiketlerde yer 
almaktadır. Daha temiz üretimde ise kirliliği önleyici ve kontrol edici önlemler alınmakta, kaynak etkinliği 
konularında düzenlemeler yapılmaktadır. Küresel hareket konusunda ise Doğal Kaynakların Sürdürülebilir 
Kullanımı, Küresel Enerji Etkinliği ve Yenilenebilir Enerji Fonu gibi uluslararası organizasyonlar başarılı bir 
şekilde faaliyet göstermektedir (Nash, 2009: 496-497). Young et al., (2010) tarafından yapılan araştırmada 
beyaz eşyalar üzerindeki AB enerji etiketinin tüketicilerin satın alma kararı vermelerinde önemli bir kısa 
yol olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu etiketlerin yalnızca beyaz eşyalarda değil tüm elektrikli aletlerde 
zorunlu hale getirilmesi oldukça faydalı olacaktır. Ayrıca bu aşamada yasa koyucular tarafından etiketlerde 
ve ambalajlarda bir standardizasyon getirilerek her bir mal veya hizmetin, ürün yaşam döngüsünde ne gibi 
aşamalardan geçtiği hakkında detaylı bilgilerin yer almasından fayda vardır. Böylelikle yalnızca kitle iletişim 
araçlarıyla değil bizzat ürünün üzerindeki bilgiler vasıtasıyla tüketicilerin konu hakkında ki farkındalığı 
artırılabilecektir. 

Sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik yapılan bölgesel faaliyetlerden bir tanesi ise “Dongtan Ecocity” 
projesidir. Gelecek yıllarda milyonlarca köylünün şehirlerde ikamet etmeye başlayacağı göz önüne 
alındığında Çinliler mümkün olduğunca sürdürülebilir yeni şehirler inşa etmeye başlamışlardır. Şehirler, 
sıfır enerji yapı prensipleri kullanılarak su ve enerji bakımından tamamıyla kendine yeterli, sıfır sera gazı 
yayılımı olan ekoloji dostu şehirler planlamaktadır (Tukker et al., 2008:1221). 

Sürdürülebilir tüketim ve üretimin en önemli paydaşlarından birisi de ulusal veya uluslararası sivil toplum 
kuruluşlarıdır. Dünya üzerinde sürdürülebilir tüketim ile ilgili olarak faaliyetlerde bulunan, bireyleri bu 
konu hakkında bilgilendiren ve eyleme geçirmeye çalışan gruplardan bir tanesi olan New Dream Center 
(Yeni Dünya Merkezi), Amerikan vatandaşlarının hem yaşam kalitelerini artırmayı hem de toplumsal 
adaleti sağlamaya teşvik edecek sorumlu tüketim davranışlarının benimsenmesinin sağlamayı 
amaçlamaktadır. Bununla birlikte genel hedeflerini yaşam kalitesini yükselterek, topluluklar oluşturarak, 
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tüketimi azaltarak tutum, davranış ve sosyal normları değiştirmek olarak ifade etmektedirler.  Ayrıca 
tüketimi azaltma lehine sosyal normları değiştirmek için çözüm odaklı araçlar ve ilham kaynağı 
sunmaktadırlar (newdream.org). 

UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı)/UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) 
tarafından geliştirilen YouthxChange programı, sürdürülebilir yaşam biçimleri hakkında gençlere yönelik 
sorumlu tüketim üzerine oluşturulan bir eğitim setidir. Gençler, güncel değişim kalıplarının değişmesinde 
anahtar rol oynayan paydaşlardan biridir. Söz konusu eğitim setinin içinde eğitim rehberi, online 
tartışmalar ve ilgili atölye desteği vardır. Bu araçlar gençlere daha sürdürülebilir tüketim kalıpları ve yaşam 
biçimleri stratejileri geliştirme imkanı sağlamaktadır. Bununla birlikte zengin toplumlarda ki gençlerin, 
temel ihtiyaçları karşılamada zorluk çekenlerin, küresel dengesizliğin, sürdürülemez yaşam biçimlerinin 
ekonomi, toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin farkına varılması sağlanmaktadır. Ülkemizde ise Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye’nin batısında yaşayan gençlerin, doğu bölgesini daha yakından 
tanımasını ve yöre halkıyla bütünleşmesini sağlamak amacıyla “Damla Projesi”ne imza atmıştır. Böylelikle 
gençlerin diğer bölgelerdeki kültürel ve tüketim kalıplarıyla tanışması sağlanmıştır. Bakanlık bünyesinde 
veya halk eğitim merkezleri bünyesinde buna benzer projelerin artması ve bunların kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla topluma duyurulması konu hakkındaki farkındalığın artmasına katkıda bulunacaktır. 

Brizga et al., (2014) yapmış oldukları çalışmada Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, 
Ukrayna, Estanyo, Letonya ve Litvanya ülkelerinin gelişmişlik düzeyleri, çevresel göstergeleri ve 
sürdürülebilirlik ile ilgili yapmış oldukları faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Yapılan 
araştırma sonucunda söz konusu ülkelerde kişi başına düşen gelir, kişi başına düşen harcama, sanayi veya 
tarımın gelişmişlik düzeyi gibi göstergelerde farklılıklar olduğu görülmektedir. Enerji tüketimi bakımından 
bölgedeki Azerbaycan dışındaki ülkeler ithal edilen petrol ve doğalgaza bağımlıdır. Bununla birlikte 
yenilenebilir enerji bakımından bölge hala yetersiz olsa da Gürcistan ve Letonya’da hidroelektrik ve 
biyokütle yakıt kullanımı nedeniyle nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının oranı %30’un 
üzerindedir. Yapılan araştırmada hane halkı nihai tüketim ile kişi başına GSYH arasında pozitif yönlü bir 
ilişki ortaya çıkmıştır. Baltık bölgesindeki hane halkı nihai tüketim artışı elektrik tüketiminin artmasına 
neden olmakta, Ermenistan’da hane halkı nihai tüketim harcamaları kişi başına ekolojik ayak izi ve kişi 
başına CO2 salınımı bakımından güçlü bir bağlantı bulunmuştur. Söz konusu ülkelerdeki yaygın düşünce, 
sadece ekonomik açıdan gelişmiş olan ülkeler kapsamlı çevre koruma önlemleri alabilmekte fakat bu 
durum ekonomisi zayıf ülkeler için bir öncelik olamaz şeklindedir. Bu nedenle hiçbir siyasi irade, çevresel 
politikaları kalkınma önceliklerine dahil etmek istememekte ve yönetim sisteminde çevresel konulara 
destek düşük seviyelerde kalmaktadır. Avrupa birliği entegrasyon süreci nedeniyle enerji politikalarında ki 
gelişmelerde önemli bir rol oynadığı için Baltık bölgesindeki ülkeler enerji etkinliği, yenilenebilir enerji, 
enerji sektöründeki yayılımın azaltılması konusundan faaliyetlerde bulunmaktadır. 

UNEP ve UNESCO tarafından 2000 yılında 24 ülkeden 5 binden fazla genç tüketicinin sürdürülebilir 
tüketime yönelik eğilimleri üzerine bir araştırma yapılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda gençler 
açısından gelecekle ilgili en büyük kaygıların çevre kirliliği ve gelir adaletsizliğindeki artış olduğu 
görülmektedir. Bununla birlikte araştırma sonuçlarına göre gençlerin sürdürülebilir tüketime yönelik 
katkılarının satın alma eyleminden önce değil, satın aldıktan sonra alınan ürünlerin tüketilmesi, elden 
çıkartılması, geri dönüşümü gibi konularda katkıda bulunabilecekleri yönündedir. Buna göre gençler 
sürdürülebilir tüketimi satın alma kararlarını da içine alan yaşam biçimi olarak görmedikleri 
anlaşılmaktadır (Hayta, 2009: 146). Bu durumun ortaya çıkmasında tüketime yönelik pazarlama ve reklam 
faaliyetlerinin önemli bir etkisi olduğu göz ardı edilememektedir. Tüketicileri özellikle de genç tüketicileri 
sürekli satın almaya, satın aldıkça statü elde edeceklerine ve mutlu olacaklarına yönelik yapılan reklamlar, 
sürdürülebilir tüketime zarar vermektedir. Fakat bununla birlikte sürdürülebilir tüketime yönelik yapılacak 
reklam ve pazarlama faaliyetleri de bu kez sürdürülebilir tüketim için olumlu sonuçlar ortaya 
koyabilecektir. Özellikle bu konuda devlet tarafından yapılacak ve televizyonlarda yayınlanacak kamu 
spotları vasıtasıyla genç tüketiciler sürdürülebilir tüketim konusunda bilinçlendirilebilir, satın alma 
eyleminden önce karar verme süreçlerinde bu konunun belirleyici rol alması sağlanabilir. 

Yapılan araştırmalar enerji ve kaynak kullanımı, paketleme ve nakliye işlemleri açısından besin üretiminin 
çevresel etkilerinin oldukça fazla olabileceğini ortaya koymaktadır. Örneğin İsviçre’de yapılan araştırmada, 
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seralarda üretilen sebzeler enerji ve kaynak kullanımı bakımından açık havada üretilen sebzelerde göre 
çevreye çok daha fazla zarar vermektedir, bununla birlikte sebzelerin gemi yoluyla Atlantis boyunca 
Avrupa’ya ulaştırılması, sebzelerin orada üretilmesinden çevreye sekiz kat daha fazla zarar vermektedir 
(Tanner and Kast, 2003: 885). Sebzelerin üretimi ve nakliyesi bakımından çevreye bu denli zararları olduğu 
göz önüne alındığında, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları tarafından seralarda üretilmiş 
sebzelerin satın alınmasından ziyade açık havada üretilen sebzelerin satın alınması gerektiğine dair 
bilgilendirici faaliyetlerde bulunulabilir. Örneğin, büyük market zincirleri kendi raflarında açık-havada 
üretilen sebzelere yer vererek ve bunu da tüketicilere bir ayrıcalık olarak sunarak hem kendilerini diğer 
marketlerden farklılaştırabilir, hem doğaya ve çevreye önem verdiğini vurgulayabilir hem de tüketicilerde 
açık havada üretilen sebzelere karşı bir farkındalık oluşturabilirler. Bununla birlikte sebzelerin nakliyesi 
sırasında çevreye verilen zararı en aza indirmek için sebzelerin ithal edilmesinden ziyade yerli ürünlerin 
tercih edilmesi hem sürdürülebilir kalkınmaya hem de sürdürülebilir tüketim ve üretime oldukça önemli 
katkıda bulunacaktır. 

Gedik ve Çil (2015), Batı Karadeniz bölgesinde yer alan orman ürünleri sanayi işletmelerinde sürdürülebilir 
tüketim uygulamaları üzerine yapmış oldukları araştırmada; işletmelerin %62’sinin sürdürülebilir üretim, 
eko-verimlilik gibi kavramlar hakkında bilgi sahibi iken %38’inin bu kavramları daha önce duymadığı ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte işletmelerin sürdürülebilir üretim ile ulaşmak istedikleri amaçlara bakıldığında, 
ekonomik açıdan su ve enerji maliyetlerinin en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Sosyal açıdan amaçlarda 
ise mevcut pazar payını artırmak ilk sırada iken müşteri ve rakiplerin gözünde imaj kazanmak en alt sırada 
yer almaktadır. Çevresel amaçlara bakıldığında ise ürün dayanıklılığının ve ömrünün artırılması ilk sırada 
iken biyoçeşitliliği korumak en alt sırada yer almaktadır. Söz konusu araştırma incelendiğinde işletmelerin 
önemli bir kısmının sürdürülebilir tüketim kavramı hakkında bilgi sahibi olmadıkları, olanların ise konunun 
daha çok maliyet düşürücü yönlerine odaklandığı görülmektedir. Bu noktada sendikalar, iş kolları ve 
dernekler söz konusu işletmelere sürdürülebilirlik ile ilgili eğitimler ve bunun sonucunda sertifikalar 
vererek, işletmelerin bu konuda hem bilinçlenmesini hem de maliyetten ziyade sürdürülebilirliğin özünü 
kavramalarını sağlayabilirler. 

Sürdürülebilir tüketim için tüketiciler bünyesinde yapılabilecek faaliyetlerden bir tanesi “tüketici 
eğitimi”dir. Tüketici eğitimi; kişilerin ekonomik faaliyetlerini yönlendirmek, bireylerin ihtiyaçlarını 
gidermek, kaynaklarını daha bilinçli kullanmak, sahip oldukları temel hakları öğrenmek gibi hedeflerden 
oluşan eğitim ve bilgilendirme yatırımıdır (Hayta, 2009: 144). Bu yolla tüketiciler kendi değerlerini ve 
kabiliyetlerini geliştirebilmekte, tüketimden maksimum fayda sağlayabilmekte, karar verme kapasitesini 
artırabilmekte, ekonomiyi ve değişen piyasa koşullarını anlayabilmektedir. Eğitim ile birlikte tüketiciler 
kendi önceliklerini saptayabilmekte, planlı satın alma davranışları sergileyerek zaman, para ve enerji 
tasarrufu sağlayabilmektedirler. Böylelikle tüketiciler satın alacakları ürünleri etiketlerine bakarak 
içeriklerini inceleyecek, doğaya zarar vermeyen, zararlı atık oluşturmayan, yeniden kullanılması mümkün 
olan maddelerden yapılmış ürünleri seçecektir (Hayta, 2009: 150). Bu tür tüketici eğitimleri özellikle genç 
tüketiciler için okullarda seçmeli hatta zorunlu ders olarak yer alabilir, sivil toplum kuruluşları ve kamu 
kuruluşları yoluyla toplumu bilinçlendirmeye yönelik konferanslar, toplantılar düzenlenmelidir. Sivil 
toplum kuruluşları, tüketicilerin davranışlarını değiştirmek ve farkındalık yaratmak için oldukça etkili 
olabilen kuruluşlardır. STK’lar uluslararası devlet organizasyonları veya işletmeler kadar geniş bir ağa sahip 
olamayabilmektedir. Bu nedenle STK’lar ile birlikte devlet organizasyonları ve işletmeler birlikte hareket 
ederek daha büyük bir güç oluşturmalıdır. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüketiciler artan çevre bilinci ile işletmeleri daha çok irdelemekte, yapmış oldukları faaliyetleri daha 
yakından takip etmektedirler. İşletmeler, özellikle üretim esnasında çevreye ve doğaya zararlı faaliyetlerde 
bulunduklarında, bireyler tarafından çevresel zararların sorumlusu olarak görülebilmektedirler. Söz 
konusu olumsuz imajın değiştirilmesi için yapılacak halkla ilişkiler ve reklam faaliyetleri her zaman başarılı 
sonuçlar doğuramamaktadır. Bu nedenle işletmeler olumsuz bir imaja sebebiyet vermek ve bunu telafi 
etmek yerine, üretim ve diğer faaliyetler esnasında çevreye ve doğaya daha duyarlı bir davranış 
sergileyerek ve bunları pazarlamanın unsurları olan reklam ve hakla ilişkiler vasıtasıyla toplum nezdinde 
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“çevre dostu kuruluş” imajını oluşturmalıdırlar. Böylelikle hem toplumun desteğini kazanacak, hem 
rekabet şansını hem de pazar paylarını artıracaklardır.  

Bireylerin rasyonel düşündüğü ve kendilerine maksimum yararı sağlayacak mal ve hizmetleri satın aldığı 
düşünülmekte, satın alma kararında ana faktörlerin gelir ve fiyat olduğu düşünülmekteydi. Fakat 
günümüzde bu durum kısmen geçerliliğini korusa da tüketicilerin satın alma kararı verirken psikolojik ve 
sosyal durumlarının da etkili olduğu görülmektedir. Bireyler bulunmuş oldukları mevki, arkadaş veya iş 
grubu, aile yapısı, etnik ve dini gruplar, kişilik özellikleri veya anlık psikolojik durumlardan 
etkilenebilmektedirler. Bu nedenle sürdürülebilir tüketime yönelik fiyat temelli yapılacak reklam ve 
tutundurma kampanyalarının başarısı sınırlı olacaktır. Sürdürülebilir üretim ve tüketime yönelik yapılacak 
değişikliklere en iyi cevabı radikal yenilikçi mal ve hizmetler ve ilgili yeni iş modelleri sunarak işletmeler 
verebilmektedir.  Tüketiciler ise sosyal normlar ve alışkanlar içinde sıkışmış halde söz konusu değişikliklere 
sınırlı sayıda ayak uydurabilmektedir. Tüketici davranışlarında değişiklik yapılabilmesi için var olanlardan 
daha iyi cezbedici araçlar kullanılmalıdır. Yeni cezbedici araçlar yalnızca maddi boyutta değil aynı zamanda 
sembolik anlamlar, kimlik yaratma, hayaller ve umutların ifade edilmesi gibi maddi olmayan özellikleri de 
içinde barındırmalıdırlar. 

Henüz çocukluklarını yaşamakta olan Z kuşağı (2000’den sonra doğanlar) ekonomik, teknolojik, sosyal ve 
kültürel dönüşümlerin bir sonucu olarak tüketim kararları ve davranışları üzerinde çok önemli katkılarda 
bulunmaktadırlar. Sahip oldukları bu özellikleri nedeniyle kendilerinden önceki kuşakların ortaya çıkartmış 
olduğu pazarlama ve tüketim alışkanlıklarını değiştirecekleri ve geleceğin tüketici profillerini 
şekillendirecekleri düşünülmektedir. Bu kuşağın önceki kuşaklarında en önemli farkı değişimin çok hızlı ve 
kırılmalar şeklinde yaşadığı bir dönemde dünyaya gelmeleridir. Z kuşağı mensupları dünyanın her 
yerindeki bireylerle kolay bir şekilde bağlantı kurabilmekte, teknolojiyle iç içe ve ona bağımlı, internete ve 
bilgisayara oldukça hakim, yaratıcı, çoklu karar alma becerisine sahip ve en önemlisi her şeyi çabuk isteyen, 
aceleci ve anlık tüketen bir profile sahiptirler (Altuntuğ, 2012: 206). Bu sebeple geleceğin tüketicileri 
olacak olan Z kuşağı mensuplarının tüketim alışkanlıkları ve özellikleri çok iyi bir şekilde irdelenmelidir. 
Gerçekle sanalın yer değiştirdiği, gerçek kişilik veya gerçek değerler yerine sembollerin ve imajın yer aldığı 
bir ortamda yapılacak olan çalışmalarında bu gerçekler çerçevesinde planlanması ve uygulamaya geçilmesi 
gerekmektedir. Kotler’in pazarlama 3.0 adlı eserinde ifade edildiği gibi mal veya hizmet alıcılarına yalnızca 
tüketici olarak bakılmaması gerektiği, aynı zamanda “akıl, kalp ve ruhsal yönler”e sahip bireyler olarak 
görülmesi gerektiği vurgulanmakta ve pazarlama 4.0 eserinde ifade edildiği gibi bütün pazarlama 
çabalarının dijital ekonomiye ve dijital çağa ayak uydurması gerekmektedir. Bu nedenle sürdürülebilir 
tüketim ve üretim hedeflerine yönelik yapılacak pazarlama faaliyetlerinin dijital ortamlarda, sosyal 
mecralarda geniş kitlelere ulaşabileceği düşünülmektedir. 

Tüm bu faaliyetler sonucunda sürdürülebilir tüketim ve üretim konusunda farkındalığın artması ve geniş 
kitlelerce eyleme geçilmesi sonucunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaşılacağı, 
küresel düzeydeki sorunların bir parça daha azalacağı temenni edilmektedir. 
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Özet: Bugünlerde su kaynakları üzerine yapılan projeksiyonlara göre; su kaynakları kullanımının bu şekilde devam 
etmesi durumunda bir süre sonra ihtiyaçlarımızın hissedilir derecede karşılanamayacağından söz edilmektedir. Bu 
nedenle gerek sulu gerekse kuru tarım yapılan alanlarda kullanılacak bitki deseninin belirlenmesinde fizibilite 
çalışmalarına önem verilmesi bir zorunluluk haline gelmektedir. Bu bağlamda, Konya’daki 5535 adet işletmeden gayeli 
olarak seçilen 37’si sulu (projeli) ve 37’si kuru tarım (projesiz) yapan toplam 74 işletmede ortak olarak üretilen buğday, 
arpa, nohut ve mercimek, verim, üretim değeri, değişken masraflar, sulama masrafları, brüt kar, maliyet, mutlak kar 
ve nispi karlılık hesaplanarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme sonucunda; verim, üretim değeri, 
değişken masraflar ve brüt karlar projeli alanlarda daha yüksek gerçekleştiği belirlenmiştir. Ancak projesiz olarak 
üretilen arpa ve mercimeğin projeli koşulda üretilenlere göre daha yüksek maliyetle elde edildiği saptanmıştır. Ayrıca 
1 TL’lik masrafa karşılık elde edilen gelir incelendiğinde projeli olarak üretilen bütün ürünlerin nispi karlılığı projesizlere 
göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Sulu tarımda bitki deseni, değişken masraflar, brüt kar, nispi karlılık. 

Abstract: According to the projections on water resources these days; it is mentioned that if the use of water 
resources continues in this way, our needs can not be met at a sensible time after a while. For this reason, it is a 
necessity to pay attention to the feasibility studies in determining the plant pattern to be used in wet and dry farming 
areas. In this context, wheat, barley, chickpeas and lentils produced jointly in a total of 74 establishments, 37 of which 
have been selected as volunteers from Konya and 37 of which are irrigated and 37 of which are irrigated, irrigation 
costs, gross profit, cost, absolute profit and relative profitability. As a result of this evaluation; yield, production value, 
variable costs and gross profits were higher in projected areas. However, it has been determined that barley and lentil 
produced without project are obtained with higher cost than those produced in projected condition. In addition, 
when the income from 1 TL expenditure is examined, it is found out that the relative profitability of all the products 
produced in the project is higher than the projects..   

Key Words: Irrigated farmland crop pattern, variable costs, gross profit, relative profitability. 

GİRİŞ  

Dünyamızın ¾’ünün sularla kaplı olmasına karşın kullanılabilir miktarı bu ¾’lük kısmın sadece %0,5’i 
civarındadır. Bu nedenle de her geçen gün artan nüfusun oluşturduğu gıda ihtiyacı, sınırlı olan tarım 
arazilerinin etkin kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Bu zorunluluk, özellikle tarıma dayalı ekonomisi 
olan ülkelerde, mevcut girdilerin en iyi şekilde kullanılarak sulu ve kuru tarım alanlarında ayrı ayrı üretim 
planlamasının yapılmasını gündeme getirmektedir. Optimum üretim deseninin belirlenmesiyle gerek kıt 
kaynaklar en yüksek performansta kullanılacak gerekse girdi maliyetleri minimum düzeyde 
tutulabilecektir.  

Bu nedenle sulu ve kuru tarım alanlarında ortak yetiştirilen ürünlerin üretim planlaması yapılırken; sulu ve 
kuru şartlardaki verim, masraflar, maliyet, üretim değeri, mutlak karlılık ve bunlara bağlı nispi karlılık göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Bu çalışmada, Konya’daki Devlet Su İşleri Küçük Sulama Projeleri (DSİ-K) kapsamında işletmeye açılan 
sulama şebekelerinden faydalanan ve faydalanmayan işletmelerle yapılan anket çalışması sonucunda her 
iki koşulda da üretimi yapılan ürünlerin ekim alanları, verimleri, üretim değerleri, masrafları, brüt karları 
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ve nispi karlılıkları hesaplanmış ve hangi ürünün hangi koşulda üretiminin yapılması gerektiği tartışılmaya 
çalışılmıştır. 

Bu çalışmada kullanılan veriler, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ait “KOP 
Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 
Çalışması” projesinden faydalanılarak elde edilmiştir. 

1. MATERYAL VE YÖNTEM  

Tarım işletmelerindeki sulama maliyetlerinin bitkisel üretim üzerine etkilerinin incelendiği bu çalışmanın 
ana materyalini, Konya’daki Devlet Su İşleri Küçük Sulama Projeleri (DSİ-K) kapsamında işletmeye açılan 
sulama şebekelerinden yararlanan ve bu şebekelerden yararlanmayan (kuru tarım ile uğraşan) üreticilerin 
faaliyet gösterdiği işletmelerden anket yolu ile elde edilen veriler oluşturmuştur. Bundan sonra sulama 
projelerinden faydalanan işletmeler  “projeli” aynı bölgede kuru tarımla uğraşıp projelerden 
faydalanmayan işletmeler ise “projesiz” olarak anılacaktır. 

Araştırmada anket yoluyla toplanan veriler 2015 üretim dönemine ait olup, anketler Aralık 2015-Şubat 
2016 tarihleri arasındaki dönemde yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında yer alan Konya ilindeki ilçelere göre gerçekleştirilen sulama projelerinin sayısal 
dağılımı Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1: Konya ilinde ilçelere göre gerçekleştirilen DSİ-K sulama projeleri sayısı 

 

Proje aşaması tamamlanan toplam 247 projeden 13’ü gayeli olarak seçilmiştir. Projelerin gayeli olarak 
seçilmesinde her ilçenin coğrafi ve ekolojik yapı farklılıkları dikkate alınarak Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı tarafından belirlenen agroekolojik alt bölgeleri temsil etme durumu, projelerin etki alanındaki 
üretim potansiyeli ve ürün deseni, sulama sistem ve yöntemleri, doğal faktörler, tarım tekniği, işletme 
yapısı, ulaşım olanakları ve projelerin yapılış tarihi gibi kriterler dikkate alınmıştır. 

Yukarıdaki özellikler dikkate alınarak belirlenen projelerin etki alanına giren bütün ilçe ve köylerdeki 
işletme genişlikleri araştırmanın popülasyonunu oluşturmuştur.  

Popülasyonu temsil edecek işletme sayılarının belirlenmesinde tabakalı basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır (Yamane, 1967). Bu yönteme göre işletmeleri işledikleri arazi genişliğine göre homojen 
dağılım gösterecek şekilde tabakalara ayırarak örnek sayısı belirlenmiştir.  

Projelerin tabakalara göre hesaplanan ve gerçekleştirilen anket sayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

İlçe Proje sayısı İlçe Proje sayısı 

Ahırlı - Halkapınar 1 

Akören 6 Hüyük 5 

Akşehir - Ilgın 12 

Altınekin 8 Kadınhanı 14 

Beyşehir 8 Meram 22 

Bozkır 1 Kulu 1 

Cihanbeyli 4 Karapınar 25 

Çeltik 7 Karatay 20 

Çumra 25 Merkez 1 

Derbent 2 Sarayönü 10 

Derebucak - Selçuklu 9 

Doğanşehir 10 Seydişehir 10 

Emirgazi 11 Taşkent - 

Ereğli 17 Yalıhüyük - 

Güneysınır 4 Yunak 11 

Hadim 3 Toplam 247 
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Tablo 2. Tabakalara göre hesaplanan ve gerçekleştirilen anket sayıları 

İşletme genişlikleri (da) İşletme sayıları Örnek sayısı 

1-50 1985 13 

51-100 1493 10 

101-250 1589 11 

250< 468 3 

Toplam 5535 37 

 Projeli Projesiz 

Anket sayısı 37 37 

Toplam 74 

 
Projeli işletmelerden yukarıdaki yönteme göre 37 işletme bulunmuştur. Aynı bölgede projesiz işletmeleri 
söz konusu işletmeler ile karşılaştırabilmek için aynı sayıda işletme ele alınmıştır. 

Tarımsal üretime ilişkin yapılan hesaplamalarda; 

• Her bir üretim faaliyeti ile ilgili ortalama fiziki ve mali değerler ağırlıklı ortalamalarla ifade 
edilerek, kullanılan toplam girdi miktarları ve değerleri, toplam ürünün ekim alanına 
bölünerek dekara ortalama olarak hesaplanmıştır. 

• Birim ürün maliyetinin belirlenmesinde basit maliyet hesaplama yöntemi kullanılmıştır. Basit 
maliyet hesaplama yönteminde, birim alana yapılan toplam üretim masrafları birim alan 
verimine bölünmüştür (Kıral, ve ark., 1999). 

• Üretim faaliyetinin başarı düzeyinin belirlenmesinde, üretim faaliyetinin birim alana karlılık 
düzeyi ortaya konulmuştur. Bu amaçla, üretim faaliyetinin birim alana brüt ve net karları 
hesaplanmıştır (Kıral ve ark., 1999). 

• İncelenen işletmelerin tarımdan elde ettikleri bitkisel üretim gelirinin tespit edilebilmesi için 
gayri safi üretim değerleri hesaplanmıştır. Her bir üretim faaliyetinden üretilen ürünlerin 
üretim miktarları ile çiftlik avlusu fiyatlarının çarpılması sonucu üretim değerleri tespit 
edilmiştir (Erkuş ve ark, 1995). 

• İşletmelerde yapılan her bir üretim faaliyetinin brüt karlılığı (gelir); gayrisafi üretim 
değerlerinden değişken masrafların düşülmesi ile bulunmuştur. Brüt kar, işletmedeki bütün 
üretim faaliyetleri için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

İşletmelerde bulunan üretim dallarının nispi karlılık derecelerini brüt kar yardımı ile belirlemek 
mümkündür. Bu nedenle kısa dönem için brüt kar, işletme faaliyet dallarının başarı ölçüsü olarak dikkate 
alınmıştır. Üretim faaliyetinin mutlak karı, üretim değerinden o üretimi gerçekleştirmek için yapılan 
masrafları çıkarmak suretiyle bulunmuştur. Üretim faaliyetlerinin nispi karlılıkları ise, üretim değerlerinin 
o üretimi elde etmek için yapılan masraflara oranlanması ile bulunmuştur. Böylece yapılan 1 TL’lik 
değişken masrafa karşılık ne kadar gelir elde edildiği hesaplanmıştır. 

2. ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışma ile projeli ve projesiz işletmelerde ortak olarak yetiştirilen ürünler ve bunlara ait bazı bilgiler Tablo 
3 ve Tablo 4’te verilmiştir. Söz konusu ürünler hem sulu hem kuru tarım şartlarında yetiştirilebildiği için 
ekim alanları, verimleri, üretim değerleri, masrafları, brüt karları ve nispi karlılıkları hesaplanmıştır.  

Tablo 3. Ortak olarak yetiştirilen ürünlerin ekim alanı, verim ve üretim değerleri 

Ürünler 

Ortalama ekim alanı 
(da) 

Verim 
(kg/da) 

Üretim değeri 
(TL/da) 

Projeli Projesiz Projeli Projesiz Projeli Projesiz 

Buğday 51,80 51,30 493,60 283,30 421,00 171,00 

Arpa 36,20 61,40 448,80 301,70 354,00 145,00 

Nohut 5,00 18,80 200,00 132,20 600,00 220,00 
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Mercimek 42,00 20,00 160,00 120,00 400,00 300,00 

Tablo 4. Ortak olarak yetiştirilen ürünlere ait gelir gider durumları 

Ürünler 

Değişken 
masraflar 

(TL/da) 

Sulama 
masrafı 
(TL/da) 

Sulama 
masraf 
oranı 
(%) 

Brüt kar 
(TL/da) 

Brüt kar 
değişimi 

(%) 

Maliyet 
(TL/kg) 

Projeli Projesiz Projeli Projeli Projesiz Projeli Projesiz 

Buğday 183,20 88,90 20,40 11,1 237,80 82,10 290 0,40 0,40 

Arpa 109,10 85,60 16,13 14,8 244,90 59,40 412 0,30 0,40 

Nohut 110,30 75,20 10,00 9,1 489,70 144,80 338 0,85 0,70 

Mercimek 125,20 120,70 4,00 3,2 274,80 179,30 153 1,13 1,50 

 
Tablo 3’ten de izlenebileceği gibi, projesiz alanlarda arpa ve nohutun ortalama üretim alanları daha 
fazladır. Ancak sulanan alanlarda her dört ürünün de dekara verimleri ve üretim değerleri daha yüksektir.  

Tablo 4’te ise birim alana düşen değişken masraflar ve brüt karlar tüm ürünlerde sulu alanlarda daha 
yüksektir. Buna karşın birim maliyetler projeli alanlarda nohutta yüksek iken arpa ve mercimekte düşük 
gerçekleşmiş, buğdayda ise değişiklik olmamıştır. Ayrıca projeli alanlarda yapılan sulama masrafının 
değişken masraflar içerisindeki oranları %3,2 ile %14,8 arasında değişirken buna bağlı olarak brüt kar 
değişimi projesiz alanlara göre %153 ile %412 arasında değişim söz konusudur. Bu durum sulamanın 
etkinliğini bir kere daha ortaya koymaktadır. 

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Konya ilinde DSİ-K projelerinin uygulandığı alanlarda yapılan anketlerden elde edilen sonuçlara göre, 
sulamaya açılan alanlardaki işletmelerde yine aynı bölgede sulama imkânına kavuşmamış işletmelere 
nazaran yetiştirilen bitki deseninde farklılıkların oluştuğu tespit edilmiştir. Konya ilinde DSİ-K kapsamında 
incelenen projeler faaliyete geçmeden önce buğday, arpa, nohut ve mercimek gibi ürünler yetiştirilirken, 
projelerin faaliyete geçmesi ile patates, pancar, çerezlik kabak, fasulye, haşhaş, dane mısır, silajlık mısır, 
ayçiçeği, fiğ ve yonca gibi brüt geliri yüksek ürünlerin yanı sıra elma kiraz, vişne ve ceviz gibi katma değeri 
yüksek olan ürünlerin üretimine başlanmıştır. 

Buğday, arpa, nohut ve mercimek ürünlerinin ortak olarak yetiştirildiği alanlarda elde edilen anket 
verilerine göre, projeli arazilerde yetiştirilen ürünlerin tamamının verimleri daha yüksek olup, buğdayda 
verimin 1,74, arpada 1,49, nohutta 1,51 ve mercimekte ise verimin 1,33 kat daha fazla gerçekleştiği tespit 
edilmiştir (Grafik 1). 

Grafik 1: Projeli ve projesiz işletmelerde yetiştirilen ürünlerin verimlilikleri  
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Söz konusu ürünlerin dekardan elde edilen brüt karları ve maliyetleri Grafik 2 ve 3’de verilmiştir. 

Grafik 2. Projeli ve projesiz işletmelerde yetiştirilen ürünlerin brüt karları 

 

Grafik 3. Projeli ve projesiz işletmelerde yetiştirilen ürünlerinin maliyetleri 

 

Grafikte görüldüğü gibi tüm ürünlerin brüt karlılıkları projeli alanlarda, projesiz alanlara kıyasla daha 
yüksek bulunmuştur. Buna karşın ürünlerin birim maliyetleri incelendiğinde, projesiz alanlarda, projeli 
alanlara kıyasla nohutta %17,6 daha düşük, arpada %33,3 ve mercimekte %32,7 daha yüksek maliyetin 
gerçekleştiği tespit edilmiştir. Buğdayda ise maliyet farkı saptanmamıştır. 

İşletmelerin amacı, yetiştirdiği ürünlerden en yüksek karı elde etmektir.  Bu karlılık günlük konuşmalarda 
mutlak kar olarak değerlendirilir. Ancak üretim faaliyetleri için işletmelerin sadece mutlak karı değil bu 
arada nispi karı da göz önünde bulundurması gerekir. Grafik  4’de söz konusu ürünlerin nispi ve mutlak 
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karlılıkları verilmiştir.  Tüm ürünlerde sulanan alanlarda mutlak ve nispi karlılık daha yüksek bulunmuştur 
(Grafik 4). 

Grafik 4.  Projeli ve projesiz işletmelerde yetiştirilen ürünlerinin nispi ve mutlak karlılıkları 

 

Ekonomik faaliyetlerde esas amaç; belirli bir masrafa karşılık azami kar sağlamak olduğuna göre söz 
konusu çalışma alanında ürünlerin tamamının sulu alanlarda yetiştirilmesinin daha uygun olacağı, yapılan 
sulama masrafına karşılık projesiz alanlara göre daha fazla elde edilen gelir ile de görülmektedir. Ancak bu 
ürünler için üretim tekniği, iklim, toprak gibi faktörlerin, münavebenin ve uygulanan tarım politikalarının 
da dikkate alınarak üretim miktarına karar verilmesi yerinde olacaktır. 
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Özet: Ekonomik büyüme tanımları giderek artan biçimde, yenilik ve verimlilikle ilişkilendirilen “rekabet gücü” kavramı 
üzerinden yapılmaktadır. Rekabet gücü bu açıdan ülkelerin ekonomik, politik ve kurumsal unsurlarının verimlilik 
düzeyinin, dolayısıyla ekonominin sürdürülebilir refah düzeyinin bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır. “Dünyanın 
yüksek, sürdürülebilir ve dengeli büyümeye geri dönmesi” amacıyla kurulan G20 (Group of 20) ülkeleri toplam olarak, 
dünya nüfusunun 2/3’ü ve dünya GSMH’sının yaklaşık %90’ını temsil etmeleri nedeniyle küresel ekonominin 
gelişiminde önemli bir role sahiptirler.  

Rekabetçiliğin çok sayıda ve karmaşık yapıda birçok belirleyicisi olduğu bilinmekte ve rekabet gücünü ölçmeye yönelik 
değişik ölçüler kullanılmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) da rekabet gücünü; “bir 
ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen kurumların, politikaların ve faktörlerin bütünü” olarak tanımlamakta ve ülkelerin 
rekabet düzeyini niceliksel olarak ölçmek üzere Küresel Rekabet Gücü Endeksini (The Global Competitiveness Index-
GCI) yayınlamakta ve bu şekilde geniş bir analiz imkânı sunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, ekonomik büyüklükleri nedeniyle G20 içinde yer bulan ülkelerin ve özellikle Türkiye’nin üç temel 
kategori altında, 12 kriter ve 112 göstergeden oluşan Küresel Rekabet Endeksi, 2016 Küresel Rekabet Endeksi Raporu 
verilerine göre genel makroekonomik değerlendirmesinin yapılmasıdır.   

Anahtar Kelimeler: Büyüme, Rekabet Gücü, G20   

GİRİŞ 

Ekonomik büyümenin tanımı uzmanlar tarafından giderek artan oranda rekabet gücü, yenilik ve verimlilik 
kavramları üzerinden yapılmaktadır.  Bu terimler birbirinin yerine kullanılsa da Porter’a göre rekabet 
gücünün tek anlamlı kavramı verimlilik düzeyidir. “Milli refah yaratılır, devralınmaz” cümlesiyle başlayan 
çalışmasında Potter’ın uluslararası rekabet gücünün temel belirleyicilerinin döviz kuru, ölçek ekonomileri, 
faiz oranları gibi makroekonomik göstergeler ile işgücü maliyetleri olduğu görüşü genel kabul 
görmektedir(Porter, 1990:2-73).  

Bir başka tanımda rekabet gücü, bir ülkenin olası en düşük işsizlik seviyesinde vatandaşlarına sürdürülebilir 
nitelikte yüksek yaşam standardı sağlaması  olarak tanımlanmaktadır(European Commission, 2009: 15). 
Bu yaklaşım ile ülkelerin rekabet güçleri öncelikle, istihdam politikaları ile ilişkilendirilmektedir. 

İçinde bulunduğumuz dijital, fiziksel ve biyolojik teknolojilerin çevremizdeki dünyayı da hızla değiştirdiği 
küresel dönüşüm sürecinde ülkelerin rekabet gücü ayrı bir önem kazanmaktadır. Ekonomik büyüme 
düzeyleri ile yakından ilişkilendirilen ülkelerin küresel rekabet güçleri, temelde belli bir alt yapının 
gerekliliğini de ortaya koymaktadır. 

Rekabet gücünü destekleyen ekonomik çevre koşullarının varlığı, ulusal ekonomilerin yüksek düzeyde 
gelire sahip olabilmelerini, aynı zamanda gelecekte net bir ekonomik performans elde edebilmek için 
ihtiyaç duyulan mekanizmanın var olmasına yardımcı olmaktadır. Rekabetçilik; bir ülkenin verimlilik 
düzeyini belirleyen kurumların, politikaların ve ilgili unsurların bütünü şeklinde de tanımlanabilmektedir. 
Verimlilik düzeyi ise, bir ekonominin kazanabileceği sürdürülebilir refah düzeyini etkilemektedir. Bir diğer 
ifadeyle, rekabetçilik düzeyi yüksek olan ekonomilerin vatandaşlarına, daha yüksek düzeyde gelir 
sağlayabilme olanakları söz konusudur. Verimlilik düzeyi aynı zamanda bir ekonomi içinde yatırımların geri 
dönüş oranlarını da belirlemektedir(Ülengin vd.,2010:11-12 ). Bu açıdan küresel rekabetin başrol 
oyuncuları, bilgi ve teknolojik üstünlüğe sahip ülkelerdir.  

Küreselleşme ile birlikte ülkelerin rekabet gücü daha çok önem kazanmıştır. Rekabeti gücünü arttıran 
etkenler kadar, bu gücü zayıflatan nedenler de aynı şekilde ekonomik birimlerin ilgi alanına girmiştir. 

Ekonomilerin rekabet gücü ekonominin sağlıklı yapısı ile ilgilidir. Sağlıklı yapı; ticaret sektörünün yüksek 
verimliliği, katma değer yaratmaları, ölçek ekonomileri ile doğru yönlü ilişkilendirilmektedir. Çok fazla 
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ithalatın olması, ilgili sektörlerin üretimi çok olsa bile rekabet gücünü zayıflatan bir etken olarak 
yorumlanmaktadır. Atkinson’a göre rekabetçiliğin gerçek tanımı, bir ekonominin ithalatından çok, yüksek 
katma değerli ihraç ürünleri üretme kabiliyeti ile ilgilidir. Bu yaklaşımda rekabetçi bir ekonomi ithalatına 
daha az engeller koyarken, ihracatında da sınırlı indirimlere gitmektedir. Rekabetçi sektörler olmaksızın, 
bir ülkenin yaşam standardı daha düşük olacaktır. Çünkü ithalatı için,  daha fazla üretim yapmaktan 
vazgeçmek zorunda kalacaklardır. Zayıf rekabetçi yapı,  yatırım desenlerini çarpıtarak ve büyümeyi 
sınırlayan etkilere de yol açabilmektedir(Atkinson, 2013:2-7). Krugman ise,  yaşam standardındaki 
gelişmenin uluslararası rekabetin dışında,  yerel faktörlere bağlı olarak belirlenen ulusal verimliliğin 
büyüme hızına eşit olduğunu ileri sürmektedir (Krugman, 1994:33). 

Bu çalışmada rekabet gücünü; “Bir ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen kurumların, politikaların ve 
faktörlerin bütünü” (WEF, 2010:7) olarak tanımlayan WEF tarafından, ülkelerin rekabet düzeyini niceliksel 
olarak ölçmek üzere oluşturulan Küresel Rekabet Gücü Endeksi (The Global Competitiveness Index-
GCI)(KRE)  kullanılmıştır. Küresel Rekabet Raporu 1979 yılından bu yana hükümetler, özel sektör ve sivil 
toplum için işbirliği ile gelecekteki refahı arttırmak amacıyla hazırlanmaktadır.  

1. REKABET GÜCÜ ve KÜRESEL REKABET GÜCÜNÜN ÖLÇÜLMESİ 

“Rekabet gücü”nü, bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin dünya pazarlarındaki payı olarak değil, o ülkede 
sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak olan kurumların, politikaların ve üretim faktörlerinin tümünü 
kapsayan verimlilik düzeyi olarak tanımlayan WEF, ülkelerin rekabet düzeyini niceliksel olarak ölçebilmek 
ve sıralayabilmek için Küresel Rekabet Gücü Endeksi’ni kullanmaktadır.  Columbia Üniversitesi’nden 
Profesör Xavier Sala-i-Martin tarafından geliştirilen Küresel Rekabet Gücü Endeksi yalnızca ülkelerin şu 
andaki verimlilik düzeyini değil, orta vadede ekonomik büyüme potansiyellerini de yansıtmayı 
hedeflemektedir(Öz, 2008:4-6). 2004 yılına kadar Büyüme Rekabet Gücü Endeksi ve Dış Rekabet Gücü 
Endeksi olmak üzere iki farklı endeks yayımlamıştır.  Jeffrey Sach tarafından geliştirilen ve makroekonomik 
değişkenlere dayalı olan Büyüme Rekabet Gücü Endeksi ile Porter’in Elmas Modeli temel alınarak 
geliştirilen ve mikro ekonomik değişkenlere dayalı olan Dış Rekabet Gücü Endeksi daha sonra Küresel 
Rekabet Gücü Endeksi adı altında birleştirilmiştir. Porter ile aynı doğrultuda rekabet gücünü verimlilikle 
eşdeğer gören forum, halen Porter’in elmas modelinde bahsedilen faktörlere Küresel Rekabet Gücü 
Endeksi’nde yer vermektedir.   

Rekabet gücünün elde edilme amacının,  ülke vatandaşlarının reel gelirlerini, refahını arttırmak ve belli bir 
yaşam düzeyini sağlayabilmek olduğu vurgulanmaktadır (Waheeduzzaman ve Ryans, 1996: 7-17). Ketels 
ulusal rekabet gücünü uluslararası piyasalarda satış yapabilme yeteneği ile ülkenin ticaret dengesine 
bağlarken,  Aiginger ise rekabet gücünü refah yaratabilme gücü olarak tanımlamaktadır(Aiginger, 
2006:162,  Ketels, 2006:117). WEF ise rekabet gücünü, bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standardını 
yükseltebilmesi için gerekli ekonomik güç; ulusal rekabet gücünü ise bir ülkenin verimlilik seviyesini 
belirleyen faktörlerin, politikaların ve kurumların bir karması olarak tanımlamaktadır(WEF, 2011:4). 
Rekabet gücü, ülkenin yakın gelecekteki büyüme potansiyelini de ortaya koyması açısından yol gösterici 
bir boyut ta taşımaktadır.  

Rekabet gücünün, çok sayıda ve karmaşık yapıda birçok belirleyicisi olduğu bilinmektedir. Yüzlerce yıl 
boyunca ekonomistler ulusların refah düzeyini belirleyen etmenler üzerinde durmuştur. Adam Smith 
uzmanlaşma ve işbölümü üzerine odaklanmış; neoklasik ekonomistler fiziksel sermayeyi ve altyapıyı 
vurgulamış; son olarak da daha çok eğitim, teknolojik ilerleme (bir ülkenin teknolojiyi kendi içinde 
geliştirmesi veya dışarıdan alması), makroekonomik istikrar, iyi yönetişim, kurumsal yapı, piyasa 
büyüklüğü gibi öğeler üzerine odaklanılmıştır (Ülengin vd.,2010:12-13).  

Birçok disiplinin ilgi alanına giren rekabet gücü, niteliksel özellikler de taşıdığı için ölçümüne ilişkin zorluklar 
barındırmakta ve çeşitli kurumlar tarafından değişik rekabet gücü tanımları ile, farklı endeksler üretilerek 
ölçülebilmektedir. Ülkelerin uluslararası düzeyde rekabetçilik düzeyinin belirlenmesi üzerine araştırmalar 
yapan birçok kuruluş bulunmaktadır. Her bir kuruluş, ülkelerin rekabet gücünü belirleyen farklı ölçütler 
üzerine yoğunlaşmış olsa da,  ortak amaç ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyo-ekonomik ortamın 
kalitesini belirlemek ve bu ortamın iyileştirilerek bireylerin refahlarını arttırmaya yönelik önlemler alınması 
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için öneriler sunmaktır(Akal vd, 2012:113). Bir başka ifadeyle rekabet gücündeki artışa dair çalışmaların 
hedefi, refah düzeyinde artış sağlamaktır. Diğer taraftan ülkelerin kalkınmışlık düzeylerine göre, rekabet 
güçlerini arttıracak önlemler de farklılık gösterebilmektedir. 

Keesing ve Kenen’in Nitelikli İşgücü Teorisi,  ülkelerin rekabet gücünü belirleyen önemli etmenlerden biri 
olarak eğitimli işgücüne vurgu yaparken, emeğin homojen olmadığını da kabul etmektedir (Seyidoğlu, 
2007: 101). Bu açıdan rekabet gücünü oluşturan unsurların ve toplumsal refahın bireyler arasında adil ve 
homojen dağılımının da önemi ortaya çıkmaktadır. 

Küresel Rekabet Edebilirlik Raporu,  ülkeleri rekabet güçlerine göre sıralamakta ve ekonomik büyümenin 
temel faktörlerini anlamak ve bazı ülkelerin büyüme başarılarının nedenini açıklamakta katkı 
sağlamaktadır. Rekabet gücü açısından çok sayıda kritik bileşenin önemli olduğu kabul edilmektedir.  WEF, 
raporlarında uluslararası kaynaklardan elde edilen nicel olarak ülkelerin enflasyon oranı, kamu borcu ve 
internet erişim oranı gibi verilerine ilişkin göstergelerden ve nitel olarak Yönetici Görüşü Anketi 
verilerinden elde edilen yargı bağımsızlığı, yolsuzluğun varlığı gibi kurumsal faktörlere ilişkin bilgiler gibi 
göstergelerden yararlanmaktadır. 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilen yeni Küresel Rekabet Gücü Endeksi çok sayıda 
parametreyi dikkate alarak ülkeler arasında bir sıralama yapmayı önermektedir. Küresel Rekabet Gücü 
Endeksi,  birçok farklı unsurun ağırlıklı ortalamasını dikkate alarak belirlenen 12 alt endeksten 
oluşturulmuştur. Bunlar şöyledir (WEF, 2010: 10); 

•Temel Gereksinimler: Kurumlar, Altyapı, Makroekonomik Çevre, Sağlık ve Temel Eğitim 

•Etkinliği Arttırıcılar: Yüksek Eğitim ve Öğretim, Mal Piyasası Etkinliği, Emek Piyasası Etkinliği, Finansal 
Piyasa Gelişimi, Teknolojik Hazırlık, Piyasa Büyüklüğü 

•Yenilikçilik ve Gelişmişlik Faktörler: İş Gelişmişliği ve Yenilikçilik  

Bileşenler ayrı ayrı ele alınsa da, tüm bileşenlerin birbirleriyle yakın etkileşim halinde oldukları ve her bir 
unsurun bir diğeri üzerinde etkisi olduğu açıkça ifade edilebilmektedir. Örneğin “sağlık ve temel eğitim”, 
“yüksek öğrenim ve mesleki eğitim” bileşeninin altyapısını oluşturmak yanında “teknolojik hazırlık” ve “iş 
piyasasının gelişmişliği” başlıklarına da etki etmektedir.   

Makroekonomik Çevre; makroekonomik çevre koşulları, hem ekonominin sürdürülebilir büyümesini 
sağlamak hem de ülkenin rekabetçiliğini arttırmak açısından önemlidir. Makro dengelerde istikrar 
sağlanamaz ise piyasaların da sağlıklı faaliyette bulunması beklenememektedir. Makro ekonomik çevre 
kamu bütçesi dengesinin GSYİH’ye (%)oranı, gayrisafi tasarruf oranının GSYİH’ye (%)oranı,  enflasyon (yıllık 
değişim) oranı, kamu borcu GSYİH’ye (%)oranı, ülkenin kredi notu alt başlıklarından oluşmaktadır. 

 Her ne kadar makroekonomik istikrarın tek başına var olması verimlilik artışını sağlamasa da genel kabul 
edilen gerçek istikrarsızlığın ekonomiye zarar verdiğidir. Bu bileşen makroekonomik çevre koşullarının 
istikrarını değerlendirmekte olup, hükümetin kamu hesaplarını nasıl yönettiğini dikkate almamaktadır. 
Kamu hesaplarının nasıl yönetildiğine ilişkin niceliksel durum kurumsal bileşen kaleminde inceleme altına 
alınmaktadır(Ülengin, vd., 2010 :16). 

Küresel Rekabet Gücü Endeksi, ulusal rekabetçilik konusunda mikro ekonomik ve makroekonomik durumu 
kapsamlı şekilde analiz eden bir yapıya sahiptir ve üç temel prensibe dayanmaktadır. Bu prensipler şöyle 
sıralanabilir;  

1) Rekabet gücünün belirleyicileri komplekstir ve rekabet gücü ölçümü 12 ana başlık altında yapılır. 

2) Ekonomik kalkınma, başarılı gelişmenin dinamik bir sürecidir ve üç safhadan oluşmaktadır. Bu safhalar;  

Faktör Temelli Gelişim Aşaması, 

Verimlilik Temelli Gelişim Aşaması  

Yenilikçilik Temelli Gelişim Aşamasıdır.  

3) Ekonomiler, bir safhadan daha gelişmiş diğer safhaya geçerek gelişirler (WEF, 2012). 
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Raporda ülkeler kalkınma aşamalarına göre gruplandırılmışlardır. Bu aşamaların özellikleri şu şekilde 
açıklanmaktadır:  

•İlk Aşama - Faktör Çekişli Ekonomiler: İlk aşamada ekonomi faktör çekişlidir ve ülkeler faktör kaynaklarına 
(temel olarak vasıfsız işgücü ve doğal kaynaklar) bağlı olarak rekabet etmektedir. Şirketler düşük ücretlerin 
yansıması olan zayıf üretkenlik sayesinde basit ürünleri satarlar ve fiyat temelinde rekabet ederler. 

•İlk Aşamadan İkinci Aşamaya Geçiş Ekonomileri 

•İkinci Aşama – Etkinlik Çekişli Ekonomiler: Gelişmişliğin artması ile üretkenlik artar ve  ücretler yükselir. 
Daha sonra ülkeler gelişmişliğin etkinlik-çekişli aşamasına girer. Bu noktada rekabetçilik artan bir biçimde 
yüksek eğitim ve öğretim, etkin mal piyasaları, iyi işleyen emek piyasaları, gelişmiş finans piyasaları, 
teknoloji ile geniş iç ve dış piyasa ile ilerletilir. 

•İkinci Aşamadan Üçüncü Aşamaya Geçiş Ekonomileri 

•Üçüncü Aşama – Yenilikçilik Çekişli Ekonomiler: En sonunda ülkeler yenilikçilik -çekişli aşamaya geçerler. 
Bu aşamada şirketler en gelişmiş üretim süreçlerinin kullanarak yeni ve farklı ürünler üreterek rekabet 
etmek zorundadır.  

Tablo 1’de , G20 ülkelerinin yer aldığı kalkınma aşamaları belirtilmektedir.  

Tablo 1 : G20 ülkelerinin yer aldığı kalkınma aşamaları 

Faktör Temelli 
Ekonomiler 

 

Faktör 
Temelliden 
Verimlilik 
Temelliye Geçiş 
Ülkeleri 

Verimlilik Temelli 
Ekonomiler 

Verimlilik 
Temelliden 
Yenilikçilik 
Temelliye Geçiş 
Ülkeleri 

Yenilikçilik 
Temelli 
Ekonomiler 

Hindistan  Rusya 

Çin 
Endonezya 
Güney Afrika 
 

Arjantin 
Brezilya 
Meksika 
Suudi Arabistan 
Türkiye  
 

Almanya 
ABD 
Avustralya 
Fransa 
Güney Kore 
İngiltere 
İtalya 
Japonya 
Kanada 

Kaynak: WEF, The Global Competitiveness Report 2016–2017, pp.38. 

2. G20 ÜLKELERİ VE REKABET GÜÇLERİ 

Ard arda yaşanan (1994) Meksika Krizi, (1997) Asya Krizi ve (1998)’deki Rusya Krizini takiben 1999 yılında 
kurulan G20’nin amacı; yükselen piyasa ekonomilerinin de önemine dikkat çekerek, küresel ekonomi 
diyalog ve yönetimlerine katılımlarının sağlanmasıdır. Böylece kuruluşunu takiben her yıl üye ülkelerin 
maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla yapılan G20 toplantılarında dünyada 
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanması hedeflenmektedir. 2008’den sonra ise 
liderler düzeyinde katılım gerçekleşmektedir. 2009 tarihli G20 Pittsburg Zirvesi’nde 
(http://www.pittsburgsummit.gov/mediacenter/12 9639.htm., 24.02.2018)  G-20 ülkelerinin amacının, 
“dünyanın yüksek,  sürdürülebilir ve dengeli büyümeye geri dönmesi” olduğu vurgusu yapılmıştır. Ayrıca 
düzenli müzakerelerin, makroekonomik politikalarda işbirliğini güçlendirmenin, yapısal politikalarda 
uygulama değişikliklerinin sağlıklı bir küresel ekonomi temin edeceği inancında oldukları grup ülkelerinin 
liderleri tarafından ifade edilmiştir. 

G20’nin G7’den farkı ise; G20’nin sistematik olarak endüstriyel ve yükselen piyasa ekonomilerinin farklı 
çıkarlarını yansıtması, üyelerinin tüm kıtalara yayılmış olması, dünya nüfusundaki üçte ikilik payı ve dünya 
GSMH’nin %  90 civarını oluşturması nedeniyle temsil düzeyinin yüksek olmasıdır(Tarım, 2011:84-89). G-
20 ülkeleri ayrıca toplam uluslararası ticaretin %80’ini gerçekleştirmeninve toplam nüfusun %70’ini 

http://www.pittsburgsummit.gov/mediacenter/12%209639.htm
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karşılamanın yanında, dünyadaki toplam karbondioksit salınımının %84’ünden de sorumludur 
(www.mfa.gov.tr erişim 28.02.2018). G20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetmektedir. 

G20 içerisinde; 9 gelişmiş ülke (G-8, Avustralya), 10 yükselen piyasa ekonomisi ve AB bulunmaktadır. G20, 
ekonomik büyüklük ve uluslararası sistemdeki etkinlikle beraber bölgesel güç olma gibi faktörler de 
gözetilerek oluşturulmuştur. En büyük 20 ekonomi içinde olan İspanya ve Hollanda G20 içinde yer 
almazken, Güney Afrika ve Suudi Arabistan  gruba dâhil edilmiştir. 10 yükselen piyasa ekonomisi, basit bir 
gruplama şeklinde 

- 3 Asya ülkesi;  Çin, Güney Kore ve Hindistan,  

-3 Müslüman çoğunluklu ülke; Endonezya, Suudi Arabistan ve Türkiye, 

- 3 Latin Amerika ülkesi; Arjantin, Brezilya ve Meksika 

-Afrika’dan Güney Afrika’dan oluşmaktadır(mfa.gov.tr, erişim:28.02.2018). 

Gelişmişlik düzeylerine göre G20 ülkeleri;  

Gelişmiş Ekonomiler; Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere, ABD( AB) 

Gelişmekte Olan Piyasa Ekonomileri; Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Suudi 
Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore ve Türkiye’den oluşmaktadır. (www.mfa.gov.tr erişim 28.02.2018). 

G20 ülkeleri arasında 2016’da GSYH'sini en fazla büyüten ülkeler % 7,4 ile Çin ve Hindistan olmuştur. Bu 
ülkeleri %  3,5 ile Suudi Arabistan ve %  3,3 ile Güney Kore izlemiştir. Türkiye, %  2,9'luk büyüme 
performansıyla 5'inci sırada yer almıştır. G20 ülkelerinden İtalya'nın GSYH büyümesi 2016’da bir önceki 
yıla göre %  0,4, Japonya'nın ise %  0,1 gerilemiştir. 

Küresel Rekabet Raporu Türkiye değerlendirmesine göre; (Global Competitiveness Index 2016 -2017 
edition,: 346-347). 

-Kayıtlı tüm Suriyeli mültecilerin yüzde 56'sını barındıran Türkiye, komşu ülkelerdeki istikrarsız jeopolitik 
durum ve göç baskısı ekonomik açıdan da zorlayıcı etki yaratmaktadır. 

-Yüksek enflasyona rağmen petrol fiyatlarındaki düşüş kamu borç ve bütçe açıklarını azaltmaya yardımcı 
olurken, güçlü altyapı da olumlu katkı sağlamıştır. 

-Türkiye, orta öğretim ve yükseköğrenimde kayıt oranlarını artırarak, yükseköğretim ve öğretimde, 
yetenekli işgücünün kurulması ile önemli kazanımlar elde etmiştir.  Bu gelişmelerin yanında eğitim kalitesi 
ve iş başında eğitim yatırımları zayıf yönleri olarak önemini korumaktadır. 

- Esnekliği artırmak ve yetenekleri daha verimli kullanmak için işgücü piyasasındaki zayıflıkların acilen 
yapısal reformlar yoluyla ele alınması gerekmektedir. 
-Türkiye,  küresel değer zincirini yukarı kaldırmasına yardımcı olacak daha dinamik bir iş ortamı yaratmak 
için yerli rekabetin geliştirilmesini sağlayacak yenilikçi yatırımlar geliştirmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu da 
iş gücü niteliklerini artırarak ve iş dünyasının yeniliklerini teşvik etmeyi içermektedir.  Bilimsel araştırma 
kurumlarının kalitesinde ise 2016 itibariyle düşüş söz konusudur.  

-Kamu kurumlarını daha verimli ve şeffaf hale getirmek için reformlara da ihtiyaç vardır. 

-2008 Küresel Kriz sonrasında Türkiye, ihracat yapısına bağlı olarak rekabet gücünde bir gerileme 
yaşamıştır ( 0ECD, 2010).   

Tablo 2: Türkiye’nin Küresel Rekabet Endeksi Alt Bileşenlerindeki Yeri (2014, 2015, 2016) 

Rekabetçilik Endeksi 
Bileşeni 

138 Ülke Arasında 
Türkiye’nin Sıralaması 
(2016) 

140 Ülke Arasında 
Türkiye’nin Sıralaması 
(2015) 

144 Ülke Arasında 
Türkiye’nin Sıralaması 
(2014) 

Kurumlar   74 75 64 

Altyapı  48 53 51 

Sağlık ve İlköğretim  79 73 69 

http://www.mfa.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/
https://onedio.com/etiket/cin/503cfc06cc161f8ec134243c
https://onedio.com/etiket/hindistan/50546ca50228f60917601ac3
https://onedio.com/etiket/suudi-arabistan/506cb3420228f60917601c92
https://onedio.com/etiket/kore/5776b603c43acaa720b292e3
https://onedio.com/etiket/italya/503cd65fcc161f8ec1342437
https://onedio.com/etiket/japonya/50272ee4cc161f8ec1342335
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Yükseköğretim ve 
İşbaşında Eğitim  

50 55 50 

Mal Piyasalarının 
Etkinliği  

52 45 43 

Pazar Büyüklüğü  17 16 16 

 İnovasyon  71 60 56 

İş Gücü Piyasaları  126 127 131 

Makroekonomik Ortam  54 68 58 

Mali Piyasaların 
Gelişmişliği  

82 64 58 

Teknolojik Hazırlık  67 64 55 

İş Dünyasının Yetkinliği  65 58 50 
Kaynak: WEF, The Global Competitiveness Report 2016–2017 verilerinden derlenmiştir. 

 
Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye makroekonomik açıdan 2016’da, 2015 yılına göre gelişme kaydetmiştir. 
Pazar büyüklüğü en güçlü yönü iken, işgücü piyasalarına ilişkin sorunlar Türkiye’nin makroekonomik 
dengelerindeki bozulmalara da yol açmakta ve en zayıf başlığı oluşturmaktadır.   

Hindistan'ın rekabet gücü, özellikle mal piyasalarının etkinliği, iş dünyası karmaşıklığı ve yenilik 
konularında genel bir gelişme göstermiştir. Gelişmiş para ve maliye politikaları ile düşük petrol fiyatları 
sayesinde, Hindistan ekonomisi istikrara kavuşmuş ve şimdi G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme 
oranına erişmiştir. Hala yapılması gereken çok şey olsa da bu başarının ardında kamu kurumlarının 
iyileştirilmesi,  ekonomiyi yabancı yatırımcılara açma ve uluslararası ticarete ve finansal sistemdeki 
şeffaflığın artırılmasına odaklanan yakın tarihli reform çabaları önem taşımaktadır. Piyasaların büyüklüğü 
açısından (3.sırada) büyük üstünlüğü olan Hindistan,   işgücü piyasalarındaki korumasız ve kayıt dışı 
çalışanlar gibi sorunlar nedeniyle 112. sıralara gerilemektedir. İç piyasanın etkinliğinin mali düzenlemeler 
nedeniyle engellenmesi, kamuya ait büyük şirketlerde kredilerin artması,  kamu hizmetlerinde ve finansal 
piyasada ekonominin genel verimliliğini daha da azaltmaktadır. Altyapı eksikliği (68.) ve BİT kullanımı 
(120.) da daha fazla yatırımı gerekli kılmaktadır.  

Hindistan Güney Asya için yapılan değerlendirmede, küresel rekabetin incelendiği oniki başlığın altısında  
(altyapı, mal piyasasının etkinliği, finansal piyasaların gelişmişliği, piyasa büyüklüğü, iş piyasasının 
gelişmişliği ve yenilikçilik) en iyi konumda olan ülke olarak bölgede üstünlük taşımaktadır. Sağlık, eğitim 
ve altyapı alanlarında yapılan yatırımların arttırıldığı bu dönem,  yatırımları çekici etki yaratmıştır. Emtia 
fiyatlarındaki düşüş sayesinde, makroekonomik koşullar, cari hesabını yeniden dengelenmesi ve kamu 
açığının azaltılması yoluyla, enflasyonu yüzde 5 hedefinin altında tutmak şeklinde yol izlenmiştir (The 
Global Competitiveness Report 2016–2017: 18).  

Endonezya, piyasanın büyüklüğü açısından (10. Sırada) önemli bir üstünlüğe sahip olmanın yanında, 
makroekonomik çevre(30.) ve inovasyon konuları( 31.) en iyi olduğu alanlardır. Makroekonomik çevrede 
tasarrufların, GSYH’ye oranı ve bütçe açığı yönünden görece iyi olsa da en kötü olduğu başlık enflasyon, 
ülkeyi 111. Sıraya yerleştirmektedir. Kadınların düşük işgücüne katılımı, Endonezya’yı küresel rekabet 
indeksinde genel olarak en kötü olduğu işgücü piyasasının etkinliği başlığında 138 ülke içinde 108. sıraya 
geriletmektedir. 

Rusya 2015’te resesyona girmesine karşılık rekabet gücünde istikrarını korumuştur. Bu durum, belli ölçüde 
eğitim ve yenilik kapasitesinin niteliği ve niceliği ile güçlendirilmiş temellerin ve gelişmiş yerel iş ortamının 
ve yapısal iş zekâlarının bir sonucudur. Kamu borçlarının nispeten düşük seviyede olması yanında IMF’ye 
göre döviz kuru esnekliği, bankacılık sektörünün sermaye ve likidite enjeksiyonları, sınırlı mali teşvik ve 
düzenleyici önlemler şokları hafifleterek ve güvenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olarak finansal 
sistemi istikrara kavuşturmuştur. Kamu gelirlerinin hızlı düşüşünün ve yüksek enflasyonun 
makroekonomik etkisi ise sürmektedir. Finansal sektör, düşük yabancı sermaye girişinden dolayı sıkıntı 
çekmektedir. Makro çevre açısından küresel rekabet sıralamasında 91.sırada olan Rusya kadınların 
işgücüne katılımı açısından da 138 ülke içinde 50. sırada yer almaktadır (The Global Competitiveness 
Report 2016–2017 : 306-307). 
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Sağlıklı kamu maliyesi üzerine inşa edilen ve istikrarlı bir genel pozisyon gösteren Güney Kore 
makroekonomik çevre açısından (Norveç ve Katar’ın ardından) en iyi 3. ülkedir.  Kamu sektörünün 
performansının iyileşmesi, güvenlik durumu, altyapı ve kurumsal hesap verebilirlik nedeniyle de olumlu 
gelişmeler kaydetmektedir. İşgücü piyasalarında verimliliği arttırmaya çalışan Kore kadınların işgücüne 
katılım oranı açısından 90. Sıradadır. 

Piyasaların büyüklüğü açısından Çin 1. Sırada yer alırken, dünyadaki üretimin % 14,8’ini 
gerçekleştirmektedir(www.ekonomi.gov.tr, 01.03.2018).  Genel olarak makroekonomik çevre açısından 8. 
Sırada olan Çin, bu başlığın alt alanları olan enflasyonda 138 ülke içinde 1. en iyi ülke iken, gayri safi 
tasarruflar açısından da 2. en iyi ülkedir. Kredi notu ile 26. sırada olan Çin, bütçe dengesinin GSYİH’ye oranı 
ile 57., kamu  borçlarının  GSYİH’ye oranı  açısından 61. sırada yer almaktadır.  

Diğer taraftan Çin’in toplam ihracatındaki ileri teknoloji ürünlerinin payı 1990’larda % 9 iken, 2017’de 
yaklaşık % 33’e ulaşmıştır. Türkiye’de 1990’larda bu oran % 3 civarındayken, 2017’de ihracatının  % 5’i 
yüksek teknoloji imalat sanayi mallarından oluşmaktadır(Sak,2018).  

Almanya, sıfıra yakın enflasyon ve çok düşük hükümet açığı ile genel olarak makroekonomik ortamında 
istikrarlı bir yapıya sahiptir. Ülke yenilikler, teknoloji ve inovasyonu üst sıralara koyarken, yeteneği verimli 
bir şekilde kullanmayı ve işgücünü teşvik eden yönetim uygulamalarını ön planda tutmaktadır. 

Japonya’nın en kötü olduğu alan makroekonomik çevre iken, kadınların işgücüne katılımı açısından 77. 
sırada yer almaktadır. 

En iyi olduğu altyapı ve piyasa büyüklüğü başlıklarında Fransa 7. sırada yer almaktadır. 
Makroekonomik çevre açısından 67. sırada yer alan ülkenin detayında kamu borçları oranı açısından 
konumu en kötü olduğu alandır. 

ABD, 320 milyonu aşan nüfusu ve 18 trilyon doları aşan GSYİH’si ile dünya üretiminin %24,3’ünü 
gerçekleştirmektedir ve dünyanın en önemli pazarlarından biridir. Ülke, dünyanın en büyük ithalatçısı 
olma özelliğinin dışında, dünyanın en büyük doğrudan yabancı sermaye kaynağı konumu ile hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerin yöneldiği bir hedef pazardır(www.ekonomi.gov.tr, 01.03.2018).   

Sarıçoban vd. (2017:594-609) tarafından yapılan çalışmaya göre; Suudi Arabistan ve Rusya hammadde 
yoğun malların ihracatında, Hindistan ve Türkiye emek yoğun malların ihracatında, Güney Afrika ve 
Japonya sermaye yoğun malların ihracatında, Çin ve İngiltere kolay taklit edilebilen araştırma bazlı malların 
ihracatında, Japonya ve Güney Kore’nin ise zor taklit edilebilen araştırma bazlı malların ihracatında 
rekabet gücüne sahip olduğu belirlenmiştir. 

4. SONUÇ 

Rekabetçilik geçmiş eğilimlerden, mevcut ve gelecekteki olası ihtimalleri yansıtan üretilen ve dış ticareti 
yapılan ürün grubu, mikro ve makro düzeyde kurumsal yapı gibi başlıklarla ilgili çok boyutlu bir kavramdır. 
Giderek hız kazanan küreselleşme süreci, firmalar ve ülkeler için rekabeti de dünya çapında geniş 
boyutlara taşımaktadır. Küresel rekabet ortamında, yarışıp kalkınabilmek için sağlıklı ve yenilikçi ekonomik 
yapı önem taşımaktadır.  

G20 ülkeleri içinde Almanya, ABD, Avustralya, Fransa, Güney Kore, İngiltere, İtalya, Japonya ve Kanada 
yenilik odaklı ülkeler olarak ekonomik gelişme açısından önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bu ülkeler 
içinde Hindistan, Güney Kore gibi ülkeler büyüme anlamında önemli atılımları ile öne çıkan ülkelerin 
başında gelmektedir.  

Birçok başlıkta ele alınan rekabet gücü, sürdürülebilir ve istikrarlı ekonomik büyümenin de bileşenlerini 
oluşturmaktadır. Sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için, küresel rekabet gücünü oluşturan her başlığın, 
birbirleriyle olan bağıntıları dikkate alınarak ülkelerin uygulayacağı politikalar kendi ekonomilerini 
güçlendirmeleri yanında G20 gibi bir grup içinde ve küresel yönetimde söz sahibi olabilmelerine olanak 
vermektedir.  
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Türkiye bu süreçte;  işgücü piyasalarındaki sorunları yenilikçi eğitim ve istihdam politikaları ile ele alması 
öncelikli önlemlerinin başında yer almalıdır. Kurumsal yapının iyileşmesi gibi reformlar ile Türkiye küresel 
yarışta çok daha önemli kazanımlar elde edebilecektir. 
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Türkiye’de Kayıt Dışı Çalışma (Kayıt Dışı Çalışmanın İncelenmesi: Edirne’de 
Çocuk Çalışanlar ile İlgili Bir Araştırma) 
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Özet:Günümüzde gittikçe derinleşen enformel sektör kavramıekonomik kalkınma teorisine 1972 yılında ILO’nun 
Kenya raporuyla girmiştir. Bu rapora göre kayıt dışı istihdam işsizliği azalttığı düşüncesiyle olumlu yönde 
değerlendirilebilmektedir. Enformel sektör işleri formel sektöre geçmede bir adım olarak görülürken, zamanla 
enformel sektör kalıcı bir yapıya dönüşme eğilimi göstermiştir. Bu sektörde istihdam edilenler resmi belgelere 
yansımayan, vergi ve sosyal güvenlik kapsamı dışında yer alan kayıt dışı alanı oluşturmaktadır. Kayıt dışı çalışmanın 
ekonomik, sosyal ve siyasi etkileri ülke düzeyinde olmakla birlikte, bireyin onurlu bir çalışma yaşamı sürdürmesini 
engellemektedir. Genellikle kayıt dışı çalışan kesimi ise dezavantajlı grupların ( kadınlar, çocuklar, göçmenler, 
emekliler…) oluşturduğu görülmektedir 

Kayıt dışı istihdamın nedenlerine bakıldığında iç göç ile başlayan durumun ihracata dayalı büyüme stratejisi 
çerçevesinde artan rekabetle birlikte ucuz işgücüne ihtiyaç duyulmaya başlaması kayıt dışı sektörün yaygınlaşmasına 
sebebiyet veren önemli nedenlerden biridir. Kayıt dışı sektörde çalışanlar genel olarak düşük ücret seviyesinde, iş 
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinden yoksun, sosyal güvenlik haklarından yararlanamayan ve örgütlenemeyen kesimdir. 
Ayrıca  kayıt dışılık ülkenin gelir dağılımını bozucu etki yaratmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı; enformal sektörün etkilerinin çocuk çalışanlar üzerinde nasıl sonuçlar yarattığını ortaya koymak 
ve gerek gelişmiş gerek gelişmekte olan ülkelerde gittikçe önemli bir hal alan bu konunun incelenmesi gerektiği 
düşüncesidir. Kayıt dışı sektör ile ilgili Edirne ilinde bir alan araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırma yöntemi mülakat 
şeklinde olup çocuk işçiler ile gerçekleştirilmiştir. İncelenen kesim 12-18 yaş aralığıdır. Alan araştırmasından çıkarılan 
sonuçlar ise çocukların genellikle eğitim hayatından çıkmak istemeleri, maddi durumları, aileye katkıda bulunmak 
istemeleri ve boş zamanını değerlendirmek istedikleri yönündedir.  Bu konu ile diğer bilgiler ve çıkarımlar 
çalışmamızda detaylıolarak ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler:Kayıt dışı istihdam, Enformal sektör, Dezavantajlı grup  

GİRİŞ  

Türkiye’de gittikçe artan kayıt dışı çalışma olgusu, hemen hemen tüm yaş gruplarında kendini 
göstermektedir. Sektörler bazında bakıldığında da birçok alanda kayıt dışı çalışma ile karşı karşıya kalındığı 
gözler önündedir. Enformel sektör bu bazda yaygınlık kazandığı, oranının belirlenemediği ve gerekli 
tedbirler alınmadığından dolayı gittikçe derinleşen bir sorun haline gelebilmektedir. Özellikle Türkiye’de 
bu olgunun varlığı ile başa çıkabilmek için birçok politika, strateji ve uygulama hayata geçirilmeye 
başlanmıştır. Genel olarak dezavantajlı gruplar üzerinde görülen kayıt dışı çalışmayı çocuklar, emekliler, 
kadınlar, yabancı kaçak işçiler ve öğrenciler en çok dolduran kesimi oluşturmaktadır.  

Çalışmada, ilk olarak kayıt dışı istihdam kavramı ele alınarak kayıt dışı çalışma biçimlerine değinilmiş , 
ardından kayıt dışı çalışmanın nedenleri ve kayıt dışı istihdam ile mücadele yöntemleri aktarılmıştır. Son 
olarakta çeşitli kayıt dışı istatistik verileri derlenmiş ve çalışmanın amacını ortaya koyan alan araştırmasına 
yer verilerek nispeten de olsa enformel sektör olgusunda farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. 

1. KAYIT DIŞI İSTİHDAM KAVRAMI 

Kayıtdışı istihdam kavramı ilk defa 1970 yılında ILO’nun düzenlendiği Dünya İstihdam Programı (World 
Employment Program) kapsamındaki Kenya Raporunda "enformel sektör" olarak kullanılmıştır. Raporda 
formel (kayıtlı) sektör tarafından karşılanamayan açık işsizliğin enformel (kayıtdışı) sektör tarafından 
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emildiği ve kırsal alandan şehirlere göçün beklenen miktarda açık işsizliğe yol açmadığı saptaması 
yapılmıştır(TOBB, 1994: 126). 

Kayıt dışı istihdam, hem resmi, hem gayri resmi sektörde, hem de kayıt dışı ekonomik faaliyetlerde kendi 
adına ya da ücretli olarak çalışan ve faaliyetleri kamu kayıtlarına ve istatistiklere yansımayan ve de 
istatiksel olarak tam hesaplanamayan istihdam şekillerinin bütünüdür. 

Diğer bir tanıma bakıldığında, Kayıtdışı istihdam , “ya hiç belgeye bağlanmayarak ya da içeriği gerçeği 
yansıtmayan belgelerle, gerçekleştirilen ekonomik olayın (alım-satım), devletten ve işletme ile ilgili öteki 
kişilerden (ortaklardan, alacaklılardan, kazanca katılan işçilerden vb.) tamamen ya da kısmen gizlenerek, 
kayıtlı (resmi) ekonominin dışına taşmasıdır”(Altuğ, 1999: 57). 

2. KAYITDIŞI ÇALIŞMANIN NİTELİĞİ VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ 

 
Kayıtdışı çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde kayıtdışı ekonomik faaliyet ve bu faaliyette istihdam 
olunan işgücünün yapısı belirgin rol oynamaktadır.Bu açıdan kayıt dışı çalışmanın özellikleri ve nitelikleri 
aşağıda tanımlanmıştır; (Güloğlu ve Korkmaz, 2003: 54).  

• Kayıt dışı ekonomik faaliyetler genellikle küçük işletmelerde yaygın olarak görülmektedir.  

• İşletmelerde kişisel sermaye kullanıldığından kuruluş kolaydır ve çalışanların seçiminde tek 
yetkilidirler.  

• Kayıt dışı sektörde çalışanların genellikle vasıf ve eğitim düzeyleri düşük olmaktadır. Bunun nedeni 
daha az vasıf isteyen sektörlerde istihdam edilmeleridir.  

• Emek piyasasında ilk kez iş arayanlarında kayıtdışı sektörde çalışma eğilimleri vardır. Kayıt dışı 
çalışanların içinde kadın işgücünün de yoğun bir şekilde olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. 

Türkiye'de kayıt dışılığın en yaygın olduğu alan tarımsal faaliyetlerdir. Kentsel istihdamda ise belirli 
faaliyetler ve çalışma biçimleri kayıtdışı çalışma açısından önemlidir. Kayıt dışı çalışmanın yoğun olduğu 
diğer sektörler şunlardır;  (Güloğlu ve Korkmaz, 2003: 55) 

 

• İnşaat, altın, döviz işlerinde çalışanlar, 

• Beslenme, barınma ve eğlence dünyasında çalışanlar, 

• Ulaştırma sektöründe şoför, muavin, yazıhane ve okul servislerinde çalışanlar, 

• Otopark bekçileri, hizmetçiler, bakıcılar, özel hemşireler, özel hizmet şoförleri, 

• Terzi, berber, kunduracı, manav, çırak ve kalfaları, 

• Sebze, meyve, hububat, oto ve emlak komisyoncusu çalışanları, 

• Ticarethane çalışanları, kuyumcu imalathaneleri, atölye çalışanları, tezgahtarlar, pazarcı çalışanları, 
oto yıkayıcıları, tamirci çırak ve kalfaları, döviz ayakçıları, çiçekçi çalışanları, gazetece dağıtıcıları, 
hurdacı çalışanları, aktif pazarlamacılar, 

• Ev işlerinde imalat faaliyetlerinde bulunan ütücüler, örücüler, nakışçılar, oyacılar, işlengiciler, 
montajcılar, işportacılar, gezici çalışanlar ve su dağıtıcıları, evde bilgisayar veya daktilo ile evde yazı 
işleri yapanlar, evlere temizliğe gidenler, işportacılar, seyyar satıcılar, ayakkabı boyacıları vb. 
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Tablo 1: Kayıt Dışı İstihdamın Yıllara ve Sektörlere Göre Dağılımı 

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Verileri (2017). 

 
Tablo 1’ye göre kayıt dışı istihdamı sektörlere ve yıllara göre incelediğimizde 2002 yılında en yüksek kayıt 
dışı oranının tarımda görüldüğü ancak 2016 yılına baktığımızda tüm sektörlerin gerilediği sadece inşaat 
sektöründe %2’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.  

3. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ 

Türkiye’de kayıt dışı İstihdama yönelik olarak başvurulan yöntemleri üç ana başlıkta incelenebilmektedir: 

3.1.Çalışmaları İlgili Kamu İdarelerine Hiç Bildirilmeyenler 

Kayıt dışı istihdamın en çok bilinen türüdür. Çalışanların hiçbir şekilde kamu idarelerine bildirilmemesidir. 
Bu durumda çalışanlar tamamen sosyal güvencelerinden yoksun bırakılmaktadırlar. Çalışmaları ilgili kamu 
idarelerine hiç bildirilmeyenleri, kendi iradeleri ile kayıt dışında çalışan ve kamu idarelerine 
bildirilmeyenler ile işverenleri tarafından çalışmaları hiç bildirilmeyenler şeklinde iki ana başlığa ayırarak 
inceleyebiliriz (Karaarslan, 2010: 26). 

3.1.1. Kendi İradeleri ile Kayıt Dışında Çalışanlar 

Çalışanlar arasındaki bazı gruplar, işverenleri istese dahi Sosyal Güvenlik Kurumuna ve/ veya vergi 
dairelerine belirli nedenlerle kayıt olmak istememektedirler. Kayıt olmak istememenin altında, bazı 
durumlarda ekonomik hak kayıpları, bazı durumlarda da, yabancı kaçak işçilerde olduğu gibi, sınır dışı 
edilme gibi daha önemli sonuçlar çıkma ihtimali gibi nedenler bulunmaktadır. Kendi iradeleriyle kayıt 
dışında çalışanları, yabancı kaçak işçiler, çocuk işçiler, SGK’dan çeşitli adlarla aylık ya da gelir elde edenler 
ve İşsizlik geliri elde edenler şeklinde sıralayabiliriz (Karaarslan, 2010: 26). 

3.1.2. İşverenleri Tarafından Çalışmaları Hiç Bildirilmeyenler  

Kayıt dışı çalışmanın en ciddi ve en yaygın olan,  işverenleri tarafından kamu kuruluşlarına bildirilmeyen 
çalışanlardır. İstihdam üzerindeki mali yükün çok yüksek olması, yüksek işsizlik, işyerlerinin 
kurumsallaşmaması, denetim ve otomasyon yetersizlikleri ve çalışanların haklarını arama konusundaki 
yetersizlik ve eğitimsizlikleri nedeniyle işverenler çalışanları SGK’ya bildirmeme eğilimindedir (Karaarslan, 
2010: 41).  

YILLAR TARIM TARIMDIŞI SANAYİ HİZMET İNŞAAT GENEL 

2002 90,14 31,74 36,4 29,19 _ 52,14 

2003 91,15 31,55 36,43 29 _ 51,75 

2004 89,9 33,83 37,28 31,96 _ 50,14 

2005 88,22 34,32 38,11 32,27 _ 48,17 

2006 87,77 34,06 38,12 31,88 _ 46,97 

2007 88,14 32,34 35,51 30,63 _ 45,44 

2008 87,84 29,76 31,61 28,77 _ 43,5 

2009 85,84 30,08 3343 28,4 _ 43,84 

2010 85,47 29,06 32,68 27,11 _ 43,25 

2011 83,85 27,76 31,5 25,71 _ 42,05 

2012 83,61 24,51 27,89 22,73 _ 39,02 

2013 83,28 22,4 25,23 20,9 _ 36,75 

2014 82,27 22,32 20,86 21,09 _ 34,97 

2015 81,16 21,23 19,13 20,05 35,58 33,57 

2016 82,09 21,72 20,2 20,35 37,76 33,49 
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3.2.Çalışmaları Eksik Bildirenler 

Kayıt dışı istihdamın başka bir şekli olan çalışmaları eksik bildirme, işveren tarafından çalışan sosyal 
güvenlik kurumuna bildirmekte fakat çalışmaları gün veya ücret olarak eksik bildirilmektedir. Çalışmaları 
eksik bildirme şekilleri; gün olarak eksik bildirme, deneme süresini bildirmeyenler, bir kamu kurumuna 
kayıtlı olup diğerine kayıtlı olmayanlar, ilk işlerinden dolayı kayıtlı olup diğerinde kayıtlı olmayanlar ve 
çalışmaları ücret olarak eksik bildirilenler olarak sınıflandırabiliriz. 

3.3. Mevzuatın Kayıt Dışında Bıraktığı Çalışanlar 

Vergi mevzuatında genellikle sosyal amaç gözetilerek kendilerine muafiyet tanınan kişiler, sosyal sigorta 
mevzuatı açısından prim ödeme güçlerinin olmaması veya çalışmalarının hizmet akdi çerçevesinde 
değerlendirilmemesi nedenlerle kapsam dışında tutulmuştur. 
Sosyal güvelik mevzuatı, bazı çalışanları kapsam dışında bırakmaktadır. Kapsam dışında bırakmanın 
nedenlerini başında tarımda ve işlerinde süreksiz çalışanların kayıt altına alınma zorunluluğu 
bulunmaktadır. Öte yandan bazı kişilerin çalışmalarının hizmet akdi içerisinde değerlendirilmemesi de bu 
kişilerin çalışmalarının 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunu’nun 6.maddesine göre sosyal güvenlik dışında 
kalmasına neden olmaktadır. 

3.4. Standart Dışı Çalışmalar 

Standart dışı çalışmalara, evde çalışma ve tele çalışma örnek verilebilir. Evde çalışanlar; bir işyerine bağlı 
olmadan gelişen teknoloji ile birlikte işini evde yapan çalışanlardır. Kayıtdışı istihdamın bir yandan 
artmasına neden olmaktadır. Evde çalışma biçimi işverenin denetimini kısıtladığı için çalışanlara cazip 
gelmektedir.Günümüzde gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelerde uygulanan standart dışı çalışma 
şekilleri arasında tele çalışma özel öneme sahiptir. Tele çalışma çok farlı şekillerde tanımlanabilmektedir. 
ILO 1990 yılında tele çalışmayı ‘’işyeri merkezinden uzak bir mekânda, işyerindeki işçilerinden ayrı yapılan 
ve yeni teknolojilerin bu ayrılmayı iletişim olanakları sağlayarak temin ettiği bir çalışma şekli olarak 
tanımlamıştır. AB bir tanımda tele çalışmayı ‘’işçiler, kendi hesabına çalışanlar, ev işçileri tarafından, tümü 
veya önemli bir bölümü müşteriden, işverenden, geleneksel işyerinden uzakta bir mekânda yapılan, yeni 
bilgi teknolojileri ve telekomünikasyonun etkin biçimde kullanıldığı çalışma şekli’’ olarak belirtmiştir 
(Yılmaz F. , 2009: 50). 

Şekil 1: Çalışma Biçimlerine Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları (%) 

 
Kaynak; TÜİK (2017) İşgücü İstatistikleri. 

4.KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN NEDENLERİ 

Sanayi Devrimi ile birlikte oluşan makineleşme süreci sonucu kol gücünün yerini makinelerin alması, 
emeğin işsizlik süreci yaşamasının başlangıcını temsil etmektedir. Sanayileşmenin yoğun olarak 
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yaygınlaştığı bölgelere işgücünün kayması, artan emek arzını beraberinde getirmiş, bu durum ise işçi 
ücretlerine olumsuz bir şekilde yansımıştır (Aydın, 2013: 785). 

Türkiye’de özellikle 1950 yılından sonra hızlanan köyden kente yaşanan göç, kentlerde ihtiyaç duyulan 
işgücünü oluştursa da emek arzının fazlalığının işsizliği beraberinde getirmesi ve kayıt dışılığa itmesi 
olumsuz olarak değerlendirilmesine sebep olmaktadır. Tarımdan kopartılan geniş kitleler sanayi ve hizmet 
sektöründe güvenceli olarak çalışma imkanı bulamamışlardır. Böylece tarımsal nüfus azalırken, işsizlik ve 
kayıt dışılık önemli ölçüde artmıştır. 1980 sonrası oluşan yeni piyasa sistemine uyum çabaları kayıt dışılığın 
derinleşmesine neden olmuştur. Bu dönüşüm içinde gelir dağılımı da adaletli bir biçimde olmamıştır 
(Erdoğdu, 2013: 155). 

Gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerin en önemli sorun alanlarından birini teşkil eden kayıt dışılık ile ilgili 
yapılan pek çok teorik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar genel bir çerçeve oluşturulacak olursa iktisadi 
ve sosyal nedenler olarak değerlendirilebilmektedir. 

4.1. İktisadi Nedenler 

4.1.1. İşsizlik 

Kayıt dışılığın en önemli nedeni olarak kabul edilen işsizlik, köyden kente yaşanan göç ile işletmelerin 
yoğun olduğu bölgelere gelen işgücünün vasıflarının bu bölgelerde aranan düzey ile uyuşmaması çalışma 
hayatında kayıt dışı sektörde bulunmalarına sebep olmuştur. Dolayısıyla kentte yoğunlaşan işgücüne 
ekonomik kriz dönemleri eklendiğinde, çalışmayı arzulayan çok sayıda işsizin kayıt dışı işlerde iş imkanları 
bulmaları bu sektörde yer edinmelerine yol açmıştır (Yereli ve Karadeniz, 2004: 88). 

4.1.2. Enflasyon 

Özellikle 1970 yılından itibaren yüksek enflasyon görülmesi, ücretlerin yetersiz olması, istihdamda olan 
bireylerin bir başka işte kayıtsız olarak çalışmalarını gerekli kılmıştır. Yüksek enflasyonun etkilerinin 
işverenler üzerinde açtığı olumsuzluk ise vergi ve prim gibi mali yükümlülüklerdir. İşverenlerin genellikle 
bu yükümlülükleri ödemek istememeleri, işgücünün kayıt dışı olarak çalışmasına yol açan bir başka 
etmendir. Ayrıca işletmelerin mali yüklerini en aza indirmek adına ucuz işgücünün olduğu bölgelere 
üretimi kaydırmalarıbulundukları ülkede işsizliği arttırmaktadır (Yereli ve Karadeniz, 2004:89). 

4.1.3. Küçük Ölçekli İşletmelerin Ağırlığı 

İşgücü piyasasının durumu açısından bakıldığında; kırda tarım sektörü ağırlıkta iken kentte sanayi 
sektörünün ağırlığı söz konusu olmuştur. Büyük ölçekli işletmeler, piyasada genellikle resmi olarak yer 
alırken, küçük işletmeler resmi olarak var olsalar bile genellikle gayri resmiişçi istihdam 
ettikleribilinmektedir. Türkiye piyasasında yaygın olarak küçük ölçekli işletmeler bulunmakta ve ücretli 
çalışan kesim sınırlı düzeyde yer almaktadır. İşgücü piyasası esnek yapıdadır. Ayrıca küçük ölçekli 
işletmelerin bir kısmının gayri resmi olması, denetim eksikliği gibi nedenler kayıt dışı olarak işletmelerin 
varlığını devam ettirmektedir (Toksöz ve Özşuca, 2002:30). 

4.1.4. Gelir Dağılımı 

Bir ülkede, belirli bir dönemde elde edilen milli gelirin bireyler, toplumsal gruplar, bölgeler veya üretim 
öğeleri arasında dağılımına gelir dağılımı denilmektedir. Gelir dağılımının bireylere adil bir şekilde 
dağıtılamaması ise gelir eşitsizliği anlamına gelmektedir. Gelir dağılımını etkileyen pek çok faktör 
bulunmakla birlikte bu faktörlerden olan yoksulluktan daha geniş bir kesimi içine almaktadır. Gelir 
dağılımı, nüfusun tümüne ait dağılımı ifade ederken yoksullukla arasında artı yönde bir ilişki de söz 
konusudur. Gelir dağılımındaki eşitsizlik arttıkça yoksulluk düzeyi de artmaktadır (Aktan ve Vural, 2002: 
2). Yoksulluk düzeyi arttıkça da kayıt dışı sektöre eğilimleri artmaktadır.  
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4.2. Sosyal Nedenler 

Ülkelerin demografik yapısı, yaşanan göç hareketleri, çarpık kentleşme, farklılışan çalışma biçimleri, 
eğitimin yapısı, işgücünün niteliği gibi nedenler kayıt dışılığın sosyal boyutunu teşkil eden faktörler olarak 
sayılabilmektedir. 

4.2.1. Göç ve Çarpık Kentleşme 

Sanayi devrimi sonrası kırdan kente doğru artan göç hareketlerinden farklı olarak, küreselleşme süreci ile 
birlikte teknolojide yaşanan gelişmeler sonucu iç veya dış göç hareketlerinde artış yaşanmıştır. 
İktisadi nedenler içerisinde bahsettiğimiz gibi, kırda ağırlıklı sektörü oluşturan tarım sektöründe 
makineleşmenin yaygınlaşması ile tarımda işsizleşen emek gücünün özellikle 1950-1980 yılları 
arasındakentleşme süreci yaşadığından veişgücünün kentlere kaydığından bahsedilmişti. Bu 
durumunsosyal yansıması olarak; kırdan gelen işgücü ise sanayinin getirdiği ucuz işgücü olarak yer almıştır. 
Emeğin maliyetini düşürmek için bir yandan da gecekondu oluşumuna zemin hazırlanmıştır (İpek, 
2014:172). 
Cazibe merkezi olarak görülen kentlere göç ile çarpık kentleşme ve gecekondulaşma yaşanmıştır. Kentlere 
gelen işgücünün işsiz kalması, bu kişilerin iş arama süreçlerinde bazı iş kollarına olan talebi artırırken bazı 
iş kollarının ise yok olmasına neden olmuştur. Bu durum kayıt dışı istihdama sebebiyet vermiştir. Şehirlere 
göçle beraber sağlık, eğitim ve istihdam alanlarında da sorunlar yaşanmıştır (Çelik ve Güney, 2017: 226). 

4.2.2. Esnek Çalışma Biçimleri  

Kayıt dışılığın nedenlerinden biri, küreselleşme sürecinde yaygınlaşan esnek çalışma biçimleridir. Evde 
çalışma, fason işçilik, taşeronlaşma, kısmi çalışma, belirli süreli çalışma vb. kayıt dışılığın yaygın uygulama 
alanlarıdır(Erdoğdu, 2013: 155).  Bu standart dışı istihdam biçimleri normal çalışma süresinden az olmakla 
birlikte; devamlı, özel bir çalışmaya ihtiyaç duyulduğu zamanlarda kısa süreli, geçici ya da mevsimlik 
olabilmektedir. Bu tür işlerin en belirgin niteliği işletmelerde ikincil nitelikte olmasıdır. İşletmeler tam 
süreli işçilere nazaran bu istihdam biçimlerinde yer alanlara daha az önem vermekte, gerekli eğitimden ve 
ücretten kaçınmaktadırlar (Güloğlu ve Korkmaz, 2003: 76-77). 

4.2.3. Denetim Eksikliği 

Kayıt dışılığın en temel kurumsal nedeni ise, denetimin ve yaptırımların yetersizliği ve etkisizliğidir. 
Denetim elemanlarının sayıca azlığı ile çalışma koşulları ve özlük haklarındaki yetersizlikler de denetimi 
zayıflatan unsurlardır. Denetim açısından önemli bir husus da sosyal taraflar ve meslek kuruluşlarının 
denetim sürecine katılmalarının sağlanmasıdır (Erdoğdu, 2013: 156). 

5. KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ 

Günümüzde gittikçe derinleşen kayıtdışı istihdam olgusu ülkeleri ekonomik ve sosyal yönden oldukça 
olumsuz etkilemektedir. Enformelliğin gittikçe formel yapının yerini alması beraberinde de birçok sorunu 
meydana getirmektedir. Bireyler kayıtlı, güvenceli, sigortalı ve ücret yönünden daha olumlu şartlarda 
çalışmak yerine kayıtdışı çalışmayı tercih etmekte ve hayatında olması gereken pek çok haktan mahrum 
kalmaktadır. Kayıtdışı çalışan bireyler sağlık güvencesinden, sigortadan, temiz ve güvenilir işlerden, 
güvenceli işlerden ne yazık ki yoksun kalmaktadır.  Kayıtdışı istihdam ile mücadele etmek için çeşitli 
yöntemler, stratejiler ve yasal düzenlemeler yapılmıştır.  

5.1.Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Geliştirilen Stratejiler ve Yöntemler 

5.1.1. Mevcut Sistemin Değiştirilmesi 

Kayıt dışı istihdamın oranının yüksek olduğu ülkeler de,  sosyo-ekonomik sistemin kendisi kayıt dışı 
istihdama neden oluyorsa, ülkedeki bu oranın azaltılması için öncelikli olarak yapılması gereken, mevcut 
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sosyo-ekonomik sistemin değiştirilmesidir. Bunu uygulayabilmek içinde izlenmesi gereken politikalar 
aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Tunç 2007: 52).  

 

• İstihdama İlişkin Mali Yüklerin Azaltılması, 

• Bürokratik İşlemlerin Azaltılması, 

• İşgücü Piyasasının Esnekleştirilmesi  

5.1.2. Kayıtlı Sisteme Girişe Zorlama 

Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarında atılması gereken bir diğer önemli adım ise, kurallara uyma 
konusundaki isteksizliği ve eksikliği gidermek ve kayıt dışı işçi istihdam eden işletmeleri kayıtlı sisteme 
girişe zorlamaktır. Bu adımı atmak için izlenmesi gereken politikalar aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir 
(Tunç, 2007: 57). 

• Denetimin Etkinleştirilmesi 

• Kamu Kurum ve Kuruluşları Arasında Koordinasyonun Artırılması 

• Cezaların Caydırıcı Kılınması 

• Sendikalaşmanın Desteklenmesi  

5.1.3. Çalışanların ve İşverenlerin Bilinçlendirilmesi 

ÇSGB tarafından hazırlanan kayıtdışı istihdamın işçiler üzerindeki olumsuzluklarını içeren bilgi broşürleri, 
işçilere daha İŞKUR'a ilk başvuruları sırasında verilmelidir. Tüm çalışanlara sigortalılık bilincini aşılamak 
amacıyla özellikle organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yetkililer tarafından eğitimler 
verilmelidir. Verilen eğitimlerde, sigortalı çalışmanın; çalışana, çalıştırana, aile fertlerine ve devlete 
sağladığı yararlaraktarılmalıdır. ÇSGB, aynı şekilde şehrin  caddelerine, küçük atölyelerin ağırlıklı olduğu 
bölgelere afişler asmalı, televizyonlara kayıtdışı çalışmanın sakıncalarını ve yararlarını anlatan "kamu 
spotları" vermeldir. İşverenlerin kayıt dışı çalışıtırmaları sonucunda çeşitli cezalara maruz kalacaklarını 
bildiren reklamlar gösterilmelidir  (Mahiroğulları, 2017: 561). 

5.1.4. İşgücü Yetiştirme Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması 

İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu işgücünü oluşturmak ve işsizlere çeşitli meslekler kazandırarak onların 
iş piyasasına girmelerini sağlamak için Türkiye İş Kurumu tarafından meslek edindirme ve geliştirme 
kursları verilmektedir. Mesleki eğitim kursları; işsizlik ve istihdam konularında çeşitli uygulamalar sunmalı 
ve işsizlerin istihdam edilmesini sağlamalıdır. Genelde kayıt dışı çalışmaya yönelen işgücünün eğitim 
seviyesi düşük olmaktadır. Bu nedenle de İŞKUR bünyesinde düşük eğitimlilere yönelik programlar 
konulmalı ve ihitiyaç sahibi olan işsizlerin istihdam edilmesinde dikkat edilmelidir. Adı geçen bu işgücü 
yetiştirme programlarına, Girişimcilik programları, Staj programları, Toplum yararına çalışma programları 
örnek verilebilir. Yetiştirilen işgücünün yeni çağa ayak uydurabilmesi, yeniliklere açık olması ve yaratıcı 
fikirlerle iş piyasasına katkısının daha verimli olması için işgücü yetiştirme faaliyetlerinin önemi büyüktür. 
Doğru yetişen bir işgücü aynı zamanda kayıt dışı çalışmayıda tercih etmeyen bir işgücünün oluşturulmasına 
zemin hazırlayacaktır  (Kamalıoğlu, 2014: 193). 

5.1.5. Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi (KADİM)  

Kayıt dışılığın emek piyasasına yönelik bir denetim projesi olan ve 4 Ekim 2006 yılında yayınlanan Baş-
bakanlık Genelgesi ile yürürlüğe giren “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Projesi’ ’kayıt dışı 
istihdamın yoğun olduğu sektörlere ve bölgelere yönelik yoğun denetimler ve bilgilendirici projeler içeren 
kapsamlı bir stratejik plandır. Bu proje özellikle kayıt dışı istihdamı ve özellikle yabancı kaçak işçi 
istihdamını önlemeyi amaçlamaktadır. “Kadim projesi ile “kayıt dışı istihdam “la mücadele resmi olarak 
başlatılmış bulunmaktadır”. Proje kapsamındaki faaliyetleri dört ana alanda gruplandırmak mümkündür  
(Erdinç, 2015: 45). 
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• Etkin denetim,  

• Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri,  

• Mevzuat değişiklikleri,  

• Bürokratik engellerin kaldırılması.  

6.EĞİTİM VE YAŞ DURUMU, TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİLERİNE GÖRE KAYITDIŞI 
İSTİHDAM ORANLARI 

6.1. Eğitim Durumuna Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları 

Şekil 2 : Lise altı ve lise üstü eğitim durumuna göre kayıt dışı istihdam oranları 

 
 Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri (2017) 

Şekil 2’de eğitim durumuna göre kayıt dışı istihdam oranları verilmiştir.  Bu grafiği incelediğimizde okuma 
yazma bilmeyenlerin oranı %88, yüksek öğretim ise %6 olarak belirlenmiştir. Kayıt dışı istihdam oranının 
büyük bir paydasını okuma yazma bilmeyen ve lise altı eğitimliler oluşturmaktadır.  

6.2 Yaş Gruplarına Göre Kayıt Dışı İstihdam Oranları  

Şekil 3 :  15-55 yaş aralığı kayıt dışı istihdam oranı 

 
Kaynak TÜİK 2017 İşgücü İstatistikleri (2017) 

TÜİK 2017 işgücü istatistiklerine baktığımızda kayıt dışı çalışma ortalamasına bakacak olursak en yüksek 
istihdamın 55 yaş üstü olduğunu görmekteyiz. 15-24 yaş gruplarının %45, 25-34 yaş gruplarının %20, 35-
54 yaş gruplarının kayıt dışı istihdamın %30’unu oluşturduğunu görmekteyiz. 

7. ARAŞTIRMA 

7.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, her geçen gün gittikçe derinleşen enformel sektörün, 12 - 18 yaş arası çocuk işçiler 
üzerindeki etkisini Edirne ilinde ortaya koymaktır. Edirne ilinin incelenme sebebi ise; diğer şehirlere oranla 
nispeten küçük bir şehir olması ve birincil ilişkilerin daha baskın olduğunun düşünülmesidir. 
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7.2. Araştırmanın Örneklemi  

Araştırmanın örneklemi Edirne ili ve Uzunköprü ilçesinden seçilmiştir. Edirne ilinde ve Uzunköprü ilçesinde 
yapılan araştırmada denekler rastgele seçilmiştir. Bu bağlamda 15 çocuk işçiyle sanayi, inşaat, gıda gibi 
farklı sektörlerde görüşülme sağlanmıştır. 

7.3. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak, Türk Medeni Kanunu’nda çocuk olarak kabul edilen 18 yaş 
altı çocuk işçiler ile önceden hazırlanmış soru kağıtlarıyla tesadüfi metod yöntemi kullanılarak yüz yüze 
görüşme yapılmıştır.   

7.4.Bulgular 

7.4.1. Cinsiyet 

 
 

Yapılan araştırma cinsiyet bazında ele alındığında; 15 çocuk işçiden 5 tanesi kız, 10 tanesi erkektir.  

7.4.2. Yaş 

Tablo: 1 Araştırmadaki Çocukların Yaş Durumu 

Alan araştırmasında çocukların yaş aralıklarına bakıldığında; en küçük çocuk işçinin yaşı 12, en büyük çocuk 
işçinin yaşı ise 18dir. 
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7.4.3. Eğitim Durumu 

Şekil 1:  Araştırmadaki Çocukların Eğitim Durumu 

 
 

Araştırma kapsamındaki kişilerin 7si okurken çalışmakta, 8i de okumamakta sadece çalışmaktadır. Hem 
okuyup hem çalışan işçilerin çalışmalarında herhangi bir aile baskısının olmadığı, kendi istekleri ile 
çalıştıkları tespit edilmiştir. 

7.4.4. Araştırmadaki Çocukların Mesleki Dağılımı 

Şekil 2 : Çalışan Çocukların Mesleklere Göre Dağılımı 

 

 

7.4.5. İşe Başlama Süreleri 

Tablo: 2 Çocukların İşe Başlama Süreleri 

ÇOCUK SAYISI BAŞLAMA SÜRESİ(önce) 

2 1 HAFTA 
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1 2 HAFTA 

2 2 AY 

2 6 AY 

1 10 AY 

1 1 SENE 

1 2 SENE 

3 3 SENE 

1 4 SENE 

1 5 SENE 

7.4.6. Ücret Durumu 

15 çocuğun aldıkları ücret çeşitlerine bakıldığında; 4 çocuk haftalık, 8 çocuk günlük ve 2 çocuk aylık olarak 
ücret almaktadırlar. 1 çocuk işçide ücretsiz aile işçişi olarak çalışmaktadır. 15 çocuğun hepsi aldıkları 
ücretleri hem kendileri hem de aile bütçesine katkı amaçlı harcadıklarını belirtmişlerdir.  

7.4.7 Çalışma Nedenleri  

Çalışan çocukların genel olarak çalışma nedenleri arasında büyük çoğunluğu aileye yardım etmek ve destek 
olmak amacıyla, bazıları borcu olduğu için, bazıları okul harçlığı için, bazıları da çalışmayı sevdikleri ve 
meslekte ilerlemek için çalışma hayatında yer aldıklarını dile getirmiştir.  

7.4.8. İş Sağlığı ve Güvenliği 

Çocukların hemen hepsi iş güvenliği kavramının ne olduğunu bilmemekte ve iş güvenliği tedbirlerinden 
yoksun olarak çalışmaktadır. Onlara iş güvenliğiniz var mı şeklinde soru yöneltildiğinde; “ Hayır, yok.” 
olarak cevapladılar. Görüşülen çocuklardan sanayide çalışan bir kişi iş güvenliği tedbirleri alınmadığı için 
bir iş kazasına uğradığını belirtmiştir.  

7.4.9. Sosyal Güvence 

Görüşülen çocuklara Sosyal Güvenlik Kurumu’na kayıtlı olup olmadıkları sorulduğunda, 15 çocuk işçinin de 
verdiği cevap “ 18 yaşımızı doldurmadığımız için sigortamız yok” şeklindedir. Ancak buradaki en büyük 
sorunun, 15 yaşını doldurmuş çocukların yasal olarak sigorta kapsamına dahil edilebileceğinin bilincinde 
olmamasıdır. İşverenleri onlara bilinçli bir şekilde 18 yaşını doldurmadıkları için sigorta kapsamı dışında 
olduklarını belirtmiştir. 

8. SONUÇ  

Kayıt dışı istihdamın sonuçları değerlendirildiğinde, birçok görüşe göre olumlu ve olumsuz sonucu 
bulunmaktadır. Kayıt dışı istihdamın olumlu sonuçları; istihdamı arttırdığı, işsizliğin önüne geçtiği, 
bireylerin erken yaşta meslek sahibi olmalarını sağlayıcı yöndedir. 

Kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları ise; işçilerin, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu’nun sağladığı 
güvenceden yoksun kalmalarına sebep olabilmektedir. İlgili kurumların risklere karşı sağladığı işsizlik 
ödeneği ve yardımlardan, Anayasa’da güvence altına alınan “sosyal güvenlik” haklarından 
yararlanamamalarına ve ailelerin sosyal sigorta yardımlarından faydalanamamasına neden olmaktadır. 

Alan araştırmasının sonuçlarına bakıldığında; kayıt dışı çocuk işçiçalıştıran işletmelerde, iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına uyulmamakta, çocuk işçiler koruyucu güvenlik tedbirlerinden yoksun 
bırakılmaktadırlar.Özellikle sanayi ve hizmet sektöründe istihdam ettirilen çocuk işçiler bilinçsiz 
olduklarından ötürü işveren için daha az maliyetlidir. Çocuk işçilerin genellikle küçük ölçekli işletmelerde 
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yer aldığı tespit edilmiştir. Çocuk işçiler, iş güvencelerinden yoksun bir şekilde, çalışma süreleri uzun ve 
düşük ücret alarak çalıştırılmaktadırlar.  

Araştırma amacının en önemli unsuru olarak çocuk işçilerin eğitim hayatına devam etmeleri iken erken 
yaşta çalışma hayatına girmeleri gelecekte eğitimsiz bir neslin oluşmasına neden olabilecektir. Kayıt dışı 
istihdam eden işletmeler yeterli ve etkin denetime tabi tutulduğunda, yüksem prim ve vergi cezaları ile 
karşı karşıya kalmakta ve hatta bu durum işyerlerinin kapanmasına sebebiyet verebilmektedir. 

• Kayıt dışı çalışmanın önüne geçilebilmesi için,  

• Eğitim koşullarının daha iyi düzeye çekilmesi,  

• Meslek okullarının daha kalifiyeli çalışan yetiştirmesi ve okuldan mezun oldukları zaman iş gücüne 
katılımının kolaylaştırılması sağlanmalıdır. 

• İş yerlerinde denetimlerin daha etkin ve cezaların caydırıcı nitelikte olması kanunla 
desteklenmelidir.Kayıt dışı çalışan çocuk işçilerin istihdam politikalarıyla kayıt altına alınması ve 
oluşturulacak politikalar ile AB düzeyine gelinmesi amaçlanmalıdır. 

• İşverenler , çalışmak zorunda kalan çocuk işçiler için iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli tedbirleri 
almalı ve uygulanmasına özen göstermelidir. Kullanılan araç ve gereçlerin çocuk işçilerin yaşlarına ve 
fiziksel yapılarına uygun olmalıdır. 
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Özet: Kayıt dışı ekonomi, devletin vergi geliri üzerindeki olumsuz yansımaları nedeniyle tartışıla gelen ve güncelliğini 
koruyan bir konudur. Kapsamı itibari ile birçok sorunu içinde barındıran kayıt dışı ekonomi, tanımının yapılmasında 
dahi zorluklarla karşılaşılan bir olgudur. Kayıt dışı ekonominin dünya genelinde sürekli büyümeye meyilli yapısı, 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kapsayan önemli bir sorun haline gelmesinde etkili olmuştur. Kayıt dışı ekonomik 
faaliyetlerin geçmişe dayanan bir sürece sahip olduğu tespit edilmiş olsa da özellikle 1980’lerden sonra büyüme eğilimi 
gösterdiği düşünülmektedir. Kayıt dışı ekonomi gelişmekte olan ülkelerde etkisini çok daha fazla hissettirmektedir. Bu 
nedenle gelişmekte olan ülkeler kayıt dışı ekonominin kayıtlı ekonomi olması yönündeki çalışmalara daha fazla ağırlık 
vermektedirler. Ülkemizde de büyük bir sorun haline gelen kayıt dışı ekonomin vergisel boyutu üzerinde durulan bu 
çalışmada kayıt dışı ekonominin varlığına neden olan faktörler ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede uygulanan vergi 
politikalarının etkinliği tartışılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Politikaları, Vergi Kaçakçılığı 

 
Abstract: Informal economy, developing countries. The informal economy, which is covered by many problems within 
its scope, is a difficult situation even with its definition. The register-level economy tends to grow steadily throughout 
the world and the increasingly scarce structure becomes effective when it becomes a major problem in developing 
and developing countries. It is thought to show a tendency to grow after the 1980s. The informal economy makes its 
impact more felt in developing countries. For this reason, emerging economies are becoming more and more focused 
on the informal economy as a registered economy. In the areas of developing countries, the economy and the 
economy will weigh the effectiveness. Economy and policy effectiveness in economy and struggle will be weighed. 

Key Words: Informal Economy, Tax Policies, Tax Smuggling 

GİRİŞ  

Kayıt dışı ekonominin 1970'lerin sonunda yayımlanan ve yayımlandığı dönemde önemli etkiler yaratan 
birkaç makale ile gündeme geldiği söylense de, konu ile ilgili ilk araştırmalar 1940'lı yılların başlarına kadar 
uzanmaktadır; ancak Kayıt dışı ekonomi kavramı bilimsel olarak Gutmann'ın 1977'de yayımlanan makalesi 
ile ilgi çekmeye başlamıştır (Gediz Oral, 2015: 120). 1980'lere kadar kayıt dışı ekonomi uluslararası bir olgu 
olarak kabul edilmemiştir. Kayıt dışı ekonomiye ilişkin uluslararası ilk konferans 1983'te Almanya'nın 
Bielefeld eyaletinde yapılmıştır (Çetintaş ve Vergil, 2003: 16). Kayıt dışı ekonomi, istatiksel yöntemlerle 
tahmin edilemeyen ve GSMH hesaplamalarında kullanılmayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetler, bir başka 
değişle kayıtlara girmeyen ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Benlikol ve Akgür, 2002: 13). 
Kayıt dışı ekonomi ile ilgili birçok tanımlama yapıldığı görülmektedir. Schneider (1986)’a göre kayıt dışı 
ekonomi, katma değere katkı sağlayan ve millî muhasebe geleneklerine göre millî gelire dâhil edilmesi 
gereken, fakat hâlihazırda kaydedilmemiş bulunan tüm ekonomik faaliyetlerdir (Karagöz ve Erkuş, 
2009:128). 

Kayıt dışı ekonomi, ortaya çıkışı itibarıyla büyüklüğünün tespit edilmesi güç olan bir alandır. Zaman 
içerisinde farklı yöntemler vasıtası ile büyüklüğü tahmin edilmeye çalışılmıştır. Kayıt dışı ekonominin 
tahmininde kullanılan yöntemleri doğrudan, dolaylı ve karma tahmin yöntemleri şeklinde incelemek 
mümkündür. Dolaylı tahmin yöntemleri kayıt dışı ekonominin ölçümünde en sık kullanılan yaklaşımdır 
(Aydıner Avşar ve Alvan Bozdereli, 2012: 58). Kayıt dışı ekonomi faaliyetleri arasında yasal olan ve olmayan 
ayrımı yapıldığı gibi, parasal ve parasal olmayan ekonomik faaliyet ayrımına gidildiği görülmektedir. 
Ekonomik faaliyetlerden kayıtlı olanlar dışında kalan tüm faaliyetler kayıt dışı ekonominin kapsamı 
içerisinde değerlendirilmektedir. Kayıt dışı ekonominin faaliyet türleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 1: Kayıt Dışı Ekonomi Faaliyet Türleri 

Faaliyet 
Türleri 

Parasal İşlemler Parasal Olmayan İşlemler 

Y
A

SA
L 

O
LM

A
Y

A
N

LA
R

 

• Çalınmış eşya ticareti, 

• Uyuşturucu üretimi ve ticareti,  

• Fahişelik,  

• Kumar,  

• Kaçakçılık vb. 

• Uyuşturucu,  

• Kendi kullanımı için uyuşturucu üretimi vb., 

• Çalıntı eşya ve kaçakçılık ürünlerinin takası,  

• Bireysel ihtiyaç için hırsızlık  

Y
A

SA
L 

O
LA

N
LA

R
 

Vergi Kaçırma Vergiden Sakınma Vergi Kaçırma Vergiden Sakınma 

• Yasal mal ve  
   hizmet üretimi      
   çerçevesinde kendi     
   çalışmasından elde  
   ettiği; ücret, maaş vb.     
   gelirleri göstermeme 

• Çalışanları az  
   gösterme 
 

• Ödemeleri düşük  
   gösterme vb. 

• Yasal mal ve hizmet  
   değişimleri 

• Kendi işlerini  
   kendisi yapma veya  
   komşu ve   
   benzerlerinden 
   yardım alma 

Kaynak: (Bal, 2004: 171). 

1. TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİSEL BOYUTU 

Kayda girmeyen ekonomik faaliyetlerin neden olduğu kayıt dışı ekonomi dünya genelinin ortalama % 31,2 
olarak hesaplanmaktadır (Schneider, 2012: 64). Türkiye’de kayıt dışı ekonomi çoğunlukla vergi dışı kalan 
ekonomi olarak anlaşılmaktadır (Benlikol ve Akgür, 2002: 13). Türkiye’de kayıt dışı ekonomi kavramının 
tartışmaya açılması 1980’li yılların sonlarından itibaren gündeme gelmiştir. Türkiye’de ilk kez kayıt dışı 
ekonomi kavramını gündeme getiren ve kayıt dışı ekonomi alanında çeşitli çalışmalar yürüten Prof. Dr. 
Osman ALTUĞ, vergisel anlamda kayıt dışı ekonomiyi: “Vergi kaçırma veya vergiden kaçınma güdüsü ile 
vergi idaresinin bilgi alanı dışında bırakılmış faaliyetler bütünüdür” (Altug 1999: 48) şeklinde tanımlamıştır.  

Türkiye’de 2008-2010 ile 2011-2013 yıllarını kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem 
Planı” ve 2015 yılını kapsayan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı” hazırlanmıştır. 
Hazırlanan eylem planlarında kayıt dışı ekonomiye ilişkin “Hesap Uzmanları Kurulunca” yapılan 
ölçümlerde, Türkiye’de 1998–2004 yıllarında kayıt dışı ekonominin GSMH’ya oranının %26–37 arasında 
değişmekte olduğu ve en yüksek kayıt dışılık oranının %37 ile 1998 yılında gerçekleştiği, en düşük kayıt 
dışılık oranının ise %26,5 ile 2014 yılında gerçekleştiği bilgisine ulaşılmaktadır (Gelir İdaresi Başkanlığı, 
2009:7) Yurdakul (2008: 210), basit parasal oran yöntemiyle yapmış olduğu hesaplamada 1985-2006 
dönemlerinde kayıt dışı GSMH’nin kayıtlı GSMH’ye oranının ortalama %33,26 olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
2000 yılında kayıt dışı ekonomi %31,57, 2006 yılında ise bu oran %51,15’ dir. Yine Demir ve Küçükilhan 
(2013: 39), Türkiye genelinde 1597 vergi mükellefini kapsayan ve yüz yüze anket tekniğini kullandıkları 
çalışmalarında “Size göre, ülkemizde ekonomik faaliyetlerin ne kadarı kayıt dışında yürütülmektedir?” 
sorusuna verilen cevaplardan çıkan sonuçta ankete katılan mükelleflere göre ekonomik faaliyetlerin 
yaklaşık %41’i kayıt dışı yürütülmektedir. 

Avrupa ülkelerindeki kayıt dışı ekonominin GSYH’ ya oranı en yüksek olan üç ülke sırası ile (%30,6) 
Bulgaristan, (%28) Romanya ve (%27,8) Türkiye’dir.(Schneider, 2015:4) Kayıt dışı ekonomi ile ilgili Medina 
L. ve Friedrich S. (2017)’ın 158 ülkeyi kapsayan araştırmalarında ise ülkelerdeki kayıt dışı ekonominin 
tahmini büyüklüğünü belirlemişlerdir. Türkiye deki kayıt dışı ekonomi ortalaması %32’dir ve OECD ülkeleri 
arasında en yüksek kayıt dışı ekonomi değerine sahip ülke olarak dikkat çekmektedir (Medina ve Friedrich 
2017: 24-30).  

 

 

 

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2015kayitdisi.pdf
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Tablo 2: Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Vergisel Boyutları (1990-2005) 

Yıl Kayıt Dışı Para 
Paranın 
Dolaşım 

Hızı 

Kayıt Dışı 
Ekonomi 

Kayıt Dışı 
Ekonomi 
GSYH % 

Vergi Kaybı 

Vergi 
Kaybı 
GSYH 

% 

1990 3.476.154,90   5,83   20.275.727,55   3,44   2.317.646,07   3,01   

1991 1.780.193,60   5,50   9.791.606,01   11,23   1.213.823,72   9,05   

1992 2.441.420,80   5,86   14.309.303,08   13,08   1.836.006,48   10,19   

1993 4.321.362,60   7,18   31.033.859,96   10,73   4.106.201,79   8,11   

1994 19.792.927,20   6,37   126.037.739,20   5,06   19.053.958,30   3,35   

1995 33.929.064,00   6,42   217.967.059,60   5,77   30.089.876,70   4,18   

1996 27.493.994,20   5,17   142.129.850,40   16,57   21.294.653,30   11,06   

1997 7.356.440,00   5,20   382.609.790,80   12,62   61.771.590,51   7,47   

1998 101.666.462,20   4,73   480.590.409,40   17,12   82.872.065,80   9,93   

1999 580.207.060,30   3,59   2.081.438.092,00   5,78   393.572.582,00   3,05   

2000 657.389.157,00   4,02   2.641.699.262,00   6,99   557.459.852,00   3,31   

2001 2.404.570.717,00   3,94   9.464.791.073,00   2,74   2.131.028.064,00   1,22   

2002 352.714.626,30   4,47   1.576.671.514,00   25,28   341.850.194,00   11,66   

2003 173.697.228,60   4,32   750.606.137,70   67,78   177.436.572,00   28,67   

2004 1.486.987.670,00   4,01   5.957.997.667,00   10,06   1.403.460.392,00   4,27   

2005 245.524.945,60   3,17   779.488.833,30   86,73   191.107.062,00   35,37   

Kaynak: (Karagöz ve Erkuş, 2009:137). 

Kayıt dışı ekonominin birçok nedenin var olmasının yanı sıra kayıt dışı ekonomiye neden olan vergisel 
boyutun varlığı da söz konusudur. Kayıt dışı ekonomi içerisindeki vergisel boyut kayıt dışılığa neden olan 
birçok unsuru kapsamaktadır. Kayıt dışı ekonominin vergisel boyutu incelenirken vergi yükü, vergi adaleti, 
karmaşık vergi mevzuatı, vergi afları, yetersiz vergi denetimleri, vergi bilinci ve vergi ahlakı konularının ele 
alınması doğru olacaktır.  

1.1. Vergi Yükü 

Vergi kayıp ve kaçakları açısından vergi yükünün dağılımının da büyük sorun teşkil ettiğini söylemek 
mümkündür. Türkiye’de dolaylı vergilerin yani ücretli kesimden alınan vergilerin oranının dolaysız 
vergilerin oranından yüksek olması vergi yükünün belli bir kesim üzerinde kaldığını göstermektedir. Vergi 
kayıp ve kaçakları açısından vergi yükünün dağılımının da büyük sorun teşkil ettiğini söylemek 
mümkündür. Türkiye’de dolaylı vergilerin oranının dolaysız vergilerin oranından yüksek olması vergi 
yükünün belli bir kesim üzerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Yıllar itibariyle kıyaslama yapıldığında, 
Türk Vergi Sistemi’nde özellikle son 25 yılda, dolaysız vergilerden dolaylı vergilere doğru bir kayma olduğu 
ve yaklaşık 25 yıl önce dolaysız vergilerin oranı yüzde 65 dolaylı vergilerin oranı da yaklaşık yüzde 35 
civarında iken, 2004 yılı itibariyle bu tablonun tersine bir görüntü sergilediği görülmektedir. Hatta 2004 
yılında dolaysız vergilerin oranı %31, dolaylı vergilerin oranı ise %69 olarak gerçekleşmiştir. Vergi yükünü 
etkileyen başlıca faktörler; GSYH, Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH), ekonomik yapı, dış ticaret, parasallaşma, 
kayıt dışı ekonomi, kurumsallaşma ve büyük ölçekli kurumlar ve vergi idaresi olarak özetlenebilir. 
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Grafik 1: Türkiye’de Dolaylı ve Dolaysız Veriler    

Kaynak: Onuncu Kalkınma Planı Vergi 2014-2018 

1.2. Vergi Adaleti 

Vergi yükünün vergi mükellefleri arasında adil olarak dağıtılmasını içeren kavram vergi adaleti olgusunu 
ortaya çıkarmaktadır. Milli gelirden elde edilen paydaki farklılıklar bireyler arasında; düşük, orta ve yüksek 
gelirli olarak nitelendirilen sınıfların ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Vergi adaletinin 
sağlanmasına yönelik birçok fikir ortaya konulmuş olmakla birlikte, adaletli bir vergi sisteminin temelinde 
var olan iki ilkeden söz edilmektedir bunlar; fayda yaklaşımı ve ödeme gücü yaklaşımıdır. Vergi adaletinin 
sağlanmasında öncelikle bireylerin ödeme güçlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Özkan, 
2017a: 66). Ödeme gücü dikkate alınmadan uygulanacak vergisel yükümlülükler mükelleflerin vergi 
ödemelerinde zorlanmalarına ve akabinde vergisel sorumluklarına karşı isteksiz davranışlar 
sergilemelerine neden olmaktadır. Mükelleflerin vergiye yönelik isteksiz davranışları vergi kaçakçılığı veya 
vergiden kaçınma eylemleri içerisine girmelerinde önemli bir etkendir. Bu eylemleri içerisine giren 
mükellefler kayıt dışı ekonominin ortaya çıkmasında büyük paya sahiptirler.  

1.3. Karmaşık Vergi Mevzuatı 

Vergi mevzuatının yalın bir hale getirilmesi mükellefler açısından vergisel sorumluluklarını anlayabilme ve 
vergisel işlemlerde hata oranının düşmesini ayrıca mükelleflerin vergi kavramını anlayabilmelerinde etkili 
olabileceği düşünülmektedir. 1930’lu yıllardan beri Türkiye’de pek çok kesimin üstünde durduğu konu 
Türk Vergi Sistemi’nin geliştirilmesi ve modern bir vergi sistemi haline getirilmesidir. Farklı zamanlarda 
kurulan Vergi Reform komisyonları, pek çok kez vergi sistemini ya da bir kısmını gözden geçirip, yeni 
tasarılar hazırlamışlardır. Türkiye’nin sürdürülebilir bir ekonomik ve mali istikrara kavuşması için, kayıt dışı 
ekonomiyi minimize eden, vergi yükünü ekonomik ve sosyal dengeleri gösterecek şekilde adil olarak 
dağıtan kapsamlı bir vergi reformu gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütün kesimlerin katılımıyla 
hazırlanması gereken vergi reformunda, vergilerin etkin, açık, basit, etkili ve kesin olmasına özen 
gösterilmelidir. (T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2002: 11) 

1.4. Vergi Afları 

Ülkemizde 34 adet vergi af yasası çıkarılmıştır. Sık ve gereğinden fazla yapılan vergi afları uygulamalarının 
önceden tahmin edilmesi ve yine vergi affı çıkacak düşüncesi mükellefleri vergisel suçlara teşvik eden 
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başlıca etkenler arasındadır. Ülkemizde mali affın çıkarılış biçimleri de birbirinden farklılık göstermektedir. 
Şöyle ki vergi affı alanındaki düzenlemeleri üç başlık altında incelemek mümkündür. 

• Genel af yasaları içinde birkaç madde ile düzenlenen mali aflar, 

• Sadece vergi cezalarını af kapsamına alan düzenlemeler, 

• Sadece belirli vergi cezalarını af kapsamına alan düzenlemeler. 

Ülkemiz vergi konusunda en çok af düzenlemesi yapan ve uygulayan ülkelerden bir tanesidir; fakat yapılan 
onca vergi aflarına rağmen elde edilmesi hedeflenen hasılat meblağlarına ulaşılamadığı görülmektedir ve 
mükelleflerin yeni af beklentisinin vergi hasılatını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Vergi aflarıyla 
ilgili olarak ileri sürülen bir diğer görüş ise, vergisini zamanında ve dürüst şekilde ödeyen mükellefler 
üzerinde oluşturacağı eşitsizlik düşüncesidir. Ayrıca vergisini dürüstçe ödeyen bazı mükellefler, vergi 
aflarını vergi kaçakçılığına yönelik bir ödül olarak görüp kendilerinin sömürüldüğünü düşünebilirler. Bu da 
vergi uyumlarının azalmasına neden olabilir. Genel olarak bakıldığında sık ve gereğinden fazla uygulanan 
vergi aflarının mükellefeler üzerinde kayıt dışı ekonomiye neden olacak etkiler yarattığı öne sürülebilir. 
Zira vergi affı uygulanır düşüncesi ile vergisel yükümlülüğünden kaçan mükellefler ile vergi afları nedeni 
ile vergisel motivasyonu azalarak, vergiden kaçınma tutumu sergilemeye başlayan mükelleflerin kayıt dışı 
ekonominin artış göstermesinde payları oldukça büyüktür. 

1.5. Vergi Bilinci ve Ahlakı 

Devletlerce uygulanan vergi politikaları karşısında bazı mükellefler elde ettikleri kazançlarının bir 
bölümünü devletle paylaşmaktan mutsuz olmakta, bazı mükellefler ise elde ettikleri kazançlarını devletle 
paylaşmaktan mutluluk duymaktadırlar. Mükelleflerin vergiye karşı sergiledikleri tutum ve davranışları 
üzerinde, sahip oldukları vergi ahlakı ve toplumdaki vergi kültürünün gelişmişlik düzeyi etkin rol 
oynamaktadır. Toplumdaki vergi kültürü ve ahlakının gelişmesinde ekonomik ve sosyokültürel faktörler ile 
birlikte demografik faktörlerde etkilidir. Ekonomik faktörler içerisinde; vergi yükü, vergi yapısı, vergi 
adaleti, vergi afları, vergi cezaları, vergi denetimleri, kamu harcamaları ve ekonomik krizler yer almaktadır. 
Bu faktörlerin yarattığı etkiler mükelleflerin vergi kaçırma veya vergiden kaçınma eylemleri içerisinde 
olmalarına neden olabildiği gibi, vergi ödeme isteklerinde artış yaşanmasına da neden olabilmektedir. 
(Özkan, 2017b: 474). Torgler (2003) göre mükellef kavramında vergi kaçakçısını, vergi ahlakı düşük, her 
durumda vergi kaçırma yollarını arayan, ekonomik anlamda rasyonel mükellef tipi olarak 
sınıflandırmaktadır. Vergi ahlakı düşük mükellefler vergi kayıp ve kaçaklarının oluşmasında en önemli 
etkendir. Zira bu mükellefler vergi kaçırmanın yollarını arayarak vergisel sorumluluklarını yerine 
getirmezler. Bu da devletin elde ettiği vergi gelirlerinin azalmasına bir başka değişle vergi kaybına yol 
açmaktadır.  

SONUÇ 

Vergi denetimlerinin de daha etkin hale getirilmesiyle mükelleflerin denetim altına alınması ile gerek vergi 
kaçırma gerekse vergiden kaçınma durumları azaltabileceği gibi vergi denetimlerinden sonra ortaya 
çıkacak suçlara uygulanacak cezalar da caydırıcı nitelikte olmalıdır. Vergi idarelerinde çalışan personellerin 
sosyal haklarının iyileştirilmesi nitelikli denetim elemanlarının da özel sektöre geçişinin engellenmesi adına 
oldukça önemlidir. Denetim elemanlarının nitelikli ve alanında iyi bir eğitime sahip kişilerden oluşması 
verginin toplanmasını ve vergi denetimini kolaylaştıracaktır. Bu nedenle vergi denetim elemanları arasında 
özel tüketim vergisi uzmanı, gelir vergisi uzmanı gibi branşsal uzmanlaşmaya gidilmesi, denetim türüne 
göre uzman kadrodan yararlanılması doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Vergi bilincinin kazanılmasında eğitim sisteminin önemi büyüktür.  Zira küçük yaşlardan itibaren çocuklara 
vergi bilincinin aşılanmasına yönelik verilecek eğitimler mevzuatta yer almalıdır. Çocukların ileriki yaşlarda 
vergi mükellefi olacakları düşünüldüğünde vergiye bakış açıları ile verginin anlamını doğru kavramaları ve 
vergi karşısında görev ve sorumluluklarını yerine getiren, vergi bilincine ve vergi ahlakına sahip bireyler 
olarak yetişmeleri son derece önemlidir. Bu nedenle eğitim sistemimizin yapılandırılarak vergi bilinci ve 
ahlakının gelişimine öncülük edecek eğitsel disiplinle donatılması zorunluluk arz etmektedir (Özkan, 
2017b:482). 
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Vergi yükü ve vergi adaleti bakımından vergi mevzuatımızdaki dolaylı vergilerin oranının azaltılması vergi 
adaletine katkı yapmakla kalmayıp, vergi mükellefleri üzerindeki vergi yükünün azaltılmasına da katkı 
yapacaktır. Bu da vergi yükü altında ezilen kesimlerin vergi uyumunda daha barışçıl davranmasını ve 
dolasıyla vergi kayıp kaçak oranının azalmasını sağlayacaktır. Vergi aflarının vergi ödeme isteğine etki 
edecek sıklıkta yürürlüğe konulmaması gerekmektedir. Vergi mevzuatına yönelik yapılacak 
düzenlemelerde her kesimden bireyin okuduğunda kolaylıkla anlayacağı yalın ve açıklayıcı bir dil 
kullanılmalıdır. Vergi kanunlarının karmaşık olması mükelleflerin vergi uyumları üzerine etki eden başlıca 
faktörler arasındadır. Zira okunduğunda karmaşık gelen bir vergi kanunu karşısında mükellefler yanılgıya 
düşerek cezai işlemle karşı karşıya kalabilir bu da mükelleflerin vergiye karşı tepki göstermelerine neden 
olabilmektedir. Bu nedenle kanunlarında sade ve anlaşılır bir dil kullanmak düzenlenmesi vergi kayıp 
kaçağının önlenmesinde oldukça önemlidir.   
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Osmanlı İmparatorluğu’nda Çiftlikler (1848-1874): Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve 
Alemdağ Örnekleri1 

Arş. Gör. Ertuğrul ÇAM1  

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ertugrul.cam@bilecik.edu.tr  

 
Özet: Osmanlı devri çiftlikleri, ekonominin esasen tarıma dayalı olduğu devirlerde önemli birer iktisadi işletme 
örneğidir. Anadolu’da bu çiftlikler timar sistemi içinde umumi bir yekûn tutarken; İstanbul ve yakın hinterlandında 
kurulmuş olan birçok çiftlik bizzat padişaha ve saray efradına tahsis edilmiş hassa çiftliklerden oluşmakta ve Hazine-i 
Hassa İdaresi’ne bağlı olarak işletilmekteydi. Hazine-i Hassa İdaresi’ne bağlı ve müşterek idare altında işletilen bu 
çiftliklerden Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri üzerinde ayrıntılı verilerin gün yüzüne çıkarılması; güncel 
metotlarla bunların idare ve işletme faaliyetleri üzerinde istatistiki analizler yapılması bu çalışmamızın birincil amacını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Hazine-i Hassa Defterleri yardımıyla, ilgili çiftliklerde 1848 – 1874 tarihleri arasında 
meydana gelmiş olan zirai üretim faaliyetleri, hizmetkâr ücretleri ve kira gelirleri gibi iktisadi ve sosyal hayatın temel 
alanlarıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çiftliklerde, istihdam edilen idari personel için ücretli 
işçiliğin, zirai faaliyetleri yürüten söz konusu işçiler için ise ortakçılığın varlığı tespit edilmiştir. İlgili çiftliklerin piyasaya 
yönelik üretim yapmadıkları, İmparatorluk dahilindeki fabrikaların hammadde kaynaklarının temini ve bu kaynakların 
temininde sürekliliğin sağlanması amacıyla kuruldukları sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çiftlik, Hazine-i Hassa, İstanbul, Yanaşma. 

Farms in The Ottoman Empire (1848-1874): Hekimbaşı, Çavuşbaşı and 
Alemdağ 

Abstract: Farms in The Ottoman Empire are an example of an important economic business, mainly, in the period of 
the economy based on agriculture. While this farms holding an aggregate of public in timar system; many farms, 
founded in Istanbul and close to the hinterland, consist of The Hassa Farms which has been allocated to The Ottoman 
Sultan and individiuals of The Palace and they were operated based on the governance of the private Treasury of The 
Ottoman Sultan (Hazine-i Hassa). Three farms chosen between these ones (Hekimbaşı, Çavuşbaşı and Alemdağ) were 
operated under the same management integratedly with each other. The unearthing detailed data on the selected 
examples of farms; making statistical analysis on business operations with contemporary methods constitutes the 
purpose of our related study. We tried to reach the detailed information which occured between 1848-1874 about 
the basic areas of economic and social life such as agricultural production activities, rental incomes and worker’s 
wages with the help of the notebooks of the private Treasury of The Ottoman Sultan (Hazine-i Hassa). 

Key Words: Farm, Hazine-i Hassa, Istanbul, Servant. 

GİRİŞ  

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nde R.1264-1289/M.1848-1874 mali dönemleri arasında 
meydana gelen işletme faaliyetlerinin yapısı ve niteliğini ortaya koymayı hedefleyen bu çalışma, 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde  bulunan Hazine-i Hassa Nezareti Defterlerinden elde edilen veriler ışığında 
hazırlanmıştır.2 

Çalışmamıza konu olan Hazine-i Hassa defterlerinde Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’ne ait 
muhasebe ve devir teslim kayıtları bulunmaktadır. İlgili defterler, tayin edilen bir memur tarafından, ortak 
olarak yönetilen çiftliklere ait muhasebe ve devir teslim kayıtlarının kendinden sonra gelen ve tayin 

 
 
1 Bu çalışma yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Bkz. Ertuğrul ÇAM, 19. Yüzyıl’da İstanbul Çiftlikleri: Hekimbaşı, 
Çavuşbaşı, Alemdağ Örnekleri, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Tarihi Anabilim Dalı, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dnş. Yrd. Doç. Dr. Ercüment BALCI, İstanbul, 2015. 

2 Bu çalışma Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Hazine-i Hassa Defteri (HH.d..) kataloğunda yer alan 13037, 13252, 
13306, 14763, 14799, 15244, 15971, 16446, 16601, 16081, 16611, 16797, 17758, 17620, 17929, 18048, 18547, 20658, 
20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952 numaralı defterlerden elde edilen veriler ışığında hazırlanmıştır. 

mailto:ertugrul.cam@bilecik.edu.tr
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olunmuş memura takdim edilmek üzere tutulmuştur. Yani söz konusu kayıtlar birer iktisadi kayıt ihtiyacı 
veya muhasebe mantığından ziyade halef ile selef memurlar arasında hesap vermeye dönük bir araç olarak 
kullanılmıştır. Söz konusu defterlerin en başında bir girizgah bulunur ve burada çiftliklerin isimleri, idarece 
hangi kaza veya bölgeye tabi oldukları, bir önceki memurun ismi ve kaydın tutulduğu esnada hangi 
memura devrolunduğu, muhasebe kayıtlarının hangi tarihler arasını kapsadığı yer almaktadır. Girizgahtan 
sonraki bölümler ise çiftliklere göre bir sıralama içerisinde devam edecek şekilde, söz konusu çiftliklerde 
meydana gelen gelir ve giderler ayrıntılı bir şekilde kaynaklarına göre verilmektedir. Söz konusu defterlerin 
son sayfasında ise bütün çiftliklerin gelir ve giderlerinin toplamı birlikte verilerek, aynı idare altındaki 
çiftliklerin toplamında meydana gelen kar/zarar durumu hem sayısal hem de yazılı olarak kayıt altına 
alınmaktadır. Çalışmamıza konu olan defterlerin tamamı ayrıntılı bilgileri ihtiva etmemekte özet bilgiler 
sunmaktadır. Bu durum beraberinde söz konusu verilerin seri haline getirilmesinde sorun teşkil 
etmektedir. Çalışmamıza konu olan defterlerin bir kısmı ise sadece devir teslim defterleridir. Bu defterler 
ise söz konusu çiftliklerin devrolunduğu andaki mevcut hayvanat, demirbaş eşyalar ve memur dairesi veya 
köşkü hakkında ayrıntılı bilgi ve tasvirleri içeren kayıtlara sahiptir. 

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA MİRİ ARAZİLERİN TASARRUF BİÇİMLERİNDEN BİRİ 
OLARAK ÇİFTLİKLER 

Çiftlik, bir çift öküzle sürülebilecek büyüklükteki toprak parçalarını ifade etmekle birlikte Timar sistemi 
çerçevesinde bir çiftçi aileye yetebilecek büyüklükteki toprak birikimiydi ve bu toprakların büyüklüğü 
Osmanlı arazi sisteminde kanunnamelerle tesbit edilmiş olup, verim kabiliyetine göre 60-150 dönüm 
arasında değişmekteydi (İNALCIK, 1993: 313). 

Müslüman ve gayrimüslim köylüler (Reaya) ellerindeki bu çeşit toprak parçalarını tapu ile tasarruf edebilir 
ve karşılığında tayin olunmuş vergiyi (Çift Resmi), elde ettikleri mahsülün vergisi olan öşür ile birlikte 
toprağın intifa hakkı (Has, Timar, Vakıf veya Mülk) kime verilmiş ise ona ödemekle yükümlü olmaktaydılar 
(İNALCIK, 1993: 314). 

Toprağın vasfını kaybetmemesi ve çift resminin alımının sürekliliğinde bir aksama olmaması için çiftliğin 
parçalara bölünmesi yasaklanmıştı. Ancak bir çiftçi öldüğü vakit geride kalan oğullarının ortak olarak ilgili 
çiftliği tasarruf edebilecekleri, eğer iki oğlu geride kalmışssa çiftliğin ancak bunlar arasında bölünebileceği 
kanun hükümlerinde yer almaktaydı. İlgili kanun hükümlerinden bu çiftliklerin veraset çerçevesinde 
sadece iki parçaya bölünebileceğini anlamaktayız. Ayrıca bu gibi iki parçaya bölünmüş olan topraklardan 
alınan vergiler de diğer bütün çiftliklerden alınan verginin yarısı konumundadır (İNALCIK, 1993: 314). 

Reaya çiftliklerinin yanı sıra I. Süleyman (1520-1566) öncesi dönemde Bizans ve Balkan Devletlerinde 
Osmanlı öncesi bir uygulama olarak, her sipahi tasarrufuna bir çiftlik genişliğinde (50-150 dönüm) arazinin 
beraberinde bağ, çayır, meyve ağaçları ve un değirmeni ile birlikte verildiği hassa çiftliklerini görmekteyiz 
(İNALCIK, 2000: 160). Bu çiftlikler genellikle sipahi tarafından işletilmekte olup sipahi veya ailesi efradı söz 
konusu çiftlikleri istedikleri gibi kiraya verme hakkına sahiptiler; fakat reaya çiftliklerinde olduğu gibi bu 
çiftlikleri tapu ile alıp miri toprakların tasarruf hükümlerine uygun şekilde kullanamazlardı. Ancak bu 
çiftlikleri hususi bir kira mukavelesiyle kiralayabilmekteler ve söz konusu çiftliklerde meydana gelen 
kiracılık ilişkisi genellikle ortakçılık şeklini almaktaydı (BARKAN, 1980: 623). 

Vakıf ve mülk topraklardaki çiftlikler ise diğer çiftliklerdeki gibi aynı ölçülere sahip olmakla birlikte I. 
Bayezid ile II. Mehmed zamanlarında ve XVI. yüzyılda bu gibi çiftliklerin büyük bir kısmı timara çevrildi 
(İNALCIK, 1993: 314). Bu gibi uygulamalarda çiftlik bir arazi ölçüsü olmayıp padişah tarafından verilmiş bir 
şahsi mülkün (ber-vech-i mülkiyet) anlamını ifade etmekteydi. Nüfuzlu şahsiyetlere verilmiş olan mülk 
timarların gelirleri şehirde yaşayan sahipleri tarafından toplu bir meblağ karşılığı kira yoluyla (Mukataa) 
toplanır, çiftlik sahibi ise tam teçhizatlı bir askeri beslemek ve sefere göndermekle yükümlü olurdu. 
Bundan başka askeri zümre mensuplarına  yeni açılmış ziraat sahalarını doğrudan çiftlik adı altında belli 
bir toplu meblağı hükümete ödeme suretiyle verildiğini görmekteyiz. Mukataalı çiftlik adını alan bu gibi 
çiftlikler, ekilmemiş arazilerde açılmış olduğundan, sadece öşür vergisine tabi durumdaydılar. XVI. yüzyılda 
bu gibi çiftliklerin yeniçerilerin eline geçmiş olması ve sayıca hızlı bir artış göstermiş olmaları nedeniyle bu 
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dönemde hakim uygulama askeri çiftliklerin raiyyet çiftliği haline getirilmesi olmuştur (İNALCIK, 1993: 
314). 

Timar sisteminin çökmesi ve aynı dönemde meydana gelen ‘’büyük kaçgunluk’’ olarak anılan Anadolu 
köylülerinin yerlerini yurtlarını terk edip dağılmaları olayı sonucu terkedilmiş birçok çiftlik , yeniçeri ve 
diğer askeri zümreler tarafından tapu ile üzerlerine alınması sonucu mülk ve mukataalı çiftlik olarak 
verildiği eski dönemlere ait uygulamalar, yeniden canlanıp yaygınlaşmıştır. Bu çiftliklerin zengin ve nüfuzlu 
kişilerin ellerinde toplanması mukataa sistemi sayesinde olmuştur. Timar sisteminin bozulması sonucu 
ilgili arazilerin yüksek meblağlarla bu kişilerin tasarruflarına girmesiyle, ilgili uygulama yaygınlık 
kazanmıştır. XVIII. yüzyılda ise büyük ayan ve ağa çiftlikleriyle malikaneleri ortaya çıkarken, zapt edilen 
topraklar mukataalı arazilerdi ve çiftlik tabiri bu yüzyıldan itibaren büyük mülk veya zirai işletme anlamını 
kazanmaya başlamıştır (İNALCIK, 1993: 314). Tanzimat döneminde ise bu gibi arazilerin dağıtılmasına 
dönük teşebbüslerde bir başarı sağlanamazken, Cumhuriyet döneminde ise büyük arazilerin ihtiyaç sahibi 
çiftçilere dağıtılmasına dair kanunlar çıkarıldığı bilinmektedir. 

2. ÇİFTLİK İŞLETMELERİNİN EKONOMİK YAPISI 

2.1. Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri Ekonomik Yapısı 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri R.1284/M.1868-1869 mali dönemine kadar Yazıcı Çiftliği ile 
birlikte aynı idare altında yönetilmektedir (BOA, HH.d.., no: 13306, 14763, 15244, 16446, 16797, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 23908, 23952). R.1284/M.1868-1869 mali döneminde itibaren Hekimbaşı ve 
Çavuşbaşı Çiftlikleri Alemdağ Çiftliği’nden ayrı olarak yönetilmeye başlamıştır. Alemdağ Çiftliği ise söz 
konusu mali dönemden itibaren Tokad Çiftliği ile beraber aynı idare altında yönetilmektedir (BOA, HH.d.., 
no: 13037, 13252, 15971, 16601, 16611, 21202, 23910). Bu nedenle oluşturmuş olduğumuz tablolar 
R.1284/M.1868-1869 mali döneminde meydana gelen idare yönünden ayrım gözetilerek 
değelendirilmelidir. R. 1286/M.1870-1871 ve R.1289/M.1873-1874 mali dönemlerinde Alemdağ Çiftliği, 
R.1288/M.1872-1873 mali döneminde ise Hekimbaşı ve Çavuşbaşı Çiftlikleri’ne ait Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde (BOA) mevcut defter ve bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenledir ki çiftliklerin ekonomik yapısını 
incelediğimiz tablolarımızda, söz konusu mali dönemler için gelir ve gider hanelerinde ‘’0,00’’ 
kullanılmıştır. 

Çalışmamıza konu olan mali dönemlerden R.1269/M.1853-1854 mali dönemi 10 ay 24 gün, 
R.1274/M.1858-1859 mali dönemi 6 ay ve R.1284/M.1868-1869 mali dönemi ise 11 ay 15 günlük tutulmuş 
kayıtlardır (BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910). Diğer mali dönemlere ait arşiv kayıtları ise 12 aylık 
verileri ihtiva etmektedir. Söz konusu mali dönemlere ait verilerin sürelerindeki değişkenlik, bu kayıtların 
halef ile selef memurlar arasında kendi dönemlerinin hesabını verme ihtiyacının bir ürünü olması, 
kayıtların görev süreleri ile kısıtlı kalması ile bilrikte söz konusu arşiv kayıtlarının günümüze intikal 
edememiş olması etkilidir. 

2.1.1. Gelir Ve Giderin Çiftliklere Göre Dağılımı 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nin gelir ve giderleri kuruş olarak Tablo 1’de, çiftliklere ait gelir 
ve giderlerin oransal (%) olarak üç çiftliğin toplam gelir ve giderleri içerisindeki payları ise Tablo 2 ve Tablo 
3’de, çiftliklerde meydana gelen kar/zarar durumları ise mali dönemler itibariyle Tablo 4’te verilmiştir. 

Söz konusu çiftlikler aynı idare altında yönetildikleri süre boyunca gelirlerinin ortalama %40-50 arasında 
bir kısmı Çavuşbaşı Çiftliği, ortalama %30-40 arası bir kısmı Hekimbaşı Çiftliği ve geriye kalan 
ortalama %10-20 arası bir kısmı ise Alemdağ Çiftliği tarafından karşılanmaktadır. Alemdağ Çiftliği’nin 
Hekimbaşı ve Çavuşbaşı Çiftlikleri’nden idare yönünden ayrılmasından sonraki dönemde ise toplam gelirin 
ortalama %25’i Hekimbaşı Çiftliği ve geriye kalan ortalama %75’i ise Çavuşbaşı Çiftliği tarafından 
karşılanmaya başlamıştır. 

Söz konusu çiftlikler aynı idare altında yönetildikleri süre boyunca giderlerinin ortalama %30-40 arası bir 
kısmı Hekimbaşı Çiftliği, ortalama %40-50 arası bir kısmı Çavuşbaşı Çiftliği ve geriye kalan ortalama %20-
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25 arası bir kısmı ise Alemdağ Çiftliği kaynaklıdır. Alemdağ Çiftliği’nin Hekimbaşı ve Çavuşbaşı 
Çiftlikleri’nden idare yönünden ayrılmasından sonraki dönemde ise toplam giderin ortalama %30-40 arası 
bir kısmı Hekimbaşı Çiftliği ve geriye kalan ortalama %50-60 arası bir kısmı ise Çavuşbaşı Çiftliği kaynaklıdır. 

Söz konusu çiftliklerin beraber aynı idare altında yönetildikleri ve çalışmamıza konu olan ilk dört mali 
dönemde toplamda sürekli bir kar elde etme söz konusu iken, sonraki mali dönemlerde çiftliklerin 
toplamda genellikle zarar ettikleri görülmektedir. Çiftliklerin aynı idare altında artık yönetilmiyor olması, 
gelir getirici kaynaklarından bir kısmının veya tamamının başka çiftliklere transfer edilmesi veya 
sorumlulukları altına tahsis edilmesi ile söz konusu zarara konu mali dönemlerin 12 aydan az mali 
dönemler olması söz konusu zarara konu mali dönemleri açıklamakta yardımcı olabilir. Örneğin; Hekimbaşı 
Çiftliği’nde meydana gelen işletme faaliyetleri sonucu oluşan gelir ve gider miktarlarını Tablo 1’e göre 
değerlendirdiğimizde, söz konusu çiftlikte işletme faaliyetlerinin üç mali dönem dışında (R.1269/M.1853-
1854, R.1274/M.1858-1859 ve R.1286/M.1870-1871) kar getirici faaliyetlerden oluştuğunu görmekteyiz. 
Dışarıda tuttuğumuz söz konusu mali dönemlerin ise 12 aydan az verilerin yer aldığı dönemler olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1: Çiftliklere Göre Gelirler, Giderler ve Kar/Zarar Durumu (Kuruş) (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 2: Gelirlerin Çiftliklere Göre Oransal Dağılımı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 32.815,50 22.330,00 10.485,50 53.569,70 42.771,50 10.798,20 22.591,10 21.306,00 1.285,10

R. 1265 / M. 1849 - 1850 51.152,50 30.293,03 20.859,48 42.961,35 37.927,35 5.034,01 17.194,75 16.468,48 726,28

R. 1266 / M. 1850 - 1851 42.153,50 27.114,00 15.039,50 45.500,00 39.709,00 5.791,00 32.544,00 22.342,50 10.201,50

R. 1268 / M. 1852 - 1853 41.439,50 36.043,00 5.396,50 52.917,63 44.295,00 8.622,63 25.221,63 25.171,85 49,78

R. 1269 / M. 1853 - 1854 31.153,00 37.855,00 -6.702,00 44.589,43 32.513,95 12.075,48 11.189,20 19.413,35 -8.224,15

R. 1274 / M. 1858 - 1859 18.895,00 20.167,00 -1.272,00 24.010,00 33.527,00 -9.517,00 2.000,00 2.267,50 -267,50

R. 1284 / M. 1868 - 1869 97.928,00 93.088,88 4.839,12 49.607,00 85.063,88 -35.456,88 5.857,00 13.553,00 -7.696,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 30.863,00 41.317,25 -10.454,25 88.648,60 86.916,93 1.731,73 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 39.751,88 37.896,38 1.855,50 96.254,50 86.356,00 9.898,50 16.945,00 27.843,50 -10.898,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.855,00 15.075,00 3.780,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 58.756,25 29.780,75 28.975,00 81.060,75 45.368,88 35.691,87 0,00 0,00 0,00

Gelir (Kuruş) Gider (Kuruş)
Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Kâr/Zarar 

(Kuruş)

Kâr/Zarar 

(Kuruş)

Kâr/Zarar 

(Kuruş)
Gelir (Kuruş) Gider (Kuruş) Gelir (Kuruş) Gider (Kuruş)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 32.815,50 30,11 53.569,70 49,16 22.591,10 20,73 108.976,30

R. 1265 / M. 1849 - 1850 51.152,50 45,95 42.961,35 38,60 17.194,75 15,45 111.308,60

R. 1266 / M. 1850 - 1851 42.153,50 35,07 45.500,00 37,85 32.544,00 27,08 120.197,50

R. 1268 / M. 1852 - 1853 41.439,50 34,65 52.917,63 44,25 25.221,63 21,09 119.578,76

R. 1269 / M. 1853 - 1854 31.153,00 35,84 44.589,43 51,29 11.189,20 12,87 86.931,63

R. 1274 / M. 1858 - 1859 18.895,00 42,08 24.010,00 53,47 2.000,00 4,45 44.905,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 97.928,00 63,84 49.607,00 32,34 5.857,00 3,82 153.392,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 30.863,00 25,82 88.648,60 74,18 0,00 0,00 119.511,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 39.751,88 25,99 96.254,50 62,93 16.945,00 11,08 152.951,38

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 18.855,00 100,00 18.855,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 58.756,25 42,02 81.060,75 57,98 0,00 0,00 139.817,00

Toplam 

Gelire Oranı 

( % )

Toplam 

Gelire Oranı 

( % )

Toplam Gelire 

Oranı ( % )
Gelir (Kuruş) Gelir (Kuruş) Gelir (Kuruş)

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Toplam Gelir 

( Kuruş )
Mali Yılı
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Tablo 3: Giderlerin Çiftliklere Göre Oransal Dağılımı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 1. 

Tablo 4: Çiftliklere Göre Kar/Zarar Durumu (Kuruş) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 1. 

2.1.2. Gelirlerin Kaynaklarına Göre Dağılımı 

Hekimbaşı Çiftliği gelirleri Tablo 5, Çavuşbaşı Çiftliği gelirleri Tablo 6 ve Alemdağ Çiftliği gelirleri ise Tablo 
7’de kaynaklarına göre kuruş ve oransal (%) olarak verilmiştir. Söz konusu üç çiftliğe ait toplam gelirin 
kuruş ve oransal (%) olarak kaynaklarına göre dağılımı ise Tablo 8’de verilmiştir. 

Söz konusu çiftliklere ait gelir kaynakları dört ana başlık altında gösterilmiştir. Gelir kaynaklarından birincisi 
olan tarım ve hayvancılık gelirleri çiftliklere ait tarla, bağ, bahçe ve bostanlarda ekilip mahsullerinin 
satışlarından elde edilen gelirleri, tahıl ürünlerinin toplanmayan kısımlarının hayvanlar için yem olarak 
kullanıldığı saman ürünü satışından elde edilen gelirleri, mevcut sağmal ve kısır büyükbaş, küçükbaş 
hayvanlar ile kanatlı hayvanlardan elde edilen ürünlerin satışlarından elde edilen gelirleri ifade etmektedir. 
Kira gelirleri, çiftlik dahilinde bulunan mera, koru, tarla ve çayırlar ile dükkanlar ve su değirmeninden elde 
edilen senelik veya belli bir dönemlik gelirlerden oluşmaktadır. Nakliye gelirleri, süreklilik içermeyip bazı 
dönemlerde tamir olunan binaların inşaat malzemelerinin veya bazı şahısların ev eşyalarının taşınması 
sırasında çiftlik demirbaşında bulunan arabalar ve hizmetkarların tahsis edilmesi sonucu elde edilen 
gelirlerdir. Son olarak vergi gelirleri ise sadece bostanlardan alınan öşür vergisi gelirleridir. 

Söz konusu tablolarımızda, önceki tablolarımızda da olduğu gibi, R.1288/M.1872-1873 mali dönemine ait 
Hekimbaşı ve Çavuşbaşı Çiftlikleri, R.1286/M.1870-1871 ve R.1289/M.1873-1874 mali dönemlerine ait 
Alemdağı Çiftliği ile ilgili arşiv kaynaklarının mevcut olmamasından dolayı ilgili mali yıllara tekabül eden 
veriler için ‘’0,00’’ kullanılmıştır. Aynı şekilde R.1284/M. 1868-1869 mali dönemine ait Hekimbaşı Çiftliği 
gelirleri toplamı arşiv kaynaklarında mevcut iken çiftliğin toplam gelirinin kaynaklarına göre dağılımı 
mevcut olmadığından söz konusu mali dönem için tablomuzda ‘’?’’ kullanılmıştır. Tablolarımızı bu bilgiler 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 22.330,00 25,84 42.771,50 49,50 21.306,00 24,66 86.407,50

R. 1265 / M. 1849 - 1850 30.293,03 48,46 37.927,35 35,93 16.468,48 15,61 84.688,86

R. 1266 / M. 1850 - 1851 27.114,00 30,41 39.709,00 44,53 22.342,50 25,06 89.165,50

R. 1268 / M. 1852 - 1853 36.043,00 34,16 44.295,00 41,98 25.171,85 23,86 105.509,85

R. 1269 / M. 1853 - 1854 37.855,00 42,16 32.513,95 36,21 19.413,35 21,63 89.782,30

R. 1274 / M. 1858 - 1859 20.167,00 36,04 33.527,00 59,91 2.267,50 4,05 55.961,50

R. 1284 / M. 1868 - 1869 93.088,88 48,56 85.063,88 44,37 13.553,00 7,07 191.705,76

R. 1286 / M. 1870 - 1871 41.317,25 32,22 86.916,93 67,78 0,00 0,00 128.234,18

R. 1287 / M. 1871 - 1872 37.896,38 24,92 86.356,00 56,78 27.843,50 18,30 152.095,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 15.075,00 100,00 15.075,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 29.780,75 39,63 45.368,88 60,37 0,00 0,00 75.149,63

Toplam 

Gider (Kuruş)
Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Toplam 

Gidere Oranı 

( % )

Toplam 

Gidere Oranı 

( % )

Toplam 

Gidere  Oranı 

( % )

Gider (Kuruş) Gider (Kuruş) Gider (Kuruş)

Gelir Gider Gelir Gider Gelir Gider Gelir Gider

( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 32.815,50 22.330,00 53.569,70 42.771,50 22.591,10 21.306,00 108.976,30 86.407,50 22.568,80

R. 1265 / M. 1849 - 1850 51.152,50 30.293,03 42.961,35 37.927,35 17.194,75 16.468,48 111.308,60 84.688,86 26.619,74

R. 1266 / M. 1850 - 1851 42.153,50 27.114,00 45.500,00 39.709,00 32.544,00 22.342,50 120.197,50 89.165,50 31.032,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 41.439,50 36.043,00 52.917,63 44.295,00 25.221,63 25.171,85 119.578,76 105.509,85 14.068,91

R. 1269 / M. 1853 - 1854 31.153,00 37.855,00 44.589,43 32.513,95 11.189,20 19.413,35 86.931,63 89.782,30 -2.850,67

R. 1274 / M. 1858 - 1859 18.895,00 20.167,00 24.010,00 33.527,00 2.000,00 2.267,00 44.905,00 55.961,50 -11.056,50

R. 1284 / M. 1868 - 1869 97.928,00 93.088,88 49.607,00 85.063,88 5.857,00 13.553,00 153.392,00 191.705,76 -38.313,76

R. 1286 / M. 1870 - 1871 30.863,00 41.317,25 88.648,60 86.916,93 0,00 0,00 119.511,60 128.234,18 -8.722,58

R. 1287 / M. 1871 - 1872 39.751,88 37.896,38 96.254,50 86.356,00 16.945,00 27.843,50 152.951,38 152.095,88 855,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 18.855,00 15.075,00 18.855,00 15.075,00 3.780,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 58.756,25 29.780,75 81.060,75 45.368,88 0,00 0,00 139.817,00 75.149,63 64.667,37

Kâr / Zarar  

(Kuruş)

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği Toplam
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ışığında okumak gerekirken, önceki analizlerimizde de olduğu gibi, R.1284/M.1868-1869 mali dönemi 
öncesi ve sonrası olarak mali dönemlerimizi ikiye ayırarak analizimize devam edilecektir. Söz konusu 
ayrımın nedeni ise daha önce de bahsedildiği üzere üç çiftliğin aynı idare altında artık yönetilmiyor 
olmasıdır. 

Tablo 5’e göre Hekimbaşı Çiftliği gelirlerinin kaynağı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi 
ortalama %40-50 arasında tarım ve hayvancılık, ortalama %50-60 arasında kira ve ortalama %2 oranında 
ise vergi gelirlerinden oluşmakta iken nakliye gelirleri süreklilik arz etmemektedir. Söz konusu mali 
dönemden itibaren gelir kaynaklarının ortalama %20-30’u tarım ve hayvancılık, ortalama %70-80’i kira ve 
ortalama %1-2’si vergi kaynaklarından oluşmaktadır. 

Tablo 6’ya göre Çavuşbaşı Çiftliği gelirlerinin kaynağı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi 
ortalama %50-70 arasında tarım ve hayvancılık, ortalama %30-40 arasında kira ve ortalama %2-8 arasında 
vergi gelirlerinden oluşmakta iken nakliye gelirleri süreklilik arz etmemektedir. Söz konusu mail dönemden 
itibaren gelir kaynaklarının ortalama %70-80’i tarım ve hayvancılık, ortalama %20-30’u kira ve 
ortalama %2’si vergi gelirlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 7’ye göre Alemdağ Çiftliği gelirlerinin kaynağı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ortalama 
olarak %60-70 arasında tarım ve hayvancılık, ortalama %30-40 arasında ise kira gelirlerinden oluşmaktadır. 
Söz konusu çiftlikte nakliye ve vergi gelirleri süreklilik arz etmemektedir. Söz konusu mali dönemden 
itibaren gelir kaynaklarının ortalama %15-30’u tarım ve hayvancılık ile ortalama %70-80’i kira gelirlerinden 
oluşmaktadır. 

Tablo 8’e göre söz konusu üç çiftliğin toplam gelirini kaynaklarına göre incelediğimizde; Hekimbaşı, 
Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri gelirlerinin R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ortalama %50-60 
arasında tarım ve hayvancılık, ortalama %40-60 arasında kira ve ortalama %2 oranında vergi gelirlerinden 
oluşurken nakliye gelirlerinin süreklilik arz etmediği görülmektedir. Söz konusu mali dönem sonrası ise 
toplam gelirin ortalama %50-60’ı tarım ve hayvancılık gelirlerinden oluşmakta iken ortalama %40-50’si 
kira gelirlerinden oluşmaktadır. 

Tablo 5: Hekimbaşı Çiftliği Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

 

 

 

 

 

 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 13.070,50 39,83 19.745,00 60,17 0,00 0,00 0,00 0,00 32.815,50

R. 1265 / M. 1849 - 1850 26.409,50 51,63 19.180,00 37,50 5.058,00 9,89 505,00 0,98 51.152,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 17.594,00 41,74 22.548,50 53,49 820,00 1,95 1.191,00 2,82 42.153,50

R. 1268 / M. 1852 - 1853 15.826,00 38,19 24.571,00 59,29 0,00 0,00 1.042,00 2,52 41.439,50

R. 1269 / M. 1853 - 1854 6.698,00 21,50 23.622,00 75,83 0,00 0,00 833,00 2,67 31.153,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 17.095,00 90,47 1.350,00 7,14 450,00 2,39 18.895,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? 97.928,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 8.583,00 27,81 21.880,00 70,89 0,00 0,00 400,00 1,30 30.863,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 7.831,88 19,70 31.060,00 78,14 0,00 0,00 860,00 2,16 39.751,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 16.296,25 27,74 41.040,00 69,85 620,00 1,06 800,00 1,35 58.756,25

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Toplam Gelir 

(Kuruş)

Kira Gelirleri Nakliye Gelirleri

Mali Yılı

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Tarım Ve Hayvancılık 

Gelirleri
Vergi Gelirleri ( Öşür )
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Tablo 6: Çavuşbaşı Çiftliği Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 7: Alemdağ Çiftliği Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 8: Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 5, 6, 7. 

 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 35.671,70 66,59 13.538,00 25,27 0,00 0,00 4.360,00 8,14 53.569,70

R. 1265 / M. 1849 - 1850 28.910,35 67,29 7.658,00 17,83 5.760,00 13,41 633,00 1,47 42.961,35

R. 1266 / M. 1850 - 1851 29.845,00 65,59 14.670,00 32,24 140,00 0,31 845,00 1,86 45.500,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 27.240,63 51,48 24.550,00 46,39 0,00 0,00 1.127,00 2,13 52.917,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 17.475,93 39,19 26.460,50 59,34 0,00 0,00 653,00 1,47 44.589,43

R. 1274 / M. 1858 - 1859 11.050,00 46,02 8.000,00 33,32 2.910,00 12,12 2.050,00 8,54 24.010,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 40.434,00 81,51 9.173,00 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 49.607,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 64.283,60 72,52 24.065,00 27,15 0,00 0,00 300,00 0,33 88.648,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 65.534,50 68,08 28.713,00 29,83 0,00 0,00 2.007,00 2,09 96.254,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 51.023,75 62,95 29.717,00 36,66 0,00 0,00 320,00 0,39 81.060,75

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Toplam Gelir 

(Kuruş)

Kira Gelirleri Nakliye Gelirleri

Mali Yılı

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Tarım Ve Hayvancılık 

Gelirleri
Vergi Gelirleri ( Öşür )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 12.276,60 54,34 10.314,50 45,66 0,00 0,00 0,00 0,00 22.591,10

R. 1265 / M. 1849 - 1850 10.544,75 61,33 6.650,00 38,67 0,00 0,00 0,00 0,00 17.194,75

R. 1266 / M. 1850 - 1851 23.765,00 73,02 8.779,00 26,98 0,00 0,00 0,00 0,00 32.544,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 16.881,63 66,93 8.340,00 33,07 0,00 0,00 0,00 0,00 25.221,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 8.088,70 72,29 1.991,00 17,79 970,00 8,67 139,50 1,25 11.189,20

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 2.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 1.550,00 26,46 4.307,00 73,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5.857,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 2.170,00 12,81 13.930,00 82,21 0,00 0,00 845,00 4,98 16.945,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 5.845,00 31,00 13.010,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.855,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Toplam Gelir 

(Kuruş)

Kira Gelirleri Nakliye Gelirleri

Mali Yılı

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Tarım Ve Hayvancılık 

Gelirleri
Vergi Gelirleri ( Öşür )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 61.018,80 55,99 43.597,50 40,01 0,00 0,00 4.360,00 4,00 108.976,30

R. 1265 / M. 1849 - 1850 65.864,60 59,17 33.488,00 30,09 10.818,00 9,72 1.138,00 1,02 111.308,60

R. 1266 / M. 1850 - 1851 71.204,00 59,24 45.997,50 38,27 960,00 0,80 2.036,00 1,69 120.197,50

R. 1268 / M. 1852 - 1853 59.948,45 50,13 57.461,00 48,05 0,00 0,00 2.169,00 1,82 119.578,45

R. 1269 / M. 1853 - 1854 32.262,63 37,11 52.073,50 59,90 970,00 1,12 1.625,50 1,87 86.931,63

R. 1274 / M. 1858 - 1859 11.050,00 24,61 27.095,00 60,34 4.260,00 9,49 2.500,00 5,56 44.905,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? 153.192,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 72.866,60 60,97 45.945,00 38,44 0,00 0,00 700,00 0,59 119.511,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 75.536,38 49,71 73.703,00 48,51 0,00 0,00 2.712,00 1,78 151.951,38

R. 1288 / M. 1872 - 1873 5.845,00 31,00 13.010,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.855,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 67.320,00 48,15 70.757,00 50,61 620,00 0,44 1.120,00 0,80 139.817,00

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Toplam Gelir 

(Kuruş)

Kira Gelirleri Nakliye Gelirleri

Mali Yılı

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

( Kuruş )

Toplam Gelir 

İçindeki Payı 

(%)

Tarım Ve Hayvancılık 

Gelirleri
Vergi Gelirleri ( Öşür )



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

272 
 

 

3. ÇİFTLİKLERDE TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ 

3.1. Zirai Üretim Bileşimi 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’ne ait zirai üretim bileşimi üç ana başlık altında gösterilmiştir. 
Zirai üretimin birincisi, çiftliklerin mevcut tarlalarında ekilen tahıl ve sınai bitki ürünlerinin mahsullerinin 
satışından elde edilen gelirler ile tahıl ürünlerinin tarlalarda toplanmayan; fakat hayvanlar için yem olarak 
kullanılan saman satışından elde edilen gelirlerini ifade eden tarla ürünleri satış gelirlerinden 
oluşmaktadır. Tahıl ürünlerimiz hınta, alef, şair (buğday, yulaf, arpa) (DEVELLİOĞLU, 2011: 416, 29,1139) 
ve mısırdan oluşmakta iken sınai bitkilerimiz ise duhan (tütün) (DEVELLİOĞLU, 2011: 216) olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Zirai üretim bileşiminin ikincisini çiftliklerimizde yetişen üzüm, karpuz gibi bağ, bahçe ve 
bostan ürünlerinin satışından elde edilen gelirler oluşturmakta iken, üçüncüsünü ise çiftliklerimizde 
mevcut olan sağmal ve kısır küçükbaş ve büyükbaş hayvan ürünleri ile kanatlı hayvan ürünlerinin 
satışından elde edilen gelirler oluşturmaktadır. 

Hekimbaşı Çiftliği zirai üretim bileşimi Tablo 9’da, Çavuşbaşı Çiftliği zirai üretim bileşimi Tablo 10’da ve 
Alemdağ Çiftliği zirai üretim bileşimi ise Tablo 11’de kuruş ve oransal (%) olarak verilmiştir.Tarla 
ürünlerinden elde edilen gelirlerin çiftliklere göre dağılımı Tablo 12’de, bağ, bahçe ve bostan ürünlerinden 
elde edilen gelirlerin çiftliklere göre dağılımı Tablo 13’de ve son olarak hayvancılık ürünleri gelirlerinin 
çiftliklere göre dağılımı ise Tablo 14’de kuruş ve oransal (%) olarak verilmiştir. 

Tablo 9’a göre Hekimbaşı Çiftliği zirai üretimi bileşiminin R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi 
ortalama olarak %75-80’i tarla ürünleri, ortalama %3-15’i bağ, bahçe ve bostan ürünlerinin satışından elde 
edilen gelirlerinden oluşmakta iken bu dönemde hayvancılık gelirleri zira üretim bileşiminin ortalama % 5-
15’ini oluşturmaktadır. Söz konusu mali dönemden itibaren ise zirai üretim bileşiminin ortalama %30’u 
tarla ürünleri ve geriye kalan %70’i ise hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerden 
oluşturmaktadır. Bu dönemde bağ, bahçe ve bostan ürünlerinin satışından elde edilen gelir söz konusu 
değildir. 

Tablo 10’a göre Çavuşbaşı Çiftliği zirai üretim bileşiminin ana kaynağını hayvancılık ürünlerinin satışından 
elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Bu dönemde çiftliğe ait zirai üretim bileşiminin ortalama %80-95’i 
hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerden oluşturmaktadır. 

Tablo 11’e göre Alemdağ Çiftliği zirai üretim bileşiminin R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ana 
kaynağı hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. Bu dönemde hayvancılık 
ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerin çiftliğe ait zirai üretim bileşimi içerisindeki payı ortalama %60-
90 arasındadır. Buna karşın söz konusu mali dönemden itibaren göz ardı edilebilecek istisnai bir veri 
dışında çiftlikte hayvancılık faaliyeti görülmemektedir. 

Tablo 12’ye göre söz konusu üç çiftliğin tamamındaki toplam tahıl ürünlerinin satışından elde edilen gelirin 
R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ortalama %70-80’i Hekimbaşı Çiftliği’nden elde edilmekte iken, 
daha sonra bu oran ortalama %35’lere gerilemektedir. Aynı şekilde toplam tahıl ürünlerinin satışından 
elde edilen gelirler içerisinde Çavuşbaşı Çiftliği’nin payı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi 
ortalama %20-30 arasında iken, sonrasında ortalama %40-60’a yükseldiği görülmektedir. 

Tablo 13’e göre söz konusu üç çiftliğin tamamındaki toplam bağ, bahçe ve bostan ürünlerinin satışından 
elde edilen gelirlerinin R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi kaynağına dair veriler mevcut iken, 
Alemdağ Çiftliği’ne ait bir veriyi göz ardı edersek R.1284/M.1868-1869 mali dönemi sonrasında sadece 
Çavuşbaşı Çiftliği’nde bağ, bahçe ve bostan ürünlerinin üretimine dair bir faaliyet söz konusudur. 

Tablo 14’e göre söz konusu üç çiftliğin tamamında hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirin 
ana kaynağı Çavuşbaşı Çiftliği olduğu görülmektedir. Hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen toplam 
gelir içerisinde Çavuşbaşı Çiftliği’nin payı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ortalama %70-80 
arasında iken, söz konusu mali dönem sonrası payı ortalama olarak %80-90 arasında bir seviyeye 
yükselmiştir. Buna karşın R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi hayvancılık ürünlerinin satışından elde 
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edilen toplam gelir içerisinde Alemdağ Çiftliği’nin payı ortalama olarak %20-40 arasında değişmekte iken, 
söz konusu mali dönem sonrasında ise göz ardı edilecek bir veri dışında Alemdağ Çiftliği’nde hayvancılık 
faaliyetine dair işaretler söz konusu değildir. Çalışmamıza konu mali dönemlere Hekimbaşı Çiftliği 
dahilinde hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirlerde bir düzensizlik mevcuttur. 

Tablo 9: Hekimbaşı Çiftliği Zirai Üretim Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 10: Çavuşbaşı Çiftliği Zirai Üretim Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 11: Alemdağ Çiftliği Zirai Üretim Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 10.645,50 81,45 1.925,00 14,73 500,00 3,82 13.070,50

R. 1265 / M. 1849 - 1850 20.413,50 77,30 1.570,00 5,94 4.426,00 16,76 26.409,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 16.086,00 91,43 490,00 2,79 1.018,00 5,78 17.594,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 12.106,00 76,49 3.060,00 19,34 660,00 4,17 15.826,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 5.213,00 77,83 190,00 2,84 1.295,00 19,33 6.698,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 2.352,00 27,40 0,00 0,00 6.231,00 72,60 8.583,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 2.280,00 29,11 0,00 0,00 5.551,88 70,89 7.831,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 4.800,00 29,45 0,00 0,00 11.496,25 70,55 16.296,25

( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı  

( % )

Toplam Zirai 

Üretim 

Gelirleri 

(Kuruş)

Bağ, Bahçe ve Bostan 

Ürünleri Gelirleri

Hayvancılık Ürünleri 

Gelirleri

Mali Yılı

Tarla Ürünleri Gelirleri

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )

( Kuruş ) ( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 9.834,50 27,57 1.650,00 4,63 24.187,20 67,80 35.671,70

R. 1265 / M. 1849 - 1850 6.819,00 23,59 677,50 2,34 21.413,85 74,07 28.910,35

R. 1266 / M. 1850 - 1851 1.030,00 3,45 0,00 0,00 28.815,00 96,55 29.845,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 3.448,00 12,66 450,00 1,65 23.342,63 85,69 27.240,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 275,00 1,57 1.438,50 8,23 15.762,43 90,20 17.475,93

R. 1274 / M. 1858 - 1859 1.800,00 16,29 3.000,00 27,15 6.250,00 56,56 11.050,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 6.650,00 16,45 2.000,00 4,95 31.784,00 78,60 40.434,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 4.420,00 6,88 1.407,00 2,19 58.456,60 90,93 64.283,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 3.420,00 5,22 2.358,00 3,60 59.756,50 91,18 65.534,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 3.320,00 6,51 1.470,00 2,88 46.233,75 90,61 51.023,75

( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı  

( % )

Toplam Zirai 

Üretim 

Gelirleri 

(Kuruş)

Bağ, Bahçe ve Bostan 

Ürünleri Gelirleri

Hayvancılık Ürünleri 

Gelirleri

Mali Yılı

Tarla Ürünleri Gelirleri

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )

( Kuruş ) ( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 7.478,00 60,91 1.045,00 8,51 3.753,60 30,58 12.276,60

R. 1265 / M. 1849 - 1850 3.142,00 29,80 990,00 9,39 6.412,75 60,81 10.544,75

R. 1266 / M. 1850 - 1851 1.558,00 6,56 0,00 0,00 22.207,00 93,44 23.765,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 3.983,00 23,59 2.710,00 16,05 10.188,83 60,36 16.881,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 1.523,00 18,83 312,50 3,86 6.253,20 77,31 8.088,70

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 1.150,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.150,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 420,00 19,35 1.750,00 80,65 0,00 0,00 2.170,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 5.125,00 87,68 0,00 0,00 720,00 12,32 5.845,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı  

( % )

Toplam Zirai 

Üretim 

Gelirleri 

(Kuruş)

Bağ, Bahçe ve Bostan 

Ürünleri Gelirleri

Hayvancılık Ürünleri 

Gelirleri

Mali Yılı

Tarla Ürünleri Gelirleri

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )

( Kuruş ) ( Kuruş )

Toplam Zirai 

Üretim 

İçindeki Payı 

( % )
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Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 12: Tarla Ürünleri Gelirlerinin Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 9, 10, 11. 

Tablo 13: Bağ, Bahçe ve Bostan Ürünleri Gelirlerinin Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 9, 10, 11. 

Tablo 14: Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 10.645,50 38,08 9.834,50 35,17 7.478,00 26,75 27.958,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 20.413,50 67,21 6.819,00 22,45 3.142,00 10,34 30.374,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 16.086,00 86,14 1.030,00 5,52 1.558,00 8,34 18.674,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 12.106,00 61,96 3.448,00 17,65 3.983,00 20,39 19.537,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 5.213,00 74,35 275,00 3,93 1.523,00 21,72 7.011,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 1.800,00 100,00 0,00 0,00 1.800,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? 6.650,00 ? 1.550,00 ? 8.200,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 2.352,00 34,73 4.420,00 65,27 0,00 0,00 4.420,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 2.280,00 37,25 3.420,00 55,89 420,00 6,86 6.120,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 5.125,00 100,00 5.125,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 4.800,00 59,11 3.320,00 40,89 0,00 0,00 8.120,00

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği

Toplam Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Tarla Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Tarla 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Tarla 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 1.925,00 41,67 1.650,00 35,71 1.045,00 22,62 4.620,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 1.570,00 48,49 677,50 20,93 990,00 30,58 3.237,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 490,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 3.060,00 49,20 450,00 7,23 2.710,00 43,57 6.220,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 190,00 9,79 1.438,50 74,11 312,50 16,10 1.941,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 3.000,00 100,00 0,00 0,00 3.000,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? 2.000,00 ? 0,00 ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 1.407,00 100,00 0,00 0,00 1.407,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 2.358,00 57,40 1.750,00 42,60 4.108,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 1.470,00 100,00 0,00 0,00 1.470,00

Toplam Bağ, 

Bahçe ve 

Bostan 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Bağ, Bahçe 

ve Bostan 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam Bağ, 

Bahçe ve 

Bostan 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Bağ, Bahçe ve 

Bostan 

Ürünleri Geliri 

(Kuruş)

Toplam Bağ, 

Bahçe ve 

Bostan 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Bağ, Bahçe 

ve Bostan 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam Bağ, 

Bahçe ve 

Bostan 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 500,00 1,76 24.187,20 85,04 3.753,60 13,20 28.440,80

R. 1265 / M. 1849 - 1850 4.426,00 13,72 21.413,85 66,39 6.412,75 19,89 32.252,60

R. 1266 / M. 1850 - 1851 1.018,00 1,96 28.815,00 55,37 22.207,00 42,67 52.040,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 660,00 1,93 23.342,63 68,27 10.188,83 29,80 34.191,45

R. 1269 / M. 1853 - 1854 1.295,00 5,56 15.762,43 67,62 6.253,20 26,82 23.310,63

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 6.250,00 100,00 0,00 0,00 6.250,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? 31.784,00 ? 0,00 ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 6.231,00 9,63 58.456,60 90,37 0,00 0,00 64.687,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 5.551,88 8,50 59.756,00 91,50 0,00 0,00 65.307,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 100,00 720,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 11.496,25 19,91 46.233,75 80,09 0,00 0,00 57.730,00

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği

Hayvancılık 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Hayvancılık 

Ürünleri Geliri 

(Kuruş)

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)

Hayvancılık 

Ürünleri 

Geliri (Kuruş)

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

İçerisindeki 

Payı (%)
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Kaynak: Tablo 9, 10, 11. 

3.2. Tarımsal Faaliyetler 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağı Çiftlikleri tarımsal faaliyet gelirlerini, çiftliklerde mevcut bulunan 
tarlalar, bağ, bahçe ve bostanlarda ekilip mahsullerinin satışlarından elde edilen gelirler oluşturmaktadır. 
Bağ, bahçe ve bostan ürünleri gelirlerinin arşiv kayıtlarında detay olarak verilmemesi nedeniyle 
incelememizde tarımsal faaliyetleri tarla ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirler üzerinden analiz 
etmeye çalışılacaktır. 

Tarla ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirler kuruş ve oransal (%) olarak Hekimbaşı Çiftliği için Tablo 
15, Çavuşbaşı Çiftliği için Tablo 17’de ve Alemdağ Çiftliği için ise Tablo 19’da gösterilmiştir. Tahıl 
ürünlerinin birim satış fiyat ve miktarları Hekimbaşı Çiftliği için Tablo 16’da, Çavuşbaşı Çiftliği için Tablo 
18’de ve Alemdağ Çiftliği için ise Tablo 20’de verilmiştir. Keten tohumu ürününe ait birim satış fiyat ve 
miktarı ile satışından elde edilen gelirlerin çiftliklere göre dağılımı Tablo 21’de ve saman ürününe ait aynı 
veriler ise Tablo 22’de verilmiştir. 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri dahilinde tarımsal faaliyete konu olan tarla ürünlerinin 
satışından elde edilen gelirler mali dönemlerimiz itibariyle tahıl ürünleri, baklagiller, sınai bitkiler ve bu 
ürünle dışında tahıl ürünlerinin tarlada toplanmayan; fakat hayvanlar için yem olarak kullanılan saman 
ürününün satışından elde edilen gelirler ile soğan ürününün satışından elde edilen gelirlerden 
oluşmaktadır. Tarla ürünleri ise hınta, alef, şair ve mısırdan oluşmakta iken baklagillerimiz sadece bakla 
ürünününden ibarettir. Sınai bitkilerimiz ise keten tohumu ve duhan ürünlerinden oluşmaktadır. 

Bakla ürününe ait verilere sadece R.1268/M.1852-1853 döneminde Hekimbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nde 
ulaşılmaktadır ve toplam tarla ürünlerinin satışından elde edilen gelirdeki payı sırasıyla %2,97 ve %0,70’dir. 
Duhan ürününe ait verilere R.1268/M.1852-1853 mali döneminde Hekimbaşı Çiftliği, R.1284/M.1868-
1869 mali döneminde Çavuşbaşı Çiftliği ve R.1288/M.1872-1873 mali döneminde ise Alemdağı Çiftliği’nde 
ulaşılabilmektedir. Soğan ürününe ait verilere ise sadece R. 1268/M.1852-1853 mali döneminde Çavuşbaşı 
Çiftliği’nde ulaşılmıştır. Söz konusu üç ürüne ait tarımsal faaliyetlerin süreklilik arz etmemesi bize bu 
verileri tablolarımızda göz ardı etmeye yönlendirmiştir. Bu nedenle tarımsal faaliyetlere ilişkin 
tablolarımızda bakla, duhan ve soğan ürünlerine dair veriler yer verilmemiştir. 

Keten tohumu ürünü sadece Anadolu Hisarı’nda mevcut bezirhanenin mutasarrıfı Talat Bey’e arz 
edilmektedir (BOA, HH.d..,no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 
17620, 18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952). Tablolarımızda yer alan keten tohumu 
ürününün satışından elde gelirler söz konusu bezirhaneye yapılan keten tohumu satışından elde edilen 
gelirlerden oluşmaktadır. 

Tablo 15’e göre Hekimbaşı Çiftliği’nde R.1284/M.1868-1869 mali dönemi sonrasında tahıl üretiminin 
olmadığı görülmektedir. Buna karşın sınai bir ürün olan keten tohumunun üretimi kesintisiz olarak devam 
etmektedir. 

Tablo 17’ye göre Çavuşbaşı Çiftliği’nde R.1284/M.1868-1869 mali dönemi sonrasında tahıl üretiminin (söz 
konusu mali dönem hariç tutulduğunda) olmadığı görülmektedir. Söz konusu mali dönem öncesinde de 
tahıl ürünlerinin satışından elde edilen gelir sınırlıdır. Daha önceki verilerimizden hareketle Çavuşbaşı 
Çiftliği ana gelir kaynağını hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirler oluşturmaktadır. Fakat 
sınai bir ürün olan keten tohumu üretiminde kesinti söz konusu değildir. 

Tablo 19’a göre Alemdağ Çiftliği’nde R.1284/M.1868-1869 mali dönemi sonrasında tahıl üretimine dair 
veriler sınırlıdır. Fakat diğer çiftliklerde de olduğu gibi sınai bir ürün olan keten tohumuna dair üretimde 
bir kesinti söz konusu değildir. Bu durum bize her üç çiftlikte de tarımsal faaliyetlerin birincil üretim 
konusunu sınai bitkilerin oluşturduğunu, üretimin bezirhane için yapıldığını ve sürekilliğinin önem arz 
ettiğini göstermektedir. Çiftliklerde tarımsal faaliyete konu ürünlerin üretimi değişkenlik göstermekte 
veya üretimi sonlanmakta iken sınai ürünlerde bu durumun söz konusu olmadığı görülmektedir. 
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Tablo 16, Tablo 18 ve Tablo 20’ye göre Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nde tahıl ürünlerinin 
birim satış fiyatı söz konu mali dönemlerde ortalama olarak sırasıyla hınta için 20-23 kuruş, alef için 8-11 
kuruş, şair için 9-13 kuruş ve mısır için ise 13-23 kuruş arasında değişmektedir. 

Tablo 21’e göre sına bir ürün olan keten tohumu satışından elde edilen toplam gelirin ortalama %35-45’i 
Hekimbaşı Çiftliği, ortalama %40-50’si Çavuşbaşı Çiftliği ve geriye kalan ortalama %20’si ise Alemdağ 
Çiftliği dahilindeki üretimden gelen satışlardan elde edilmektedir. Keten tohumu ürününe ait birim satış 
fiyatı R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesi ortalama 23-26 kuruş arasında iken, söz konusu mali 
dönem sonrasında ürününün birim satış fiyatı ortalama olarak 35-45 kuruş arasında gerçekleşmiştir. 

Tablo 22’ye göre saman ürünü satışından elde edilen gelirlere sadece R.1284/M.1868-1869 mali dönemi 
öncesinde ulaşılmaktadır. Bunun nedeni ise söz konusu mali dönem sonrasında çiftliklerimizde tahıl 
ürününe ait bir faaliyetin gözlemlenmemiş olmasıdır. Söz konusu mali dönemler itibariyle saman ürününe 
ait birim satış fiyatı ortalama olarak 10-15 kuruş arasındadır. 

Tablo 15: Hekimbaşı Çiftliği Tarla Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 16: Hekimbaşı Çiftliği Tahıl Ürünleri Birim Satış Fiyat ve Miktarının Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-
1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

 

 

 

 

( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 3.910,00 36,73 420,00 3,95 490,00 4,60 460,00 4,32 2.484,00 23,33 2.881,50 27,07 10.645,50

R. 1265 / M. 1849 - 1850 7.845,00 38,43 3.528,00 17,28 1.190,00 5,83 0,00 0,00 3.328,00 16,30 4.522,50 22,16 20.413,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 7.200,00 44,76 536,00 3,33 985,00 6,12 0,00 0,00 1.235,00 7,68 6.130,00 38,11 16.086,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 7.220,00 59,64 176,00 1,45 340,00 2,81 390,00 3,22 1.950,00 16,11 982,50 8,12 12.106,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 420,00 8,06 710,00 13,62 0,00 0,00 276,00 5,29 3.807,00 73,03 5.213,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.352,00 100,00 0,00 0,00 2.352,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.280,00 100,00 0,00 0,00 2.280,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 100,00 0,00 0,00 4.800,00

Tahıl Ürünleri Gelirleri Sınai Bitki Gelirleri

Mali Yılı

Diğer Tahıl 

Ürünleri Gelirleri

Toplam 

Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)
Hınta Alef Şair Mısır Keten Tohumu Saman

R. 1264 / M. 1848 - 1849 23,00 170,00 3.910,00 10,00 42,00 420,00 9,00 51,00 490,00 23,00 20,00 460,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 22,00 366,00 7.845,00 8,00 441,00 3.528,00 10,00 119,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 20,00 360,00 7.200,00 8,00 67,00 536,00 10,00 98,50 985,00 0,00 0,00 0,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 20,00 361,00 7.220,00 8,00 22,00 176,00 11,00 30,00 340,00 15,00 26,00 390,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 0,00 11,00 40,00 420,00 13,00 55,00 710,00 0,00 0,00 0,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Mali Yılı

Mısır

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Hınta Alef Şair
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Tablo 17: Çavuşbaşı Çiftliği Tarla Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 18: Çavuşbaşı Çiftliği Tahıl Ürünleri Birim Satış Fiyat ve Miktarının Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-
1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 19: Alemdağ Çiftliği Tarla Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 4.025,00 40,93 560,00 5,69 0,00 0,00 900,00 9,15 3.772,00 38,35 577,50 5,88 9.834,50

R. 1265 / M. 1849 - 1850 1.454,00 21,32 904,00 13,26 2.320,00 34,02 442,00 6,48 1.699,00 24,92 0,00 0,00 6.819,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 100,00 0,00 0,00 1.030,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 200,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 307,50 8,92 2.132,00 61,83 737,50 21,39 3.448,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 100,00 0,00 0,00 275,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00 100,00 0,00 0,00 1.800,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 3.250,00 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 10,53 0,00 0,00 6.650,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.420,00 100,00 0,00 0,00 4.420,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.420,00 100,00 0,00 0,00 3.420,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.320,00 100,00 0,00 0,00 3.320,00

Tahıl Ürünleri Gelirleri Sınai Bitki Gelirleri

Mali Yılı

Diğer Tahıl 

Ürünleri Gelirleri

Toplam 

Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)
Hınta Alef Şair Mısır Keten Tohumu Saman

R. 1264 / M. 1848 - 1849 23,00 175,00 4.025,00 10,00 56,00 560,00 0,00 0,00 0,00 18,00 50,00 900,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 22,50 64,50 1.454,00 8,00 113,00 904,00 10,00 232,00 2.320,00 13,00 34,00 442,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 20,00 10,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,50 307,50

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 25,00 130,00 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Mali Yılı

Mısır

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Hınta Alef Şair

( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % ) ( Kuruş ) ( % )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 4.255,00 56,90 335,00 4,48 0,00 0,00 460,00 6,15 1.840,00 24,61 588,00 7,86 7.478,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 460,00 14,64 120,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,00 71,99 300,00 9,55 3.142,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530,00 34,02 1.028,00 65,98 1.558,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 1.980,00 49,71 250,00 6,28 160,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,00 39,29 3.983,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.352,00 88,77 171,00 11,23 1.523,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550,00 100,00 0,00 0,00 1.550,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 100,00 0,00 0,00 420,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 2.000,00 39,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 14,93 1.760,00 34,34 5.125,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tahıl Ürünleri Gelirleri Sınai Bitki Gelirleri

Mali Yılı

Diğer Tahıl 

Ürünleri Gelirleri

Toplam 

Tarla 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)
Hınta Alef Şair Mısır Keten Tohumu Saman
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Tablo 20: Alemdağ Çiftliği Tahıl Ürünleri Birim Satış Fiyat ve Miktarının Kaynaklarına Göre Dağılımı (1848-
1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 21: Keten Tohumu Ürününün Birim Satış Fiyatı ve Miktarının Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 22: Saman Ürünü Birim Satış Fiyat ve Miktarının Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 23,00 185,00 4.255,00 10,00 33,50 335,00 0,00 0,00 0,00 23,00 20,00 460,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 23,00 20,00 460,00 8,00 15,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 20,00 99,00 1.980,00 10,00 25,00 250,00 10,00 16,00 160,00 0,00 0,00 0,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 40,00 50,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Mali Yılı

Mısır

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Hınta Alef Şair

R. 1264 / M. 1848 - 1849 23,00 108,00 2.484,00 30,68 23,00 164,00 3.772,00 46,59 23,00 80,00 1.840,00 22,73 8.096,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 26,00 128,00 3.328,00 45,66 21,00 70,00 1.699,00 23,31 26,00 87,00 2.262,00 31,03 7.289,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 26,00 47,50 1.235,00 44,19 ? ? 1.030,00 36,85 ? ? 530,00 18,96 2.795,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 26,00 75,00 1.950,00 47,77 26,00 82,00 2.132,00 52,23 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 23,00 12,00 276,00 14,50 25,00 11,00 275,00 14,45 28,00 48,00 1.352,00 71,05 1.903,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 40,00 1.800,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? 35,00 20,00 700,00 ? 31,00 50,00 1.550,00 ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 35,00 67,00 2.352,00 34,73 34,00 130,00 4.420,00 65,27 0,00 0,00 0,00 0,00 6.772,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 28,00 80,00 2.280,00 37,25 37,00 90,00 3.420,00 55,88 35,00 12,00 420,00 6,87 6.120,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 17,00 765,00 100,00 765,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 40,00 120,00 4.800,00 59,11 40,00 83,00 3.320,00 40,89 0,00 0,00 0,00 0,00 8.120,00

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Toplam 

Keten 

Tohumu 

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Keten 

Tohumu 

Satış 

Gelirleri 

İçindekii 

Payı (%)

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Keten 

Tohumu 

Satış 

Gelirleri 

İçindekii 

Payı (%)

Mali Yılı

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kile)

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Keten 

Tohumu 

Satış 

Gelirleri 

İçindekii 

Payı (%)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 11,00 253,00 2.881,50 71,20 15,00 38,50 577,50 14,27 10,50 56,00 588,00 14,53 4.047,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 15,00 301,50 4.522,50 93,78 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 20,00 300,00 6,22 4.822,50

R. 1266 / M. 1850 - 1851 17,00 366,50 6.130,00 85,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 65,00 1.028,00 14,36 7.158,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 15,00 65,50 982,50 29,91 15,00 42,50 737,50 22,45 15,00 103,00 1.565,00 47,64 3.285,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 13,00 414,00 3.807,00 95,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 19,00 171,00 4,30 3.978,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 160,00 1.760,00 100,00 1.760,00

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Saman 

Satışı 

Gelirleri 

İçindeki 

Payı (%)

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği

Toplam 

Saman 

Satış 

Geliri 

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kantar)

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Saman 

Satışı 

Gelirleri 

İçindeki 

Payı (%)

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kantar)

Elde 

Edilen 

Gelir 

(Kuruş)

Toplam 

Saman 

Satışı 

Gelirleri 

İçindeki 

Payı (%)

Ortalama 

Birim 

Satış 

Fiyatı 

(Kuruş)

Satış 

Miktarı 

(Kantar)
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Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

3.3. Hayvancılık Faaliyetleri 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nde hayvancılık faaliyetinden elde edilen gelirler, sağmal ve 
kısır küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et, yün ve süt ürünleri ile söz konusu hayvanların 
telef oldukları veya vefat ettikleri durumda elde edilen derileri ve hayvan gübrelerinin satışından elde 
edilen gelirlerden oluşmaktadır. Bunun dışında hayvancılık gelirleri çiftliklerde mevcut olan kanatlı 
hayvanların satışından elde edilen gelirleri de içermektedir.  

Söz konusu çiftliklerde mevcut bulunan büyükbaş hayvanlar manda, karasığır ve hergele türü 
hayvanlarından oluşmaktadır. Küçükbaş hayvanlar koyun ve keçi türü hayvanlardan oluşmaktadır. Kanatlı 
hayvanlar ise deve kuşu, kaz, tavuk ve ördek gibi hayvanlardan oluşmaktadır. Çiftliklerde mevcut bulunan 
hayvanların sayıları Tablo 23’te verilmiştir. 

Hayvancılık ürünlerinin satışından elde edilen gelirleri kuruş ve oransal (%) olarak Hekimbaşı Çiftliği için 
Tablo 24 ve Tablo 25, Çavuşbaşı Çiftliği için Tablo 26 ve Tablo 27, Alemdağ Çiftliği için ise Tablo 28 ve Tablo 
29’da verilmiştir. Ayrıca çiftliklerin tamamında süt satışından elde edilen gelirin çiftliklere göre dağılımı 
kuruş ve oransal (%) olarak Tablo 30 ve Tablo 31’de verilmiştir. Söz konusu çiftliklerin tamamında süt 
işlenmeden satışı yapılmaktadır. Sadece R.1265/M.1849-1850 mali döneminde Çavuşbaşı Çiftliği’nde 
sütün bir haftadan fazla beklemesi ve sütün bozulmaması için peynir olarak tasarruf edilip satışından gelir 
elde edilmiştir (BOA, HH.d.., no: 13306, 18048).  Hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerimiz 
içerisinde yer alan kuzu yününden elde edilen gelirler kalemine sadece R.1286/M.1870-1871 ve 
R.1289/M.1873-1874 mali dönemlerinde Çavuşbaşı Çiftliği ve R.1268/M.1852-1853 mali döneminde ise 
Alemdağ Çiftliği’nde ulaşılmaktadır. Fakat çiftliklerin tamamında kuzu hayvanları esas olarak kasaplık 
olarak tasarruf edilmektedir ve yünlerinden elde edilen gelir ise istisnaidir. Bu nedenledir ki tablolarımızda 
kuzu yünü ve peynir ürünlerinin satışlarından elde edilen gelirlere yer  verilmemiştir. 

Tablo 23’e göre 1850-1860 arası dönemde söz konusu çiftliklerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanların ana 
kaynağı Çavuşbaşı Çiftliği iken kanatlı hayvanlarda ana kaynak Hekimbaşı Çiftliği olduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda Hekimbaşı Çiftliği’nde küçükbaş hayvancılık gözlemlenmemektedir. 

Tablo 24 ve Tablo 25’e göre Hekimbaşı Çiftliği’nde hayvancılık ürünlerinden elde edilen gelirlerin 
kaynakları değişkenlik arz etmektedir. R.1284/1868-1869 mali dönemi öncesinde çiftliğe ait hayvancılık 
gelirlerinin ana kaynağı kasaplık hayvan satışından elde edilen gelirler iken bu dönemden sonra ise 
hayvancılık gelirinin ana kaynağı süt satışından elde edilen gelirler olduğu görülmektedir. 

Tablo 26 ve Tablo 27’ye göre Çavuşbaşı Çiftliği’nde hayvancılık ürünleri satışından elde edilen ana gelir 
kalemleri kasaplık küçükbaş hayvan, süt ve yapağı ürünlerinin satışından elde edilen gelirler olduğu ve bir 
süreklilik arz ettiği görülmektedir. Süt satışından elde edilen gelir ise toplam hayvancılık ürünlerinden elde 
edilen satışlar içerisinde ortalama %50-60 arasında iken yapağı ürünü satışından elde edilen gelirlerin payı 
ortalama %15-20 arasındadır. 

Tablo 28 ve Tablo 29’a göre Alemdağ Çiftliği’nde hayvancılık ürünleri satışından elde edilen ana gelir 
kalemleri içerisinde kasaplık küçükbaş hayvan satışından elde edilen gelirler ortalama %20-50 arasında, 
süt satışından elde edilen gelirler ortalama %40-70 arasında iken yapağı ürünü satışından elde edilen 
gelirlerin payı ortalama %10-30 arasındadır. R.1284/M.1868-1869 mali dönemi sonrası söz konusu çiftlikte 
hayvancılık faaliyetleri gözlemlenmemektedir. 

Tablo 30 ve Tablo 31’e göre Çavuşbaşı Çiftliği’nde süt üretimi süreklilik arz etmekle birlikte söz konusu üç 
çiftliğin toplam süt üretimindeki payı ortalama olarak %70-80 arasında değişmektedir. Geri kalan %20-
30’luk pay ise R.1284/M.1868-1869 mali dönemi öncesinde Alemdağ Çiftliği tarafından karşılanırken bu 
durum söz konusu mali dönem sonrasında Hekimbaşı Çiftliği olarak değişmiştir. Söz konusu çiftliklerdeki 
süt üretimi sadece Saray-ı Hümayun için gerçekleştirilmektedir ve alıcısı ise her seferinde Saray-ı Hümayun 
kaymakçıbaşısı Nikola’dır. R.1284/M.1868-1869 mali dönemi ile birlikte Alemdağı idare olarak ayrılmış 
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olsa bile %20-30 paylık süt üretimi görevi Hekimbaşı Çiftliği’ne tahsis edilmiştir. Üretimdeki sürekilik 
korunmuştur. 

 

Tablo 23: Hayvan Sayılarının Çiftliklere Göre Dağılımı (1850-1860) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 14799, 16081, 16446, 17758, 17929, 18048, 18547, 20750, 21202, 23952. 

Tablo 24: Hekimbaşı Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kuruş) (1848-
1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 25: Hekimbaşı Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 24. 

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Adet)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Adet)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Adet)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Baş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Adet)

1850 0 0 61 416 1.041 66 0 413 58 416 1.454 185

1851 0 0 126 361 1.219 0 0 876 0 361 2.095 126

1853 74 0 74 257 1.102 46 23 622 80 354 1.724 200

1855 30 0 70 347 1.010 106 24 450 0 401 1.460 176

1856 27 0 73 223 1.190 37 17 498 43 267 1.688 153

1860 12 0 60 108 694 83 14 0 23 134 694 166

Tarih

Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği ToplamHekimbaşı Çiftliği

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 0,00 3.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00 4.426,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 882,00 100,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 660,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.295,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 6.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.231,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 550,00 0,00 4.001,88 0,00 0,00 0,00 1.000,00 5.551,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 3.840,00 700,00 0,00 6.956,25 0,00 0,00 0,00 0,00 11.496,25

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(Kuruş)

Hayvan 

Derisi 

(Kuruş)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Süt 

(Kuruş)

Yapağı  

(Kuruş)

Keçi Kılı 

(Kuruş)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 0,00 89,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 4.426,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 88,88 10,31 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.018,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 0,00 0,00 27,27 0,00 0,00 0,00 0,00 72,73 660,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 92,66 1.295,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.231,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 9,91 0,00 72,08 0,00 0,00 0,00 18,01 5.551,88

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 33,40 6,09 0,00 60,51 0,00 0,00 0,00 0,00 11.496,25

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(%)

Hayvan 

Derisi (%)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(%)

Süt (%) Yapağı  (%)
Keçi Kılı 

(%)
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Tablo 26: Çavuşbaşı Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kuruş) (1848-
1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 27: Çavuşbaşı Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 26. 

Tablo 28: Alemdağ Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kuruş) (1848-1874) 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 3.035,00 0,00 0,00 19.546,45 1.430,75 175,00 0,00 0,00 24.187,20

R. 1265 / M. 1849 - 1850 5.029,00 1.400,00 318,00 10.813,35 2.912,00 126,00 0,00 0,00 21.413,85

R. 1266 / M. 1850 - 1851 4.136,00 3.640,00 0,00 17.128,00 3.911,00 0,00 0,00 0,00 28.815,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 4.222,00 2.565,00 108,00 12.503,93 3.386,45 165,75 0,00 0,00 23.342,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 1.927,00 275,00 0,00 9.663,43 3.599,50 120,00 0,00 0,00 15.762,43

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 6.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 4.200,00 350,00 23.884,00 3.150,00 200,00 0,00 0,00 31.784,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 13.700,00 3.650,00 400,00 26.927,50 12.551,10 250,00 978,00 0,00 58.456,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 23.762,00 0,00 280,00 22.952,50 12.088,00 674,00 0,00 0,00 59.756,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 5.574,25 6.150,00 0,00 17.481,50 2.925,00 437,00 10.110,00 0,00 46.233,75

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(Kuruş)

Hayvan 

Derisi 

(Kuruş)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Süt (Kuruş)
Yapağı  

(Kuruş)

Keçi Kılı 

(Kuruş)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 12,55 0,00 0,00 80,81 5,92 0,72 0,00 0,00 24.187,20

R. 1265 / M. 1849 - 1850 23,48 6,54 1,49 50,50 13,60 0,58 3,07 0,00 21.413,85

R. 1266 / M. 1850 - 1851 14,35 12,63 0,00 59,44 13,58 0,00 0,00 0,00 28.815,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 18,09 10,99 0,46 53,58 14,51 0,71 1,66 0,00 23.342,63

R. 1269 / M. 1853 - 1854 12,23 1,74 0,00 61,31 22,84 0,76 1,12 0,00 15.762,43

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 13,21 1,10 75,14 9,91 0,64 0,00 0,00 31.784,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 23,44 6,24 0,68 46,06 21,47 0,43 0,00 0,00 58.456,60

R. 1287 / M. 1871 - 1872 39,76 0,00 0,47 38,41 20,23 1,13 0,00 0,00 59.756,50

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 12,06 13,30 0,00 37,81 6,33 0,95 7,68 0,00 46.233,75

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(%)

Hayvan 

Derisi (%)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(%)

Süt (%) Yapağı  (%)
Keçi Kılı 

(%)
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Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 29: Alemdağ Çiftliği Hayvancılık Ürünleri Gelirlerinin Kaynaklarına Göre Dağılımı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 28. 

Tablo 30: Süt Satışından Elde Edilen Gelirlerin Çiftliklere Göre Dağılımı (Kuruş) (1848-1874) 

 

Kaynak: Tablo 24, 26, 28. 

Tablo 31: Süt Satış Miktarının Çiftliklere Göre Dağılımı (Kıyye) (1848-1874) 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 0,00 0,00 2.556,10 1.110,00 87,50 0,00 0,00 3.753,60

R. 1265 / M. 1849 - 1850 3.534,00 0,00 0,00 2.148,00 631,75 99,00 0,00 0,00 6.412,75

R. 1266 / M. 1850 - 1851 8.720,50 0,00 1.558,00 9.612,50 2.316,00 0,00 0,00 0,00 22.207,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 2.498,50 990,00 180,00 4.814,33 1.379,50 58,50 60,00 40,00 10.188,83

R. 1269 / M. 1853 - 1854 1.089,00 200,00 0,00 3.827,70 860,75 13,75 262,00 0,00 6.253,20

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(Kuruş)

Hayvan 

Derisi 

(Kuruş)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(Kuruş)

Süt (Kuruş)
Yapağı  

(Kuruş)

Keçi Kılı 

(Kuruş)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 0,00 0,00 68,10 29,57 2,33 0,00 0,00 3.753,60

R. 1265 / M. 1849 - 1850 55,11 0,00 0,00 33,50 9,85 1,54 0,00 0,00 6.412,75

R. 1266 / M. 1850 - 1851 39,27 0,00 7,02 43,28 10,43 0,00 0,00 0,00 22.207,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 24,52 9,72 1,77 47,25 13,54 0,57 0,59 0,39 10.188,83

R. 1269 / M. 1853 - 1854 17,42 3,20 0,00 61,21 13,76 0,22 4,19 0,00 6.253,20

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.250,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 720,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hayvancılık Ürünleri

Toplam 

Hayvancılık 

Ürünleri 

Gelirleri 

(Kuruş)

Gübre  

(%)

Hayvan 

Derisi (%)

Mali Yılı
Küçükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Büyükbaş 

Hayvanlar 

(%)

Kanatlı 

Hayvanlar 

(%)

Süt (%) Yapağı  (%)
Keçi Kılı 

(%)

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 0,00 19.546,45 88,44 2.556,10 11,56 22.102,55 100,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 0,00 0,00 10.813,35 83,43 2.148,00 16,57 12.961,35 100,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 17.128,00 64,05 9.612,50 35,95 26.740,50 100,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 0,00 0,00 12.503,93 72,20 4.814,33 27,80 17.318,25 100,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 9.663,43 71,63 3.827,70 28,37 13.491,13 100,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 6.250,00 100,00 0,00 0,00 6.250,00 100,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? 23.884,00 ? ? ? ? 100,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 6.231,00 18,79 26.927,50 81,21 0,00 0,00 33.158,50 100,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 4.001,88 14,85 22.952,50 85,15 0,00 0,00 26.954,38 100,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 6.956,25 28,47 17.481,50 71,53 0,00 0,00 24.437,75 100,00

Alemdağ Çiftliği Süt 

Geliri
Toplam Süt Geliri

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Süt 

Geliri

Çavuşbaşı Çiftliği Süt 

Geliri

( Kuruş )

Toplam 

Süt Geliri 

İçindeki 

Payı (%)

( Kuruş )

Toplam Süt 

Geliri 

İçindeki 

Payı (%)

( Kuruş )

Toplam 

Süt Geliri 

İçindeki 

Payı (%)

( Kuruş ) ( % )



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

283 
 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

4. ÇİFTLİKLERDE MEYDANA GELEN GIDA HARCAMALARI İLE MEVCUT HİZMETKARLARIN 
NİTELİĞİ VE ÜCRETLERİ 

4.1. Gıda Harcamaları 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’ne ait gıda harcamaları elimizde mevcut bulunan arşiv 
kaynaklarında genellikle ‘’erzak masarifi’’  olarak geçmektedir. Çiftliklerde meydana gelen gıda 
harcamaları mevcut hayvan ve hizmetkarlar için yapılmaktadır. Çiftliklere ait gıda harcamalarının 
kaynaklarını, birim satış fiyatı ve tüketim miktarlarıyla birlikte, seçmiş olduğumuz R.1265/M.1849-1850 
mali dönemi için Tablo 32’de, R. 1268/M.1852-1853 mali dönemi için Tablo 33 ve R.1269/M.1853-1854 
mali dönemi için ise Tablo 34’de verilmiştir. 

Söz konusu çiftliklerin gıda harcaması bileşimini oluşturan tüketim maddeleri; revgan-ı zeyt (zeytinyağı), 
revgan-ı bezir (bezir yağı), revgan-ı çerviş (hayvan yağı), fasulye, pirinç, tuz, kahve, zeytin tanesi, sirke, 
mısır, soğan, sarımsak, şeker, mercimek, kabak, ceviz, pekmez, balık, nan-ı aziz (ekmek), lahm-ı ganem 
(koyun eti), dakik (un), hınta, şair ve alef ürünlerinden oluşmaktadır. Tablolarımızda ise tüketimlerindeki 
yoğunluk ve süreklilikten ötürü revgan-ı zeyt, revgan-ı bezir, revgan-ı çerviş, fasulye, piriç, tuz, kahve, 
zeytin tanesi, sirke, soğan, sarımsak, dakik, hınta, şair ve alef tercih edilmiştir. Elimizdeki arşiv 
kaynaklarında soğan ve sarımsak ürünlerinin tüketim miktarları beraber verildikleri için tablolarımızda bu 
ürünler ‘’soğan sarımsak’’ olarak beraber kullanılacaktır. 

Tablo 32, Tablo 33 ve Tablo 34’e göre seçili mali dönemlere ait veriler ışığında söz konusu çiftliklerin 
toplam gıda harcamasında ortalama %40-50 arasındaki pay Hekimbaşı Çiftliği’ne, ortalama %30-35 
arasındaki pay Çavuşbaşı Çiftliği’ne ve geriye kalan ortalama %20-30 arasındaki pay ise Alemdağ Çiftliği’ne 
aittir. Ayrıca söz konusu tablolarda çiftliklerde gıda harcamalarına konu ürünlerin birim satış fiyatları da 
verilmiştir. 

Tablo 32: R.1265/M.1849-1850 Mali Dönemi Gıda Harcamalarının Çiftliklere Göre Dağılımı (Kuruş) 

R. 1264 / M. 1848 - 1849 0,00 0,00 19.657,00 87,91 2.704,50 12,09 22.361,50 100,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 0,00 0,00 11.556,00 83,57 2.272,00 16,43 13.828,00 100,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 0,00 0,00 16.985,00 62,68 10.112,50 37,32 27.907,50 100,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 0,00 0,00 11.473,00 70,03 4.911,00 29,97 16.384,00 100,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 0,00 0,00 10.642,00 76,42 3.283,00 23,58 13.925,00 100,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 0,00 0,00 ? ? 0,00 ? ? 100,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 ? ? 17.178,00 ? 0,00 ? ? 100,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 4.742,00 19,20 19.955,50 80,80 0,00 0,00 24.697,50 100,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 2.765,00 15,24 15.375,00 84,76 0,00 0,00 18.140,00 100,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 4.275,00 32,32 8.952,00 67,68 0,00 0,00 13.227,00 100,00

Alemdağ Çiftliği Süt 

Geliri
Toplam Süt Miktarı

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Süt 

Geliri

Çavuşbaşı Çiftliği Süt 

Geliri

( Kıyye )

Toplam 

Süt Satış 

Miktarı 

İçideki 

Payı (%)

( Kıyye )

Toplam Süt 

Satış 

Miktarı 

İçideki Payı 

(%)

( Kıyye )

Toplam 

Süt Satış 

Miktarı 

İçideki 

Payı (%)

( Kıyye ) ( % )



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

284 
 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13306, 18048. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 33: R.1268/M.1852-1853 Mali Dönemi Gıda Harcamalarının Çiftliklere Göre Dağılımı (Kuruş) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 20750, 23952. 

Tablo 34: R.1269/M.1853-1854 Mali Dönemi Gıda Harcamalarının Çiftliklere Göre Dağılımı (Kuruş) 

Revgan-ı Zeyt 6,00 1.295,50 59,23 6,00 492,50 22,52 6,00 399,25 18,25 2.187,25

Revgan-ı Bezir 5,50 165,00 34,48 5,50 165,00 34,48 5,50 148,50 31,04 478,50

Revgan-ı Çerviş 8,50 418,50 45,89 8,50 246,50 27,03 8,50 247,00 27,08 912,00

Fasulye 1,00 615,90 50,82 1,00 410,20 33,84 1,00 185,90 15,34 1.212,00

Pirinç 2,50 272,50 50,29 2,50 140,40 25,91 2,50 129,00 23,80 541,90

Tuz 6,50 110,50 43,33 6,50 80,50 31,57 6,50 64,00 25,10 255,00

Kahve 9,00 162,00 49,24 9,50 86,00 26,14 9,00 81,00 24,62 329,00

Zeytin Tanes i 1,63 130,00 41,67 1,63 113,75 36,46 1,63 68,25 21,87 312,00

Sirke 0,75 112,50 37,69 0,75 112,50 37,69 0,75 73,50 24,62 298,50

Soğan Sarımsak 0,50 60,00 42,86 0,50 50,00 35,71 0,50 30,00 21,43 140,00

Dakik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hınta 19,50 1.170,00 60,62 19,00 380,00 19,69 19,00 380,00 19,69 1.930,00

Şair 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki Payı 

( % )

Tüketilen Gıda Maddesi

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Revgan-ı Zeyt 7,00 981,50 40,06 7,00 833,50 34,02 7,00 635,00 25,92 2.450,00

Revgan-ı Bezir 5,50 506,00 41,09 5,50 379,50 30,82 5,50 346,00 28,09 1.231,50

Revgan-ı Çerviş 8,00 192,00 40,89 8,00 80,00 17,04 5,00 197,50 42,07 469,50

Fasulye 1,00 565,00 45,02 1,00 350,00 27,89 1,00 340,00 27,09 1.255,00

Pirinç 2,50 135,00 43,62 2,50 52,50 16,96 2,50 122,00 39,42 309,50

Tuz 6,50 96,50 40,29 6,50 78,00 32,57 6,50 65,00 27,14 239,50

Kahve 7,50 133,00 50,38 8,00 75,00 28,41 8,00 56,00 21,21 264,00

Zeytin Tanes i 2,00 212,00 51,46 2,00 100,00 24,27 2,00 100,00 24,27 412,00

Sirke 0,58 59,80 48,64 0,58 27,50 22,37 0,58 35,65 28,99 122,95

Soğan Sarımsak ? 79,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,00

Dakik 1,15 2.569,00 72,86 1,15 382,00 10,83 1,15 575,00 16,31 3.526,00

Hınta 18,50 8.233,00 44,54 18,50 6.697,00 36,23 18,50 3.555,00 19,23 18.485,00

Şair 8,00 1.160,00 72,50 8,00 360,00 22,50 8,00 80,00 5,00 1.600,00

Alef 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki Payı 

( % )

Tüketilen Gıda Maddesi

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)
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Kaynak: BOA, HH.d.., no: 16797. 

4.2. Hizmetkarların Niteliği ve Ücretleri 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’nde görevli bulunan hizmetklarlar; çiftlikleri yöneten kethüda, 
çeşitli hizmetlerde bulunmak üzere sürekli olarak ikamet eden yanaşmalar, mevcut koruların 
güvenliğinden sorumlu kişiler olan korucular, çiftçibaşı, hergeleciler, sığırtmaçlar, çobanlar, harmancılar, 
kasr-ı hümayun bekçileri, orakçılar, tırpancılar ve anahtarcılardan oluşmaktadır. Çiftliklerin yönetiminden 
sorumlu kethüda haricinde çiftliklerdeki diğer hizmetkarların tamamına yakını gayri müslim tebaadan 
oluşmaktadır. Söz konusu gayri müslim kişilerin isimlerine göre çiftliklerde aylık belli bir ücret karşılığı 
çalışan hizmetkarların büyük bir çoğunluğunun Rum milletinden kişiler olduğunu düşünmekteyiz. 
Hizmetkarların isimleri söz konusu çiftliklerimizde çoğunlukla Niko, Nikola, Yovan, Panayotis, Mihalis, 
Yannis ve Dimitri olarak yer almaktadır. 

Çalışmamıza konu mali dönemlere ait arşiv kaynaklarında söz konusu her mali dönem için çiftliklerde yer 
alan hizmetkarlara ödenen gelirler toplam olarak verilmektedir. Buna karşın hizmetkarların aldıkları 
ücretlerin isimler ve görevlerine göre dağılımı söz konusu arşiv kaynaklarında süreklilik arz etmemektedir. 
Çiftliklerde yer alan orakçılar ve tırpancıların sayıları ile aldıkları ücretin ne kadar bir süreyi kapsadığı 
verilmemiştir. Söz konusu işçiler mevsimlik yani dönemsel olarak ihtiyaç duyulan işçilerdir. Bundan dolayı 
tablolarımızda orakçılar ve tırpancılar yer almamaktadır. 

Kethüda, odacı ve yanaşmalar çiftliklerde yer alan hizmetkarların ana çekirdekleri olmakla beraber her 
çiftlikte söz konusu mali dönemlerin tamamında hizmetkarlar arasında yer alırlar. Çiftliğin faaliyetleri 
arasında küçükbaş hayvancılık mevcut ise çobanlar, büyükbaş hayvancılık mevcut ise sığırtmaçlar, at ve 
eşek türü hayvanlar mevcut ise hergeleciler, tarımsal faaliyetler söz konusu ise orakçılar, tırpancılar ve 
harmancılar çiftliklerin hizmetkarları arasında yer almaktadırlar; fakat söz konusu kişilerin çiftliklerin 
hizmetkarları arasında yer alabilmeleri için  görevlerine uygun bir faaliyetin de söz konusu çiftliklerde 
gerçekleştiriliyor olması gerekmektedir. Buna karşın kethüda, odacı ve yanaşmalar söz konusu faaliyetlerin 
çiftliklerde gerçekleştiriliyor olup olmamasından azade sürekli olarak çiftliklerin hizmetkarları 
konumundadırlar. 

R.1268/M.1852-1853 mali dönemi Hazine-i Hassa defterlerinde çiftliklerde yer alan hizmetkarlara ödenen 
ücretler ve söz konusu hizmetkarların görevlerine göre dağılımını Hekimbaşı Çiftliği için Tablo 35’de, 
Çavuşbaşı Çiftliği için Tablo 36’da ve Alemdağ Çiftliği için ise Tablo 37’de verilmiştir. Diğer arşiv 
kaynaklarında hizmetkar ücretlerine ait verilerin sadece toplamı içermesi detay vermemesinden dolayı söz 
konusu mali döneme ait veriler neticesinde hizmetkar ücretlerini en net ve sağlıklı bir şekilde 
inceleyebilmekteyiz. Tablo 35, Tablo 36 ve Tablo 37’ye göre R.1268/M.1852-1853 mali döneminde 

Revgan-ı Zeyt 9,00 1.530,00 37,08 9,00 1.674,00 40,57 9,00 922,50 22,36 4.136,50

Revgan-ı Bezir 8,00 560,00 34,91 8,00 564,00 35,16 8,00 480,00 39,93 1.604,00

Revgan-ı Çerviş 14,00 441,00 43,84 14,00 301,00 29,92 14,00 264,00 26,24 1.006,00

Fasulye 2,00 1.140,00 39,51 2,00 928,00 32,17 2,00 817,00 28,32 2.885,00

Pirinç 3,50 192,50 36,70 3,50 192,00 36,61 3,50 140,00 26,69 524,50

Tuz 8,00 120,00 45,45 8,00 80,00 30,30 8,00 64,00 24,25 264,00

Kahve 12,00 252,00 39,01 12,00 264,00 40,87 13,00 130,00 20,12 646,00

Zeytin Tanes i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 100,00 100,00 100,00

Sirke 1,00 160,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00

Soğan Sarımsak 1,50 30,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00

Dakik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hınta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Şair 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alef 10,00 300,00 54,55 0,00 0,00 0,00 10,00 250,00 45,45 550,00

Toplam 

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki 

Payı ( % )

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)

Tüketim 

Miktarı  

(Kuruş)

Toplam 

Tüketim 

Miktarı 

İçindeki Payı 

( % )

Tüketilen Gıda Maddesi

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği

Ortalama 

Birim 

Fiyatı 

(Kuruş)
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hizmetkar ücretlerinin yarıya yakını çiftliklerdeki ücretli işçi olarak istihdam edilmiş olan yanaşmalara 
verilen ücretlerden oluşmaktadır. 

Tablo 38 ve Tablo 39’a göre hizmetkar ücretlerinin çiftliklerin toplam gelirleri içerisindeki sırasıyla 
ortalama olarak Hekimbaşı Çiftliği’nde %40 civarında, Çavuşbaşı Çiftliği’nde %40-50 arası ve Alemdağ 
Çiftliği’nde ise %40-75 arasında değişmektedir. Aynı şekilde söz konusu çiftliklerin toplam giderleri 
içerisindeki hizmetkar ücretlerinin payı sırasıyla ortalama olarak %40-75, %40-65 ve %50-75 arasında 
değişmektedir. Bir başka deyişle söz konusu çiftliklerdeki toplam giderin yarıya yakını hizmetkar 
ücretlerinden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 35: R.1268/M.1852-1853 Mali Dönemi Hekimbaşı Çiftliği Hizmetkar Sayıları ve Kendilerine Ödenen 
Ücret Miktarları 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 20750, 23952. 

 

Tablo 36: R.1268/M.1852-1853 Mali Dönemi Çavuşbaşı Çiftliği Hizmetkar Sayıları ve Kendilerine Ödenen 
Ücret Miktarları 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 20750, 23952. 

Tablo 37: R.1268/M.1852-1853 Mali Dönemi Alemdağ Çiftliği Hizmetkar Sayıları ve Kendilerine Ödenen 
Ücret Miktarları 

Kethüda 0 0 0,00 0,00

Korucu 1 12 108,33 1.300,00

Odacı 1 12 100,00 1.200,00

Yanaşma 11 12 45,68 6.030,00

Çi ftçi 0 0 0,00 0,00

Anahtarcı 2 12 37,50 900,00

Bekçi 2 12 41,67 1.000,00

Harmancı 3 12 12,92 465,00

Çoban 0 0 0,00 0,00

Sığırtmaç 0 0 0,00 0,00

Hergeleci 0 0 0,00 0,00

Toplam 20 10.895,00

45,40

Kişi Başı 

Ortalama 

Ücret 

(Kuruş)

Toplam 

Ücret 

Miktarı 

(Kuruş)

Süre 

(Ay)

Hizmetkar 

Sayısı
Hizmetkar Ünvanı

Kişi Başı Ortalama Ücret ( Kuruş )

Toplam ( Kuruş )

Kethüda 1 12 125,00 1.500,00

Korucu 0 0 0,00 0,00

Odacı 1 12 91,67 1.100,00

Yanaşma 13 12 53,37 8.325,00

Çi ftçi 1 12 83,33 1.000,00

Anahtarcı 0 0 0,00 0,00

Bekçi 0 0 0,00 0,00

Harmancı 2 12 6,67 160,00

Çoban 5 12 72,17 4.330,00

Sığırtmaç 7 12 77,08 6.475,00

Hergeleci 0 0 0,00 0,00

Toplam 30 22.890,00

65,58

Kişi Başı 

Ortalama 

Ücret 

(Kuruş)

Toplam 

Ücret 

Miktarı 

(Kuruş)

Süre 

(Ay)

Hizmetkar 

Sayısı
Hizmetkar Ünvanı

Kişi Başı Ortalama Ücret ( Kuruş )

Toplam ( Kuruş )
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Kaynak: BOA, HH.d.., no: 20750, 23952. 

Tablo 38: Hizmetkar Ücretlerinin Çiftliklere Göre Dağılımı (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 18048, 
20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Tablo 39: Çiftliklere Göre Gelirin Hizmetkar Ücretlerini Karşılama Oranı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

Kethüda 1 12 125,00 1.500,00

Korucu 0 0 0,00 0,00

Odacı 1 12 76,67 920,00

Yanaşma 9 12 47,31 5.110,00

Çi ftçi 1 12 95,83 1.150,00

Anahtarcı 0 0 0,00 0,00

Bekçi 0 0 0,00 0,00

Harmancı 1 12 18,33 220,00

Çoban 2 12 16,46 395,00

Sığırtmaç 0 0 0,00 0,00

Hergeleci 1 12 85,83 1.030,00

Toplam 16 10.325,00

53,78

Kişi Başı 

Ortalama 

Ücret 

(Kuruş)

Toplam 

Ücret 

Miktarı 

(Kuruş)

Süre 

(Ay)

Hizmetkar 

Sayısı
Hizmetkar Ünvanı

Kişi Başı Ortalama Ücret ( Kuruş )

Toplam ( Kuruş )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 12.975,00 27,24 26.428,00 55,48 8.236,00 17,28 47.639,00 100,00

R. 1265 / M. 1849 - 1850 12.504,40 32,43 18.902,55 49,02 7.150,28 18,55 38.557,23 100,00

R. 1266 / M. 1850 - 1851 16.999,00 28,41 26.130,00 43,67 16.712,50 27,92 59.841,50 100,00

R. 1268 / M. 1852 - 1853 16.295,00 30,06 25.490,00 47,02 12.425,00 22,92 54.210,00 100,00

R. 1269 / M. 1853 - 1854 12.178,00 47,53 9.237,00 36,05 4.205,00 16,42 25.620,00 100,00

R. 1274 / M. 1858 - 1859 7.005,00 38,15 9.675,00 52,70 1.680,00 9,15 18.360,00 100,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 43.610,50 51,55 36.682,00 43,36 4.299,00 5,09 84.591,50 100,00

R. 1286 / M. 1870 - 1871 31.736,00 35,49 57.698,00 64,51 0,00 0,00 89.434,00 100,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 30.080,00 32,54 47.608,00 51,50 14.754,00 15,96 92.442,00 100,00

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 11.380,00 100,00 11.380,00 100,00

R. 1289 / M. 1873 - 1874 22.334,50 38,94 35.024,50 61,06 0,00 0,00 57.359,00 100,00

( Kuruş )

Toplam 

Hizmetkar 

Ücretleri 

İçineki Payı 

( % )

Mali Yılı

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağ Çiftliği
Toplam Hizmetkar 

Ücretleri

Toplam 

Hizmetkar 

Ücretleri 

İçineki Payı 

( % )

Toplam 

Hizmetkar 

Ücretleri 

İçineki Payı 

( % )

Toplam 

Hizmetkar 

Ücretleri 

İçineki Payı 

( % )

( Kuruş ) ( Kuruş ) ( Kuruş )

R. 1264 / M. 1848 - 1849 12.975,00 32.815,50 39,54 26.428,00 53.569,70 49,33 8.236,00 22.591,10 36,46

R. 1265 / M. 1849 - 1850 12.504,40 51.152,50 24,45 18.902,50 42.961,35 44,00 7.150,28 17.194,75 41,58

R. 1266 / M. 1850 - 1851 16.999,00 42.153,50 40,33 26.130,00 45.500,00 57,43 16.712,50 32.544,00 51,35

R. 1268 / M. 1852 - 1853 16.295,00 41.439,50 39,32 25.490,00 52.197,63 48,83 12.425,00 25.221,63 49,26

R. 1269 / M. 1853 - 1854 12.178,00 31.153,00 39,09 9.237,00 44.589,43 20,72 4.205,00 11.189,20 37,58

R. 1274 / M. 1858 - 1859 7.005,00 18.895,00 37,07 9.675,00 24.010,00 40,30 1.680,00 2.000,00 84,00

R. 1284 / M. 1868 - 1869 43.610,50 97.928,00 44,53 36.682,00 49.607,00 73,95 4.299,00 5.657,00 75,99

R. 1286 / M. 1870 - 1871 31.736,00 30.863,00 102,83 58.698,00 88.648,60 65,09 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 30.080,00 39.751,88 75,67 47.608,00 96.254,50 49,46 14.754,00 16.945,00 87,07

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.380,00 18.855,00 60,36

R. 1289 / M. 1873 - 1874 22.334,50 58.756,25 38,01 35.024,50 81.060,75 43,21 0,00 0,00 0,00

Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Gelirler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Gelirler 

İçindeki Payı 

(%)

Mali Yılı
Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Gelirler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Gelirler 

İçindeki Payı 

(%)

Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Gelirler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Gelirler 

İçindeki Payı 

(%)

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği
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Tablo 40: Hizmetkar Ücretlerinin Çiftliklere Göre Giderler İçindeki Payı (%) (1848-1874) 

 

Kaynak: BOA, HH.d.., no: 13037, 13252, 13306, 14763, 15244, 15971, 16446, 16797, 16601, 16611, 17620, 
18048, 20658, 20749, 20750, 21202, 23908, 23910, 23952. 

5. SONUÇ 

R.1264/M.1848-1849 ile R.1289/M.1873-1874 mali dönemleri arasındaki 11 mali dönem itibariyle 
Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri’ne ait 24 adet Hazine-i Hassa defteri incelenerek yapılan bu 
çalışma ile söz konusu üç çiftliğe ait işletme faaliyetlerinin niteliğinin ve kapsamının ortaya çıkarılmasına 
çalışılmıştır. Bu çalışma ile Hazine-i Hassa mülkiyetindeki çiftliklerin ekonomik yapısı ortaya konularak gelir 
ve gider kaynaklarının niteliği ve kapsamı hakkında bilgiler elde edilmiştir. 

Hekimbaşı, Çavuşbaşı ve Alemdağ Çiftlikleri dahilinde üretimin ana eksenini üç adet arz noktasının 
hammadde ihtiyacının karşılanmasında sürekliliğin sağlanması prensibi gözlemlenmiştir. Süt üretimi 
sadece Saray-ı Hümayun, keten tohumu üretimi sadece Anadolu Hisarı’ndaki Bezirhane mutasarrıfı ve 
hayvan yünü üretimi ise sadece Beykoz’da mevcut bulunan fabrika için gerçekleştirilmektedir ve hiçbir 
surette üretim kesintiye uğratılmamaktadır. Çiftliklerdeki üretime konu ürünlerin çeşidi değişse bile söz 
konusu üç ürünün üretiminde süreklilik birincil prensip olarak korunmuştur. Süt üretimine konu hayvanlar 
sadece ve sadece telef olduklarında veya yaşlandıklarında kasaplık olarak tasarruf edilmiş, söz konusu 
kasaplar bile önceden bellidir ve değişmemektedir (Beylerbeyi’nde iki kasap bu işe tahsis edilmiştir). 
Çiftliklerde ücretli işçilik gözlemlenmiştir. Hizmetkarlar aylık bir ücret almakla beraber çiftliklerdeki 
üretimin konusuna göre mevsimlik işçilerin de varlığı gözlemlenmiştir.  
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R. 1264 / M. 1848 - 1849 12.975,00 22.330,00 58,11 26.428,00 42.771,50 61,79 8.236,00 21.306,00 38,66

R. 1265 / M. 1849 - 1850 12.504,40 30.293,03 41,28 18.902,50 37.927,35 49,84 7.150,28 16.468,48 43,42

R. 1266 / M. 1850 - 1851 16.999,00 27.114,00 62,69 26.130,00 39.709,00 65,80 16.712,50 22.342,50 74,80

R. 1268 / M. 1852 - 1853 16.295,00 36.043,00 45,21 25.490,00 44.295,00 57,55 12.425,00 25.171,85 49,36

R. 1269 / M. 1853 - 1854 12.178,00 37.855,00 32,17 9.237,00 32.513,95 28,41 4.205,00 19.413,35 21,66

R. 1274 / M. 1858 - 1859 7.005,00 20.167,00 34,73 9.675,00 33.527,00 28,86 1.680,00 2.267,50 74,09

R. 1284 / M. 1868 - 1869 43.610,50 93.088,88 46,85 36.682,00 85.063,88 43,12 4.299,00 13.553,00 31,72

R. 1286 / M. 1870 - 1871 31.736,00 41.317,25 76,81 58.698,00 86.916,88 66,38 0,00 0,00 0,00

R. 1287 / M. 1871 - 1872 30.080,00 37.896,38 79,37 47.608,00 86.356,00 55,13 14.754,00 27.483,50 52,99

R. 1288 / M. 1872 - 1873 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.380,00 15.075,00 75,49

R. 1289 / M. 1873 - 1874 22.334,50 29.780,75 75,00 35.024,50 45.368,88 77,20 0,00 0,00 0,00

Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Giderler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Giderler 

İçindeki Payı 

(%)

Mali Yılı
Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Giderler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Giderler 

İçindeki Payı 

(%)

Hizmetkar 

Ücretleri 

(Kuruş)

Toplam 

Giderler 

(Kuruş)

Hizmetkar 

Ücretlerinin 

Toplam 

Giderler 

İçindeki Payı 

(%)

Hekimbaşı Çiftliği Çavuşbaşı Çiftliği Alemdağı Çiftliği



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

289 
 

Cıttaslow Felsefesinin İletilmesinde Bir Araç Olarak Belediye Web Sayfaları 

Öğr. Gör. Esra BÜDÜN1   Öğr. Gör. Aykut PAJO 2 

1Kırklareli Üniversitesi / Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, 
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2 Kırklareli Üniversitesi / Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, 
aykut.pajo@klu.edu.tr  

 
Özet: Küreselleşmenin insanları mecbur bıraktığı hızlı yaşam şartları, kentler üzerinde de bir takım olumsuzluklara 

neden olmaktadır. Bunlar; çevre kirliliği, yerel, doğal ve kültürel değerlerin kaybolması, kaynakların tüketilmesi, insan 
ilişkilerinde bozulma, özgünlüğün kaybolması, aynılaşma vb. şeklinde insan hayatını olumsuz şekilde etkileyen negatif 
etkilerdir. Küçük kentlerin yerel değerlerine sahip çıkması, özgünlüklerini koruması büyük kentlere karşı verdikleri var 
oluş mücadelesinde onları başarıya taşıyacak etkenlerden biri olarak görülebilir. Özgünlüğünü kaybetmeden 
sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen küçük kentler için Cittaslow (sakin kent/yavaş şehir) kriterlerini sağlamak 
suretiyle Cittaslow olmayı seçmek yerinde bir karar olacaktır. Sakin kent hareketi, iyi, temiz ve adil gıda felsefesi ile 
ortaya çıkan slow food hareketinin devamı niteliğindedir.  Sakin kent hareketi, insanların yaşadıkları yeri benimsemesi, 
doğal, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkması sayesinde başarıya ulaşan yerel üretimin desteklendiği yerel 
sürdürülebilir bir kalkınma hareketidir. Bahsi geçen bu hareketin Cittaslow kent belediyelerince ne derece etkin 
şekilde ele alınıp hedef kitleye sunulduğunu analiz etmek ise çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, 
Cittaslow Türkiye Ağı’na üye olan kent belediyelerin web sayfaları bir içerik analizine tabi tutularak hem teorik hem 
de uygulama eksenindeki etkinlikleri, fonksiyon (işlevsel), sunum (görsellik) ve içerik indeksleri açısından 
değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cittaslow, Yavaş Şehir, Belediye. 

1.GİRİŞ 

Günümüz dünyasında yerel değerlerin hızla kaybolduğuna şahit olmaktayız. Küçük kentler büyük kentleri 
taklit etmekte, insanların ise kıyafetleri, yemek alışkanları hatta yaşamları bile gitgide birbirine 
benzemektedir. Kentler büyüyüp gelişme uğruna betonlaşıp özgün yapılarını terk etmekte, 
küreselleşmenin etkisi ile giderek birbirine benzer hale gelmektedir (Radstrom, 2011: 91). 
Küreselleşmenin insanların kitap, bilgi, kıyafet vb. pek çok şeye daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmasını 
sağlamak suretiyle yaşamı kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Ancak, hızlı ve tüketim odaklı çağımız anlayışı 
yerel değerlerin kaybolmasına özgünlüğün yitip gitmesine neden olmaktadır (Mayer ve Knox, 2007: 23). 

Hızlı çalışmak, hızlı yolculuk ve hızlı karar verme neticesinde yaşadığımız anı kaçırdığımız, hızlı bir yaşam 
sürmekteyiz (Karakurt Tosun, 2013: 234).  İnsanlar hayatın tadını çıkararak yaşamak ve hayattan zevk 
almak istemektedir. Cittaslow kentleri insanların hayatın tadını çıkararak yaşama isteklerine cevap 
verebilecek nitelikte kentleri ifade etmektedir.     

Yaşamı yavaşlatmak insanların önemli buldukları ve ilgilerini çeken hususlara mümkün olduğunca zaman  
ayırıp, yaşamdan zevk almalarını sağlayan bir davranış biçimini ifade etmektedir (Yurtseven vd., 2010: 9). 
Cittaslow kentleri yaşanılabilir, huzurlu kentler olarak dikkat çekmektedir. Özgünlüğünü kaybetmeden 
yerel kaynakların kullanılarak sürdürülebilir kalkınmanın benimsendiği bu model tüm dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de de rağbet görmektedir.    

Büyük kentlerde iş, eğitim, eğlence, sağlık gibi imkanların fazla olması küçük kentlerdeki insanların büyük 
kentlere göç etmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla küçük kentlerin nüfusu günden güne azalmaktadır. 
İmkanları sınırlı olan küçük kentlerin varlıklarını sürdürebilmelerinin yolu, büyük şehirlere benzemeye 
çalışmak yerine, kendi özgünlükleri ile yola devam etmek olmalıdır. Kentlerin özgünlüklerini korumalarının 
yolu ise Cittaslow ağına üye olmaları ve Cittaslow kriterlerini yerine getirmelerinden geçmektedir. 

Cittaslow kentleri üzerine dikkat çeken çalışmalara bakıldığında; destinasyon tercihi ve kentsel kimlik 
(Köseoğlu, 2017) yerel mutfağın ve yerel halk üzerindeki etkisi (Olcay vd, 2017), internet sitelerinde yavaş 
şehir teması (Çoban ve Harman, 2016), Türkiye’deki gelişimi (Donat ve Yavuzçehre, 2016), gastronomi 
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turizmi (Sarıoğlan ve Avcıkurt, 2016), slow food çalışmalarının önemi (Pajo ve Uğurlu, 2015), yaşam kalitesi 
ve ziyaretçi tecrübeleri (Hatipoğlu, 2015), sürdürülebilir kalkınma (Şahin ve Kutlu, 2014), yerel ve kentsel 
kimlik (Radstrom, 2014), sürdürülebilir kent kavramına farklı bakış açıları (Keskin, 2012), çevre ile 
bütünleşmiş yerel yönetim örneği (Sırım, 2012), yavaş turizmin gelişimi için model arayışları, küreselleşme 
ve yerelleşme arasındaki etkileşim (Grzelak, Kostulska vd., 2011; Radstrom, 2011; Servon ve Pink, 2015) 
şeklinde dağılım gösterdiği görülmektedir.  

Bu çalışmada ise söz konusu araştırmalardan da yararlanarak, Cittaslow felsefesinin iletilmesinde birincil 
öncelik sahibi olan iletişim araçlarından web sayfaları incelemeye konu olmuştur. Nitekim dünya çapında 
kişi ve kurumlarla etkileşime geçmede elzem bir yere sahip olan web sayfaları önemli bir görev 
üstlenmektedir.   

2.SLOW FOOD CITTASLOW KAVRAMLARI 

2.1. Slow Food Kavramı 

Küreselleşme ile gelen hızlı yaşam koşulları insanları hızlı yemek yemeye zorlamaktadır.  Fast food (hızlı 
yemek) alışkanlığı günümüz yaşam koşullarının getirdiği bir zorunluluktur (Yurtseven, 2007: 163). 
Cittaslow (yavaş şehir) hareketinin temelini oluşturan slow food ise insanları yediklerinden tat alarak 
yemek yemeye davet eden, yerel mutfak kültürünün korunup sürdürülmesini savunan hızlı yemek yeme 
akımına karşı toplumsal bir duruştur (Nilsson vd., 2011: 373). Yavaş yemek lezzetli yiyeceklere duyarlı 
olmayı, yerel üretim ve tüketimi savunmaktadır (Schneider, 2008: 385). Slow Food Felsefesi; yerel 
tohumların kullanımını, yerel usuller ile insan sağlığına zararlı olmayan yöntemler kullanılmak suretiyle 
üretimi, üretici ve tüketici haklarının korunmasını savunmaktadır. Yavaş yemek hareketi, Carlo Petrini ve 
arkadaşlarının 1986 yılında açılışı yapılan bir fast food restoranı protesto etmesi ile başlamıştır (Walter, 
2009: 1-3).       

Hızlı yemek yeme alışkanlığı, İtalyan yaşam tarzına ve mutfak kültürüne aykırı olması nedeni ile Fast-food 
restoranları İtalya’da tepki ile karşılanmıştır (Radstrom, 2011: 92). Yavaş yemek hareketi; insanların 
tabiata saygılı olmasını, kendi yiyeceklerini yetiştirmesini, sağlıklı beslenmesini, yemek yemekten haz 
alınmasını, geleneklerin yaşatılmasını, yerel tatlara sahip çıkılmasını ve birlikte yenen yemekler sayesinde 
sosyalleşmeyi amaçlamaktadır (Sırım, 2012: 122). Tüm bunlara ilave olarak yavaş yemek yemenin insanın 
hem bedensel, hem de ruhsal açlığını giderdiğini söylemek mümkündür (Güven, 2011: 114). 

2.2.Cittaslow Kavramı 

Citta İtalyanca’da kent, slow İngilizce’de yavaş anlamına gelmektedir. Yavaş kent hareketi, kentlerin kendi 
kimliklerini koruyarak yola devam etmeleri üzerine kurulmuş bir felsefedir (Miele, 2008: 136).  Uluslararası 
bir birlik olan Cittaslow, 1999’da İtalya’da ortaya çıkmıştır. Cittaslow felsefesi; yerel kaynakların 
kullanılması ile özgünlüğün kaybedilmeden sürdürülebilir kalkınmayı savunmaktadır. Global bir yaşam 
tarzının benimsenmesiyle, sürekli olarak büyük şehirlere göç verip küçülen ve yok olma tehlikesi yaşayan 
küçük kentlerin, hayatta kalma mücadelesi olarak ifade edilebilen Cittaslow hareketi; teknoloji ile dost, 
insanların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yaşayabildiği kentler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Büçük kentlerin büyük kentlere göç vermelerinin nedenleri; eğitim, sağlık, sosyal ve ekonomik imkanların 
yetersizliği şeklinde sıralanabilir (Semmens ve Freeman, 2012: 353-354). 

Cittaslow, Slow Food’da olduğu gibi sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektedir. Cittaslow H-hareketi, 
sakinlerin yaşadıkları yeri sahiplenmeleri, doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve kültürel değerlerini 
korumaları, gelenek ve görenekleri gelecek kuşaklara aktarmalarıyla hayatı daha  anlamlı kılmayı 
hedeflemektedir (Akman vd., 2013: 42). 

Cittaslow hareketi üyeleri, yerel ve ayırt edici niteliklerinin kaynağını oluşturan geleneklerini koruma ile 
aynılaşmaya karşı durabileceklerini savunmaktadırlar (Ak, 2017: 889). 
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Chianti’nin (Greve in Chianti- İtaly) eski belediye başkanı Paolo Saturnini 1997 yılında yavaş yemek 
hareketinin öncüsü Carlo Petrini’ye yavaş yemek uygulamalarının yerel değerlerini koruyarak kalkınmayı 
hedefleyen küçük kentlerde uygulanması yönündeki düşüncesini aktarmıştır. Bu düşünce Carlo Petrini 
tarafından destek görmüştür (Petrini ve Padovani, 2011: 156). 1999 tarihinde Chianti, Orvieto, Bra ve 
Positano belediye başkanlarının yavaş yemek prensiplerini kentlerine uygulamaya başlaması, yavaş kent 
hareketinin başlangıcı sayılmaktadır (Pink, 2009: 453).     

Türkiye ilk yavaş kentine, 2009 yılında Seferihisar’ın sertifikasını alması ile kavuşmuştur. Seferihisar’ı 2011 
tarihinde birliğe üye olan Akyaka, Yenipazar, Gökçeada ve Taraklı takip etmiştir. Türkiye‘deki sakin şehir 
sayısının üçü geçmesiyle de Türkiye Cittaslow Ağı kurulabilmiştir (cittaslowturkiye.org). Ardından 2012 
yılında Türkiye Cittaslow Ağı’na Yalvaç, Vize ve Perşembe dahil olmuştur. 2013 yılında Halfeti, 2015 yılında 
Şavşat, 2016 yılında Uzundere, 2017 yılında ise Gerze, Göynük ve Eğirdir’in katılımı ile Türkiye Cittaslow 
Ağı toplamda 14 üyeye ulaşmıştır.     

Yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan, çevreye zarar vermeyen, doğa dostu teknolojiyi kullanan, yerel 
gıda üretimi ve tüketimini destekleyen kentler, Cittaslow ağına kabul edilmektedir (Bilgi, 2013: 48). 

Cittaslow olma kriterlerine bakıldığında; I) Çevre Politikaları II) Altyapı Politikaları III) Kentsel Yaşam Kalitesi 
Politikaları IV) Tarıma, Turizme, Esnaf ve Sanatkârlara Dair Politikalar V) Misafirperverlik, Farkındalık ve 
Eğitim ile İlgili Planlar VI) Sosyal Uyum Politikaları VII) Ortaklıklara İlişkin Politikalar başlıkları altında 
yaklaşık 70 kriterin varlığı göze çarpmaktadır (Üyelik Kriterleri, 2015). 

Cittaslow kriterleri (*) ile belirtilen zorunlu, (**) belirtilen perspektif kriterler olmak üzere iki ayrı 
kategoriye ayrılmaktadır. Aday kentin üyeliğe kabulü için zorunlu kriterlerden en az 50 puan alması 
gerekmektedir. Puanlama yapılırken aday kentlerin projelere başlama ve bitiş tarihleri de ilave puan 
kazanılmasında etkili olmaktadır. Perspektif kriterlerinin gerçekleştirilmesi durumunda %15’e kadar ilave 
puan alınabilmektedir. Her ulusal cittaslow ağı kendi ülke şartlarına göre, %20’yi geçmemek kaydıyla ilave 
ulusal kriter/kriterler getirebilmektedir (Üyelik Kriterleri, 2015; Pajo, 2015: 67). 

Üyelik kriterlerinin ardından, Türkiye Cittaslow Ağı’na üye olan kentlerden örneklere yer vermek yerinde 
olacaktır. Toplamda Türkiye Ağı’na üye olan kent sayısı 14’tür.  

2.2.1.Türkiye’den Örnekler  

Yalvaç: Bağlı olduğu il olan Isparta’nın 105 km. kuzeydoğusunda yer almaktadır. Deniz seviyesinden 1100 
metre yüksekliktedir. Antik Pisidia kenti yakınlarında kurulmuştur (Yalvaç, 2013). Türkiye Cittaslow Ağı’na 
2011 yılında dahil olmuştur.      

Vize: Bağlı olduğu il olan Kırklareli’ye 60 km. mesafede yer alan Vize’nin kuzeyinde, Karadeniz 
bulunmaktadır. Güneyi ovalık, kuzeyi ise yüksek tepe ve ormanlıktır. İki adet höyük üzerinde olması sebebi 
ile ilçenin büyük bir kısmı I. derecede Arkeolojik Sit Alanı’na dahil edilmiştir (İlçemiz, 2014). Türkiye 
Cittaslow Ağı’na 2012 yılında dahil olmuştur.   

Perşembe: Bağlı olduğu il olan Ordu’nun 13 km. batısında yer alan Perşembe’nin eski ismi Vona’dır 
(Perşembe’nin Tarihi, 2014). Kuzeyinde Karadeniz yer almaktadır. Doğal plajları ile ünlüdür. Türkiye 
Cittaslow Ağı’na 2012 yılında dahil olmuştur. 
 
Halfeti: Bağlı olduğu Şanlıurfa’ya 120 km. mesafede yer alan Halfeti’nin eski adı Rumkale’dir. Kentin bir 
bölümü Birecik Barajı sularının altında kalmıştır (Halfeti’nin Tarihi, 2015). Suların yükselmesi ile Eski 
Halfeti’nin tamamının sular altında kalması beklenmektedir. Baraj gölü, yüzer restoranlar, siyah gül, taş 
evleri ile ünlüdür. Türkiye Cittaslow Ağı’na 2013 yılında dahil olmuştur. 
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2.2.2.Dünyadan Örnekler 

İtalya - San Vincenzo: İtalya’nın orta kesiminde yer alan kasaba yaklaşık 7 bin kişilik nüfusa sahiptir. 
Denizden yüksekliği 2010 metre olan ve San Vincenzo‘nun yüzölçümü 25.24 km2 dir. En önemli ekonomik 
aktivitesini deniz kum-güneş-turizmi oluşturmaktadır. 2002 yılında yavaş şehir unvanını elde etmiştir. Aynı 
zamanda şarap kentleri birliği, zeytinyağ kentleri birliği vb. birliklere üyelikleri bulunmaktadır. San 
Vincenzo’daki öğrencilere yerel yemek kültürünün öğretilmesi amacıyla lezzet eğitimleri 
düzenlenmektedir. Bu eğitimler ile yerel üretimin önemi, yerel pişirme teknikleri, organik okul yemekleri, 
yerel tüketim bilincinin desteklenmesi amaçlanmaktadır (Yurtseven, vd., 2010: 47). 
  
Polonya - Bisztynek, Warmia i Mazury: Polonya’nın orta kesiminde yer alan kasabada, 2012 yılında 
yapılan nüfus sayımına göre 2.516 kişi yaşamaktadır. Kentin yüzölçümü 2,16 km2 dir. Denizden yüksekliği 
yaklaşık 71 metredir. Lidzbarka kapısı, Paris kilisesi kentin önemli tarihi eserleri arasındadır. Eski kasaba 
yürüyüşü, göl etrafında yürüyüş, Jeziorany, Zardeniki, Kikity, Biesowko, Zerbun köyleri yürüyüş rotaları 
bulunmaktadır.  Nadrowski Göleti, Warmian Ormanı, Pluszne Gölü, Gleboczek Gölü ve Miodowko Gölü 
bölgedeki doğal hayatı izlemek isteyenlerin uğrak yerlerindendir. Açık hava müzesi, halk müzesi ve 
etnografya müzesi kentin önemli müzeleri arasındadır (http://mojemazury.pl erişim: 15.04.2014). 
 
Kanada - Cowichan Bay: Temmuz 2009’da Cittaslow Ağı’na dahil olmuştur. Köyde organik simit ve ekmek, 
yerel peynir üretimi, organik giyim, ev yapımı dondurma, yerel çömlek dükkanı, geleneksel yerel 
yemeklerin sunulduğu restoranlar bulunmaktadır. Yörede kel kartal ve çeşitli balıkçılları vb. izlenebildiği 
kayık turları ilgi çeken aktivitelerin başında gelmektedir (www.cowichanbay.com erişim:17.03. 2014). 
 
Yaşam kalitesinin iyileştirilmesi ve bu doğrultuda sürdürülebilir kalkınmanın hedeflendiği Cittaslow 
felsefesinin kavramsal kapsamı yukarıda verilmiştir. Bu kavramsal çerçeve göz önüne alınarak, Cittaslow 
felsefesinin iletilmesinde bir araç olarak işlev gösteren web sayfaları üzerine bir araştırma yapılması 
çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.  

3. YÖNTEM 

Cittaslow kentlerinin belediyelerine ait web sitelerinin Cittaslow felsefesini iletmesi açısından 
karşılaştırılmasını içeren bu çalışmada metod olarak nitel  araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi; temel anlamda birbirine benzeyen verilerin belirlenen kavramlar ve 
temalar yoluyla bir araya getirilip yorumlanmasıdır. Söz konusu bu yorumlama metin içerisindeki en küçük 
birimlerin dahi kategorilendirilmesine olanak sağlayan sistematik bir yöntemdir (Sözbilir, Güler ve Çiltaş, 
2012; 567). 

Araştırmanın evrenini Türkiye’deki Cittaslow Ağı’na üye olan belediyelerin web siteleri/sayfaları 
oluşturmaktadır. Bu ağlara bakıldığında, Türkiye’de bu ağa üye olan toplamda 14 Cittaslow kenti olduğu 
görülmektedir. Bu kentler (birliğe katılma tarihlerine göre); 

• Seferihisar 

• Akyaka 

• Yenipazar 

• Gökçeada 

• Taraklı 

• Yalvaç 

• Vize 

• Perşembe 

• Halfeti 

• Göynük 

• Uzundere 

• Şavşat 
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• Eğirdir 

• Gerze 

Yukarıda sıralanan kentler araştırmanın evrenini oluştururken örneklem olarak sadece 9 Cittaslow kenti 
araştırmaya dahil edilebilmiştir. Bu kentler, Seferihisar, Akyaka, Eğirdir, Perşembe, Şavşat, Uzundere, 
Yalvaç ve Göynük ve Gerze’dir. Geriye kalan Cittaslow kentleri olan Halfeti, Gökçeada, Taraklı, Vize ve 
Yenipazar ise belediye web sitelerinde Cittaslow ile ilgili hiçbir verinin olmaması veya oldukça az (sadece 
logo/video gibi) olması ve araştırma için yeterli olmadığı için araştırmaya dahil edilememiştir. Örneklem 
olarak seçilmiş olan Cittaslow belediyelerin web siteleri incelenmiş bu Web siteleri, belirlenen kategorilere 
göre analiz edilmiştir. Elde edilen verilerden belediyelerin karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır. 

Araştırma genel anlamda bir karşılaştırma içerdiğinden, araştırmanın sonuçları bakımından bir güvenirlik 
sorununun ortaya çıkmaması için söz konusu belediyelerin web sitelerine aynı tarih ve saat aralıklarında 
giriş yapılmış ve verilere güvenilir şekilde erişim sağlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan yöntem içerik analizi olduğundan, analizin gerçekleştirilmesi için bir kodlama 
cetveli ve kategoriler oluşturulmuştur. Bu kategorilerin oluşturulmasında ise alanda daha önce yapılmış 
olan çalışmalar taranmış (Alemdar ve Köker’in, 2011:238-239) ve Tanyıldızı ve Karatepe (2011;528)’nin  
“Belediyelerin Halkla İlişkiler Çalışmalarında Web Siteleri: İki Farklı Ülke Ve İki Farklı Belediye Analizi” adlı 
çalışmasından yararlanılmıştır. 

İnceleme kapsamında Cittaslow belediyelerinin web siteleri, bilgi akışı, kaynak toplama ve haberleşme 
biçimini içeren fonksiyon özellikleri ile amaç, kapsam görsellik, erişebilirlik, gezilebilirlik, güncellik ve 
görülebilirlik indekslerini içeren sunum özelliklerini sağlama kapasitelerine göre değerlendirilmiştir. Bu 
açıdan değerlendirme; “Siteye Erişim”, “Kullanım Kolaylığı” ve “Genel Görünüş/Sunum” şeklinde üç farklı 
indekste gerçekleştirilmiştir. Fonksiyonel ve sunum indeksleri dışında,  belediye web sitelerinin Cittaslow 
felsefesinin iletilmesine yönelik içeriklerinin belirlenebilmesi için “Cittaslow İçeriği” başlıklı bir diğer 
indekste incelemeye dahil edilmiştir.  

Gerçekleştirilen bu çalışmada bir takım sınırlılıklar belirlenmiştir. Bunun nedeni verilerin sınırlı bir zamanda 
dijital ortamdan elde edilmesidir. Dijital tabanlı veriler oldukları için değiştirilmesi olası olan bu verilerin 
farklı tarihler bakıldığında da değişiklik göstermesi olasıdır.  

Araştırmanın temel amacı, Cittaslow Türkiye ağına üye olan kent belediyelerinin web sayfalarında, 
Cittaslow felsefesini iletmedeki etkinliklerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaç kapsamında sınırlılıklar 
dahilindeki belediye web sayfalarının karşılaştırmalı bir analizi yapılmıştır. 

4. BULGULAR 

Araştırmaya dahil edilen 9 adet belediye web sayfası, verilerin elde edilebilmesi için fonksiyon ve sunum 
ve içerik indeksleri açısından bir analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler ise aşağıdaki tablolarda 
belirtilmiştir. 
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Tablo 1:  Belediyelerin Web Sitelerinin “Siteye Erişim” İndeksinin Analizi 
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yazıldığında 
site 
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mu? 
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Google arama 
motorunda 
site kaçıncı 
sırada yer 

alıyor? 
(Google 

Optimizasyon
u) 

1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 1. sıra 

Sitenin 
yüklenme 
süresi ne 

kadardır?1 

4 sn. 4 sn. 2 sn. 1 sn. 5 sn. 7 sn. 3 sn. 2 sn. 2 sn. 

Ele alınan Cittaslow belediyelerinin web sitelerinin “Siteye Erişim” indeksi, en çok kullanılan Google arama 
motorundan elde edilen veriler ile incelemiştir. Bu açıdan bakıldığında genel olarak sitelerin arama 
motorunda arandığında hemen bulunabildiği ve ilk sırada çıktığı, erişim hızlarının ise yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak sitelerin yüklenme sürelerine bakıldığında genellikle 2-3 saniye olan yüklenme 
süreleri, Şavşat Belediyesi’nin web sitesinde 5 saniyeye, Uzundere Belediyesi’nde ise 7 saniyeye kadar 
çıktığı görülmektedir. 

Tablo 2: Belediyelerin Web Sitelerinin “Kullanım Kolaylığı” İndeksinin Analizi 
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1 Sn. kısaltması zaman kavramı açısından “saniye” ölçüsünü nitelemektedir.  
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işler durumda 
mı? 

Her sayfada bir 
ana sayfa 
bağlantısı 

bulunuyor mu? 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet  

Arşive ulaşma 
imkanı var mı? 

Kısmen Hayır Kısmen Kısmen Kısmen Hayır Evet Kısmen Hayır 

Site içi arama 
seçeneği var mı? 

Evet Hayır Hayır Hayır Evet  Hayır Hayır Evet Evet  

Çoklu dil 
seçeneği var mı? 

Evet  Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

“Bilgi Edinme” 
alternatifi var 

mı? 
Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet  

Belediye web sayfalarının fonksiyonel özelliklerinden “Kullanım Kolaylığı” indeksinde ise, belediye web 
sitelerinin ziyaretçiler açısından kullanımının elverişli olup olmadığı irdelenmiştir. Tablo 2’deki bulgulara 
bakıldığında, araştırmaya dahil edilen 9 adet Cittaslow belediyesinden 8’inde site haritasının olmayışı 
dikkat çekmektedir. Ana sayfadan belediyenin diğer linklerine ve ilgili sayfalarına geçişin ise oldukça işler 
olduğu görülmektedir. Belediyelerinin birçoğununda arşivlere erişim mümkün olamamaktadır. 
Araştırmaya dahil olan belediye web sitelerinin yarısından çoğunun site içinde arama yapmaya uygun 
olmadığı, birinin hariç 8 belediyede ise çoklu dil seçeneğinin olmayışı dikkat çekmektedir.  

Tablo 3: Belediyelerin Web Sitelerinin “Genel Görünüş/Sunum” İndeksinin Analizi 

 
GENEL GÖRÜNÜŞ/ 

SUNUM 
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Ana sayfa sade, açık 

ve anlaşılır mı? 
Evet Hayır Kısmen Evet Evet Evet Evet Evet Evet  

Sayfalarda 
renk/renkler 

kullanılmış mı? 
Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet  

Zemin rengi nedir? Beyaz Beyaz Mavi Beyaz Beyaz Mavi Beyaz Sarı Beyaz 

Fon müziği var mı? Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Sayfada kenar 
boşlukları var mı? 

Evet Hayır Hayır Evet  Evet Hayır Evet  Evet  Evet 

Tanıtma yönelik 
fotoğraf kullanılmış 

mı? 
Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet  

Sayfadaki butonlar 
işler mi? 

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Sayfalarda ikon ve 
banner yoğunluğu 

var mı? 
Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır 

Sayfadaki yazılar 
karakter ve punto 

bakımından 
okunabilir mi?  

Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
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Sitedeki yazılar, 
resimler ya da diğer 
grafikler dengeli mi? 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Evet  Hayır 

Ana sayfa zemininde 
metinlerin 

okunmasına engel 
bir durum var mı? 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Sitede gereksiz 
resim, görüntü, yazı 

ve linklere yer 
verilmiş mi? 

Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Cittaslow belediyelerinin web sitelerinin incelendiği “Genel Görünüş/Sunum” indeksi sonuçları Tablo 3’t 
verilmiştir. Buna göre genel olarak belediyelerin web sitelerinin görsel öğeleri üzerine odaklanılmıştır. 
Tabloya bakıldığında belediyelerin çoğunun web sayfa tasarımında açıklıktan ve sadelikten yana olduğu ve 
belirli ölçülerde dengeli renk dağılımının olduğu ifade edilebilir.  

Belediyelerin tümü tanıtımlarına yönelik görsel kullanmış, sayfalardaki butonların işlerliği sağlanabilmiş ve 
sitelerdeki metinlerin punto ve karakterleri, site ziyaretçileri açısından oldukça elverişli dizayn edilmiştir. 
Nitekim belediyelerin web sitelerindeki görseller, metinler ile kıyaslandığın bir denge sağlanamadığı göze 
çarpmaktadır. Fakat sitelerde gereksiz yazı ve görsel kullanımı mevcut değildir.  Dolayısıyla analiz edilen 
Cittaslow belediyeleri web sitelerinin küçük farklılıklar olsa da genel anlamda benzerlik gösterdiği 
sonucuna varılabilir.  

Tablo 4. Belediyelerin Web Sitelerinin “Cittaslow İçeriği” İndeksinin Analizi 

 
CİTTASLOW İÇERİĞİ 
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Ana sayfada 

Cittaslow logosu var 
mı? 

Evet  Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Ana sayfada 
görünür halde 

Cittaslow ile ilgili 
bilgilendirme var 

mı? 

Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır 

Cittaslow Türkiye 
ağı olan 

Cittaslowturkiye.org 
sitesine bir 

yönlendirme var 
mı?  

Evet  Hayır Evet Hayır Hayır Evet  Evet  Hayır Evet  

Belediye web sitesi 
haricinde Cittaslow 
felsefesini iletmek 

için harici bir 
site/bağlantı var 

mı? 

Evet  Hayır Evet  Hayır Evet  Evet  Evet   Evet  Evet 

Cittaslow felsefesini 
iletmeye yönelik 

Evet Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet  
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sosyal medya 
hesapları var mı? 

(Var ise) Sosyal 
medya hesapları 

ana sayfada 
görünür mü? 

Evet Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet Evet 

Cittaslow ile ilgili 
“Bilgi Edinme” 

fonksiyonu 
(kutucuk/e-

mail/tel/fax vb.) var 
mı? 

Evet Hayır Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 

Cittaslow hareketine özgü içeriklerinin analiz edildiği başlık ise “Cittaslow İçeriği” indeksidir. Tablo 4’teki 
bulgular incelendiğinde, analiz edilen tüm belediyelerin web sayfalarında olması gerektiği gibi Cittaslow 
logosunun varlığı göze çarpmaktadır.  Ancak büyük çoğunlukta belediye web sitelerinin ana sayfalarında 
görünür şekilde Cittaslow ile ilgili bilgilendirme bulunmamaktadır. Ancak bu bilgilendirme çoğunlukla ana 
sayfa dışında harici bir bağlantı veya site aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sitelerin birçoğunda Cittaslow 
Türkiye Ağı olan cittaslowturkiye.org sitesine yönlendirme mevcuttur.  Ancak bu yönlendirme dolaylı 
şekilde veya görünür olmadığı için ziyaretçiler açısından dezavantajlı bir durum olarak kabul edilebilir.  

Bir belediye hariç belediyelerin tümünün sosyal medya hesaplarının olduğu ve bu hesapların web 
sayfalarında görünür olduğu dolayısıyla Cittaslow felsefesinin iletilmesinde bir araç olarak kullanılabileceği 
ifade edilebilir. Ancak Cittaslow ile ilgili bilgilenmek istenen kullanıcılar için ayrılmış harici bir bilgi edinme 
fonksiyonu bulunmamaktadır. 

5. DEĞERLENDİRME 

• Cittaslow kent belediyelerinin web sayfaları erişim açısından değerlendirildiğinde, tümünün 
Google arama motorunda bulunabildiği üstelik ilk sırada yer aldığı ancak yüklenme sürelerinin 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Ziyaretçiler açısından ve Cittaslow felsefesinin iletilmesi 
açısından “Siteye Erişim” indeksinin oldukça etkin kullanıldığı ifade edilebilir. 

• “Kullanım Kolaylığı” indeksi açısından bir değerlendirme yapılacak olursa, sitelerin büyük 
çoğunluğunda site haritası olmaması, yine belediyelerin büyük çoğunluğunun arşivlerine erişimin 
görünürde mümkün olmaması, yabancı ziyaretçiler açısından çoklu dil seçeneğinin bulunmaması, 
Cittaslow felsefesinin iletilmesini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

• Belediyelerin web sitelerinin “Genel Görünüş/Sunum” indeksleri incelendiğinde, sayıca üstün 
olarak belediyelerin ana sayfalarında açık, sade ve dengeli renk dağılımlarının olması, sayfalardaki 
butonların işler olması, görsel kullanımının yoğun olması gibi etkenler ziyaretçiler açısından 
oldukça elverişli bir görüntü sunabilmektedir. 

• Son olarak “Cittaslow İçeriği” indeksine bakıldığında ise genel anlamda belediyelerin web 
sitelerinin tamamında Cittaslow logosuna yer verilmiştir. Ancak ana sayfalardaki Cittaslow ile ilgili 
görünür bir bilgilendirme olmaması, varsa bu bilgilendirmenin harici bir bağlantı yoluyla 
sağlanması ziyaretçiler için ekstra bir çaba gerektirdiğinden dezavantajlı bir durum olarak 
değerlendirilebilir. Belediyelerinin tamamına yakınının sosyal medya hesaplarının varlığı 
ziyaretçiler açısından her ne kadar elverişli olsa da bu sosyal medya hesaplarının birçoğunda 
Cittaslow ile ilgili herhangi bir içeriğin olmaması yine Cittaslow hareketinin bilinirliğini olumsuz 
yönde etkileyebilmektedir. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

6.1. Sonuç  

Sakin şehir anlamına gelen Cittaslow hareketi, küreselleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak hızlı yaşam, 
standartlaşma ve yerel dokunun kaybolma tehlikesine karşı ortaya çıkmış bir kentler birliğidir. İtalya 
kaynaklı bu harekete Türkiye’den toplamda 14 kent üyelik kriterlerini sağlaması sonrasında dahil olmuştur.  

Cittaslow Türkiye ağına üye olan bu 14 kentin  -yavaş şehir- hareketine belediye web sayfaları aracılığıyla 
nasıl destek verdiği ise bu araştırmanın temel amacını ortaya koymaktadır. Yapılan analiz sonucunda 
belediye web sayfalarının dört farklı indekste yavaş şehir hareketini iletmedeki etkinlik düzeyleri 
belirlenmeye çalışılmıştır. Buna göre,  “Siteye Erişim” bakımından oldukça işler olan belediye web 
sayfaları, “Kullanım Kolaylığı” indeksinde yer alan alternatif dil kullanımına açık olmaması, site içi aramanın 
uygun olmaması, geçmiş etkinlikler/faaliyetler konusunda bilgilenmek isteyen ziyaretçiler için arşive 
erişimin kısmen veya hiç olmaması ve site haritasının olmaması –yavaş şehir- felsefesinin iletilmesinde bir 
dezavantaj olarak nitelendirilebilir. “Genel Görünüş/Sunum” indeksi açısından analiz edilen belediye web 
sitelerin ziyaretçiler açısından elverişli sonuçlar verdiği ifade edilebilir.   

Son olarak “Cittaslow İçeriği” indeksine bakıldığında, belediyelerin büyük çoğunluğunun web sitelerinde 
Cittaslow ile ilgili görünür bir bilgilendirme sunmaması –harici bağlantı dışında-, sosyal medya 
hesaplarında buna ilişkin içeriklerin olmaması, Cittaslow ile ilgili bir bilgi edinme fonksiyonlarının olmaması 
gibi nedenlerden ötürü, analiz edilen belediyelerin web sayfalarının Cittaslow felsefesinin iletilmede 
yeterince etkin olmadıkları ifade edilebilir.  

6.2. Öneriler 

Cittaslow Türkiye ağına üye olan toplamda 14 kentin 9’u, belediye web sitelerinde Cittaslow’a yönelik 
içeriğe yer vermektedir. Ancak bu içeriklerin -yavaş şehir- Cittaslow felsefesini iletmede yeterli olmadığı 
göze çarpmaktadır. Dolayısıyla Cittaslow üyelik kriterlerinden olan “Cittaslow logosunun internet 
sayfasında ve antetli kağıt üzerinde kullanımı”nın belediyeler tarafından dikkate alınması önerilebilir 
(http://cittaslowturkiye.org/uyelik-sureci-ve-kriterler/).  

Tüm bunlar neticesinde Cittaslow- yavaş şehir- olgusuna yönelik yapılmış çalışmalar incelendiğinde 
niceliksel çalışmaların azlığı nedeniyle bu çalışmanın ilgili alana yarar sağlayacağı umulmaktadır. 
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Abstract: Migration and its socio-political consequences have recently become hotly debated issues in both European 
Union (EU) countries and Turkey. Despite the plethora of literature on migration and migration policies, the 
phenomena have largely only been debated through the prism of either an EU technical issue or a regional issue 
between two independent nation-states. This paper, on the other hand, aims to shed light on the convergent 
processes of making the migration policies of both Turkey and the EU after 2011, the year when the Arab Uprisings 
spread across the Middle East. Therefore, this paper argues that the EU’s effect on Turkey’s immigration policy is 
shaped by latter’s domestic policy, as EU countries see the issue as a matter of security. In other words, both parties 
seek to handle migration as a nation-wide, border-specific issue, and thus neglect its core dynamics. On the other 
hand, however, both Turkish and EU migration policies emanate from calculated, pragmatic, and divergent political 
processes. While Turkey provides shelter to more than three million refugees, EU institutions are unable to implement 
“exclusive competence” over EU countries with regards to migration. This inability of the EU, as this paper suggests, 
stems from domestic political pressures against the flow of migrants. Thus, the issue of migration has spawned a deep 
political crisis accompanied by the rise of right-wing populism in EU countries. Therefore, this paper suggests that a 
cooperative policy based on anti-discrimination and the preservation of refugees’ fundamental rights is needed not 
only to address the issue of migration but to also overcome the associated humanitarian crisis. 

Keywords: Turkey, EU, immigration policies, human rights 

INTRODUCTION 

Since 2015, the migration crisis has evolved into a humanitarian crisis, and Turkey and European Union 
(EU) countries have become key destinations. Although both parties converge their migration policies in 
an effort to secure their national interests, divergent political processes shape the outcomes of their 
migration policies. On the one hand, Turkey has adopted an open-door policy in line with its role as 
regional power. On the other hand, some European countries have been reluctant to welcome refugees 
from the Middle East due to the influence of anti-immigration policies propagated by right-wing political 
parties. With respect to migration policy, this paper firstly explores domestic processes in Turkey by 
looking at its main legal texts, suggesting that Turkey’s recent immigration policy with respect to Syrians 
is shaped by the legacy of defining ‘Turkish citizenship’. This paper then moves on to explore domestic 
processes in some European countries through the lens of the rise of the right-wing populist parties and 
their effect on European migration policy. The paper concludes that a human rights-based approach to 
immigration is needed now more than ever to both tackle the issue and prevent a humanitarian crisis. 

1. DOMESTIC PROCESSES IN TURKEY WITH RESPECT TO MIGRATION POLICY 

More than five million people have migrated to Turkey since 1922; approximately three million of those 
are Syrian refugees who fled after 2011 (See Table 1). The magnitude of this recent migration is not 
comparable to the flows of people from the Balkans to Turkey. İçduygu and Sert argue (2015: 85) that the 
acceptance of migration from the Balkans to Turkey was mainly due to an attempt by the political elite to 
increase the population of the war-torn country and create an ethnically and culturally homogenous 
nation. 
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Table 1. Migration Flows to Modern Turkey 

Year Origin Number 

 1922-1938  Greece 384,000 

1923-1945 Balkans 800,000 

1933-1945 Germany 800 

1988 Iraq 51,542 

1989 Bulgaria 345,000 

1991 (The first Gulf War) Iraq 467,489 

1992-1998 Bosnia 20,000 

1999 Kosovo 17,746 

2001 Macedonia 10,500 

2011-2017 Syria 3,000,000 
Source: Directorate General of Migration Management (2018a). 

The en masse arrival of people to Turkey compelled the government to enact laws on immigration, 
settlement and citizenship; and modern Turkey regulates the flow of refugees through three main legal 
documents. The oldest document is Turkey’s Settlement Act (Law No. 2510), which came into effect in 
1934. According to Article 3 of this law, ‘sedentary or nomadic persons of Turkish origin abroad’, 
‘sedentary or nomadic persons and tribes of Turkish origin’ and, ‘sedentary persons attached to Turkish 
culture’ shall be called immigrants (mülteci).1 The law reflected the general political and security concerns 
of the Turkish state at the time, which ‘would not any more have to suspect the Turkishness of any Turk 
(Turkish citizen)’ (as cited in Kirişci, ibid).2 Therefore, as Kemal Kirişçi argues, this law was instrumental in 
the construction of the ‘ideal citizen’ in the nation-state building process (2000: 5). However, the 
boundaries of Turkishness were left ambiguous. Although the state was defined as secular in the 
constitution, religion was also a criterion for accepting or rejecting the arrival of immigrants of Turkish 
descent. For instance, Muslim Albanians, Pomaks, and Bosnians could migrate to Turkey with a privileged 
status as compared to Christian Orthodox Gagauz Turks and Shi’a Azeris (in İnan, 2016: 25).  

The response to flows of people from the Balkans in 1989 and northern Iraq in 1988 and 1991 also marked 
the boundaries of defining Turkishness (Kirişçi, 2000). When Bulgarian Turks were expelled from Bulgaria 
in 1989, the Özal government proposed an amendment to the Settlement Law, stipulating that Bulgarian 
Turks were indeed attached to Turkish culture and their naturalisation process should be expedited 
(TBMM, 1989). On the other hand, the political response to the flows of Kurds from northern Iraq involved 
national security concerns and the quick repatriation of refugees (Kirişççi, 2000: 14).3 Another attempt to 
redefine the boundaries of Turkishness with respect to immigration was the adoption of Law No. 5543 in 
2006, which superseded Law No. 2510 under the EU’s harmonisation process with Turkey. However, the 
new law on the settlement did not change the character of Turkey’s immigration regime because criteria 
such as being of Turkish descent and having an attachment to Turkish culture were still preserved in the 
law (İnan, 2016, 27-28). Hence, the EU harmonisation process failed to stretch the boundaries of 
Turkishness.  
 
The Law on Foreigners and International Protection (Law No. 6458), enacted in 2013, is another law that 
regulates the flow of foreigners with respect to international protection. Taking into account the non-
refoulement principle for those who ‘may be subjected to torture, inhuman or degrading punishment or 
treatment or, where his/her life or freedom would be threatened on account of his/her race, religion, 

 
 
1 The preamble of the law criticised the Ottoman Empire’s settlement policy, arguing that the Empire failed to 
integrate immigrants into Turkish culture and impose Turkish language as their mother tongue (İnan, 2016, 24). 
2 Defining the boundaries of Turkishness was a tension among nationalist state elites. While Hamdullah Suphi 
Tanrıöver and Tekin Alp supported the acceptance of Gagauz Turks into Turkey, Mustafa Kemal rejected the request 
due to the fact that they were Christians (Kirişçi, 2000, 15). 
3 On the other hand, Turkmen refugees were welcomed in 1991, and many were permitted to reside in Turkey 
(Kirişçi, 2000: 14).  
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nationality, membership of a particular social group or political opinion’, this law aims to protect 
foreigners who need urgent international protection (Law on Foreigners and International Protection, 
2013).4  
 
The third legal document, which essentially covers the regulation of Syrian people under ‘temporary 
protection’ in Turkey, is not a law but a regulation adopted by the Council of Ministers in 2014 (Council of 
Ministers Decision No. 2014/6883). This regulation seeks not to punish foreigners for illegal entry and stay 
(Article 5), non-refoulement (Article 6), and provides urgent health services (Article 20) and the right to 
stay in provinces (Article 24). However, the regulation also limits foreigners’ ability obtain a residence 
permit and their right to transition to a long-term residence permit (Article 25) (Temporary Protection 
Regulation, 2014). With respect to work, two legal documents grant foreigners under temporary 
protection – i.e. Syrian migrants – the right to work legally in Turkey. The regulation on Work Permit of 
Foreigners Under Temporary Protection came into force in January 2016 (Council of Ministers Decision 
No. 2016/8375), stipulating that foreigners under temporary protection can apply to the Ministry of 
Labour and Social Security for a work permit after they have been registered as foreigners under 
temporary protection for six months (Article 5/1). Nevertheless, the regulation imposes an employment 
cap on foreigners under temporary protection, specifying that the number of employed foreigners under 
temporary protection cannot exceed 10% employees in a company (Article 8/1) (Resmi Gazete [Official 
Gazette], Decision No. 2016/8375). This regulation was followed by the enactment of the 2016 Turkey-EU 
deal on migrants, which aims to return illegal migrants who landed in Greece after March 2016 (BBC, 
March 20, 2016) to Turkey. It should be noted that this deal was the result of an EU-Turkey political 
consensus, i.e. the deal was thought to be beneficial for all. While the EU was concerned with the rise of 
populism with respect to the mismanagement of the refugee crisis, Turkey was interested in using the 
deal as a tool to increase its influence in the EU (Keyman, 2017: 463). 

With respect to foreigners’ labour force participation and how this impacts understandings of citizenship, 
the International Workforce Law (Law No. 6735) introduces important changes. According to Article 11/5 
of the International Workforce Law (2016), ‘those who have internationally recognised studies in the 
academic area, and those distinguished in science, industry and technology, areas of which deemed 
strategic from the point of our country, or those whose export employment or investment capacity, make 
a significant contribution to the national economy or expected to make such contributions’ can apply for 
the Turquoise Card. In return, such people are allowed to proceed through the naturalisation process, 
according to the Turkish Citizenship Law. Therefore, the Turquoise Card seems to stretch the boundaries 
of how Turkishness is defined. However, the articles in the Turkish Citizenship Law (Law no. 5901) that 
grant Turkish citizenship through exceptional means are open to criticism, as the naturalisation process is 
also tied to an ambiguous economic requirement, which was later enacted that they were required to 
invest $1.5 million in Turkey (Ünsal, 2017: 358). This shows how the definitions of concepts such as 
‘immigrant’, ‘refugee’, ‘foreigner under temporary protection’, and even ‘citizen’ are evolving according 
to the necessities of the country’s political context. As the Turkish economy needs to attract more foreign 
direct investment, ‘citizenship’ starts to involve more economic criterion, and thus turns an objective 
legal-judicial issue into a subjective political debate.  
 
Therefore, it can be concluded that while the republican definition of Turkish citizenship referred to the 
political necessities of the nation-state building project, political decision-making processes in the 2000s 
aim to redefine the boundaries of citizenship by emphasising an economic criterion for Turkish citizenship. 
In the new setting, migration policy is instrumentalised to construct a new nation in line with the Sunni 
sect (Gümüş & Eroğlu, 2015).5 Under the new approach to citizenship and immigrants, the Turkish political 
elite has encountered very little political risk in hosting millions of Syrian refugees. Figure 1 shows the 

 
 
4 However, Syrian refugees in Turkey are not under the scope of the law since their applications cannot be 
processed on a case-by-case basis and they also are under ‘temporary protection’. 
5 Gümüş and Eroğlu highlight that Alevi Turcoman immigrants were not settled in Sunni-dominated camps; they 
were left to the aid of Alevi organisations in Turkey (2015: 474). 
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number of Syrians under temporary protection in Turkey between 2011 and 2018. According to figures 
obtained from the Directorate General of Migration Management (2018a), the number of Syrians in 
Turkey under temporary protection has increased tremendously, from 14,237 in 2012 to 3.466,263 in 
2018.  

Figure 1. Number of Syrians in Turkey under Temporary Protection 

 
Source: Directorate General of Migration Management (2018a). 

Syrians are mostly settled in border cities, which has led to demographic shifts.  Figure 2 shows the density 
of Syrian refugees’ settlement in Turkish cities. According to Figure 2 (2018b), Kilis has the proportionately 
highest number of Syrian immigrants. Furthermore, by 31 January 2018, Syrians outnumbered the local 
population in Kilis. In Hatay, approximately a quarter of the total population are Syrians under temporary 
protection. Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, and Adana are the other 
cities with the highest percentage of Syrians, and İstanbul hosts over half a million Syrians (Directorate 
General of Migration Management, 2018a). 

Figure 2. Cities Hosting the Highest Percentage of Syrians  

 
Source: Directorate General of Migration Management (2018a). 

Coupled with xenophobia, however, such demographic shifts have brought about a moral panic; a panic 
that has led to scapegoating Syrians for rent increases and unemployment in Turkey. The media and state 
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administration have also aggravated social tensions. For instance, when the Antalya governorship asked 
Syrian immigrants to leave the city in 2015 due to their alleged negative effect on tourism, local people in 
the Manavgat district of Antalya mobilised against Syrians (Simsek, 2015). Having said so, however, it 
should also be emphasised that anti-Syrian sentiments in Turkey are quite class-based. According to the 
2017 Syrians Barometer, which surveyed 2,089 Turkish citizens and 7,591 Syrians about social cohesion, 
Syrians are distained for setting up new businesses in Turkey, not when they work demeaning jobs 
(Erdoğan, 2017: 11). Therefore, there seems to be divergence between the state elites’ political project 
and people’s racial hostilities. Another divergent domestic process can be seen in Europe. 

2.  DOMESTIC PROCESSES IN EUROPE WITH RESPECT TO MIGRATION POLICIES  

The migration issue came to a head in Europe in 2015. According to the European Parliament (2017), more 
than one million people applied for asylum in the EU in 2015, while 3,771 people died crossing the 
Mediterranean Sea. The number of asylum applications in Euro-28 doubled in 2015, from 626,960 in 2014 
to 1,322,825 in 2015. Most of these applications were lodged in Germany, which saw 745,155 asylum 
applications in 2016 (See Figure 3).  

Figure 3. Number of Asylum Applications in EU-28 and Germany 

 
Source: Eurostat (2018). 

 
Marco Scipioni takes a technical view in arguing that Europe’s migration crisis is deeply associated with a 
convergence of factors; factors such as ‘low harmonization, weak monitoring, low solidarity and lack of 
strong institutions in EU migration policy’ (2017: 9). The 1997 Treaty of Amsterdam, for instance, failed to 
establish a harmonious asylum policy within the EU (Selm-Thorburn, 1998). However, it can also be 
suggested that the lack of Europeanisation of national laws with respect to migration is the result of 
member states’ domestic policies, and the fact that member states are reluctant to resolve the problem 
at the EU level. In other words, similar to the Turkish case, migration policies in Europe are conditioned 
by domestic policy-making processes that are conditioned by the rise of right-wing populist parties. These 
parties assert anti-immigration pressure on member states in their formulation of domestic policy. 
Unsurprisingly, the EU has witnessed the rise and legitimisation of grassroots, right-wing parties since 
2010. Table 2 shows the voting power of selected right-wing and far-right parties within the EU.  

Table 2. Voting Power of Selected Right-Wing and Far-Right Political Parties in the EU 

Country Party Name Voting Power (%) Year 

Hungary 
Fidesz-KDNP 

Jobbik 
44.8 
20.2 

2014 
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Poland Law and Justice 37.6 2015 

Austria Freedom Party 27 2017 

France National Front 21.3 2017 

Germany 
Alternative for 

Germany 
12.6 2017 

Greece The Golden Dawn 7 2015 

Source: Aisch, Pearce, & Rousseau (2017). 

 
In Hungary, the EU is concerned by the Fidesz party under Victor Orban, as the party approaches Russia 
and curtails fundamental human rights, while the Jobbik party pushes for anti-immigration policies. In 
Poland, the Law and Justice Party under Jaroslaw Kaczynski curtails media freedom. In Austria, the 
Freedom Party under Heinz-Christian Strache aims to curb immigration, decrease welfare benefits for 
non-Austrians and impose restrictions on Islam. In France, the National Front under Marine Le Pen adopts 
an anti-EU, anti-globalisation and anti-immigration stance. In Germany, the far-right Alternative for 
Germany Party is also against a welcoming immigration policy and against Islam, arguing that ‘Islam does 
not belong in Germany’. In Greece, the neo-fascist Golden Dawn Party also takes anti-immigration stance 
and action against the ‘Islamisation of Greece’ (Aisch, Pearce, & Rousseau, 2017). All these parties and 
their rhetoric on immigration prevent the current governments to take a human rights-based approach 
to immigration.  

3. CONCLUSION 

This paper argues that Turkey and European countries’ immigration policies stem from domestic policy-
making processes. While Turkey views the issue as a subset of citizenship, European countries have failed 
to implement a continent-wide approach to immigration. Turkish immigration policy is tied to how 
‘Turkishess’ is defined. Although legal documents regulate the flow of people, these documents contain 
ambiguous, uncertain and vague terms such as ‘attachment to Turkish culture’ and ‘expected contribution 
to Turkish economy’, thus allowing the political elites leeway in introducing legal changes in accordance 
with recent political necessities.  
 
On the other hand, the EU cannot regulate continent-wide immigration policy, thus leaving the policy in 
the hands of nation states. This results in empowering social movements against immigrants. The rise of 
right-wing populist parties and their voting power in recent elections mark the difficulty in solving the 
issue and, as a consequence, the migration crisis has quickly turned into a humanitarian crisis. A 
cooperative policy based on anti-discrimination and the preservation of refugees’ fundamental rights at 
the EU level is needed not only to handle the migration issue, but also to overcome the associated 
humanitarian crisis, given that migration is too complex to be left to the capacity of nation states.  
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Özet Mentorluk, günümüzde sıkça karşımıza çıkan kariyer gelişim araçlarından biridir.  Bireyin  bir baskasına destek 
vermek ve onu cesaretlendirmek için istege baglı veya profesyonel olarak zaman ayırdığı yargısız, bire bir iliskidir. 
Mentorluk kavramı eskiden bu yana aslında alışık olduğumuz bir kavramdır. Kültürümüzde “hamilik”, “ablalık”, 
“ağabeylik” gibi kavramlar modern mentorluk kavramının ilkel formlarıdır. Aslında amaç aynı olmakla birlikte 
günümüzün teknoloji ve değişen hayat şartlarıyla birlikte farklılaşmış gibi görünmektedir. Modern çalışma hayatında, 
mentorluk kavramının bireysel kariyer ile doğrudan ilişkili olduğunu görürüz. Bu çalışmada da bu olguyu anlamaya 
çalışacağız. 

Bu çalışmada mentorluk kavramı, mentor ve mentorluk alanın özellikleri, mentorluk model ve süreçleri anlatılmıştır. 
Farklı mentorluk yaklaşımları ile bunların kullanıldığı durumlar anlatılacaktır. Uygulama süreci ile ilgili yapılması ve 
olması gerekenler anlatılacaktır. Son olarak da danışan ve mentor için bu sürecin başlangıcı gelişmesi ve ayrılması ile 
ilgili süreçler anlatılacaktır. 

 Üzerinde özellikle dikkat çektiğimiz konu ise mentorluk kavramının gerçekten bireysel gelişime katkıda bulunup 
bulunmadığıdır. Özellikle iş hayatına yeni başlayanları üzerinde mentroluk kavramının ne kadar etkili olduğu sorusuna 
yanıt aranmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Mentor, Bireysel Kariyer, Mentee 

GİRİŞ  

Mentorluk kavramı, aslında eskiden beri bildiğimiz bir kavramdır. Kültürümüzde “hamilik”, “ablalık”, 
“ağabeylik” gibi kavramlar modern mentorluk kavramının ilkel formlarıdır. Aslında amaç aynı olmakla 
birlikte günümüzün teknoloji ve değişen hayat şartlarıyla birlikte farklılaşmış gibi görünmektedir. Modern 
çalışma hayatında, mentorluk kavramının bireysel kariyer ile doğrudan ilişkili olduğunu görürüz. Bu 
çalışmada da bu olguyu anlamaya çalışacağız. 

İlk olarak, mentorluk kavramı, dünden bugüne gelişimi detaylı anlatılmaktadır. Mentor ve danışan 
(mentee) kavramları ve bu kavramların özellikleri detaylandırılacaktır. Her ne kadar gönüllülük esasına 
dayalı bir sistem dahi olsa her iki tarafta da olması gereken özellikler vardır. Bu özelliklerin neler olduğu 
ve her iki tarafı ne şekilde etkilediği açıklanmaya çalışılmıştır. Mentorluk kavramının aynı zamanda çok 
yönlü bir fonksiyon olduğunu görüyoruz, örgüt ,mentor ve danışan açısından sayısız yararları mevcuttur. 
Sadece birey kazanmıyor, bu durumdan aynı zamanda içerisinde bulunulan kurumda fayda sağlamış olur. 

Mentorluk kavramı açıklanmaya çalışılırken, mentorluk modelleri ve süreçleri de anlatılmaya çalışılacaktır, 
farklı mentorluk yaklaşımları ile bunların kullanıldığı durumlar detaylandırılacaktır. Uygulama süreci ile 
ilgili yapılması ve olması gerekenler anlatılacak ve son olarak da danışan ve mentor için bu sürecin 
başlangıcı gelişmesi ve ayrılması ile ilgili süreçler anlatılacaktır. 

Yukarıda anlatılan tanımlana tüm durumlar aslında bizim bireysel kariyer gelişimimize ne kadar katkı 
sağlıyor? Gerçekten katkı sağlıyor mu?  

1. MENTORLUK KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ 

1.1 Mentorluk Kavramı 

Mitolojiden bu yana zamansal ve mekânsal değişimlere bağlı olarak toplumlar geliştikçe ve karmaşık hale 
geldikçe mentor’un önemi de artmıştır. Günümüzde mentorluk başta şirketler, işletmeler, okullar, resmi 
ve gayri resmi kurumlar olmak üzere hemen hemen her alanda uygulanan bir sistemdir. Bugün mentorluk 
sisteminin kullanılmasındaki amaç; insan potansiyelini geliştirmek, kurum kültürünü aktarmak, akademik 
yönden veya kariyer yönünden hedef kitleye destek vermek, bunun sonucu olarak da daha etkili bir insan 
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kaynağı yaratmaktır. Kişiler bu karmaşık ve sürekli değişken iş yaşantısına ayak uydurabilmek için 
özelliklerini geliştirmek zorundadırlar (Balcı, 2012:4). 

 

Mentorluk sistemi, bireye ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaktadır. Türkçe’de hami-hamilik kavramları 
mentor kavramının karşılığı gibi görünse de tam anlamını ifade etmeye yeterli olmaz , bu sebeple İngilizce 
olan “Mentor” kelimesi kullanılmaktadır. 

Mentorluk kavramında esas olan unsurlardan biri mentorluk süreci ve uygulaması içerisinde 
“gönüllülüğün” esas olduğudur. Her iki tarafında hem danışan  hem de mentorun bunu istemesi 
gerekmektedir. Böylece karşılıklı güven ve anlayış üzerine kurulmuş sağlam temelli bir ilişki gelişmiş olur. 
Mentorluk dendiğinde aklımıza sadece tek bir anlam gelmemeli. Bir çok anlamı üstlenmiş bir kavramdır. 

Mentorluk; danışman (advisor), destekleyici (sponsor), öğretmen (tutor), avukat (advocate), koç (coach), 
koruyucu (protector), rol modeli (role model) ve rehber (guide) görevlerini kapsayan akıl öğretici ilişkiler 
bütünüdü. Mentor aracılığıyla yetiştirilen kişiyi ifade etmek için en yaygın olarak kullanılan terim, 
“protégé” dir. “Protégé” teriminin sözlük anlamı ise, “etkili ve önemli bir insanın patronluğu, rehberliği ve 
himayesi altında bulunan kişi” dir. Bu terimin yanı sıra, çırak (apprentice), öğrenci (student), vesayet 
altındaki kişi (pupil), asistan (understudy), ortak (partner), danışan ve mentee, v.b. terimler de 
kullanılmaktadır (Ceylan, 2004).  

Mentorlar aynı zamanda da danışman, destekçi, eğitimci, üstat, sponsor ve rol model olma sıfatlarını 
anlamları içlerinde barındırmaktadırlar. Danışmanlar kendi bilgilerini paylaşmakta istekli, kariyer deneyimi 
olan kişiler; destekçiler, duygusal, ahlaki ve manevi cesaret veren kişiler; eğitimciler, kişinin performansıyla 
ilgili geribildirim verenler; üstatlar, bilgi, birikim, deneyim, yaşantı ve tekniklerini aktaranlar; sponsorlar, 
bilgi kaynaklarını elde etmede ve fırsatlar yaratmada yardımcı olan kişiler; kişilik modelleri, davranışları, 
yaşantısı ve kişiliği ile kişiye rol modelli oluşturanlardır (Balcı, 2012:7). 

Mentor için sadece akıl hocasıdır ya da danışmandır diye bir ifadede bulunamayız. Kavramı bu şekilde dar 
çerçeveler içerisine sığdırmaya çalışmak sadece kavramın ifade edeceği tanımlamaların ve konunun 
anlaşılmasını zorlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Mentorluk sadece deneyimsiz bireye yol 
göstermek, danışmanlık yapmak değildir. Mentorluk bir yönü ile bireyin kendini tanımasına, sahip olduğu 
potansiyelleri keşfetmesine, başkalarının yaşantılarından öğrenmesine, kendini geliştirmesine, içinde 
bulunduğu topluluğun kültür, yaşantı ve değerlerini tanıyıp benimsemesine yardımcı olur. Bir yönü ile de 
kariyer hedeflerini belirlemesine, kariyerini bu hedefler doğrultusunda geliştirmesine ve ileriye taşımasına 
yardımcı olan, bireyi sosyalleştiren ve bu sosyalleşmeyi sağlarken bireyin içinde bulunduğu sektörde ileri 
gelen, önemli pozisyonlarda bulunan kişilerle tanışmasını, aynı ortamlarda bulunmasını sağlayan bir 
yönetim modellidir (Balcı, 2012:7). 

Mentorluk en basit anlatımla “usta – çırak“ ilişkisi olarak algılanmakla birlikte, mentorluk da amaç sadece 
işi öğretmek değildir. Mentorluk bünyesinde bulundurduğu tüm anlamlarla birlikte (danışman, akıl hocası, 
destekleyici) güven verici olmaları sebebiyle mentorluk alan kişilere kendi yeteneklerini ortaya çıkarmaya 
içlerindeki potansiyeli göstermeyi , iş yaşamlarını ve becerilerinin gelişmesini sağlayan, kendi kararlarını 
almayı destekleyen, riske girmeye cesaretlendiren akıl hocalarıdır. 

1.2 Mentorluk Kavramının Tarihsel Gelişimi 

Mentorluk, kökeni Yunan mitolojisine dayanan 3500 yıllık bir kavramdır. Yunanlı ozan Homeros’un 
Odyssey Destanı’na göre mentor; büyük imparator Odysseus’un Truva savaşlarına giderken, varisi 
Telemachus’u ve evini emanet ettiği sadık ve güvenilir bir aile dostudur. Yıllar sonra mentor, koruyuculuk 
görevinin ötesine geçerek, Telemachus’un özel öğretmeni ve güvenilir bir akıl hocası konumuna gelmiştir. 
Mentor terimi; deneyimini, uzmanlığını ve bilgeliğini paylaşan binlerce insanı tanımlamak için 
kullanılmıştır. Ortaçağda mentorluk, “öğretmen-öğrenci” ilişkisine benzer şekilde yorumlanmıştır. 
Öğrenci, mentorun deneyimlerinden yararlanmakta; mentor ise, onun gelişimini sağlamakta ve 
cesaretlendirmektedir (Ceylan, 2004). 
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Mentor kavramının tarihçesi, birkaç nedenden dolayı yol gösterici niteliğe sahiptir. Birincisi, yetiştiriciliğin 
miras özelliğinin altını çizmesidir. Odysseus gibi liderler, kendinden sonra bir değer bırakmak gerektiğini 
bilir. İkincisi ise, deneyimle bilgeliği birleştirmesidir. Mentor, genç Telemachus’a krallık becerilerini 
kazandırma çabalarında bir dalkavuğun duyarlılığıyla bilgeliğini göstermiştir. 1970-1980’li yıllarda 
mentorluk programları, performans problemlerinin çözümlenmesine ve iyileştirilmesine odaklı olarak 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzde mentorluk kavramı farklı bir boyut kazanmış; ekip kurma, lider geliştirme 
ve kariyer yönetimi gibi konulara odaklanmıştır. Performansla ilgili konuların koçluk yaklaşımıyla daha 
etkili yönetildiği ortaya çıkmıştır (Ceylan, 2004). 

1.3 Mentor ve Mentorluk Alan Kişinin Özellikleri 

Mentor ve danışan olmak için hangi özelliklere sahip olmalıyız, bu gönüllülük esasına göre işleyen bir yapı 
olduğu için , gerçekten mentorluk öğrenilebilen bir şey mi yoksa doğuştan mı bu yeteneğe sahip olmak 
gerekir. Bu konuları aşağıda inceleyeceğiz. 

Bazı kurum ve iş yerlerinde yönetici kademesinde olan ve belirli kişilik özelliklerini gösteren yöneticiler 
mentorluk görevini üstlenmek zorunda kalabilir, aynı zamanda eğitim programlarına giderek bu 
özelliklerini geliştirebilirler. Mentor da bulunması gereken özellikler olduğu kadar mentorluk hizmeti 
alacak kişi olan danışanda da bulunması gereken belli başlı özellikler olması gerekir. Aşağıda bu özelliklerin 
neler olduğunu inceleyeceğiz. 

1.3.1 Mentor’da Bulunması Gereken Özellikler 

Mentor olan bireylerin artan yeterlilikten ve kendilerinin artan öz saygılarından ve güven duygularından 
da faydalandıkları iddia edilmektedir. Mentorlar, genellikle kariyerlerinde orta ve ileri düzeyde bulunan , 
yüksek düzeyde tecrübeli, bilgili , yetenekli ve mentorluk yaptıkları kişilere faydalı olabilecek olan 
bireylerdir (Esas, 2013:39). 

Collins (1983) iyi bir mentorun şu özelliklere sahip olmasını öngörür: 

a) Sabırla dinleyebilme 
b) Danışan ile ilişki kurabilme 
c) Korunmalı bir zaman dilimi oluşturabilme 
d) Empati kurmak 
e) Yapıcı olmak 

Ayrıca başarılı bir mentorluk ilişkisinin gerçekleşmesi için bir mentorun aşağıdaki yetkinliklere sahip olması 
beklenmektedir (Esas, 2013:39). 

a) İnsan odaklı olma, insanları sevmek,kendisiyle ve insanlarla barışık olmak, 
b) Belirsizliklere ve hatalara hoşgörü ile yaklaşmak 
c) Kendine güvenmek, özgüvenini sergilemek ve başarı duygusu aşılamak. 
d) Şirketine ve işine değer vermek 
e) Çalışanlara, astlarına saygı ve güven duymak,onların ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmak. 
f) Esnek ve yaratıcı olmak, 
g) İletişim ve özellikle aktif dinleme ve empati yeteneğine sahip olmak, 

1.3.2 Mentorluk Alan Kişide Bulunması Gereken Özellikler 

 Mentorluk ilişkisi tek yönlü bir ilişki değildir. Bu ilişkide hiçbir zaman tek bir öğrenen yoktur. 
Öğrenme ve aktarım her zaman karşılıklıdır, dolayısıyla da sağladığı yararlarda çok yönlü olmaktadır. 
Mentor ve mentorluk alan kişi eş zamanlı olarak mentorluk ilişkisinden yarar sağlarlar. Ancak bu yararın 
en üst düzeyde olması ve en iyi sonucu sağlaması için mentor’da bulunması gereken özellikler olduğu gibi 
mentorluk alan kişide de bir takım özelliklerin bulunması zorunludur. Bu özelikler şu şekildedir (Barutcugil, 
2004: 361) : 
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a) Kendine güvenmeli,  
b) Özgüven duygusu yüksek olmalı, 
c) Esnek ve yaratıcı olmalı, 
d) İletişim yetenekleri gelişmiş olmalı,  
e) Risk almaktan, karar vermekten korkmamalı,  
f) Başarı kadar başarısızlığı da kabullene bilmeli,  
g) Gelişmeye ve yeniliklere karşı açık olmalı,  
h) Önyargılı olmamalı,  
i) İyi bir gözlemci ve dinleyici olmalı,  
j) Empati yeteneği gelişmiş olmalı,  
k) Dürüstü, açık sözlü ve güvenilir olmalıdır.  

Mentor ile çalışan kişinin böyle bir ilişkiden en yüksek faydayı sağlayabilmesi için; iletişim becerilerinin 
yüksek olması, yeni deneyimler kazanmaya, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye ilgi duyması, zaman 
ayırması ve çaba göstermesi gerekir. Mentorluk ilişkisinin verimli geçmesi için yardım alan bireyin şunlara 
dikkat etmesi gerekir (Balcı, 2012:23). 

a) Mentor tarafından kendisine ayrılan zamana saygı göstermeli,  
b) Toplantılara hazırlıklı gitmeli, 
c) Planlanan programa uymalı,  
d) Sorumluluk alabilmeli; mentorluk sürecinin verimli işlemesinin kendisine bağlı olduğunu 

unutmamalı, 
e) Yeni fikirlere açık olmalı,  
f) Mentor ile etkin bir biçimde iletişim kurarak öneri ve eleştirilere açık olmalı,  
g) Mentor’a geri bildirim verebilmelidir, 

1.4. Mentorluk’un Yararlar 

Mentorluk’un yararlarına değinmeden önce şirketlerin, örgütlerin insan kaynakları yönetimi kapsamında 
mentorluk programıyla ilgilenmelerinin ve bu programlara önem vermelerinin nedenlerini incelemek 
yerinde olacaktır. Örgütler ve şirketler aşağıda sıralanan sebeplerden dolayı mentorluk’a başvurmaktadır 
(Barutçugil, 2004:361).  

a) Mentorluk, iş ortamında iletişimi geliştirdiği ve güven duygusunu desteklediği için performans ve 
verimlilik artışı sağlar.  

b) Örgüt kültürünün yerleşmesini ve gelişmesini kolaylaştırır. 
c) Üst düzeyde teknik eğitim ve yönetici becerilerini geliştirme fırsatını yaratır. 
d) Yeni yeteneklerin doğru bir şekilde seçimini ve geliştirilmesini sağlar.  
e) Geleceğin liderlerinin yetiştirilmesini destekler.  
f) Üst düzeyde deneyimi ve bilgisi olan insanların işe alınması ve elde tutulması için nedenler ve 

fırsatlar yaratır.  
g) Kariyer platosuna, yani duraklama evresine ulaşmış yöneticilerin kendilerini geliştirmeleri için 

fırsatlar ve olanaklar yaratırlar.  
h) Çalışanların işgücü devir hızını, yani işten ayrılmaları azaltır. 
i) Yetişmiş işgücünün kaçırılmasını engeller. 

Yukarıda sıralanan özelliklerin yanı sıra, sadece iş yaparak öğrenemeyeceğimiz, bakış açısı, şirketin 
felsefesi, insan ilişkileri, deneyimler gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi oluruz. Bu sebeplerle, 
çalışanın performansı, kendine güveni,örgüt kültürü ve bilgisi, liderlik becerilerinin artması hedeflenir. 

1.4.1. Mentorluk Kavramının Örgüt Açısından Yararları 

Hızla değişen teknoloji toplumun her kesimini etkilediği gibi işletmelerin yönetim şekillerini ve modellerini 
de etkilemektedir. Yönetim anlayışları değişmekte ve birey, bireyin örgüt kültürüne ve vizyonuna göre 
geliştirilmesi ve yetiştirilmesi daha da önem kazanmaktadır. Mentorluk programının uygulanması ile 
işletmeler bu hızlı yarışta ön plana çıkmakta, kendi iç dinamiklerini ve iç unsurlarını, kendi insan 
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kaynaklarını verimli şekilde kullanan örgütler, her geçen gün artan rakiplerinin karşısında avantajlı bir 
konuma yerleşmektedirler. Mentorluk programını uygulayan işletmelerin örgüt açısından sağladığı 
yararlar (Barutçugil, 2004: 360-361); 

a) Artan verimlilik, üretimi ve kaliteyi yükseltir. 
b) Geleceğin liderlerinin yetişmesine olanak tanır. 
c) Örgüt içinde kariyer planlama, kariyer rehberliği uygulamaları gelişir. Bu uygulamalar çalışanların 

örgüte bağlılığını, motivasyonunu, örgüte olan güvenini ve verimliliğini arttırır; aynı zamanda da 
örgüt yedekleme yapma olanaklarını elde eder. 

d) Mentorluk yoluyla işe yeni başlayanların şirket politikalarını anlamaları ve bu yönde çalışmaları 
sağlanır. 

e) Mentorluk örgüt içi iletişimi geliştirir. 
f) Örgüt ilişki yönetimlerini etkili bir şekilde gerçekleştiren yöneticiler kazanır. 
g) Örgütün bilgi birikimi ve bilgilerin örgüt içindeki akışkanlığı artar. 
h) Yönetim seviyeleri arasında daha rahat geçişler olabilmesi örgüte esneklik kazandırır. 

Mentorluk uygulamaları, gün geçtikçe popüler bir kavram haline gelmektedir. Örgütler yararlarının farkına 
varıp bu durumu destekler hale gelmiştir. Gönüllülük esasına dayandığı için de herhangi bir baskı 
olmaksızın iki tarafın ve dolaylı yoldan örgütün yarar sağlayacağı bir eğitim/öğretim şekli haline gelmiştir. 

1.4.2. Mentorluk’un  Mentorluk  Alan Kişi Açısından Yararları 

Mentroluğun örgüt ve mentorun şahsı için yararı olduğu gibi burada asıl fayda sağlanması hedeflenen 
mentorluk alan kişi yani mentee’dir. Mentee (danışan) kariyerine yeni başlamış bir çalışan, yada hayata 
yeni atılacak olan bir öğrenci  yada kendini geliştirmek isteyen bir çalışan da olabilir.  

a) Çalışanın kendine güveni gelir, 
b) Bireylerin sosyal öğrenme becerileri geliştirilir. (Özkalp ve ark., 2006 :59) 
c) Çalışanın bilgi ve yetenekleri gelişir. 
d) Çalışan örgüt içindeki önemini daha iyi anlar. Bu örgütteki geleceğini şekillendirmesi, kariyer planı 

yapması açısından önemlidir.  
e) Çalışana kariyerini tehlikeye düşürebilecek zor durumlara ve politik oyunlara girmemesi için yol 

gösterici olur. 
f) Çalışanı gereksiz endişelerden, kaygılardan, stres yaratabilecek durumlardan korur. 
g) Farklı fikirleri ve yaklaşımları destekleyerek çalışanı yenilikçi olmaya cesaretlendirir. 
h) Çalışana, organizasyonun bürokratik çarkları içinde nasıl başarılı olacağını gösterir, 
i) Çalışanı organizasyonda olup bitenler hakkında bilgilendirir, onu etkileyebilecek kurallar, giyim 

ve davranış tarzları, liderlik yaklaşımları ve çatışma çözme yolları konusunda yönlendirir. 
j) Çalışan için hemen her bakımdan bir rol model olur. 
k) Çalışana gelişmesini güçleştirebilecek engelleri daha kolay gidermesi için yardımcı olur. 
l) Daha hızlı öğrenir ve kişisel gelişimi hızlanır. 
m) Çalışanın mentor tarafından kabulü , bireyin iftihar ve gurur duygusunun gelişmesini sağlar. 

(Özkalp ve ark., 2006 :59) 

1.4.3. Mentorluk’un  Mentor Açısından Yararları 

Mentorluk programı örgüt ve danışan kişi için önemli olduğu kadar bu programın uygulaması içerisinde 
yer alan mentor içinde son derece önemlidir. Çünkü bu uygulama sayesinde mentor deneyimlerini, 
bilgisini, yaşantılarını ve örgüt kültürünü diğer işgören ve yönetici adaylarına aktarma ve yeniden küresel 
süreç içerisinde aktif olarak yer alarak,geleceğin liderlerini şekillendirme ve biçimlendirme şansına sahip 
olmaktadır. 

Mentorluk’un yararlarını kısaca açıklanacak olursa (Balcı, 2012:27); 

Mentor deneyimli bir çalışan olarak örgüt içindeki rolünü yenileyecek, verimliliğini ve başarısını 
arttıracaktır. 
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Yeni fikirler geliştirmenin bu fikirleri test etmenin sorumluluğunu üstlenecek, kendini de geliştirecektir. 

Taze bakış açılarını görecek ve henüz örgütün bir parçası olmayan bu bireylerle tartışmalara girerek 
içeriden net göremediği noktaları daha berrak olarak algılayabilecektir. 

Bir insanın gelişimine katkıda bulunmanın manevi doyumunu yaşayacaktır. 

Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar. 

Mentorluk’un, mentora, mentorluk alan kişeye ve örgüte olan bazı faydaları aşağıda tablo halinde 
belirtilmiştir. 

 

Tablo 1 : Mentorluk’un Yararları (Balcı, 2012:27) 

 

2.MENTORLUK MODELLERİ VE SÜREÇLERİ 

2.1 Mentorluk Modelleri 

Gelişen ve değişen küresel süreçle birlikte, bu süreçte etkin birer aktör konumunda olan işletmelerdeki 
yönetim ve yönetici anlayışı da değişmiş, bunun sonucunda da yeni yönetim ve yöneticilik anlayışları 
doğmuştur. Mentorluk ile ilişkili bu yönetici modelleri dört ana başlık altında toplanmaktadır; bunlar 
formal, enformal, durumsal ve yönetsel mentorluktur. 

Örgüt Mentor Mentorluk Alan Kişi 

Örgüt stratejik amaçları ile aynı doğrultuda 
beceri temelinin ve yeterliliklerin geliştirilmesi  

 Kendi kendine öğrenme açığının farkındalığını 
geliştirir 

Öğrenme, analitik ve reflektif beceriyi 
geliştirir 

Personel moralini ve iş memnuniyetini arttırmak  Eleştirme ve eleştirilmebilincini geliştirir organizasyonel ve kişisel bilgiyi arttırır 

Hizmet/eğitim açığını azaltmak Güncel organizasyonel ve kişisel bilgiyi arttırır Politik bilinci geliştirir 

Harici eğitime alternatif, daha uygun maliyetli 
kişisel gelişim programı 

Ağ oluşturma imkânları sunar Kendi kendine hareket etmeyi arttırır 

Güven ve mahremiyet yapısını geliştirir Üst 
yönetime, daha bilgili organizasyon yeteneği 
bakışı verir 

Liderlik, organizasyonel ve iletişim yeteneklerini 
geliştirir 

Özgüveni ve risk alma isteğini geliştirir 

Planlamanın başarısı için kullanılır. 
 Mücadele, harekete geçme ve ifade etme 
yeteneğini geliştirir. 

Eleştiri kabul etmeyi geliştirir 

Görev/vizyonun gelişimine yardımcı olur Organizasyon dâhilinde profili arttırır Geçişleri destekler 

Gelişmiş yönetim popülasyonunu ilerletir İş memnuniyetini arttırır  Kişisel gelişimi hızlandırabilir 

Artan rekabet ve Desteklenmiş pratisyenlerin 
güvenirliği yoluyla hizmet kalitesini arttırır 

Bilgi birikimini ve deneyimini arttırma imkanı 
sunar 

Özyönetim ve bağımsızlığı geliştirir 

 Takım çalışmasını ve ortak çalışmayı geliştirir Uyarım sağlar Olgunluğu arttırır 

  Kariyer ilerletme imkanları sunabilir Ufku genişletir 

    İş memnuniyetini arttırır 

    Gerçeklikten sarsılmayı azaltır 

    Etkin rol modellemesi için imkanlar 
sunar 

    Çalışma alanında devam eden öğrenim 
ve gelişen ve tanımlayıcı öğrenme 
imkânlarına cesaretlendirir 

    Arkadaş ilişkilerine yardım eder 

    Artmış reflektif pratisyen yeteneklerini 
geliştirir 

    Bireyselleştirilmiş bire bir öğretim ve 
deneysel öğrenim için imkânlar sunar 

    Problemlerin çözülmesine yardımlar 
sunar 
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2.1.1 Formal Mentorluk 

Formal mentorluğun amacı, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki iletişimi güçlendirmek, yeni başlayan 
çalışanlar ile genç yöneticilere işletme hakkında bilgi vermek ve işletme kültürünü oluşturmaktır. 

Formal mentorluk programları, genel olarak kurum çalışanları arasında güveni geliştirmek, ortak kültürü 
korumak, çalışanlar arasında paylaşılan bilgiyi artırmak, geleceğin liderlerini yaratmak, personelin 
yeteneklerini geliştirmek, işe yeni başlayanlara iş kültürünü benimsetmektir. Formal mentorluk’u, mentor 
ve yetişkin birey arasında mantıklı belli evreler boyunca gelişen birebir ilişkidir. Bu evreleri; güven 
temellerinin kurulduğu ilk evre; mentorların, hedef belirlemelerinde stajyerlere yardım ettiği orta evre; 
stajyerlerin kararlarını, ilgilerini, inançlarını ve nedenlerini araştırmak amacıyla mentorların onlarla 
etkileşimde bulunduğu sonraki evreyi; zor görevleri yerine getirirken stajyerleri hedefleri üzerinde 
düşünmeye teşvik ederek mentorların model olduğu, final evresi olarak açıklamıştır (Balcı, 2012:30). 

Formal mentroluk programı, üst yönetim tarafından desteklenir, gönüllülük esasına dayanan bir iş olduğu 
için  üst yönetim gereken desteği sağlar, mentor mentee (mentorluk alan kişi) eşleşmesini yapar ve sürekli 
iletişimde olmasına dikkat eder. Genç profösyonellerin kariyerlerini geliştirmek için yönetim bu tür ilişkileri 
biçimselleştirmeye çalışmaktadır. 

2.1.2 Enformal Mentorluk 

Akıl hocalığının en sık gerçekleşen çeşidi olan enformal akıl hocalığı, çalışanın kariyeri ile ilgili bir konuda 
kendisine danışacak ya da deneyimlerinden faydalanabileceği birini aramasıyla ortaya çıkar, akıl hocasının 
yönlendirmesi ile devam eder ve uzun sürer, gelişmeye açık ve çok etkilidir. Ancak formal bir sistemin 
parçası değildir (Polater, 2003). 

Enformal (Biçimsel Olmayan) mentorluk ilişkisi, karşılıklı, beğenilme, tercih edilme, cazip gelme yoluyla 
tamamen kendiliğinden gelişen bir süreç olarak kabul edilmektedir. Enformal (Biçimsel Olmayan) 
mentorluk faaliyetleri doğası gereği biçimlendirilememekte, yapılandırılamamaktadır. Enformal 
mentorluk ilişkisi, mentor’un yol gösterdiği, astın ise farkına vardığı,ilgilerin ve bağlılığın paylaşıldığı, 
derinlemesine bir ilişkidir. Bununla beraber enformal mentorluk ilişkisi, işyerinin / örgütün dışında da 
devam edebilen; astın sosyal gelişiminin de sağlandığı bir süreçtir. Ast, mentor’dan bu süreçte sadece işini 
ve kariyerini değil; yaşamını da nasıl yöneteceğini öğrenir (Balcı, 2012:33). 

2.1.3 Durumsal Mentorluk 

 Doğru zamanda doğru yardımın alınmasına durumsal mentorluk denir. Yeterli donanıma sahip bir iş 
görenin bu becerisini başka bir çalışanın sorununu çözmek ve yeteneklerini ortaya çıkarma sürecidir. 
İşletmenin her kademesinden çalışanlar bu sürece dahil olabilirler, burada üst yönetici olması gerekmez. 

Mentorluk gereksinimi olan bireye doğru zamanda yapılan, genellikle kısa süreli ve acil yardımdır. Örneğin; 
bir çalışanın ofis içinde kullanılmaya başlanan yeni bir bilgisayar programını ya da bir büro makinesinin 
kullanımını çalışma arkadaşına anlatması durumsal mentorluktur. Bu tür mentorluk kısa zamanda ve belirli 
bir amaç doğrultusunda gerçekleşse de daha uzun süren ve geniş kapsamlı bir ilişki haline gelebilir (Polater, 
2003). 

2.1.4 Yönetsel Mentorluk 

Tüm iyi yöneticilerin çalışanlarına bir dereceye kadar yaptığı mentorluk bu tanımın kapsamı altındadır. 
Ancak, yöneticinin yaptığı mentorluk yalnızca o anki görev tanımlarıyla sınırlıdır. Yöneticilerin tüm 
çalışanlarına eşit zaman ayırmaları zordur. Ayrılan zamanın eşit olmaması çalışanlarda motivasyon kaybına 
yol açabilir. Ayrıca çalışanlar için kendi yöneticileri karsısında konuşmak ve dürüst olmak kolay olmayabilir. 
Bu yüzden yöneticinin mentor olarak çalışanlarıyla ilişki kurması yani örgüt içinde yönetsel mentorluk 
sistemine başvurması, her zaman kendi basına yeterli ve etkin olmayabilir (Polater, 2003). 
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2.2 Mentorluk’un Aşamaları 

Mentor ve mentoluk alan tarafından oluşturulan ve geliştirilen, güven ve gönüllülüğe dayalı ilişki farklı 
aşamalardan geçerek sürecini tamamlar. Bu aşamalar; başlangıç, kültürleme, ayrılma ve yeniden 
tanımlamadır. Bu aşamalar boyunca sponsorluk, koçluk, koruma, keşfetme, visibilite ya da zorlu bir iş 
sayesinde, yeni işgören örgütsel yaşamın inceliklerini öğrenir ve kendini terfi fırsatlarına hazırlar. Bu 
aşamalar boyunca genç yönetici adayı mentoru rol model olarak alır. Fikir ve önerilerini kabul ettirme ve 
doğrulama ile güven ve başarma duygusu gelişir, işletme içindeki güvenirliği ve etkinliğini artar. Kariyer 
tanzimi ve psiko-sosyal fonksiyonları sağlanan kıdemli, deneyimli ve daha yaşlı olan yöneticinin, genç bir 
yeteneği yetiştirme isteği ve çabası, amirlerinden saygı ve ilgi toplar ve iş dünyasındaki az tecrübeli kişilere 
etkili bir yardım sağlaması sayesinde tatminlik duygusu yaşar (Balcı 2012: 37). 

Mentor ve mentorluk alan kişi arasında 4 aşamada gelişen bir ilişki söz konusudur, bu ilişkinin başlamasıyla 
“başlangıç aşaması”, amaca ulaşma yani eğitimin gerçekleşmesi “kültürlenme aşaması”, her iki tarafında 
alacağı yada vereceği bir şeyin kalmaması sonucu ilişkiyi sonlandırma olan “ayrılık aşaması”, ilişkinin artık 
akran boyutuna geçmesi ve farklı bir form kazanması halidir. 

2.2.1 Başlangıç Aşaması 

İlişkide genç yöneticilerin ilk 6-12 aylık süre içerisinde, kıdemli yöneticinin beğenildiği ve onun yarışçı 
ruhuna duyulan saygının ortaya çıktığını öne sürer. Bu duygu, kıdemli yöneticiye pozitif bir obje kimliği 
kazandırır ve kurumsal dünyada genç yöneticilere etkili bir rehberlik sağlayan kişi olarak görülür. Zamanla, 
kıdemli yöneticinin davranışları, başlangıç duygularını destekler ve çekici hale gelir. Genç yönetici, 
beğenilen ve önemli kariyer ve psiko-sosyal fonksiyon sağlayan biri tarafından dikkate alındığını, 
desteklendiğini ve saygı gördüğünü hisseder. Karşılıklı sempati gelişir ve zaman ilerlediği için, her iki birey 
beklentilerinin gerçekleşmesi için pozitif beklentiler geliştirir. Bu pozitif beklentiler her iki yöneticiyi yeni 
bir ilişki aramaya ve yetiştirmeye motive eder (Balcı, 2012:40). 

2.2.2 Kültürlenme Aşaması 

İki ila beş yıl arasında sürmekte; bu ilişki giderek derinleşmekte ve çalışan kariyerlerinde almış oldukları 
yardım neticesinde hızla yükselmektedir (Özkalp ve ark., 2006 :58). 

Genellikle eğitim aşaması pozitif olarak tanımlanır. Tipik olarak asgari bir uyuşmazlık ve belirsizlik 
barındıran bir süreçtir. Genç yöneticiler rekabetçi oldukları için, artan doğrulanmalarını ve saygı 
gördüklerini hissettikleri için güven duygusunun yanında başarı duygusunu da geliştirirler. Kıdemli 
yöneticiler, başlangıç aşamasında genç yöneticilerin potansiyellerini fark etmelerinden dolayı desteklerini 
geliştirir ve tatminlik duyarlar (Kram, Isabella 1985: 110-132). 

Kram’a göre psiko-sosyal ve kariyer fonksiyonlarının birleştirilmiş etkileri karışıktır ve her birey farklı ve 
açık durumlarda değiştirilirler. Genç yönetici genellikle gelecek hakkında daha kendine güvenli ve iyimser 
olur. Kıdemli yöneticiyi tanıyarak ve onun modelliği ve iş birliği sayesinde genç yönetici yeni davranışlar, 
değerler ve iş sitilleri ortaya çıkarır. İlişki boyunca, genç yönetici sadece kritik teknik yetenekler 
kazanmakla ve kurumsal hayatın yapısını öğrenmekle kalmaz, aynı zamanda doğrulama ve destek fırsatını 
da elde eder (Kram, Isabella 1985: 110-132). 

Eğitim aşaması kişisel ihtiyaçlar değiştiğinde ve bu ilişkiyi şekillendiren güvenin kaybolmasıyla son bulur. 
Örneğin; genç bir yöneticinin büyümesi ve gelişen ihtiyaçlarının değişmesi, yeni bir aşamaya yönelim için 
gerekli unsurlardır. Önceki beklentiler realiteyle yer değiştirdiği için ve genç yönetici artık aktif rehberliğe 
ve desteğe ihtiyaç duymadığı için, genç yönetici, kıdemli yöneticiden ayrılma ihtiyacı hisseder (Kram, 
Isabella 1985: 110-132). 

2.2.3 Ayrılık Aşaması 

Bu aşama, artık çalışanların veya himaye görenlerin bağımsızlıklarını elde etmek istemeleri ile sonlanmakta 
ve mevcut iş rollerine veya fırsatlara bağlı olarak bu kişiler yeni çalışma yerlerine giderlerken, mentorlarda 
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transfer  olmaktadırlar. Ayrılma bazen mentorun hastalık gibi bir nedenle artık gerekli desteği 
veremeyeceğini ifade etmesiyle de sonlanabilir. Bazen bu durum iki taraf için de stresli olabilmektedir. 
Ayrılma ne kadar detaylı ve anlayışla olursa bu ilişki gelecekte de o kadar anlamlı olabilmektedir (Özkalp 
ve ark., 2006 :58). 

Ayrılma yapısal ve psiko-sosyal olarak ortaya çıkar. Eğer yapısal ayrılma zamanında olursa genç yöneticiyi 
desteksiz ve rehbersiz kendi kabiliyetini test edebileceği duygusal ayrılmaya yöneltir. Eğer yapısal ayrılma 
erken ortaya çıkarsa, kendisini bağımsız olarak o işi yapabilmeye hazır hissetmeden, bağımsız olarak o işi 
yapmasına zorlanmış olur. Son olarak, eğer yapısal ayrılma duygusal ayrılmadan sonra gerçekleşirse, ilişki, 
her yöneticinin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgilerine cevap veremediği için birbirlerine karşı neredeyse 
gücenirler. Bütün bu örneklerde, bu aşama, kariyer ve psiko-sosyal fonksiyonlar bir önceki formdaki gibi 
devam etmediği için bir ayarlama sürecidir; bazı fonksiyonların yitirilmesi ve diğerlerinin değişiklikleri 
ilişkiyi yeniden tanımlama aşamasına iter (Kram 1983: 622). 

Ayrılma aşaması kayıp zamanıdır fakat aynı zamanda heyecan aşamasıdır. Eğer ayrılma zamanında olursa, 
kıdemli yönetici birini daha yüksek bir sorumluluğa ve pozisyona taşıdığı için gurur duyar. Genç yöneticinin 
kritik becerileri öğrenmesi, kendine güven geliştirmesi ve kurumda ilerleyişi bilmek, kıdemli yöneticiye 
yüksek tatminlik hissi getirir. Buna benzer olarak, genç yönetici kişisel başarısını hisseder ve kıdemli 
yöneticinin rehberliği olmadan etkili pozitif bir çalışma sergiler. Bununla birlikte eğer ayrılma her bir birey 
için zamansız olursa, yalnızlık, kızgınlık ve gücenme duyguları bu aşamada baskın olur (Kram 1983: 622). 

Terfinin yarattığı yapısal ayrılmadan üç yıl sonra, genç yönetici danışmanından ayrı geçirdiği ilk yılda endişe 
ve kargaşa yaşayabilir. Genç yönetici mentora dönüp yardım isteme arzusuyla mücadele etti. Yapısal 
ayrılma onu duygusal ayrılmaya zorlar. Zaman geçtikçe kendine güvenini ve otonom hissini geliştirdi. Genç 
yöneticinin mentoru ise,ayrılma aşamasında daha az stres yaşar, çünkü diğer genç yöneticilerle birlikte 
onun ilerleyişini görür ve bundan gurur ve tatminlik hissi duyabilir. Onun etrafında olmayı özlerken, 
ayrılmayı kabullenir. Mentor, onun performansını takip etmeye devam eder (Kram 1983: 622). 

2.2.4 Yeniden Tanımlama Aşaması 

Bu aşama ilişkinin başarı ile sonlanması süreci ile ilişkilidir. Çünkü artık bu bağlılık süreci yakın bir 
arkadaşlığa ve dostluğa dönüşmektedir. Çiftler artık birbirini aynı mesleğin eşit kişileri olarak nitelemekte 
ve mentorluk süreci farklı bir ilişkiye girerek yok olmaktadır. Mentor olan kişi bu başarılı ilişkiyle ve 
yetiştirdiği insanla gurur duymakta ve bir tamamlanma duygusuna sahip olmaktadır. Aynı şekilde danışan 
da mentoruna karşı saygınlığını sürdürerek minnet duygularını geliştirmektedir (Özkalp ve ark., 2006 :58). 

Yeniden tanımlama aşamasına ulaşan ilişkilerin baskın olduğu nokta, artık ilişkilerin arkadaşlık halini 
almasıdır. Her iki birey önceki yıllardaki yarattıkları karşılıklı desteği devam ettirebilmek için arkadaşça 
bağlar kurarlar. Kariyer ve psiko-sosyal fonksiyonlar daha az belirginken, mentorluk, sponsorluk, önericilik 
ve arkadaşlık devam eder. Yeniden tanımlama aşaması, sonunda, her iki bireydeki ortaya çıkan 
değişimlerin delilidir. Genç yönetici için kıdemli yöneticiyle daha akransı bir ilişki kurabilme yetisi ve 
ilişkinin sağladığı destek olmaksızın, yeni ayarlamalarda etkili fonksiyon yetisi, daha büyük rekabet, 
kendine güven ve otonomu yansıtır. Kıdemli yönetici için genç yöneticiyle akransı bir ilişki kurabilme yetisi 
ve diğer genç yöneticilere enerji verebilme yetisi, rekabet ve yaratıcılık yeteneğini yansıtır. Her ikisi de, 
önceki ilişkiye ihtiyaç duyulmadığını ve istenmediğini ve gelişim görevlerinde değişimlerin olduğunu 
tecrübe ederler (Kram 1986:160-201). 

2.3 Mentorluk Uygulamasında Süreç 

Şayet, başarılı bir mentorluk süreci geçirilmesini istiyorsak hem mentorluk alan hem de mentor olarak belli 
başlı prensiplerin yerine getiriliyor olması gerekmektedir. Bu prensiplerin başlıcaları ise şunlardır, Aktif 
Dinleme, Güven, Amaçların belirlenmesi, Risk alma ve yönetme becerisini geliştirme, Çift yönlü olarak 
öğrenmeye açık olma hem mentor hem de mentorluk alan kişi açısından önem arz eden prensiplerdir, 
uygulamanın çalışmasını sağlayan lokomotiflerdir. 
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2.3.1 Aktif Dinleme 

Aktif dinleme bir mentorluk ilişkisinin en temel becerisini oluşturur. Açık bir iletişim ortamının oluşmasını 
sağlar. Mentoru tarafından dinlendiğini fark eden danışan metoru ile daha rahat ilişki kurar. Mentee 
(mentorluk alan kişi) kavrayarak ve hissederek öğrenir. Mentor vücut dilini iyi kullanmalı ve mentee ile 
sürekli olarak göz teması kurmalıdır. (Balcı, 2012:58) 

2.3.2 Güven 

Güven bir mentorluk ilişkisinin en önemli unsurlarından biridir. Mentor ve mentorluk alan birbirlerini 
tanıdıkça birbirlerine güven duymayı öğrenirler. Mentor mentorluk alanın kendisine anladığı kişisel ve 
mesleki bilgileri kendine saklamalı ve üçüncü kişiler kesinlikle paylaşmamalıdır. Bununla birlikte mentor, 
mentorluk alanı iş toplantılarına götürerek kendisine güvendiği göstermeli, her zaman mentorluk alan ile 
açık ve dürüst bir ilişki içerisinde olmalıdır. (Balcı, 2012:58) 

2.3.3 Amaçların Belirlenmesi 

Mentor, mentorluk alan kişilerin kariyer ve kişisel vizyon ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olmalı, 
ancak asla mentorluk alan kişinin yerine hedefleri belirlememelidir. Kariyer ve kişisel vizyon ve hedefleri 
hakkında mentorluk alan ile konuşmalı ve yetenekleri doğrultusunda kendisini geliştirmesine yardımcı 
olmalıdır. Bu doğrultuda mentor, mentorluk alanın hedef ve önceliklerini belirlemede yardımcı olmalı, 
mentorluk alanın güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini ve bu doğrultuda kendini geliştirmesini sağlamalıdır 
(Balcı, 2012:58). 

2.3.4 Risk Alma ve Yönetme Becerisini Geliştirme 

Mentor , menteeyi himayesine alır, ona rehberlik eder. Mentor mentee’nin risk alabileceğim ortamlar ve 
iş deneyimleri yaşatarak, kendine olan güvenini ve cesaretini geliştirmelidir. Olumlu davranış ve kararlarını 
desteklemeli ancak hata yapmalarına ve hatalarından dersler çıkarmalara izin vermelidir. Mentor menteye 
sorunlarla karşılaştığında destek sağlamalı ancak hiçbir zaman mentee yerine risk üstlenmemelidir. Çünkü 
başarılar kadar başarısızlıklarda mentorluk alanın yönetim becerilerini geliştirecektir (Balcı, 2012:58). 

2.3.5 Çift Yönlü Olarak Öğrenmeye Açık Olma 

Mentor ve mentorluk alan arasında kurulan ilişki her zaman çift yönlü bir seyir izler. Mentorluk alan, 
mentordan öğrendiği kadar mentor da mentorluk alandan öğrenir. İki taraf birbirlerine deneyimlerini, 
yaşantılarını, bilgilerini aktarır. Mentor ve mentorluk alan düzenli aralıklarla bir araya gelmeli ve mentorun 
kendisi kadar nemtorluk alanın da gündem oluşturmasına izin vermeli ve mutlaka mentorluk alanın 
davranışları, fikirleri ve kararları hakkında geri bildirimde bulunmalıdır (Balcı, 2012:58).    

3. Bireysel Kariyer ile İlgili Kavramlar 

3.1. Bireysel Kariyerin Tanımı 

Latin ve Fransızca kökenli bir sözcük olan ve 19.yüzyılın başlarında Batı toplumlarında bugünkü şekliyle 
kullanılmaya başlayan “kariyer” (career) terimi hareket edilen yol veya patika gibi bir anlam taşır. Bugün 
kariyer denildiğinde, bir kişinin yaşamı boyunca deneyimlediği, iş ve mesleklerle ilgili görevler, roller ve 
faaliyetler akla gelmektedir. Kişinin işi ya da mesleği bir başkasınınkiyle aynı olabilirken kariyer tamamen 
kendine özgü olup, onun kişisel geçmişini ifade eder. Son yıllarda kariyer yerine bu süreci daha iyi ifade 
ettiği düşünülen “kariyer gelişimi” kavramı tercih edilmektedir. Pek çok araştırmacıya göre, kariyer gelişimi 
mesleki gelişim çizgisindeki ilerleme, duraklama ve gerilemeleri ifade eden, çocukluk yıllarından 
başlayarak, emeklilik ve belki sonrasına da uzanabilen dinamik bir kavramdır. Her insan farklı olduğu gibi , 
her bireyin de kariyer yolu tamamen kendine özgüdür (Ünsal, 2014:3). 
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3.2. Bireysel Kariyer Geliştirme Kavramı 

Kariyer geliştirme tanımlanırken işi yapan birey ve işi tanımlayan örgütün her ikisi de ilgi alanımıza girer, 
yani kariyer geliştirmekten bahsetmek için hem birey hem de örgütün olması gerekir. Bireysel bir süreç 
olan kariyer planlama ile örgütsel bir süreç olan kariyer yönetiminin bütünleştirilmesi olarak tanımlanabilir 
(Erdoğmuş, 2003:14). 

3.2.1 Kariyer Planlama 
Kariyer planlama, “Bireylerin; beceri ilgi ve değerlerini dikkate aldığı, bunlara uygun amaçlar belirlediği ve 
bu amaçlara ulaşmak için planlama yaptıkları süreçtir”. Diğer bir tanıma göre kariyer planlama, bireyin 
kendisi, sahip olduğu fırsatlar ve sınırlılıklar, yaptığı seçimler ve bunların sonuçlarının farkında olarak 
kariyer hedefleri belirlemek ve belli kariyer hedeflerine ulaştırılacak iş, eğitim ve ilgili gelişim programlarını 
planlamaktan oluşan bir süreçtir. 

Kariyer planlama, bireyin, meslek, örgüt, iş atamaları ve kendini değerleme ile ilgili olarak bilinçli bir şekilde 
yaptığı seçimleri kapsar. Bu faaliyetler, kendi kendine ilgi ve kabiliyetlerin değerlendirilmesi, kariyer 
fırsatlarının incelenmesi ve uygulama planı ile birlikte bir strateji oluşturma olarak sıralanabilir. Kariyer 
planlama, bireyin çalışmayı düşündüğü görev ve pozisyonlar ile geleceğe yönelik hedeflerinin planlanması 
olarak da ifade edilebilir. Kısacası, kariyer planlama, bireyin kendisini ve içinde bulunduğu çevreyi 
değerlendirerek, iş yaşamı ile ilgili hedefler belirlemesi ve bu hedeflere ulaştırılacak faaliyetleri 
planlamasıdır (Erdoğmuş, 2003:15). 

3.2.2 Kariyer Yönetimi 

Kariyer yönetimi, işe yerleştirme, potansiyel değerleme, danışmanlık, eğitim gibi insan kaynakları 
faaliyetlerini içine alan, bu faaliyetler aracılığı ile bireyin ilgi ve kabiliyetlerinin örgütsel fırsatlar ile 
eşleştirilmesi ve istenilen diğer örgütsel sonuçların başarılması için tasarlanan bir faaliyetler bütününüdür. 
Kariyer yönetimi, bireyin kariyer planlarına ulaşabilmesi için örgüt tarafından desteklenmesi olarak da 
ifade edilebilir. Böylece, bireyler kendi kariyer planlarına ulaşırken, örgüt de insan kaynağı ihtyacını 
karşılamak üzere hedefler, planlar ve stratejiler oluşturarak yürürlüğe koymaktadır (Erdoğmuş, 2003:15). 

4. MENTORLUK’UN BİREYSEL KARİYER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Araştırmalar akıl hocalığının bireylerin kariyer gelişimini önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermektedir. 
Bu ilişkiden hem mentor hem de mentorluk alan kişi faydalanmaktadır. Mentee yani mentorluk alan kişi 
kariyer bağlamında bu süreçten yüksek düzeyde moral ve tatmin alarak faydalandığı ortaya koyulmuştur. 
Mentorluk ilişkileri, kurumlardaki çalışanlar için kritik kariyer gelişim kaynaklarıdır. Mentorlar, ileri 
düzeyde tecrübe ve bilgi birikimine sahip bireylerdir ve ilgilendikleri kişilerin kariyerlerine yüksek bir grafik 
çizmeye adanmışlardır. Mentorlar bu yardımı alan kişilere iki genel tür davranış veya fonksiyon sağlayarak 
faydalı olurlar: Mentorluk alanın kurumdaki ilerleyişini kolaylaştıracak olan kariyer gelişim fonksiyonları ve 
yardım alan kişinin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak olan psiko-sosyal fonksiyonlar. Bir 
mentorun varlığı pozitif kariyer çıktılarıyla örtüşen bir durumdur. Mentorluk alan daha fazla terfi alır ve 
daha fazla gelire sahip olur ve daha fazla hareketlilik içinde olması daha fazla kariyer tatmini yaşamasını 
sağlar (Esas, 2013:44). 

Kariyerinin başında olan bireyler için  durumu değerlendirecek olursak,  kurumun kurallarını öğrenme ve 
gelişim için hazırlanma konusu önem kazanmaktadır. Burada, ilk gündem yeni kariyerlerinde yetkinliklerini 
arttırmak için onlara sponsor, rehber ve koç olacak kıdemli meslektaşlarıyla ilişkilerinin önemi konusunda 
bireylerin eğitilmesidir. Temel gelişimsel görevlerin bireyleri sistemli düşünmeye nasıl yönlendirdiği, 
onların iş alanında destekleyici ilişkileri nasıl geliştirdiği bu konuda mentorluk verilerini oluşturur. Bunun 
yanında, bu eğitimsel veriler yetkinlik, potansiyel ya da periyodik kararsızlıklar ve kariyer kimliği 
konusundaki kafa karışıklığı gibi belirsizlikleri hafifletir. Kariyer gelişiminde meslektaş ilişkileri ve 
mentorluk’un rolü yanında her bir kariyer döneminde olan ikilemleri kapsayan konular kişisel gelişim ve 
büyümeyi desteklemede ilişkilerin değeri konusunda farkındalığı arttırır. Bu, mentorluk ilişkilerini 
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geliştirirken, kıdemli meslektaşların gelişimine de katkı sağlar. Bu bakış açısı ilişkilerin tek taraflı olma 
endişesini ortadan kaldırır (Balcı, 2012:72). 

4.1 Bireysel Kariyer Planlama Geliştirme Üzerinde Mentorluğun Etkisi  

Mentorluk ilişkileri kurumlardaki çalışanlar için kritik kariyer kaynaklarıdır. Mentorlar, ileri düzey tecrübe 
ve bilgi birikimine sahip bireylerdir ve ilgilendikleri kişilerin kariyerlerine yükselen bir grafik çizmeye 
adanmışlardır. Mentorlar, bu yardımı alan kişilere iki genel tür davranış veya fonksiyon sağlayarak faydalı 
olurlar: yardımı alan kişinin kurumdaki ilerleyişini kolaylaştıracak olan kariyer gelişim fonksiyonları ve 
yardımı alan kişinin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak olan psiko-sosyal fonsiyonlardır. Bir 
mentorun varlığı pozitif kariyer çıktılarıyla örtüşen bir durumdur. Yardım alan kişşiler daha fazla terfi alırlar 
ve daha fazla harektlilik içinde ve bu yardımı almayanlara gore daha fazla kariyer tatmini içinde olurlar 
(Esas, 2013:44). 

Mentoring ilişkileri alt düzey ve üst düzey bir çalışan arasındaki kişilerarası bir tecrübe olarak tanımlanır. 
Bu ilişkide üstü düzey çalışan (Mentor), destekler , rehberlik eder ve çeşitli görevlere fonksiyonlara ve 
kültüre yönlendirir. Mentor olma veya mentora sahip olma olguları yapılan araştırmalarda çokça yer 
almıştır.  Örneğin çalışmalr göstermiştir ki mentora sahip olanlar ve kendileri mentor olan çalışanlar daha 
fazla terfi almışlardır, daha yüksek gelire sahiptirler ve iş tatmini çok daha yüksektir. Yine araştırmalar 
gösteriyor ki mentoring tecribesi olan çalışanların daha yüksek oranda kurumsal adanmışlık gösterdikleri 
ve iş yavailatma eğilimlerinin azaldıklarını ortaya koymuştur. Ayrıca iş performansında da ciddi artışlar 
meydana gelmiştir (Esas, 2013:45).  

SONUÇ  

Mentorluk ve mentorluk alan kavramı eskiden beri hayatımızda olan bir kavram ama günümüzde çok daha 
önem kazanmış bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki bölümlerde mentorluk’un ne 
olduğunu yararları , modelleri ve süreçleri detaylı anlatıldı. Burada önemli olan gönüllülük esasının işliyor 
olmasıdır. Yani mentor ve mentorluk alan da almaya hazır haldedir. Bir işletmenin yöneticisi ile kariyerinin 
başında olan bir çalışanın mentorluk ilişkisindeki 3 taraf var vardır, birincisi kurum ,ikincisi mentor ve 
üçüncüsü mentorluk alandır. Üçü de bu durumdan fayda sağlar. Kurum, çalışanın tecrübelenmesiyle daha 
faydalı bir çalışan elde etmiş olur, geleceğin liderlerini yetiştirir ve artan üretim ve kaliteyi yükseltmiş olur. 
Mentor ise taze bakış açıları ile karşılaşır, körelen noktalarının farkına varır, tazelenir. Mentorluk alan ise 
sanırım burada en fayda gören taraftır. Kendine güveni gelir,sosyal öğrenme becerileri gelişir,gereksiz 
endişe ve kaygıdan uzaklaşır,kariyer planlaması yapmasını kolaylaştırır. 

Aslında kurumu işine gelen bir durumdur bu , zaten hali hazırda yetişmiş bir yöneticisi vardır ve aynı 
kültürde birinin yetişmesini sağlamaya heveslidir. Eğitim kurumlarında yardım alınmadığı için ayrıca 
ekonomiktir. 

Bireysel kariyer açısından düşündüğümüzde sadece çalışan ve yönetici olarak düşünmemek gerekir. Lise 
öğrencisi olduğumuzu ve ünv.sınavına hazırlandığımızı düşünelim ,ilk başvuracağımız kişi ve kişiler 
seçtiğimiz mesleği fiilen yapan insanlar olur yani işi kaynağından öğrenmek isteriz. Dolayısıyla bizim abi 
veya ablalarımız bizim mentorlarımız olur. Sözüne güvendiğimiz yaptıkları işlerde başarılı olduklarını 
gördüğümüz kişiler bizleri motive eder ve yol gösterirler. Yani insanların başarılı olduğunu gördüğü 
kişilerden yardım alması ilerisi için hayal kurmaya ve hayallerini gerçekleştirme yolunda adım atmalarını 
sağlar. Burada motivasyon ve mentora duyulan hayranlık mentorluk alan daha başarılı olmasını sağlar.  
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Türkiye’de 1980 Sonrası Liberalleşmenin İstenmeyen Sonucu: Eğitimli Genç 
Nüfus İşsizliği 

Feride Doğaner Gönel1  Gökçe Dağlı2 

 

ÖZET: 24 Ocak Kararları ile Türkiye ekonomisinde önemli bir dönüşüm süreci başlamıştır. 1980 öncesi dönemde planlı 
kalkınmadan beklenen, daha içe dönük ve kararlı bir ekonomik büyümedir. Ancak planların uygulanması sırasında, iç 
ve dış dinamiklerin de etkisi ile beklenenin aksine, sonuç tüm dünya ile birlikte büyük bir ekonomik bunalım şeklinde 
gerçekleşmiştir. Türkiye ekonomisinin yaşadığı bu bunalım 1980-88 yılları arasında dışa açılma ve 1989 sonrası finansal 
serbestlik süreçleri ile aşılmaya çalışılmış ve bu yeni ekonomi politikanın pek çok makroekonomik değişkene önemli 
ve olumlu etkileri olmuştur. Ancak, bu dönüşüm sürecinde, Türkiye ekonomisinde istenmeyen bazı olumsuz sonuçlar 
da ortaya çıkmaya başlamıştır. 

Bu çalışmada 1980 sonrası gerçekleşen bu liberalleşmenin eğitimli genç nüfus işsizliği üzerindeki etkisi incelenecektir. 
Bu amaçla ilk olarak, 1980 sonrası Türkiye ekonomisinde yaşanılan dönüşümün emek piyasası üzerindeki etkisi 
incelenecek daha sonra ikinci kısımda, genel olarak eğitimli genç nüfus işsizliği, nedenleri ve liberal politikalarla ilişkisi 
üzerinde durularak, Türkiye’deki durum, sayısal verilerden yararlanarak araştırılacaktır. Çalışma genel bir 
değerlendirme ile sonuca ulaşmaya çalışacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İşsizlik, Genç Nüfus, İstihdam 

JEL Code: J21, J64 

GİRİŞ 

1980’lerden itibaren küreselleşme ile birlikte sadece Türkiye’de değil tüm dünyada emek piyasasında bir 
dönüşüm yaşanmıştır. İktisat literatüründe de bu dönüşüme paralel olarak emek piyasasına dair yen i 
görüşler ortaya çıkmıştır. 1980’lerden itibaren yaşanan bu dönüşüm bir yandan küreselleşme kavramı 
çerçevesinde ele alınırken bir yandan da esneklik kavramını gündeme getirmiştir. Aynı dönemlerde, 
esneklik kavramına eleştiri olarak yapısalcıların da emek piyasası ile ilgili görüşleri ortaya çıkmaya başlar. 
1980 yılında tüm dünyada yaşanan bu dönüşüm Türkiye ekonomisinde de önemli etkiler yaratmıştır. 
Özellikle 24 Ocak kararları ile birlikte ekonomi liberalleşme sürecine girmiş ve bu süreç tüm hızıyla 
ekonomide kendisini göstermiştir. Bu neoliberal politikaların emek piyasasında meydan getirdiği dönüşüm 
özellikle iki boyutta kendini göstermektedir. Bunlardan biri küreselleşme süreci içerisinde daha da hızlanan 
teknolojik değişimin ürettiği yeni üretim sistemlerinin farklı bir işgücü piyasası ve örgütlenmesine ihtiyaç 
duymasıdır. Diğer boyut ise, sistemin krizlerle sıkıştığı noktalarda işgücü piyasasından medet uman 
yapısıdır Nitekim uygulanan neoliberal politikalar da, çeşitli ülkelerde aynı yaklaşım kalıbı içinde olmuştur. 
İşgücü piyasası ve işsizlik, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkan enflasyon ve cari açık gibi 
makroekonomik dengesizlikler karşısında daha tali planlarda çözülmesine çalışılan problemler 
kategorisinde yer almıştır. Ancak bu yaklaşım problemin daha da büyümesine ve bugün gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde, devasa bir probleme dönüşmüş vaziyettedir. Üstelik küresel ekonomi 
krizlerden çıkarken işsizlik probleminde herhangi bir düzelme söz konusu olmamaktadır. Küresel çapta 
işsizlik oranının 2017 yılı itibariyle yüzde 5.6 rakamına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Şüphesiz bu durumla 
birlikte gelir dağılımı ve yoksullukla ilgili problemlerin çözümünün de zorlaştığını söyleyebiliriz.  

Bu noktada dikkati çeken başka bir husus, alışılagelmiş tezlerin aksine eğitimli genç nüfus işsizliğinin ortaya 
çıkmış olması ve bu konudaki rakamların artış eğiliminde olmasıdır. Özellikle gelişmiş AB ülkelerinde çeşitli 
nedenlerle genç işsizliğinin yaklaşık son on yılda yüzde 19-25 aralığında adeta yapışıp kaldığını, İspanya 
gibi bazı ülkelerde bu rakamın yüzde 40’lar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Sorun sadece Avrupa 
ülkelerine özgü değil. Rusya’da da 25 yaşın altında üniversite mezunu gençlerin yaklaşık yüzde 30’u işsiz. 
İş bulanları da başta sözleşmesiz çalışma veya ücretsiz fazla mesailer olmak üzere pek çok problem 
bekliyor. Nepal gibi bazı az gelişmiş ülkelerde, eğitimli genç işsizlerin oranı eğitimsiz genç işsizlerin üç katı; 
dolayısıyla adeta eğitim almanın cezalandırıldığı bir durum söz konusu olmakta. Aynı manzaraları 
Hindistan’da, Vietnam’da ya da Peru’da da görebiliyoruz. Son dönemlerde işsizlik oranında ciddi bir düşüş 
gösteren (yüzde 5.5) ABD’de bile genç işsizliği daha yüksek; yüzde 8.9 (Aralık 2017 itibariyle). 
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Bu çalışmada, 1980 sonrası neoliberal politikaların işgücü piyasasında meydana getirdiği değişiklikler 
üzerinden Türkiye’deki eğitimli genç işsizliği üzerinden durulacaktır. Bu amaçla ilk bölümde kısaca emek 
piyasası ile ilgili yaklaşımlar üzerinde durularak günümüz hakim yaklaşımının işgücü piyasası ile ilgili bazı 
temel öğelerine değinilecektir. 1980 sonrası izlenen neoliberal politikalar ve işgücü piyasasındaki değişim 
ele alınacak. Daha sonra ikinci bölümde, 1980’lerden itibaren yaşanan iktisadi dönüşümün işgücü piyasası 
üzerindeki etkileri aktarılmaya çalışılacaktır. Üçüncü bölüm, izlenen politikaların özellikle işsizlik ve eğitimli 
genç işsizliği ile bağlantısını açıklamaya çalışacaktır. Çalışma genel bir değerlendirme ve olası politika 
önerileriyle sona erecektir. 

1. Emek Piyasası ve İstihdam Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar 

Tüm makroekonomi kitaplarında, işgücü piyasası, ücret düzeyi ve istihdam miktarının belirlendiği bir 
piyasa olarak tanımlanır. Bu piyasanın en önemli aktörleri ücret ve işsizlik konulardır. Büyük Buhran 
dönemine kadar hâkim olan Klasik ve Neoklasik okul yaklaşımı Büyük Buhran ile birlikte Keynesyen 
yaklaşıma evrilirken, işgücü piyasaları ve talep yönlü politikalar önem kazanır. Ancak 1970’lerde hızla 
tırmanan ve peş peşe gelen stagflasyonist etkiler, Keynesyen politikalardan neoliberal politikalara dönüşe 
sahne olur. 1980 sonrası küreselleşme ile birlikte işgücü piyasasında artık ‘esneklik’ konusu öne çıkmıştır.  

Klasik okula göre, firma ve hane halkının rasyonel davrandığı, tam bilginin elde edilebildiği, beklenen ile 
gerçekleşenin aynı olduğu bir piyasa varsayımı altında, işgücü piyasasında da denge, işgücü arzı ve işgücü 
talebinin kesiştiği noktada gerçekleşir. Bu teoriye göre dengeden sapmalar kısa sürelidir. Rekabetin olduğu 
bir piyasa olduğu için ücretler ve fiyatlar esnektir, bu nedenle herhangi bir müdahale olmadan piyasa kendi 
kendine tam istihdam dengesine gelecektir. Buna bağlı olarak istihdama yönelik herhangi bir politika 
önerisi geliştirmeye gerek yoktur. Klasik teoride, esnek ve rekabetçi bu piyasada tam istihdam dengesinde 
gönüllü işsizler vardır ve burada gayri iradi işsizlikten bahsedilemez.  

Neoklasik teoride de klasik teoriye paralel olarak tam rekabet koşulları geçerlidir, Klasik teoriden farklı 
olarak marjinal analiz kullanılmıştır. Neoklasik teori, değerin işgücü veya maliyetle değil; marjinal fayda 
tarafından belirlenmesi noktasında klasik teoriden ayrılır1. Son derece ideal şartların bir araya geldiği bir 
piyasa tanımı çerçevesinde, herhangi bir müdahale olmaksızın, piyasada işgücünün marjinal verimi kadar 
fiyatlandığı (yani ücretinin saptanabildiği) ve mobilitenin de olduğu bir ortamda, gerçekten de işsizlik 
olmamalıdır. Neoklasik teoride işgücü piyasası, marjinal faydaya göre belirlenen piyasa ücretlerinin talep 
veya arz fazlasına göre uyum göstererek dengeye geldiğini varsayar. Klasik teorideki gibi tam rekabet ve 
esnek ücretlerin olduğu bir piyasada işsizlik olmayacağını kabul eder. Neoklasik teorinin klasik teoriden 
farklılaştığı bir diğer nokta ise tam istihdam kavramıdır. Neoklasik teoriye göre tam istihdam noktası denge 
ücret dizeyinde çalışmak isteyen herkesin çalıştığı noktadır. Yani burada gönüllü işsizlikten bahsedilir. 
Neoklasik teori de Klasik teori gibi kamunun ekonomiye müdahalesinin istikrarsızlık yarattığını savunur. 

Büyük Buhran ile birlikte önem kazanan Keynesyen görüş ise Klasik teorideki tam istihdam durumunun 
istisna bir durum olduğunu savunur. Keynesyen teoride Klasik teorinin tam aksine ücretler esnek değildir. 
Sendikaların varlığı, asgari ücret düzenlemeleri, devlet müdahaleleri, işsizlik sigortası gibi nedenlerle 
ücretler esnek değil aksine rijittir2.  Keynes’e göre işsizliğin en önemli sebebi efektif talep eksikliğidir ve 
efektif talep eksikliği sonucu gayri iradi işsizlik ortaya çıkar. Keynes Genel teoride, Klasik teoride iddia 
edilen ‘görünmez el’in olmadığını, bu nedenle işsizliği azaltmaya yönelik hükümet politikalarının 
desteklenmesi gerektiğini savunur. Ancak bu şekilde, yani toplam talepte artış yaratarak, gayri iradi işsizlik 
oranı azaltılabilir.  

Keynesyen iktisadın bu talep yönlü ve kamu politikalarını ön plana çıkaran yaklaşımı, bir süre sonra, 
üretimden kaynaklanan çeşitli problemler karşısında, tüm dünya ülkeleri tarafından terk edilmeye 
başlandı. Ortaya çıkan hem talep enflasyonu hem de maliyet enflasyonu, üretim krizlerinin ortaya 
çıkarttığı işsizlikle birleşince, arz yönlü ve serbest piyasa yanlısı neoliberal politikalar devreye girdi. Tüm 

 
 
1 Kaya Ardıç ve Yılmaz Aydın, İktisat Okulları ve Emek Piyasası, (İstanbul: Derin Yayınları, 2011), 27. 

2 Ercan Eren, Makro İktisat, 4. bs. (İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2006), 70.  
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piyasalarda olduğu gibi, işgücü piyasasında liberal bir anlayışın hüküm sürmesi planlanmış olsa da, pek çok 
ülkede işgücü piyasalarının liberalizasyonu, diğer mal, para ve sermaye piyasalarında olduğu kadar hızlı 
gelişmemiştir. Pek çok ülke için,  işsizlik sorunu piyasaya bırakılamayacak kadar önemli ve kalıcı bir sorun 
olarak görülmüş, nitekim son yıllardaki gelişmeler de bu düşünceyi destekler şekilde ortaya çıkmıştır. 
İstihdam maliyetlerinin yükselmesi, özellikle nitelikli ve genç işgücü arasında gözlenen istifa ve işten 
çıkarmaların kısa aralıklı olması, gelişmiş ülkelerde dahi bunların görülmesi, işgücü piyasası üzerindeki 
kuramların yeniden düşünülmesini gündeme taşımıştır. Neoliberal politikalar, hızla yükselen işsizlik 
oranları karşısında, işgücü piyasasındaki esneklik konusuna önem vermeye başlamaktadırlar. 
Küreselleşme ile yaşanan rekabet artışı işgücü piyasasında da rekabeti arttırmış; işsizliğin giderek 
yapısallaşması esnek çalışmayı ortaya çıkarmıştır. Esnek çalışma kavramı çerçevesinde, işgücü piyasasında 
birden fazla alanda esnekliği sağlamaya yönelik uygulamalar başlamıştır. Ücretlerde ve çalışma saatlerinde 
daha esnek politikalar izlenerek işgücüne katılımın arttırılması hedeflenmiştir. Başka bir ifadeyle, 
piyasalarındaki bu esnekliğin işveren maliyetlerini azaltarak daha fazla istihdam yaratacağı 
düşünülmüştür. Bütün esnek çalışma türlerinin ortak amacı işveren maliyetini azaltarak daha fazla işgünü 
işgücü piyasasına dâhil etmek, böylece yapısal işsizliğin önüne geçmektir. İşgücüne yönelik koruyucu 
politikalar işveren maliyetlerini arttırdığı için işgücü piyasasının daha katı olmasına sebep olmaktadır. 
Esnek işgücü piyasası belirli süreli, geçici süreli sözleşmeler ile işveren maliyetlerini azaltarak serbest 
piyasa dengesinden sapmaların önüne geçmektedir.  

Günümüzde işgücü piyasasına yönelik bir diğer yaklaşım olan yapısalcı yaklaşım, 1960’lardan itibaren 
işgücü piyasasındaki gelişmeleri açıklamada yetersiz kalan Phillips eğrisine alternatif görüşler üretilmesi 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Esnek işgücü piyasası, küreselleşme ile birlikte ücretlerin ve emeğin esnek 
olmasını savunurken yapısalcı yaklaşım bunun tam tersi bir görüşü savunmaktadır. Yapılan ampirik 
çalışmalarda işçilerin iş garantisinin olduğu durumlarda Gini katsayısının daha düşük olduğu 
belirtilmektedir3. Eğer amaç refah seviyesini arttırmaksa esnek işgücü piyasası doğru bir yaklaşım 
olmayacaktır. Yapısalcı yaklaşıma göre işgücü piyasasındaki sorunlar geçici değil; yapısaldır. Dolayısıyla 
Neoklasik iktisatçılar işsizlik sorununu esnek piyasa çerçevesinde düşük ücretlerle çözerken, yapısalcı 
iktisat bunun piyasaya bırakılamayacağı görüşünü savunmaktadır. 

Buraya kadar anlattıklarımız çerçevesinde, günümüzde iki temel boyutun hala birbirleriyle sürekli bir 
çatışma halinde olduğunu düşünüyoruz. Biri, sorunların işgücü piyasasında fiyat (ücret) ve miktar (işgücü 
mobilitesi) hareketleriyle çözülebileceğinden bahsederken, diğeri biraz da işgücü piyasasındaki 
dengesizliğin yani işsizliğin sürekli yükselmesinden hareket ederek, sorunların bu şekilde çözülmediğini ve 
devletlerin doğrudan ya da dolaylı yollardan ve çeşitli derecelerde müdahalesinin kaçınılmaz olduğundan 
bahsetmektedir.   

2. 1980 Sonrası Türkiye Ekonomisindeki Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkisi 

1970 yılının ikinci yarısında başlayan ekonomik bunalım toplumsal ve siyasi bir boyut kazanarak Türkiye 
ekonomisinde bir dönüşüm sürecini beraberinde getirmiştir. 1980 dönüşümünün tüm dünya ve Türkiye 
için ifade ettiği anlam neoliberal politikalar olmuş ve 1980’li yılların başından itibaren yaşanan bu 
dönüşüm, dalga dalga tüm dünya ülkelerine yayılmıştır.  

Başlangıçta Latin Amerika ülkelerinin içine düştüğü borç krizine bir çözüm önerisi şeklinde başlayan 
politikalar kısa sürede Washington Uzlaşısı adı altında tüm gelişmekte olan ülkelere sunulmuştur. 
Washington Uzlaşısının en temel politika önerileri, mali kemer sıkma politikaları, özelleştirmeler ve 
piyasaların liberalleştirilmesidir. Politika önerilerini detaylandırırsak Washington Konsensüsü ile faiz 
serbestisi gelmiş, rekabetçi döviz kuru politikasına geçilmiş, ithalat ve doğrudan yabancı sermaye 
yatırımları serbest hale gelmiş ve özelleştirmenin önü açılmıştır.  

 
 
3 Antoine Godin  "Job Guarantee: a Structuralist Perspective" Revue de la régulation, Autumn 2014, 
https://regulation.revues.org/pdf/10988, 10.02.2018 
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Türkiye bu politikalarla tanışmasının miladı 24 Ocak Kararlarıdır. Washington Konsensüsüne paralel olan 
bu kararlarla birlikte Türkiye açık ekonomiye hızlı bir giriş yapar. Temel ilke fiyatların belirlenmesinin arz 
ve talebe bırakılmasıdır. Bununla birlikte finansal serbestleşme süreci, aynı zamanda dış ticarette de 
serbestleşme ve piyasa aksaklıklarının giderilmesinin piyasaya bırakılması bu dönemde izlenen en önemli 
politikalardır4.  Finansal serbestleşme, fiyatların piyasada belirlenmesi, ihracata önem verilmesi ve bunu 
teşvik eden politikalar, kamunun sınırlandırılması ve özel kesimi teşvik edici tüm politikalar yeni bir 
dönemin göstergesidir.  

1980 sonrasında işgücü piyasası da bu değişikliklerden en çok pay alan piyasalardan bir tanesi olmuştur. 
İşgücü piyasasında, dönüşümden en çok etkilenen faktörlerin başından ücretler ve bununla bağlantılı 
sendikalaşma süreci gelmektedir. 1980 öncesinde daha özgür bir sendikalaşma süreci olduğu görülürken, 
1980-1983 yılları arasında askeri iktidarın varlığı sendikal faaliyetleri yasaklamış aynı zamanda grevleri de 
sona erdirmiştir. Şüphesiz bu durumun en önemli motivasyonu, ihracata yönelmeye çalışan üreticilerin 
maliyetlerini düşürme kaygısıdır. Enflasyonist bir ortamda ücret artışlarının önüne geçilerek, ihraç mal 
fiyatlarının esnek döviz kuru sistemiyle birlikte rekabetçi bir düzeye getirilebileceği öngörülmüştü.  
Sendikalar askeri iktidarın işbaşında olduğu dönemde, eski etkinliklerini sağlayamamış, bir daha da o 
dönemine kavuşamamıştır.  Bu dönemde ücret artışları ile hükümet tarafından geçici olarak atanan Yüksek 
Hakem Kurulu ilgilenmiş ve dört yıllık dönem boyunca ücret artışları enflasyon hızının altında kalmıştır.  

1980 yılında yaşanan politika dönüşümü ile ücretlerin belirlenmesi piyasaya bırakıldığı için, sendikaların 
ücretler üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik kanun değişikliklerine gidilmiş ve bu yolla serbest piyasa 
koşullarının daha etkili olacağı düşünülmüştür. Türkiye’nin benimsemeye ve izlemeye çalıştığı neoklasik 
iktisat, ücretlerdeki esnekliğin dolayısıyla da işgücü piyasasında dengenin sağlanmasının önündeki en 
büyük engel olarak sendikaları kabul etse de Türkiye’de ve benzer pek çok gelişmekte olan ülkede 
durumun daha farklı olduğu görülür. 1980 sonrası sendikalara getirilen sınırlamalar nedeniyle sendikaların 
ücretler üzerinde de bir etkisi azalmasına rağmen işsizliğin giderek arttığı yani işgücü piyasasında beklenen 
denge durumunun gerçekleşemediği görülmüştür. Bu nedenle Türkiye’de işsizliğin en önemli sebebi olarak 
sendikaların varlığını göstermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır.  

1980 sonrası neoliberal politikalar ile iç talebin canlı olması yerine dış piyasadan gelecek olan taleplere 
önem verildiği için ücretin iç piyasayı canlı tutma işlevi bu dönüşümle birlikte ortadan kalkmıştır.  1989 
sonrası gelen finansal serbestleşme ile reel ücretlerde kısa erimli bir artış yaşanmış, özellikle Türk parasının 
değer kazanması ve üretimin farklı maliyetlerinin düşmüş olması ile ücretlerde bir artış bile sağlanmıştır. 
Ancak yurtdışında gelen talebin yavaşlaması, dolayısıyla Türkiye’nin ihracatının hız kaybetmesi, 
enflasyonda yeniden yaşanmaya başlanan yükselmeler, faizlerdeki artış ve kurun aşınmaya başlaması, 
üretim cephesini yeniden işgücü maliyetlerini bir şekilde azaltma yoluna itmiştir. Bu noktada karşımıza 
enformel sektör çıkmaktadır. İşverenler, yüksek buldukları ücretler nedeniyle, farklı yollar ile düşük 
maliyetler için düşük ücretlerle işçi çalıştırmanın yollarını aramıştır. 1980 sonrası sendikalar ile ilgili 
düzenlemeler de enformel sektörün yolunu açmıştır.   

1980 dönüşümünün işgücü piyasası üzerindeki bir diğer etkisi ise kadın-erkek işgücü dağılımıdır. 1980 
yılında ekonomide yaşanan dönüşümle birlikte özellikle imalat sanayiinde işgücüne olan talep artmış 
ancak bu işler için de erkekler tercih edilmiştir. Kadının çalışabileceği işkolları genel olarak tekstil, hazır 
giyim ve gıda sektörleri olmuştur. Teknolojide yaşanan dönüşüm de kadınların işgücüne katılımının az 
olmasının önemli sebeplerinden bir tanesidir5. Aynı zamanda Türkiye özellikle hazır giyim ve tekstil 
alanlarında uluslararası rekabete girebilmek için işgücünü maliyet unsuru olarak görmüş ve bu maliyet 
unsurunu düşürebilmek adına kayıt dışı ekonomiye başvurulmuştur. Böylece enformel sektörde çalışan 
ucuz işgücünden yararlanarak uluslararası pazarda rekabet gücü yakalanmaya çalışılmıştır6. 1980 öncesi 

 
 
4 Yakup Kepenek ve Nurhan Yentürk, Türkiye Ekonomisi, (İstanbul: Remzi Kitapevi, 2009), 199 

5 Gülay Toksöz, Kalkınmada Kadın Emeği, (İstanbul: Varlık Yayınları, 2011), 227 

 
6 A.g.e., s. 228 
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dönemde tarım çözülene kadar kadınlar ağırlıklı olarak tarım sektöründe istihdam edilmiştir. 1950’lerdeki 
çözülme ile köyden kente göç başlamış ve göçle gelen bu kadınlar ağırlıklı olarak kendilerine enformel 
sektörde yer bulmuştur.  

Kadınların istihdam edilmemesinin ardında yatan bir diğer sebep ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de işverenlerin kadınların yeniden üretim sürecindeki maliyetlerine katlanmak istememesidir. Kadınların 
doğum izni, çocuk bakım desteği, hamilelik izni gibi süreçlerde yaratacağı maliyetlere katlanmak 
istemeyen işveren daha çok erkek çalışanı tercih etmektedir7. Türkiye’de kadınların doğum izni doğum 
öncesi sekiz doğum sonrası sekiz hafta, toplamda ise on altı haftadır. Aynı zamanda Türk İş Kanunu’na göre 
eğer kadın çalışanlar dilerse doğumdan sonra on altı haftalık ücretsiz izin kullanabilirler. Kadın çalışanların 
bir diğer izin hakları ise süt iznidir. Kadın çalışanlar çocuğu 1 yaşına gelene kadar günde 1,5 saat süt izni 
hakkına sahiptir. Tüm bu izinler sebebi ile işveren kadın çalışan maliyetlerine katlanmak istememektedir. 
Hatta bazı iş görüşmelerinde kadın çalışanın eğer evli ise çocuk planı olup olmadığı bile sorulmaktadır.  
Türk İş kanunundaki evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlara kıdem tazminatını vermesi de 
kadınların iş hayatından ayrılması konusunda teşvik edici bir unsur gibi görülebilir.  

Tüm dünya ile birlikte Türkiye’nin de içine girdiği neoliberal dönüşüm sonucu işgücü piyasasının daha 
esnek olması gerekliliği, kadınların özellikle tekstil ve gündelikçi iş alanlarında çok fazla kayıt dışı istihdam 
edilmesi ile desteklenmiştir. 2016 yılında kadınların tekstil, konfeksiyon ve gıda alanındaki iş gücüne 

katılım oranları yüzde 64’tür8. Katılım oranından da görüldüğü üzere kadınlar genel olarak tekstil alanında 
kendilerine iş bulabilmektedir ve çalışabilecekleri alanlar oldukça kısıtlanmaktadır. Özellikle 1950’lerden 
sonra tarımın çözülmesi sonucunda büyük şehirlere göç eden ailelerde kadınlar genellikle akrabaları 
aracığı ile ev içi işlerde çalışmaya başlamıştır. Türkiye uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırabilmek 
için iş gücü maliyetlerini mümkün oldukça düşük tutmaya çalışmış ve bu noktada da ev içi işlere yani kayıt 
dışı istihdam yöntemine başvurmuştur. Özellikle 1950’lerden sonra tarımın çözülmesi sonucunda büyük 
şehirlere göç eden ailelerde kadınlar genellikle akrabaları aracığı ile ev içi işlerde çalışmaya başlamıştır. 
İşgücüne katılım oranlarının artış göstermemesinin bir sebebi de bu kayıt dışı çalışma şeklidir. 

3. Eğitimli Genç Nüfus İşsizliği 

İşsizlik küreselleşme ile birlikte tüm dünya ülkelerinin en önemli ekonomik problemlerinden birisi 
olmuştur. Üstelik son 20 yıldır bu durum tüm dünyada kalıcı hale gelmiştir. İşsiz nüfus içerisinde, genç ve 
eğitimli nüfus işsizliği sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de görülen bir problemdir. 
Bu durumun Türkiye’de de yüksek seviyelerde karşımıza çıktığını ve giderek arttığını söyleyebiliriz. 
Teknolojinin sürekli ilerlemesi işgücünün buna uyum sağlayabilmesi için yaşam boyu eğitimi de 
beraberinde getirmiş ancak eğitim seviyesi arttıkça beklenenin aksine işsizlik oranları da artmıştır. Eğitim 
ile işsizlik arasındaki ilişki incelendiğinde literatürdeki hâkim görüş eğitim oranının arttıkça işsizlik oranının 
azalması gerektiği yönündedir. Türkiye’de ise bu durum literatürdeki hâkim görüşten daha farklıdır.  

Grafik 1. Türkiye’de 15-24 Yaş Eğitim Durumlarına Göre İşsizlik Oranları (%) 

 
 
7 A.g.e., s. 230 

8 A.g.e., s. 227 
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Kaynak: TÜİK verileri ile derlenmiştir.  

Grafik 1’i detaylı incelediğimizde eğitim seviyesi arttıkça işsizliğin de arttığı görülmektedir oysa 
literatürdeki beklenti işsizlik oranının azalması yönündedir. Yıllar bazında baktığımızda ise bu fark giderek 
artmıştır. Grafik 1’den de görüleceği gibi, en yüksek işsizlik oranları 2014-2015-2016 yılları için yüksek 
öğretim mezunlarına aittir. Yani Türkiye’de işsizlikten en fazla etkilenen genç grup, yüksek eğitimli olan 
gruptur. Üstelik ülkede genç işsizlik oranının, yetişkinlerden önemli ölçüde yüksek olduğunu göz önüne 
alırsak, hem genç hem de eğitimli kesim için işsizlik son derece hayati bir problemdir diyebiliriz (Grafik 2).  

Grafik 2. Türkiye’de Yaş Gruplarına Göre İşsizlik Oranları 

 

Kaynak: TÜİK verileri ile derlenmiştir.  

Grafik 2’de görüldüğü üzere yetişkinlerdeki işsizlik oranları gençler arasındaki işsizlik oranına göre daha 
düşüktür. O nedenle 20-24 yaş arası eğitimli grubun işsizlikten en çok etkilenen grup olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır.  

Türkiye’deki eğitimli genç işsizlik oranlarının bu kadar yüksek olmasının birden fazla sebebi bulunmaktadır. 
Bu nedenleri ilk olarak talep, sonrasında ise arz tarafından ele alalım.  Konuyu iş gücü talebi açısından ele 
aldığımızda ilk olarak Türkiye ekonomisinde giderek yapısal hale gelen ve kalıcılaşan genel işsizlik oranının 
varlığı karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik oranındaki artışın hikâyesi 1950’lerde tarımın çözülmesi ile 
başlamıştır. Tarımdaki bu çözülme kırdan kente göç sürecini başlatmıştır. Tarımdaki iş gücü kente 
geldiğinde ne yazık ki bu iş gücünü karşılayacak oranda ve nitelikte işin bulunmaması işsizlik oranlarında 
artışa sebep olmuştur. Bunu takip eden planlı dönemde ise işsizlik konusu ana sorun olarak ele alınmadığı 
için işsizliği azaltmaya yönelik politikalar ikinci planda kalmış ve işsizlik oranı artmaya devam etmiştir. 
1980’deki neoliberalleşme politikaları ile birlikte Türkiye, o zamana kadar önemli bir istihdam sağlayıcı 
olarak görev yapan KİT’lerle ilgili düzenlemelere gitmiş aynı zamanda nominal ücret artışları ile beslenen 
ithal ikamesinden de vazgeçmiştir. Piyasa bazlı sistemin yaratacağı esneklik ve adaptasyon kabiliyeti ile 
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sistemin dengeye daha rahat gelebileceği görüşü çerçevesinde gerçekleştirilen deregülasyonlar işgücü 
piyasasında beklenen etkiyi yaratmamıştır ve işsizlik oranları giderek artmıştır.   

Eğitimli genç iş gücünün iş gücü piyasasına dâhil olamaması akıllara iş gücünün aldığı eğitim ile bunu 
karşılayacak iş tanımının olup olmadığı sorusunu akıllara getirmektedir. Türkiye’de 2017 yılsonu itibariyle 
Yüksek Öğretim Kuruluna (YÖK) kayıtlı 183 üniversite bulunmaktadır. Bu nedenle her yıl farklı branşlardan 
milyonlarca üniversite mezunu iş gücü piyasasına eklenmektedir ancak iş gücü piyasasına katılan bu 
mezunlar, doğru bir işgücü planlaması ve bununla koordineli yükseköğretim yapılanması olmadığından, 
ciddi bir işgücü fazlası oluşmaktadır. Başka bir ifadeyle, Türkiye’de üretim yapısının ihtiyacından fazla ilgili 
branş mezunları ya da üretimin talep ettiği branşlarda yetersizlikler mevcuttur. Örneğin Türkiye’de 
üniversite mezunları arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu branş, gazetecilik ve enformasyondur; bu 
alandan mezun olanların yüzde 29,1’inin işsiz olduğu belirtilmekte. Bu sıralamaya, yüzde 16,6 işsizlik oranı 
ile bilgisayar mühendisleri bile giriyor. Türkiye’de yapılan işler ile alınan eğitimlerin uyuşmaması eğitimli 
işsizlik oranını arttıran sebeplerden biri olarak görülebilir. TÜİK’in araştırmalarına göre, 4 yıl ve üzeri eğitim 
alanlara eğitimin işe katkısı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 63’tür. Bu bize eğitimli iş gücünün yüzde 
37’sinin aldığı eğitim ile alakalı işlerde çalışmadığının bir göstergesidir ancak eğitimli nüfusun işsizlik 
oranının yüksek olmasının tek sebebi olarak göstermek doğru olmayacaktır. 

Eğitimli ve genç iş gücünün emek piyasasına dâhil olamamasının bir diğer sebebi ise ekonomide nitelikli 
işgücünün çalışabileceği istihdam alanlarının olmamasıdır. Ekonomideki büyümenin yarattığı istihdam 
alanlarının bir bölümü nitelik işgücünden daha çok ara elemana ihtiyaç duymaktadır. Bu gençlerin aslında 
dört sene (veya bazen daha fazla) üniversite eğitimi almasının aslında, yapacakları ve üretimin talep ettiği 
iş için uzun ve gereksiz bir zaman olduğunu da göstermektedir. Kısacası kimi üretim sahaları için üniversite 
mezunu adeta “aşırı kalifiye” konumuna gelmektedir. Bu nedenle de eğitimli işgücünün piyasaya katılım 
oranı da daha düşük kalmaktadır. 

Eğitimli genç işsizliğin Türkiye’deki nedenlerinden biri de cinsiyet ekseninde karşımıza çıkmaktadır. 
Kadınlar ile erkeklerin iş gücüne katılımdaki farklar, burada da söz konusudur. Kadınların eğitimli 
olmalarına rağmen işsizlik oranları eğitimli erkeklerin işsizlik oranlarından daha yüksek kalmaktadır. Grafik 
3’e baktığımızda eğitimli ve genç erkeklerin işsizlik oranlarının daha düşük olduğunu görürüz. Kadınların 
işsizlik oranlarının daha yüksek olması öncelikle işgücü piyasasında işlerin kadın işi erkek işi diye ayrılması 
ile açıklanabilir. Özellikle mühendislik becerilerinin kullanıldığı meslek gruplarında işverenler genellikle 
erkek çalışan tercih etmektedir. Ayrıca kadınların medeni ve biyolojik durumlarından dolayı da işvereneler 
tarafından tercih edilmemeleri söz konusu olabilmektedir. Türkiye’deki cinsiyetçi bakış açısı kadınların 
eğitim alsa bile o işi yapamayacağı  için kadınların işgücü piyasasına girişini zorlaştırmaktadır.  

Grafik 3. Yüksek Öğretim Mezunu Kadın ve Erkek İşsizlik Oranları (%) 

 

Kaynak: TÜİK verileri ile derlenmiştir.  

Eğitimli kadın işgücü kendine daha çok hizmet sektöründe yer bulabilmektedir. Üretim daha çok erkek işi 
gibi görülmekte o nedenle kadınlara bu alanda istihdam düşük oranlarda yaratılmaktadır. Eğitimli 
kadınların işsizlik oranlarının yüksek olmasının bir diğer sebebi ise ataerkil Türk toplum yapısı gösterilebilir. 
Özellikle evlendikten sonra kadına yüklenen rol eve ve çocuğa bakması şeklindedir. Bu nedenle de 
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kadınların işsizlik oranları erkeklere göre daha yüksek kalmaktadır. Ayrıca, 2016 yılında yasalaşan kadınlara 
yönelik yarı zamanlı çalışmanın, yaygın ve yerleşik bir uygulama hâline getirilmesi halinde, eğitimli genç 
işsizliği üzerinde olumsuz bir etki bırakacağı da tahminler arasındadır. Yarı zamanlı çalışma, eksik sigorta 
primi ve düşük ücret anlamına geleceğinden eğitimli gençler var olan ortamda buna razı gelmek 
istemeyeceklerdir. 

Eğitimli genç nüfus işsizlik işsizliğini, işgücü arzı tarafından da ele alabiliriz. Yani işgücü piyasasının arz 
kısmında da bazı sorunlar bulunmaktadır. Alınan eğitim ile birlikte gençler arasında beklentilerin artması 
ve önerilen iş pozisyonlarının ya da ücretlerin beğenilmeme ya da uygun olmaması durumları da, eğitimli 
genç nüfus işsizliğini açıklayan nedenler arasında yer almaktadır. Özellikle, eğitimli genç işsiz nüfusun bir 
bölümü kendilerine sunulan iş imkânlarını beğenmeyerek daha iyisini bulabileceği inancı ile daha uzun 
süre işsiz kalmayı tercih etmektedir.  Yine emek arzı açısından konuyu ele alırsak;  kimi zaman eğitimli genç 
nüfus, “bulduğundan daha kolay, daha rahat ve daha yüksek ücretli” iş arayışlarına girebilmekte ve bu 
amaçla hareket ettiğinde işsiz kalabilmektedir. Uzun çalışma saatleri, bazen tatillerde dahi çalışma 
gerekliliği, bütün bunların yanı sıra beklenen seviyelerde ücretlerin ödenmemesi ve iş anlamındaki 
tatminsizlikler boş zamanı tercih etmelerine sebep olmaktadır. Bir diğer sebep ise üniversitede verilen 
eğitimin günümüz rekabeti koşullarında yeterli olmamasıdır. Sadece üniversite mezunu olarak iş bulmak 
giderek zorlaşmaktadır. Üniversiteden alınan eğitimin kalitesi ve bunun yanına eklenen bilgi ve beceriler 
de iş bulma süreçlerinde önem kazanmaktadır. Aynı bölüm ve üniversiteden mezun iki kişi için en önemli 
ayırt edici özellik, yabancı dil bilgisi ve okurken yapılan iş ile alakalı bir (hatta birden fazla) staj tecrübesi 
olmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2010 yılında katıldığı bir üniversite açılışında bu konuya 
vurgu yaparak iş bulabilmek için yalnızca eğitimin yeterli olmadığını bunun yanına yabancı dil bilgisi, 
bilgisayar bilgisi ve iş tecrübesinin de eklenmesi üzerinde durmuştur. Yani sadece üniversite mezunu 
olmak yeterli değildir, önemli olan rekabet ortamında üstünlük kazandıran bir donanımla mezun 
olabilmektir. Günümüzde üniversiteler binlerce mezun vermesine rağmen işveren bazı iş kolları için uzun 
süre arayışını devam ettirmektedir. Özellikle Araştırma-Geliştirme alanında işveren çoğu zaman aradığı 
donanımda iş gücünü ne yazık ki bulamamaktadır. Bu noktada eğitimli nüfusun donanımlı bir şekilde ve 
gelişen teknolojiye ayak uyduracak bir şekilde mezun olması önem kazanmaktadır.  

Son olarak konuyu eleştirel bakış açısı ile ele alalım. Eleştirel bakış açısına göre, emek piyasasının giderek 
esnekleşmesi kısa süreli, geçici ve yarı zamanlı çalışmanın yayılmasını desteklemiş ancak ne yazık ki bu 
durum işsizliğin yapısal bir sorun olmasının önüne geçememiştir. Günümüzde sözleşmelerin üçte ikisi 
süreli sözleşmelerden oluşmaktadır ve bu sözleşme türü ile çoğunlukla kadınlar ve gençler çalışmaktadır. 
Emek piyasasının esnekleşmesi ile hedeflenen daha az çalışma süresi, daha düşük ücret ve daha fazla 
insana iş sağlamak olsa bile bu durum ne yazık ki işsizliği azaltıcı yönde bir etki henüz göstermemiştir. Tam 
tersine emek piyasasındaki esnekleşme ve iş güvencesinin olmaması, verimlilik ve yaratıcılık kaybı ve iş 
tatminsizliği, çalışan depresyonu gibi sonuçlar ortaya çıkartmıştır. 

SONUÇ 

Türkiye ekonomisinin 24 Ocak Kararları ile girdiği neoliberal dönüşüm emek piyasasında önemli etkiler 
yaratmıştır. Çalışma boyunca bu dönüşümün yarattığı ve günümüzün en önemli problemlerinden biri olan 
işsizlik üzerinde daha detaylı bir araştırma yapılmış ve sonucunda eğitimli genç nüfus işsizliği dikkat çeken 
bir konu olmuştur. Eğitimli genç nüfusun beklenenin tersine yüksek işsizlik oranlarına sahip olması işsizlik 
konusunun ciddi bir şekilde ele alınması gerektiğine işaret etmektedir. Türkiye’nin eğitimli genç nüfus 
işsizliği konusunda üzerinde durması gereken en önemli noktalar, ülkede verilen eğitimin kalitesi, alınan 
eğitim ile aranan iş gücü nitelikleri arasındaki uyum ve istihdamı arttırmaya yönelik politikalardır. Gelişen 
teknoloji ile birlikte işverenler daha çok eleman çalıştırmak yerine az ancak birden fazla niteliğe sahip iş 
gücünü istihdam etmeyi tercih etmektedir.  

Türkiye işsizlik ile mücadelede ilk olarak konuyu piyasa çözümüne bırakmak yerine istihdam yaratan 
politikalar üzerine çalışmalıdır. Çünkü piyasanın sunduğu esnek çalışma yönteminin de işsizliği azaltma 
yönünde bir etkisi olmadığı görülmüştür. Eğitimli genç nüfus işsizliğini ise ülkede verilen eğitim politikaları 
açısından ele almalıdır. Çalışmada vurgulanan noktalardan birisi iş gücü ile yapılacak işler arasındaki 
kalifikasyon farkıdır. Çoğu zaman iş gücünün nitelikleri ile yapılacak olan işin niteliği uyuşmamaktadır. Ara 
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eleman ihtiyacı duyulan işlerde üniversite mezunları daha kalifiye kalırken ileri teknolojinin kullanıldığı 
işlerde üniversite mezunlarının bilgi ve becerileri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle eğitim sistemindeki bu 
aksaklıklar giderilmelidir. 

İşsizlik ile mücadelede bir diğer politika önerisi ise işveren maliyetlerinin azaltılması yönünde olabilir. 
Devletin işverene uygulayacağı teşvik politikaları özellikle eğitimli yeni mezun işe alımlarında 
gerçekleştireceği vergi indirimleri de eğitimli genç nüfus işsizliğini azaltmaya yönelik bir politika önerisi 
olarak değerlendirilebilir. Bir diğer teşvik önerisi ise kadın çalışanlara yönelik verilecek olan teşviklerdir. 
Özellikle kadınların daha az istihdam edildiği iş kollarında devletin sağlayacağı indirim ve teşvikler 
kadınların daha fazla işgücüne katılımlarını sağlayacaktır. 

Sonuç olarak işsizlik konusu piyasaya bırakılamayacak kadar ciddi ve önemli bir konudur. Özellikle 
teknolojinin arttığı, yapay zekânın konuşulduğu günümüz koşullarında işsizlik üzerine daha yoğun olarak 
çalışılmalı; özellikle eğitimli genç nüfus işsizliğinin kök nedenlerine daha derinlemesine inerek bu 
problemin kaynağı için çözüm sunulmalıdır. Yapılması gereken ise, öncelikle eğitim-istihdam-nüfus 
planlamasına dayalı modellerin geliştirilmesidir. Günümüz verilerine baktığımızda, işsizlik konusunun 
piyasada çözüme ulaşamayacağı ve giderek daha da keskinleşeceği aşikârdır.  
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Özet: Perakende ticaret sektörü iç piyasadaki ekonomik döngünün önemli bir parçasıdır. Üretim yapan firmaların ürün 
ve hizmetlerinin son tüketiciye ulaştırılmasında önemli bir aracıdır. Gerek ürünlerin ulaştırılması gerekse satılan 
ürünlerin garanti, teknik destek vb. hizmetlerinin sağlanmasında hem üretici hem de tüketici için önemli bir aracıdır. 
Ayrıca perakende sektörü istihdam ettiği çalışan sayısı ile işsizlik rakamlarının azalması için önemli bir etkendir. Bu 
sebeple çalışmada BIST Perakende Ticaret sektöründe işlem gören firmaların finansal başarıları Altman Z modeli 
kullanılarak ölçümlenmiştir. 1968 yılında Edward I. Altman tarafından ortaya konulan ve Altman’ın Z modeli olarak 
bilinen bu model, finansal başarısızlığın ölçümlenmesinde kullanılan yaygın bir modeldir. Altman ortaya koyduğu 
modeli geliştirerek üretim ve hizmet sektörlerine göre ayrı modeller geliştirmiştir. Çalışmada BIST Perakende Ticaret 
sektöründe bulunan 11 firmanın 2012-2016 yılları arasındaki verileri kullanılarak finansal başarısızlıkları 
ölçümlenmiştir. Çalışmada firmaların finansal başarısızlıkları güvenli, gri ve güvensiz alan olarak sınıflandırılan 

bölgelerde ele alınarak yorumlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Altman Z Modeli, BIST Perakende Ticaret Sektörü, Finansal Başarısızlık 

GİRİŞ  

Firmaların bazıları kendilerini sürekli geliştirerek yükselişe geçerken, bazıları kaçınılmaz olarak kapanma 
ile yüz yüze gelebilmektedir. Popülasyon ekolojisi teorisi, işletmelerin ayakta kalma durumunu doğal 
seleksiyon sürecine bağlarken, stratejik yönetim yaklaşımında işletmelerin ayakta kalabilmeleri ya da 
rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri, büyük ölçüde işletme sahip ve yöneticilerinin strateji ve politika 
tercihlerine bağlı olarak şekillendiği ileri sürülmektedir. Bilançodaki kaynak yapasının bozulması firmanın 
iflasa doğru gidişinin hızlandırmaktadır. İflas, finansal sıkıntı sürecinin son aşamasını ifade ederken 
çoğunlukla firmaların borç sözleşmelerine ait yükümlülüklerinin yerine getirmemesi ile ilgilidir (Kulalı, 
2014:154).  

İflas eden firma sahipleri yanında alacaklıları, müşterileri, çalışanları, devleti ve hane halkları da dâhil 
olmak üzere diğer tüm paydaşları olumsuz yönde etkilemektedir. İflasların neden olacağı olumsuz etkileri 
ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek, gerekli önlemlerin zamanında alınmasına imkân tanıyacağı için 
iflasın önceden tahmin edilebilirliğini gerekli kılmaktadır. Edward I. Altman 1986 yılında iflas eden firmalar 
üzerine bir çalışma yapmış ve firmaların iflas durumlarının önceden tahmin edebilmek için bir model 
oluşturmuştur. Bu model literatüre Altman Z modeli olarak geçmiştir. Altman’ın geliştirdiği bu model 
zamanla sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara yönelik geliştirilmiştir.  

Finansal yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan firmaların içinde bulunduğu finansal sıkıntı, 
firmaların finansal yapısının değişmesine, yeniden yapılanma sürecine girmesine ya da iflas etmesine 
neden olabilmektedir. Bu çalışmayla firmaların finansal sıkıntı içerisinde olup olmadıkları anlaşılmaya 
çalışılmıştır. Altman’ın hizmet sektöründe bulunan firmalara geliştirdiği model esas alınarak çalışma 
yapılmıştır. 

Perakende ticaret sektörü üreticilerin ürünlerini nihai tüketiciye ulaştırmakta tükeci ihtiyaçlarını 
karşılamada önemli rol oynamaktadır. Bu sektörde yer alan bir çok firma günlük ihtiyaçlarımızı 
karşılamakta ve insanların hayatını kolaylaştırmakta önem arz etmektedir. Bu firmaların gelecekte 
yaşamlarını devam etmesi firmaların finansal durumlarını gösteren tablolardan edilebilecektir. Bu çalışma 
sonucu sadece yatırımcıların çalışmada yer alan perakende ticaret firmalarına yatırım kararlarına yardım 
etmekle kalmayıp bu firmaların sadık müşterilerinin firma geleceği ile ilgili meraklarını da giderecektir. 
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1. LİTERATÜR TARAMASI 

Firmaların iflasını önceden tahmani edilmesine yenilik bir çok model geliştirilmiş ve çalışmalar yapılmıştır. 
1966 yılında Beaver 1954-1964 yılları arasında başarısız olan 79 firma ile aynı sektörde yer alan başarılı 79 
firmayı incelemiş ve başarızlık dönemine yalaşan işletmelerin rasyolarının hızla düştüğünü gözlemlemiştir. 
1968 yılında Altman Amerika’da 1946-1965 yılları arasında başarısız olan 33 firma ve başarısız olmayan 33 
firma üzerine yaptığı araştırmada Z skoru 1.81’den düşük olan firmaların başarısız olduğu ve iflasa 
sürüklendiğini belirtmiştir.  

2015 yılında Mısır’da 86 firmanın finansal performansını ölçen Shahwan Altman Z skorunun finansal sıkıntı 
olasılığının belirlenmesinde faydalı olabileceği sonucuna ulaşmıştır. Hindistanda hazır tüketim malları 
üreten 5 firmanın 2011-2015 verilerine Altman Z modeli uygulayan Bal, Gnyana, vd. (2015), firmaların 
yakın gelecekte finansal sıkıntı olasılıklarının düşük olduğunu gözlemlemişlerdir. Tayvan’da bulunan güneş 
enerjisi firmalarının finansal başarısızlıklarının Altman Z modeli kullanarak inceleyen Ko, Yu-Chien, vd. 
(2017) yaptıkları çalışmayla finansal sıkıntılı firmaların  verimliliğinin düşüşte olduğunu gözlemlemişlerdir.  

Tania, Hamid, vd. (2016), yapmış oldukları çalışmada Bangladeş’te bulunan 15 tane banka dışı mali 
firmanın 2011-2015 yılları arasındaki verileri kullanılarak finansal başarısızlık olasılıkları gözlemlemişlerdir. 
Çalışmada kullanılan Altman Z modeli sonucunda firmaların sıkıntılı bölgede olduğu gözlemlemişlerdir. 
Bangladeş’te bulunan deri firmalarının Altman Z modeli kullanarak finansal başarısızlıklarını ölçen Suraiya 
Mahbuba, (2015), çalışmasında firmaların 2010-2014 arası verileri kullanarak Altman Z modeline göre 
analiz yapmışlardır. Çalışmada kullanılan firmalardan 2’sinin finansal sorunun olmadığı 3 firmanın ise 
finansal sıkıntıda olduğunu gözlemlenmiştir. 

 2. VERİ SETİ VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmada İstanbul Borsası’na kote perakende ticaret sektöründe faaliyet gösteren 12 firmadan 11’sinin 
verisi kullanılmıştır. MAVI kodlu firmanın borsada 2017 yılı öncesine ait mali verisinin olmaması nedeniyle 
veri setinden çıkarılmıştır. Çalışmada ele alınan 11 firmanın 2012-2016 yılları arasındaki verileri 
kullanılarak Altman Z modeli oluşturulmuştur 

Tablo 2: BIST Perakende Ticaret Sektörü Firmaları ve Borsa Kodları  

BORSA KODU FİRMA ADI 

ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş. 

BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş. 

BIZIM BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 

BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

CRFSA CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. 

KIPA KİPA TİCARET A.Ş. 

MEPET MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 

MGROS MİGROS TİCARET A.Ş. 

MIPAZ MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

TKNSA TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 

VAKKO VAKKO TEKSTİL VE ZARI GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. 

MAVI MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

 

Edward I.Altman 1968 yılında firmaların iflaslarına yönelik bir model oluşturmuştur. Çalışmasında finansal 
ve ekonomik değişkenler incelenerek firmaların iflas durumlarının tahmin edilebileceğini görülmüştür 
(Altman, 1968: 589). Altman çalışmasında sadece üretim yapan firmaları ele almış ve üretim yapan 
firmalara göre modelini oluşturmuştur. Bu modelin oluşturulmasında 22 farklı oranı 5 farklı grupta 
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toplayarak oluşturmuştur. Altman’ın 1968 yılında ortaya koyduğu çoklu diskriminant modeli aşağıda 
verilmiştir (Altman, 1968: 594).  

Z = 0,012X1 + 0,014X2 + 0,033X3 + 0,006X4 + 0,999X5  

X1 = Çalışma Sermayesi / Toplam Varlıklar  

Çalışma sermaye işletmenin kısa vadeli borçlarını indirdikten sonra kalan dönen varlık toplamını ifade 
etmektedir. X1 çalışma sermayesinin toplam varlıklar içindeki payını ifade etmektedir. Bu oran işletmenin 
likidite güçlüğünü gösterir. 

X2 = Dağıtılmayan Karlar / Toplam Varlıklar 

Dağıtılmayan karlar işletmenin otofinansmanını oluşturmaktadır. Yıllar itibariyle dağıtılmayan karları 
biriken işletmelerin daha güçlü olduğu bilinmektedir. X2 işletmenin varlıkların finansmanında 
dağıtılmayan karların oranını göstermektedir. 

X3 = Faiz ve Vergi Öncesi kar / Toplam Varlıklar  

Faiz ve vergi öncesi kar işletmenin elde ettiği kardaki kaldıraç etkisini ortadan kaldırılmış halidir ve 
işletmenin faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir. X3 oranı işletmenin verimliliğini gösterir. 

X4 = Öz Kaynağın Piyasa Değeri / Toplam Borcun Defter Değeri  

Öz kaynağın piyasa değeri hisse senetlerinin toplam piyasa değerinden oluşmaktayken toplam borçların 
defter değeri cari borçlar ile uzun vadeli borçların toplamından oluşmaktadır (Altman, 2000: 11). X4 firman 
varlıklarının ne kadar düşebileceğini gösteren orandır. 

X5 = Net satışlar / Toplam Varlıklar 

X5 firma varlıklarının satışlara dönüştürme gücünü gösteren toplam varlık devir hızıdır. 

Altman’ın yukarıda kurulan modeline göre Z skoru 1,81 altında olan firmalar sıkıntılı durumda, 1,8-2,99 
arasındaki firmalar belirsiz durumda ve 2,99 üzerindeki firmalar ise güvenli durumda olan firmalar olarak 
ele alınıştır. Altman bu çalışmasını halka açık kamu firmalarına yönelik yapmıştır. Dolayısıyla zaman 
içerisinde özel firmaların ve üretim dışında faaliyet gösteren hizmet sektörü firmalarının iflas durumlarını 
açıklamada başarılı sonuçlar alınamadığı noktasında eleştiriler almıştır. Bu sebeple Altman Z modelinde 
değişiklik ve düzenlemeler yapmıştır. Altman 2000 yılında yapmış olduğu düzenlemeler ile özel sektör 
imalat ve özel sektör hizmet sektörü için 2 yeni model oluşturmuştur (Altman, 2000: 25). 

Özel sektör imalat firmaları için Z modeli; 

Z = 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,998X5 

Özel sektör hizmet sektörü firmalar için Z modeli;  

Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4  

Altman’ın imalat sektöründe bulunmayan özel sektör firmaları için güncellediği yeni model de X5 değişkeni 
çıkartılarak imalat sanayi etkisinin en aza düşürülmesi sağlanmıştır (Yıldız, 2014: 77). Her iki yeni modelde 
değişkenlerin katsayısı değişmiştir. Dolayısıyla her iki model için Z skoru aralıkları da değişmiştir. Çalışmada 
gösterilen her üç model için Z skoru aralıkları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3: Z Modellerine Göre Z Skor Aralıkları 

Halka Açık İmalat Sektörü Firmalar 
için Z Skor Aralıkları (Altman, 1968) 

Özel Sektör İmalat Firmaları için 
Altman Z Skor Aralıkları (Altman, 

2000) 

Özel Sektör Hizmet Sektörü 
Firmaları için Altman Z Skor 

Aralıkları (Altman, 2000) 

Z skor > 2,99 ise güvenli Z skor > 2,90 ise güvenli Z skor > 2,60 ise güvenli 

1,81 ≤ Z skor ≥ 2,99 ise belirsiz 1,23 ≤ Z skor ≥ 2,99 ise belirsiz 1,1 ≤ Z skor ≥ 2,60 ise belirsiz 

Z skor < 1,8 ise sıkıntılı Z skor <1,23 ise sıkıntılı Z skor < 1,1 ise sıkıntılı 

Kaynak: Yıldız (2014: 77). 
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3. BULGULAR 

Altman’ın 2000 yılında yapmış olduğu güncelleme ile ortaya çıkan imalat dışı sektörler için düzenlenen Z 
modelinin kullanıldığı bu çalışmada BIST Perakende Ticaret sektöründe yer alan firmalardan 11 tanesinin 
2012-2016 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. 

Tablo 3’de çalışmada kullanılan firmalara ait ortalama Z skorlarının değerleri sunulmuştur. Bu değerlere 
göre firmalar güvenli, belirsiz ve sıkıntılı olarak sınıflandırılmıştır. Tabloda ayrıca Z modeli kullanılsaydı 
çıkacak sonuç ve bu sonuca göre firmaların gruplandırılacağı bölgelerde gösterilmiştir. 

Tablo 4: Firmalara ait ortalama Z skorları 

FİRMALAR 
Standart Z 

Modeli 
Bölge 

Z Modeli Hizmet 
Sektörü 

Bölge 

ADESE 0.87 Sıkıntılı 1.61 Belirsiz 

BIMAS 5.24 Güvenli 1.83 Belirsiz 

BIZIM 4.01 Güvenli 1.65 Belirsiz 

BIMEKS 1.59 Sıkıntılı 2.34 Belirsiz 

CRFSA 1.51 Sıkıntılı -0.85 Sıkıntılı 

KIPA 1.19 Sıkıntılı 1.08 Sıkıntılı 

MEPET 1.41 Sıkıntılı 6.24 Güvenli 

MGROS 1.32 Sıkıntılı -0.35 Sıkıntılı 

MIPAZ 0.43 Sıkıntılı 40.57 Güvenli 

TKNSA 2.66 Güvenli 0.14 Sıkıntılı 

VAKKO 1.08 Sıkıntılı 4.39 Güvenli 

 

Tablo 3’de verilen bilgilerden Altman’ın standart Z modeli ele alındığında firmalaardan 3 tanesi “Güvenli” 
alanda, 8 tanesi “Sıkıntılı” alanda olduğu görülektedir. Aynı veriler ile Altman’ın 2000 yılında yapmış olduğu 
güncellemeler doğrultusunda hizmet sektörü için Z modelinde 3 firma “Güvenli”, 4 firma “Belirsiz/Gri” ve 
4 firma da “Sıkıntılı” alanda olduğu görülmektedir. Çalışmada yer alan MİPAZ kodlu firmanın verileri çok 
yüksek çıkmıştır. Firmanın bilançosuna bakıldığında duran varlıklık toplamının varlıklar içinde payının çok 
yüksek olduğu ve bu varlıklarında öz kaynakla finanse edildiği görülmektedir.  Tablo 4’te firmaların 2012-
2016 yılları arasındaki elde ettikleri Z skorları ve bu skorlara göre hangi alanda bulundukları verilmiştir. 
Tablo 4’e bakıldığında MEPET ve MİLPA kodlu firmaların 5 yılında da “Güvenli” bölgede bulunduğu 
görülmektedir. 

Tablo 5: Firmaların Yıllara Göre Z Skorları 
Firmalar Yıl Z Skor Bölge 

ADESE 2012 1.06 Sıkıntılı 

ADESE 2013 1.16 Belirsiz 

ADESE 2014 1.33 Belirsiz 

ADESE 2015 1.97 Belirsiz 

ADESE 2016 2.51 Belirsiz 

BIMAS 2012 1.82 Belirsiz 

BIMAS 2013 2.24 Belirsiz 

BIMAS 2014 1.93 Belirsiz 

BIMAS 2015 1.43 Belirsiz 

BIMAS 2016 1.73 Belirsiz 

BIZIM 2012 2.09 Belirsiz 
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BIZIM 2013 2.20 Belirsiz 

BIZIM 2014 1.08 Sıkıntılı 

BIZIM 2015 1.30 Belirsiz 

BIZIM 2016 1.60 Belirsiz 

BIMEKS 2012 3.76 Güvenli 

BIMEKS 2013 2.19 Belirsiz 

BIMEKS 2014 2.75 Güvenli 

BIMEKS 2015 2.85 Güvenli 

BIMEKS 2016 0.12 Sıkıntılı 

CRFSA 2012 0.48 Sıkıntılı 

CRFSA 2013 -1.22 Sıkıntılı 

CRFSA 2014 -0.27 Sıkıntılı 

CRFSA 2015 -1.42 Sıkıntılı 

CRFSA 2016 -1.81 Sıkıntılı 

KIPA 2012 -1.03 Sıkıntılı 

KIPA 2013 -3.24 Sıkıntılı 

KIPA 2014 1.21 Belirsiz 

KIPA 2015 1.11 Belirsiz 

KIPA 2016 7.37 Güvenli 

MEPET 2012 8.44 Güvenli 

MEPET 2013 4.57 Güvenli 

MEPET 2014 4.52 Güvenli 

MEPET 2015 4.33 Güvenli 

MEPET 2016 9.34 Güvenli 

MGROS 2012 0.61 Sıkıntılı 

MGROS 2013 0.11 Sıkıntılı 

MGROS 2014 -0.97 Sıkıntılı 

MGROS 2015 -0.86 Sıkıntılı 

MIGROS 2016 -0.66 Sıkıntılı 

MIPAZ 2012 4.73 Güvenli 

MIPAZ 2013 40.55 Güvenli 

MIPAZ 2014 68.29 Güvenli 

MIPAZ 2015 45.66 Güvenli 

MIPAZ 2016 43.64 Güvenli 

TKNSA 2012 1.97 Belirsiz 

TKNSA 2013 1.94 Belirsiz 

TKNSA 2014 0.67 Sıkıntılı 

TKNSA 2015 -0.80 Sıkıntılı 

TKNSA 2016 -3.10 Sıkıntılı 

VAKKO 2012 5.95 Güvenli 

VAKKO 2013 4.52 Güvenli 

VAKKO 2014 2.47 Belirsiz 
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VAKKO 2015 3.43 Güvenli 

VAKKO 2016 5.59 Güvenli 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada finansla başarısızlık tahmini için İstanbul Borsas’na kote perakende sektörü firmalarından 11 
tanesinin 2012-2015 yılları arasında verileri kullanılarak Edward I. Altman’nın geliştirdiği Altman Z modeli 
uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre 11 firmadan 3 firma “Güvenli”, 4 firma “Belirsiz/Gri” ve 4 
firma da “Sıkıntılı” alanda olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada başırısızlık tahminlerinden yalnızca Altman 
modeli kullanılarak sonuçlara varılmıştır. Sektör içerisindeki farklılıklar ve dinamikler analiz sonuçlarında 
farklılıklar arz edebilir. Bu nedenle tek bir başarısızlık modelinin sonucu bakmak yerine diğer başarısızlık 
modellerine göre de analiz edip sonuç çıkarmak fayadalı olacaktır. 
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Özet: İklim değişikliği, tüm dünyada etkisini hızla göstermekte ve endişe yaratmaktadır. İklim değişikliğinden 
etkilenecek en hassas sektör ise doğal ve çevresel faktörlere bağlı olan tarımsal üretimdir. Bitkisel üretim gibi, 
hayvansal üretim ve özellikle süt sığırcılığı da iklim değişikliğinden doğrudan ve dolaylı etkilenmektedir. Bu etkilerden 
bazıları; sıcaklık stresi nedeniyle süt verimi ve kalitesinin azalması, mera kalitesinin ve çeşitliliğinin azalması, yem 
fiyatlarının artması, yem bitkilerinin ve suyun bulunabilirliğinin ve kalitesinin azalmasıdır. Üreticilerin gerek iklim 
değişikliği gerekse tarımsal üretimleriyle ilgili gözlem ve algılarının ölçülmesi, gelecekle ilgili stratejilerin planlanması 
ve tarım politikaları açısından son derece önemlidir. Bu kapsamda, araştırmanın önemli amaçları arasında, Trakya 
Bölgesi’nde süt sığırcılığı yetiştiricilerinin iklim değişikliği ile ilgili gözlemlerinin saptanması, iklim değişikliğinden 
etkilenme durumlarının ve gelecek endişelerinin araştırılması yer almaktadır. Araştırma Trakya Bölgesi’nin üç ilinde 
(Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ) yürütülmüş ve 140 üretici ile yüz yüze anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre, süt sığırcılığında yetiştiricilerin büyük çoğunluğu, bölgede sıcaklık ve kuraklığın arttığını, yağışların 
azaldığını gözlemlemiştir. Ayrıca, üreticilerin %90’ı yağış ve sıcaklıktaki değişimlerin bitkisel ve hayvansal üretimlerini 
etkilediğini belirtmiştir ve %82.1’i tarımsal üretimlerinin geleceği ile ilgili endişe duymaktadır. Araştırma sonuçları, 
bölgede iklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin azaltılması için önlemler alınması gerektiğini 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: iklim değişikliği, süt sığırcılığı, Trakya Bölgesi. 

Dairy Cattle Breeders’ Observations on Climate Change: Thrace Region Case 

Abstract: The effects of climate change, which rapidly shows its influence all over the World, are cause for concern. 
Agriculture is the most vulnerable sector to be affected by climate change because of its dependency on natural and 
environmental factors. Like crop production, livestock production and particularly dairy farming is also directly or 
indirectly affected by climatic factors. Some of these effects are; decrease of milk yield and quality due to heat stress, 
the decrease of pasture quality and diversity, an increase of feed price, decrease of availability and quality of feed 
crops and water. For the planning of future agriculture policies and strategies, it is very important to analysed farmers' 
observations and perceptions of climate change and agricultural production. In this context, the main objectives of 
the research are to identify the observations and future concerns of dairy cattle breeders’ in the Thrace Region about 
climate change and to investigate whether they are affected by climate change. The study was carried out in three 
provinces (Kırklareli, Edirne and Tekirdağ) of Thrace Region, a total of 140 dairy cattle breeders were interviewed face 
to face. According to the results of the research, the majority of dairy cattle breeders observed that temperature and 
the drought are increased and the precipitation is decreased in the region. In addition, %90 of them have stated that 
their crop and livestock productions are affected by changes in precipitation and temperature, and 82.1% are 
concerned about the future of agricultural production. The results of the research indicated that precautions should 
be taken to reduce the impact of climate change on agricultural production in the region. 

Key Words: climate change, dairy farming, Thrace Region. 

1. Giriş 

Küresel iklim değişikliğinin bitkisel ve hayvansal üretim üzerindeki etkileri, tüm dünyada tartışılan, endişe 
yaratan ve önemi giderek artan bir konu haline gelmiştir (FAO, 2016; Allahyari et al., 2016). Hayvancılıkta 
iklim değişikliğinin neden olduğu nitelik ve nicelik kayıpları üreticilerin gelirini azaltırken, hastalıkların ve 
ölümün artması, doğurganlık oranının düşmesi, yem fiyatlarının artması gibi nedenler maliyetleri 
arttırmaktadır (Bajagai, 2011; Calil et al., 2012; Keller and Carroll, 2014). Süt sığırları, diğer türlere göre 

 
 
* Yüksek lisans tezinden türetilmiştir. 
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çevresel faktörlere daha fazla hassasiyet göstermektedir ve özellikle sıcaklık artışı sıcaklık stresine neden 
olarak süt verimini önemli ölçüde azaltmaktadır (Bernabucci et al., 2010; Sejian et al., 2016). 

İklim değişikliği ile ilgili net bir bilgiye sahip olmasalar da, üreticilerin doğal kaynaklara yakın yaşamaları, 
onların çevresel değişimleri ilk olarak algılamalarını ve tepki göstermelerini sağlamaktadır (Klutse et al., 
2013). Üreticilerin, temel geçim kaynaklarını önemli derecede tehdit eden iklim değişikliği ile ilgili en 
önemli bilgi kaynağının kişisel deneyimleri olduğu saptanmıştır (Tologbonse et al., 2010). Üreticiler, 
tarımsal faaliyetlerini etkileyen yağış miktarı, süresi ve yoğunluğu, sıcaklığın ve güneş ışınlarının 
yoğunluğunun artması, mevsimlerin değişmesi gibi her türlü doğa olayını gözlemlemektedir (Klutse et al., 
2013).  

İklim değişikliğinin tarımsal üretim üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için, üreticilerin iklim değişikliği ile 
ilgili bilgi ve bilinç düzeylerinin ölçülmesi, gözlemlerinin ve algılarının incelenmesi gerekmektedir (Koç and 
Uzmay, 2017). Ayrıca, üreticilerin iklim değişikliği gözlem ve algılarının ölçülmesi, bu etkileri en aza 
indirecek adaptasyon uygulamalarının ve bu amaç doğrultusunda hazırlanacak politikaların belirlenmesi 
açısından da önemlidir (Sofoluwe et al., 2011; Allahyari et al., 2016). Hazırlanan politikaların başarılı 
olabilimesi ve tarım sektörünün iklim değişikliğine adaptasyonunun sağlanabilmesi için, üreticilerin iklim 
değişikliği ile ilgili endişelerinin ve gelecek beklentilerinin de ölçülmesi gerekmektedir (Frank et al., 2011; 
Nizam, 2013; Menapace et al., 2015; Li et al., 2017). 

Bu nedenle, farklı bölgelerde ve farklı üretim dallarında faaliyet gösteren üreticilerin iklim değişikliği ile 
ilgili gözlemlerinin, algılarının ve endişelerinin araştırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar son 
dönemlerde artmıştır (Nizam, 2013; Udmale et al., 2014; Mamba et al., 2015; Allahyari et al., 2016; 
Tripathi, 2016). Bu araştırmalardan bazıları yağış ve sıcaklık değişikliklerine odaklanmışken (Nizam, 2013; 
Allahyari et al., 2016), bazıları ise konuyu farklı iklim parametreleri, kuraklık, gıda güvencesi, üretim 
verimliliğinin de dahil olduğu daha kapsamlı şekilde ele almıştır (Mertz et al., 2009; Udmale et al., 2014; 
Mamba et al., 2015; Allahyari et al., 2016). Tablo 1’de, konuyla ilgili önceden yapılmış bazı araştırmalar ve 
genel sonuçları özetlenmiştir.  

Bu kapsamda, araştırmanın önemli amaçları arasında, Trakya Bölgesi’nde süt sığırcılığı yetiştiricilerinin 
iklim değişikliği ile ilgili gözlemlerinin saptanması, iklim değişikliğinden etkilenme durumlarının ve gelecek 
endişelerinin araştırılması yer almaktadır. Konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırma sonucuna 
rastlanmamış olması, araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.  

Tablo 6. Konuyla ilgili gerçekleştirilen önceki çalışmalar ve önemli sonuçları 

Yazar(lar) Amaç Sonuçlar 

Nizam, 
2013 

Sri Lankalı üreticilerin özellikle yağış ve sıcaklık 
değişiklikleri ile ilgili son yıllardaki gözlemlerinin 
ölçülmesi.  

Üreticilerin %82’si 20 yıl önceki iklimsel 
koşulların çeltik üretimi için daha uygun 
olduğunu, ayrıca çoğunluğu sıcaklıkların artış, 
yağışların azalış trendinde olduğunu belirtmiştir. 

Klutze et 
al., 2013 

Ganalı üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili 
gözlemlerinin ve iklim değişikliğinin mısır 
üretimi üzerindeki etkilerinin araştırılması  

Üreticilerin gözlemlerine göre, bölgede yağış 
deseni 20 yıldır değişmektedir, bu değişim, 
üretimi son 3 yıldır şiddetli bir şekilde olumsuz 
etkilemektedir.  

Udmale et 
al., 2014 

Hindistanlı üreticilerin kuraklık algılarının ve 
kuraklığın sosyoekonomik faaliyetleri 
üzerindeki etkilerinin ölçülmesi, adaptasyon 
yöntemlerinin belirlenmesi ve hükümetin 
kuraklık azaltma politikaları ile ilgili görüşlerinin 
alınması. 

Üreticilerin %72’si kuraklık nedeniyle 
gelirinin, %75’i istihdam olanaklarının, %52’si 
hanehalkı gıda güvencelerinin azaldığını 
belirtmiştir. Ayrıca, kuraklık dönemlerinde okula 
devam etme oranı ve suya ulaşılabilirlik 
azalırken,   göç artmaktadır. 

Mamba et 
al., 2015 

Svazilandlı üreticilerin iklim ve hava olaylarının 
değişikliği ile ilgili gözlem ve algılarının 
ölçülmesi, ayrıca bu değişkenliklerin yatırım 
kararları, ürün verimleri ve gıda güvenceleri 
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. 

Üreticiler yağış değişikliklerini yanlış 
gözlemlerken, iklim ve hava değişikliklerini 
doğru gözlemlemektedir. Üreticilerin yağış 
koşullarını doğru algılaması, yatırım kararlarını 
ve dolayısıyla ürün verimliliğini ve gıda 
güvencesini de etkilemektedir.  
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Allahyari et 
al., 2016 

İranlı üreticilerin yağış ve sıcaklık değişiklikleri 
ile ilgili algılarının ve adaptasyon yöntemlerinin 
belirlenmesi. 

Çeltik üreticilerinin çoğu, yağış ve sıcaklık 
değişkenliği yaşamakta ve bu değişkenliklerin 
bitkisel üretimleri üzerindeki olumsuz etkilerini 
azaltmak için önlemler almaktadır. 

Tripathi, 
2016 

Hindistanlı üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili 
gözlemlerinin araştırılması  

Sonuçlar, üreticilerin iklimdeki uzun dönemli 
değişimlerin farkında olduklarını, ancak bu 
değişikliği iklim değişikliği olarak 
tanımlayamadıklarını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, üreticiler aşırı hava olaylarının getireceği 
risklerin de farkındadır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Trakya Bölgesi, 26°-29° doğu boylamları ve 40°-42° kuzey enlemleri arasında yer almaktadır  ve tamamı 
Avrupa Kıtası topraklarında olmak üzere yüzölçümü 1.9 milyon ha’dır. Bölge, Türkiye’nin Batı Marmara 
Bölgesindedir (TR2) ve Trakya Bölgesi (TR21) olarak adlandırılmaktadır. Trakya Bölgesi, İstanbul ve 
Çanakkale illerinin küçük bir kısmını kapsamasına rağmen, İBBS Düzey-2 sınıflandırmasına göre, Tekirdağ 
(TR211), Edirne (TR212) ve Kırklareli (TR213) olmak üzere üç ilden oluşmaktadır. Bu nedenle, araştırmanın 
ana materyalini Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin ilçe ve köylerinde üreticilerle yapılan yüz yüze 
görüşmelerden oluşturmaktadır. Bölgede toplam 35.214 hayvancılık işletmesinde 701.021 ton sığır sütü 
üretilmektedir (GTHB, 2016; TÜİK,2017). Bölgede görüşülecek işletme sayısı oransal örnekleme 
yöntemiyle (%90 güven aralığı, %7 hata payı) belirlenmiştir (Newbold, 1995). Denklem 1’de; n örnek 
hacmi, N popülasyon hacmi (35.214), p üzerinde çalışılan özelliğin ana kitledeki oranıdır (maksimum örnek 
hacmine ulaşılmak istendiğinden p=0.5 alınmıştır). 

(1)         )1()1(

)1(
2 ppN

pNp
n

P −+−

−
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Oransal örnekleme yöntemine göre, 140 üretici ile görüşülmüştür. İllerden araştırmaya dahil edilen üretici 
sayısı, bölgenin toplam süt üretim miktarından aldıkları paya göre belirlenmiştir. Buna göre, Edirne’de 53, 
Kırklareli’de 45, Tekirdağ’da ise 42 üretici ile görüşülmüştür. Araştırmanın ikincil veri kaynakları ise konuyla 
ilgili yayınlanmış istatistiklerden ve önceki çalışmalardan oluşturmaktadır.  

Anket çalışması 2017 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen arazi 
çalışmasında, araştırma soruları toplam üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, üreticilere ait demografik 
özelliklerin, ikinci bölüm ise işletmelere ait genel özelliklerin elde edilmesine yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. Üçüncü bölümde ise, üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili gözlemlerinin ve gelecek 
endişelerinin belirlenmesine yönelik sorular bulunmaktadır. Kapalı uçlu sorularda 5’li likert tipi ölçek 
kullanılmıştır ve soruların yanıtları 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Fikrim yok, 
4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum şeklindedir. Veriler, oranlar, frekanslar ve ortalamalar yardımıyla 
analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Üreticilere ve işletmelere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 7. Tanımlayıcı İstatistikler 

Bağımsız Değişken (X) Değişken Tipi  Açıklama Frekans Oran  (%) 

Yaş grupları Ordinal 
Categorical 

1: 20-30 
2: 31-40 
3: 41-50 
4: 51-60 
5: 61 ≤ x 

12 
40 
49 
28 
11 

8.6 
28.5 
35.0 
20.0 
7.9 

Eğitim seviyesi Ordinal 
Categorical 

1: İlkokul 
2: Ortaokul  

31 
27 

22.1 
19.3 
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3: Lise 
4: Üniversite 

49 
33 

35.0 
23.6 

Tarımsal gelir seviyesi Ordinal 
Categorical 

1: 1500-2500 
2: 2501-4500 
3: 4501-5500 
4: 5501-8500 
5: 8501 ≤ x 

18 
24 
15 
14 
69 

12.9 
17.1 
10.7 
10.0 
49.3 

Tarım dışı geliri Dichotomous 1: Var 
2: Yok 

72 
68 

51.4 
48.6 

Tarımsal faaliyet tecrübesi Ordinal 
Categorical 

1: 0-18 
2: 19 ≤ x 

71 
69 

50.7 
49.3 

Süt sığırcılığı tecrübesi Ordinal 
Categorical 

1:  0-18 
2: 19 ≤ x 

76 
64 

54.3 
45.7 

İşletme ölçek büyüklüğü 
 

Ordinal 
Categorical 

1: 5-14 
2: 15-29 
3: 30-49 
4: 50-99 
5: 100 ≤ x  

30 
30 
30 
20 
30 

21.4 
21.4 
21.4 
14.4 
21.4 

Arazi büyüklüğü Ordinal 
Categorical 

1: 0  
2: 01-250 
3: 251-500 
4: 501≤ x 

18 
53 
34 
35 

12.9 
37.9 
24.2 
25.0 

Kooperatif üyeliği  Dichotomous 1: Evet 
2: Hayır 

92 
48 

65.7 
34.3 

3. Bulgular ve Tartışma  

Araştırma kapsamında görüşülen üreticilerin tamamı erkektir ve ortalama yaş 44.71±10.68’dir. Tarımsal 
faaliyette bulunma süresi ortalama 19.35±12.56 yıl, süt sığırcılığı faaliyetinde bulunma süresi ise ortalama 
18.24±12.22 yıldır. Çiftçilerin %88.6’sının temel geçim kaynağı tarımdır ve %51.4’ünün tarım dışı geliri de 
vardır. Tarımsal gelir içinde hayvansal üretimin payı ortalama %76, bitkisel üretimin payı ise %24’tür. 
Üreticilerin %30’u 4500 TL’nin altında, %20.7’si 4501-8500 TL, %49.3’ü 8501 TL ve üzerinde aylık tarımsal 
gelire sahiptir. Üreticilerin %22.1’i ilkokul, %19.3’ü ortaokul, %35’i lise, %23.6’sı üniversite ve lisansüstü 
derecesine sahiptir. Üreticilerin %65.7’si en az bir kooperatife, %90.7’si ise Damızlık Sığır Yetiştiricileri 
Birliği (DSYB)’ne üyedir. Günlük süt verimi en az 14, en fazla 40 litredir ve işletmelerin ortalaması 
23.39±5.83 litredir. İşletmelerde süt satış fiyatı ise ortalama 1.17±0.9 TL’dir. 

Araştırma kapsamında, bitkisel üretim yapan üreticilere, iklim değişikliğinden bağımsız olarak son 10 yılda 
bitkisel üretimleri ile ilgili gözlemleri de sorulmuştur. Buna göre, %36.9’u verimlerinin azaldığını, %98.2’si 
üretim maliyetlerinin arttığını, %83.8’i tarlalarında yabani otların, %78.4’ü zararlıların, %83.5’i ise 
hastalıkların arttığını belirtmiştir (Grafik 1). 

Grafik 1. Üreticilerin bitkisel üretim ile ilgili gözlemleri 
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Ortalama sıcaklıklardaki artış, meralarda ve ormanlardaki degradasyon, su kalitesinin ve miktarının 
azalması gibi çevresel etkiler, üreticilerin çoğu tarafından gözlemlenmektedir (Udmale et al., 2014). IPCC’e 
göre, bir bölge ikliminde gerçekleşen değişikliklerin anlaşılması için gerekli süre 10 yıldır (IPCC, 2013). Bu 
kapsamda, üreticilere son 10 yılda bölge iklimindeki değişimler ile ilgili gözlemleri sorulmuştur. Üreticilerin 
%95’i sıcaklıkların ve %75.6’sı kuraklıkların, %49.2’si rüzgarlar ve fırtınalar gibi aşırı hava olaylarının 
arttığını, %81.3’ü yağışların azaldığını, %62.7’si seller ve taşkınların aynı kaldığını belirtmişlerdir (Grafik 2).  
Bu sonuçlar, üreticilerin gözlemlerine göre son yıllarda bölge ikliminde önemli değişimlerin yaşandığını 
göstermektedir. Nitekim, MGM (2016)’e göre Trakya Bölgesi’nin üç ilinde de 2016 yılı toplam yağışları 
normalin (1981-2010 ortalaması) altındadır.   

Grafik 2. Üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili gözlemleri 

 
 
Türkiye’de Ankara, Kırklareli ve Adana’da 700 üretici ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, üreticilerin 
%97’si son 5 yılda iklimle ilgili sel, kuraklık, don gibi aşırı hava olayları yaşamıştır ve %74.21’i kuraklıkların 
daha sık meydana geldiğini gözlemlemiştir (Karapınar, 2018). İran’da gerçekleştirilen çalışmada, 
üreticilerin büyük çoğunluğunun yağış, sıcaklık ve kuraklıkla ilgili gelişmeleri yakından gözlemlediği ve son 
yıllarda yağışların azaldığını, kuraklık ve sıcaklıkların ise arttığını belirttikleri saptanmıştır (Allahyari et al., 
2016). Hindistanlı üreticilerin de %95’i son 10-12 yılda kuraklıkların daha sık yaşandığını belirtmiştir ve 
%85.6’sı kuraklığı gözlemleyerek etkilerini yaşamıştır (Udmale et al., 2014). Hindistan’da gerçekleştirilen 
bir başka araştırmada ise üreticiler, sıcaklık artışı olduğuna katılmamaktadır. Aynı çalışmada, üreticilerin 
çoğunun yağış ve rüzgar düzeninin değiştiğine ise katıldığı saptanmıştır (Tripathi, 2016). Benzer olarak, 
Svazialandlı üreticilerin %90’ı son 20 yılda yağışsız (kurak) dönemlerin sıklaştığını, %91.9’u yağışsız gün 
sayısının ve %93.3’ü kuraklık şiddetinin arttığını ifade etmiştir. Bu değişimler sonucu bölgede ekin büyüme 
sezonunun değiştiğini söyleyenlerin oranı %82.6’dır (Mamba et al., 2015). Romanyalı üreticilerin de 
tamamı yaz aylarında görülen sıcak hava dalgalarının süresinin ve kuraklığın şiddetinin arttığını 
gözlemlemiştir (Sima et al., 2015). Güney Afrika’da ise üreticilerin %60’ı iklimin değiştiğine ve %80’i 
yağışların azaldığına katılırken, sıcaklıkların arttığını belirtenlerin oranı sadece %23’tür (Makate et al., 
2017). Batı Afrika’da yer alan Senegal’de ise üreticiler son 20 yılda sıcaklıkların ve sıcak dönemlerin 
süresinin arttığını düşünmektedir (Mertz et al., 2009). Diğer Batı Afrika ülkesi Gana’da da, üreticilerin 
%82’si son on yılda sıcaklıkların arttığını ve %87’si yağışların azaldığını belirtmiştir (Ndamani and 
Watanabe, 2015). Gana’da gerçekleştirilen başka bir çalışmanın sonuçları, yağış sezonunun başlangıç ve 
bitiş zamanlarının son yıllarda değiştiğini ve bu durumun son üç yıldır şiddetli etkilerinin olduğunu 
göstermektedir (Klutse et al., 2013). Aynı bölgede yer alan Benin’de de benzer sonuçlara ulaşılmıştır ve 
üreticilerin çoğu yağış sezonunun daha geç başlayıp daha erken bittiğini gözlemlemiştir (Fadina and 
Barjolle, 2018). Sri Lankalı üreticilerin %80’inden fazlası, sıcaklıklarda anlamlı bir artış ve yağışlarda ise 
azalış olduğunu belirtmiştir. Araştırmada, üreticilerin %82’sinin önceki yıllarda bölge iklimsel koşullarının 
çeltik üretimi için uygun olduğunu, ancak günümüzde üretimin mümkün olmadığını belirtmesi dikkati 
çekmektedir (Nizam, 2013).  
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Üreticilere yağış ve sıcaklık değişikliklerinin bitkisel ve hayvansal üretimlerini etkileyip etkilemedikleri 
sorulmuştur. Katılımcıların %90’ı iklim değişikliğinin tarımsal üretimlerini etkilediğine katılmaktadır (Tablo 
3). Frank et al. (2011) tarafından Meksika’da gerçekleştirilen çalışmada da kahve üreticilerinin çoğu aşırı 
yağış ve nemin verim kayıplarına neden olduğunu, artan sıcaklıkların ise kahve ağaçlarını kuruttuğunu 
ifade etmiştir. Hindistanlı üreticilerin tamamı iklim değişikliğinin üretimlerini etkilediğini belirtmiştir 
(Shankara et al., 2013). Danimarka’da ise üreticilerin %51’inin iklim değişikliğinden etkilenmemesi ve 
sadece %14’ünün olumsuz etkilenmesi dikkati çekmektedir. 

Tablo 8. Çiftçilerin iklim değişikliğinden etkilenme durumu 

 
Kesinlikle 

katılmıyorum 
Katılmıyorum 

Fikrim 
yok 

Katılıyorum 
Kesinlikle 

Katılıyorum 

İklim değişikliği tarımsal 
üretimimi etkiledi. 

7 2 5 40 86 

Oran (%) 5 1.4 3.6 28.6 61.4 

 
Üreticilerin iklim değişikliği ve tarımsal faaliyetleri üzerindeki etkilerinin ölçülmesi adaptasyon sağlamaları 
için gerekli bir ön şart olsa da, yeterli değildir. Ayrıca, üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili endişelerinin yani 
risk algılarının da ölçülmesi gerekmektedir. İklim değişikliğini bir risk olarak görmek, üreticilerin 
adaptasyon stratejilerini belirlemelerinde önemli bir etkendir ve adaptasyon sağlamaya başlamaları için 
gerekli bir motivasyon kaynağıdır (Arbuckle et al., 2013; Menapace et al., 2015; Tripathi and Mishra, 2017). 
Bu nedenle, üreticilere iklim değişikliği ile ilgili endişeleri sorulmuştur. Üreticilerin %66.4’ü iklim 
değişikliğini çok endişe verici, %14.3’ü endişe verici bulmaktadır (Tablo 4). Kanadalı üreticiler de don ve 
yağmurun ne zaman olacağının tahmin edilmesinin güçleştiğini ifade etmiştir ve öngörülemeyen belirsiz 
hava durumu hakkında endişelidir (Soubry et al., 2017). 

Üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili gözlemleri gelecek endişelerini de doğrudan etkilemektedir (Niles et 
al., 2016). Nitekim, sıcaklıkların arttığını ve yağışların azaldığını gözlemleyenlerin %67.5’i iklim değişikliğini 
çok endişe verici bulmaktadır. Ayrıca, işletmelerinin iklim değişikliğinden etkilendiğini belirten 
üreticilerin %77.9’u iklim değişikliğini çok endişe verici bulmaktadır. Danimarka’da ise, bu durumun tam 
tersi olarak, iklim değişikliğinden etkilenmeyen üreticilerin aynı zamanda konuyla ilgili endişe de 
duymadıkları saptanmıştır (Woods et al., 2017). 

Tablo 9. Üreticilerin iklim değişikliğini endişe verici bulma durumu 

 
Çok endişe 

verici 
Endişe verici 

Ne endişe 
verici ne değil 

Endişe verici 
değil 

Hiç endişe verici 
değil 

Frekans 93 20 11 6 10 

Oran (%) 66.4 14.3 7.9 4.3 7.1 

Üreticilerin büyük çoğunluğu iklim değişikliğinin gelecekte Trakya Bölgesi tarımını ve kendi tarımsal 
faaliyetlerini etkileyeceğine katılmaktadır (Tablo 5). Avustralya’da çiftçilerin %33’ü iklim değişikliğinin 
gelecekte işletmelerini etkileyeceğini, %24’ü etkilemeyeceğini düşünürken geri kalanı bu konuda 
kararsızdır (Evans et al., 2011). Amerikalı çiftçilerin %45.8’i iklim değişikliğinin tarımsal faaliyetleri 
üzerindeki etkilerinden endişelenmektedir (Arbuckle et al., 2015). Meksikalı üreticilerin %40’ı iklim 
değişikliğini yüksek riskli bulmaktadır (Frank et al., 2011). Meksika ve Orta Amerika’da yapılan bir başka 
çalışmada ise üreticilerin sadece %24.8’i aşırı hava olayları nedeniyle endişe duymaktadır (Tucker et al., 
2010).  

Tablo 10. Üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili gelecek beklentileri 

 1 2 3 4 5 

İklim değişikliğinin Trakya Bölgesi tarımı üzerinde olabilecek etkileri 
konusunda endişeliyim. 

12 2 8 16 102 

Oran (%) 8.6 1.4 5.7 11.4 72.9 

İklim değişikliğinin kendi tarımsal faaliyetlerim üzerinde olabilecek etkileri 
konusunda endişeliyim. 

12 4 9 16 99 
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Oran (%) 8.6 2.9 6.4 11.4 70.7 

1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Fikrim yok, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

4. Sonuç 

Bu araştırma, Trakya Bölgesi’nde süt sığırcılığı faaliyetiyle ilgilenen üreticilerin iklim değişikliği ve özellikle 
yağış ve sıcaklıklar ile ilgili gözlemlerinin araştırılması, iklim değişikliğinden etkilenme durumlarının 
belirlenmesi, endişelerinin ve gelecek beklentilerinin ortaya koyulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma bulgularına göre, Trakya Bölgesi’nin üç ilinde de üreticilerin son on yılda sıcaklıkların ve 
kuraklığın artış, yağışların ise azalış eğiliminde olduğunu belirtmesi dikkati çekmektedir. Ayrıca, üreticilerin 
büyük bir kısmı bitkisel üretimde yabani otların, zararlıların ve hastalıkların arttığını da ifade etmiştir. 
Araştırmanın diğer önemli sonucu, üreticilerin %90’ının iklim değişikliğinin tarımsal üretimlerini 
etkilediğini belirtmesidir.  

Çalışma kapsamında üreticilerin iklim değişikliği ile ilgili endişeleri ve gelecek beklentileri de araştırılmıştır. 
Buna göre, üreticilerin çoğu iklim değişikliğini endişe verici bulmaktadır ve gelecekte hem Trakya 
Bölgesi’nin hem de kendi tarımsal faaliyetlerinin bu değişikliklerden etkileneceğini düşünmektedir.  

Bu sonuçlar, üreticilerin gözlemlerine göre son yıllarda iklim değişikliğinin bölgede etkisini gösterdiğini ve 
tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini ortaya koymaktadır. Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi için 
gerekli adaptasyon yöntemlerinin uygulanması amacıyla hazırlanacak tarım politikalarına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Üreticilere yayım faaliyetleri yoluyla iklim değişikliği nedeniyle karşı karşıya kalacakları 
riskler ve alınması gereken tedbirler aktarılmalıdır.  

Teşekkür 

Bu çalışma, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje numarası: 2016-ZRF-
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Özet: Şirketlerin başarısına etki eden temel etmen yönetim ve yönetimin karmaşık problemler karşısında hızlı ve doğru 
kararlar alabilmesidir. Bu çalışma tarımsal şirket yöneticilerinin problem çözme yeteneklerini belirlemek amacıyla 
yapılmıştır. Çalışma kapsamında Aydın ilinde zeytinyağı ve yaş meyve sebze alanında faaliyetlerini sürdüren 50 şirket 
yöneticisi ile anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada problem çözme becerileri konusundaki yöneticilerin 
algılarını değerlendirmek için Heppner and Peterson (1982) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri” ölçeği 
kullanılmıştır. Elde edilen envanter puanları toplam ve üç alt boyut olmak üzere analiz edilmiştir. Bu alt boyutlar 
problem çözme güveni, yaklaşma kaçınma ve kişisel kontroldür. Verilerin değerlendirilmesinde uygunluk durumuna 
bağlı olarak parametrik olmayan test yöntemlerinden Mann-Whitney U, Wilcoxon ve Kruskall-Wallis H testlerinden 
yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular yöneticilerin yaş ve deneyim özelliklerine göre problem çözme becerisi alt 
boyutları açısından farklılık gösterebildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca işletme büyüklüğü ve işletmenin faaliyet 
alanına göre yöneticilerin problem çözme becerilerinde farklılıklar belirlenmiştir. Bu çalışma yeteri kadar etkili 
olmayan tarımsal şirketlerin başarısızlıklarının ardında yatan bilişsel nedenleri anlamayı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Problem Çözme, Yönetici, Biliş, Hipotez testleri 

Managers' Problem Solving Skills: An Application in Agricultural Sector 

Abstract: The main factor affecting the success of the company is managers’ ability to make accurate and fast 
decisions when they face with complex problems. The main aim of this study is to determine agribusiness company 
managers’ ability to problem-solving. Within the scope of the study, fifty face to face interviews were conducted with 
agribusiness company managers who are carrying business in olive oil, fresh fruits and vegetables sectors in Aydın 
province. To evaluate the perceptions of the managers on the ability of problem-solving, the "Problem Solving 
Inventory" scale which developed by Heppner and Peterson (1982) was used. The collected inventory scores were 
analysed as total and three sub-dimension. These three factors are problem-solving confidence, approach-avoidance 
style and personal control. For the analysis of the data, nonparametric analyzes method such as Mann-Whitney U, 
Wilcoxon and Kruskal-Wallis H were used where appropriate. Findings reveal that managers' age and experience can 
differ in terms of their problem-solving sub-dimension abilities. Besides, there are also differences in the problem-
solving skills of the managers in terms of size and sector of the business. This study can provide understanding to 
cognitive causes behind the failures of agricultural companies that are not effective enough. 

Key Words: Agriculture, Problem-Solving, Manager, Cognition, Hypothesis tests 

1. GİRİŞ  

Tarımsal üretimin ekonomik, sosyal, teknik ve ekolojik bakımdan sürdürülebilir başarıya ulaşmasında en 
önemli faktörlerden birisi işletme başarısıdır. Türkiye’de son yıllarda tarımsal şirketlerin sayıları giderek 
artmaktadır. Tarımsal sanayi ile uğraşan büyük şirketler artık sadece satın alma, işleme ve satma ile değil, 
aynı zamanda üretimi kendileri yapma eğilimine de girmişlerdir (Dbeys ve Engindeniz, 2011). Ancak bu 
işletmelerin bazıları açıldıktan kısa bir süre sonra iflas etmekte veya bir kısmı diğerlerine kıyasla daha 
başarılı olabilmektedir. Bir şirketin başarısına etki eden en temel unsur yönetici (Zahra et al., 2005; Acedo 
and Florin, 2006; Omorede et al., 2014) ve yöneticinin karakteristiğidir (Sadler-Smith, 2015). Bu çalışmada 
bu duruma atfen tarım sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirket yöneticilerinin karakteristik farklılıklarına 
odaklanılmıştır. 
 
Küreselleşme ve rekabetin artması günümüz yöneticilerinin ekonomik, politik ve sosyal düzeyde birçok 
problemle karşı karşıya kalmalarına neden olmuştur. Doğal olarak bu durum eskiye nazaran daha karmaşık 

mailto:ayse.uzmay@ege.edu.tr


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

346 
 

problemler karşısında kararların yönetim tarafından daha hızlı ve doğru bir şekilde alınmasını 
gerektirmektedir. Dolayısıyla şirketin başarısı veya başarısızlığında öne çıkan unsur yöneticilerin 
problemler karşısında aldıkları kararlardır. Bu yüzden yöneticinin karşılaştığı problemleri çözme becerisi 
önemlidir. 
 
Problem çözme; yüksek düzeyli düşünmeyi gerektiren, etkili çözüm yollarının belirlenmesi, uygun 
olabilecek çözüm yolunun seçilmesi ve karar verilmesini kapsayan bilişsel bir süreçtir (Tezel ve ark., 2009). 
Bu yetenek önemli bir girişimcilik özelliğidir (Gibb, 1987; Kleiner and Roth, 1997; Young and Sexton, 1997; 
Deakins and Freel 1998). Problem çözme becerisi hizmette kaliteyi, etkinliği ve yeterliliği, meslekte 
profesyonelliği, otonomi ve güç sahibi olmayı olumlu yönde etkilemektedir. Problem çözme becerisi 
olumsuz duygu ve düşüncelerle baş ederek, etkili çözüm yollarının belirlenmesini sağlar ve bu durum 
hizmet kalitesini artırır. Problem çözme ekip çalışması ve iş bölümü gibi örgütsel faktörlerin başarısı için 
de önemlidir. Bu nedenle ticari aktörler ne kadar iyi düzeyde problem çözme becerisine sahip olurlarsa o 
ölçüde bireyin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik etkin hizmet verebilirler.  
 
Bu çalışmanın temel amacı tarımsal şirket yöneticilerinin problem çözme beceri düzeylerini ve sosyo 
demografik özellikleri açısından bu düzeylerin değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Türk tarımında 
işletme kültürünün sağlanmasına zihinsel açıdan bir perspektif sunması çalışmayı önemli kılmaktadır. Bu 
çalışma ile  sayıca çok ancak yeteri kadar etkili olmayan şirketlerin başarısızlıklarının ardında yatan bilişsel 
nedenler anlaşılabilir. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çalışmanın ana materyalini Aydın ilinde tarım alanında faaliyetlerini sürdüren tarımsal şirket 
yöneticilerinden elde edilen anket verileri oluşturmuştur. Bu şirketler ticaret odası kayıtlarından 
yararlanılarak faaliyet alanına göre belirlenmiştir. Aydın ili Türk tarımında önemli bir yere sahiptir. İlin 
toprak, iklim ve ekolojik özellikleri ile tarıma çok elverişlidir. Tarımın her kolunda yetiştiriciliğin yapılabildiği 
güçlü bir potansiyele sahiptir. Aydın ili 2003 yılı nüfusu 959 bin 257’tir. Nüfusun %48’i kırsal alanda 
yaşamaktadır. İl incir üretiminde Türkiye üretiminin %62.4’ünü, kestane üretiminde %34.1’ini pamuk 
üretiminde % 10.8’ini, zeytin üretiminde %14.6’sını, çilek üretiminde %13.2’sini ve enginar üretiminde ise 
%17’sini oluşturmaktadır. Aydın ili, Türkiye’de üretilen bitkisel ürünlerin 21’inde ilk 10 sırada yer 
almaktadır (Anonymous, 2016). Bu özelliklerinden dolayı Aydın çalışma kapsamı olarak seçilmiştir.  

 
Çalışmada problem çözme becerileri konusundaki yöneticilerin algılarını değerlendirmek için Heppner and 
Peterson (1982) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri” ölçeği kullanılmıştır. Problem Çözme 
Envanteri ölçeği toplam 35 maddeden oluşan, 3 alt gruplu bir ölçektir. Alt gruplar problem çözme güveni, 
yaklaşma kaçınma ve kişisel kontrol bölümlerinden oluşmaktadır. Problem Çözme Envanteri’nin 
işaretlemesi 6’lı Likert tipli ölçek üzerine yapılır. “Her zaman böyle davranırım” yanıtı için 1, “Çoğunlukla 
böyle davranırım” yanıtı için 2, “Sık sık böyle davranırım” yanıtı için 3, “Arada sırada böyle davranırım” 
yanıtı için 4, “Ender olarak böyle davranırım” yanıtı için 5, “Hiçbir zaman böyle davranmam” yanıtı için 6 
puan verilir. Puanlama esnasında 9, 22. ve 29. maddeler puanlama dışı tutulur.  
 
Ayrıca problem çözme ölçeğinin toplam ve alt boyut puanlarının yüksekliği, bireyin problem çözme 
becerileri konusunda kendini yetersiz olarak algıladığını gösterir. Bu yüzden ölçekten düşük puan alan 
yöneticiler daha iyi problem çözme ve diğer alt boyutlardaki becerilere sahiptir. Problem çözme güveni alt 
boyutu bireyin problem çözme yeteneğine olan güven duygusunu belirtmeye çalışan ifadelerden 
oluşmaktadır (Tablo 1). Problem çözme güveni için elde edilen Cronbach alfa değeri 0,712’dir. 

Tablo 1. Problem çözme güveni alt boyutunu oluşturan maddeler 

5. Sorunlarımı çözme konusunda genellikle yaratıcı ve etkili çözümler üretebilirim. 

10. Başlangıçta çözümü fark etmesem de sorunlarımın çoğunu çözme yeteneğim vardır. 

11. Karşılaştığım sorunların çoğu çözebileceğimden daha zor ve karmaşıktır. 

12. Genellikle kendimle ilgili kararları verebilirim ve bu kararlardan hoşnut olurum 
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19. Bir sorunumu çözmek üzere plan yaparken o planı yürütebileceğime güvenirim. 

23. Yeterince zamanım olur ve çaba gösterirsem karşılaştığım sorunların çoğunu çözebileceğime 
inanıyorum. 

24. Yeni bir durumla karşılaştığımda ortaya çıkabilecek sorunları çözebileceğime inancım vardır. 

27. Yeni ve zor sorunları çözebilme yeteneğime güveniyorum. 

33. Bir karar verdikten sonra ortaya çıkan sonuç genellikle benim beklediğim sonuca uyar. 

34. Bir sorunla karşılaştığımda, o durumla başa çıkabileceğimden genellikle pek emin değilimdir. 

35. Bir sorunun farkına vardığımda, ilk yaptığım şeylerden biri, sorunun tam olarak ne olduğunu 
anlamaya çalışmaktır. 

 
Envanteri oluşturan ikinci alt boyut yaklaşma kaçınmadır. Bu alt boyut karşılaşılan zor problemlerle başa 
çıkma isteğini belirmeye yöneliktir. Boyutu oluşturan maddeler Tablo 2’de sunulmuştur. Yaklaşma 
kaçınma için elde edilen Cronbach alfa değeri 0,707’dir. 

Tablo 2. Yaklaşma-kaçınma alt boyutunu oluşturan maddeler 

1.Bir sorunumu çözmek için kullandığım çözüm yolları başarısız ise bunların neden başarısız olduğunu 
araştırmam 

2. Zor bir durumla karşılaştığımda ne olduğunu tam olarak belirleyebilmek için nasıl bilgi 
toplayacağımı uzun boylu düşünmem. 

4. Bir sorunumu çözdükten sonra bu sorunu çözerken neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını ayrıntılı 
olarak düşünmem. 

6. Bir sorunumu çözmek için belli bir yolu denedikten sonra durur ve ortaya çıkan sonuç ile olması 
gerektiğini düşündüğüm sonucu karşılaştırırım 

7. Bir sorunum olduğunda onu çözebilmek için başvurabileceğim yolların hepsini düşünmeye 
çalışırım. 

8. Bir sorunla karşılaştığımda neler hissettiğimi anlamak için duygularımı incelerim. 

13. Bir sorunla karşılaştığımda onu çözmek için genellikle aklıma gelen ilk yolu izlerim. 

15. Bir sorunla ilgili olası bir çözüm yolu üzerinde karar vermeye çalışırken seçeneklerimin başarı 
olasılığını tek tek değerlendirmem 

16. Bir sorunla karşılaştığımda başka konuya geçmeden önce durur ve o sorun üzerinde düşünürüm. 

17. Genellikle aklıma gelen ilk fikir doğrultusunda hareket ederim 

18. Bir karar vermeye çalışırken her seçeneğin sonuçlarını ölçer, tartar, birbiriyle karşılaştırır sonra 
karar veririm. 

20. Belli bir çözüm planını uygulamaya koymadan önce nasıl bir sonuç vereceğini tahmin etmeye 
çalışırım. 

21. Bir soruna yönelik olası çözüm yollarını düşünürken çok fazla seçenek üretmem. 

28. Elimdeki seçenekleri karşılaştırırken ve karar verirken kullandığım sistematik bir yöntem vardır. 

30. Bir sorunla karşılaştığımda bu sorunun çıkmasında katkısı olabilecek benim dışımdaki etmenleri 
genellikle dikkate almam. 

31. Bir sorunla karşılaştığımda, ilk yaptığım şeylerden biri durumu gözden geçirmek ve konuyla ilgili 
olabilecek her türlü bilgiyi dikkate almaktır 

 
Tablo 3’te kişisel kontrol alt boyutunu oluşturan maddeler yer almaktadır. Kişisel kontrol bireyin duruma 
hakim olduğu hissini tanımlamaktadır. Bu çalışmada kişisel kontrol için elde edilen Cronbach alfa değeri 
0,618 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin toplam puanlarının uygulanmasıyla elde edilen Cronbach alfa değeri 
ise 0,831 olarak hesaplanmıştır. Cronbach's alpha değerinin 0,60’dan büyük olması envantarin ve alt 
boyutlarının güvenilir olduğuna dair bilgi sağlamaktadır. 

Tablo 3. Kişisel kontrolüalt boyutunu oluşturan maddeler 

3. Bir sorunumu çözmek için gösterdiğim ilk çabalar başarısız olursa o sorun ile basa çıkabileceğimden 
şüpheye düşerim. 
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14. Bazen durup sonuçların üzerinde düşünmek yerine gelişi güzel sürüklenip giderim. 

25. Bazen bir sorunu çözmek için çabaladığım halde, bir türlü esas konuya giremediğim ve gereksiz 
ayrıntılarla uğraştığım duygusunu yaşarım. 

26. Ani kararlar verir ve sonra pişmanlık duyarım 

32. Bazen duygusal olarak öylesine etkilenirim ki, sorunumla basa çıkma yollarından pek çoğunu 
dikkate bile almam. 

 
Çalışmada verilerin normal dağılım koşulunu sağlayıp sağlamadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile 
belirlenmiştir. Buna göre problem çözme güveni alt boyutu için test istatistiği 0,274 (p<0,05) yaklaşma 
kaçınma alt boyutu için test istatistiği 0,202 (p<0,05); kişisel kontrol alt boyutu için test istatistiği 0,165 
(p<0,05); problem çözme toplam ölçek puanı için ise test istatistiği 0,202 (p<0,05) olarak belirlenmiştir. 
Test sonuçlarına göre verilerin normal dağılım gösterdiğini ifade eden boş hipotez red edilmiş ve 
parametrik olmayan test teknikleri kullanılmıştır. Buna göre verilerin değerlendirilmesinde uygunluk 
durumuna bağlı olarak Mann-Whitney U, Wilcoxon ve Kruskall-Wallis H testleri tercih edilmiştir.  

3. ÇALIŞMANIN KISITLARI 

Zaman ve maliyet kısıtlarından dolayı çalışma evreni sadece Aydın’da var olan  tarımsal şirketlerden 
seçilebilmiştir. Çalışmada kapsam zeytin-zeytin yağı ve yaş meyve sebze alanında faaliyetlerini yürüten 
firmalarla sınırlandırılmıştır. Çalışmada örneklem seçiminde rassallık temelli bir yaklaşım tercih edilmiştir. 
Hipotez gruplarının oluşturulmasında ise ulusal düzeydeki verilerden değil, mevcut örneklemin sayısal 
yoğunluğundaki niteliklerden yararlanılmıştır. Ayrıca firma yöneticilerinin kendi ifadelerine dayanan 
problem çözme eğilimleri, gerçek senaryo davranışlarını tam olarak yansıtmayabilir. Bu yüzden veriler 
davranış değil, beklenti ve algı niteliğinde değerlendirilmelidir. 

4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çalışma bugularını incelemeden önce, problem çözme ölçeğinin toplam ve alt boyut puanlarından elde 
edilen puan yüksekliğinin, bireyin problem çözme becerileri konusunda kendini daha yetersiz olarak 
algıladığını göstereceğini tekrar belirtmek faydalı olabilir. Buna göre ankete katılan yöneticiler yaşlarına 
göre yaklaşık %50’lik gruplar halinde iki farklı kategoriye ayrılmıştır. Bu gruplar şirketler için 40 yaş altı ve 
üstü yöneticilerden oluşmaktadır. Şirket yöneticilerinin aldıkları puanlar sadece ortalamalar üzerinden 
değerlendirildiğinde 40 yaş üstü yöneticilerin problem çözme becerileri ve alt boyutları açısından diğer 
yönetici gurubuna göre daha iyi puanlara sahip olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 4).  
 
İki farklı kategoride yer alan yöneticilerin problem çözme becerilerinin yaşlarına göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı Mann-Whitney testi ile incelenmiştir. Bulgular yöneticilerin problem çözme güveni alt 
boyutunda yaşa bağlı olarak %10 istatistiksel anlamlılık düzeyinde bir fark olduğunu göstermektedir. Bu 
bulguya dayanarak yöneticilerin yaşın verdiği olgunlukla sorunları daha rahat çözebileceğine dair bir güven 
hissettiği düşünülebilir. 

Tablo 4. Şirket yöneticilerin yaşlarına göre problem çözme envanteri ve alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamaları 

Yaş Sayı Ortalama 
Standart 
Sapma 

Mann-
Whitney  

Önem 

Problem çözme güveni 
40 yaş ve altı 27 23,32 7,53 

309,500 0,057* 
41 yaş ve üstü 23 20,21 6,87 

Yaklaşma kaçınma 
40 yaş ve altı 27 34,13 10,13 

421,500 0,849 
41 yaş ve üstü 23 33,32 8,64 

Kişisel kontrol 
40 yaş ve altı 27 13,45 2,51 

405,500 0,663 
41 yaş ve üstü 23 13,18 2,79 
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Problem çözme toplam 
40 yaş ve altı 27 70,90 17,25 

362,500 0,277 
41 yaş ve üstü 23 66,71 15,22 

*p<0,10  

 
Çalışma kapsamında yöneticiler, ortalama tecrübeleri göz önüne alınarak yaklaşık %50’lik gruplar halinde 
iki kategoriye ayrılmıştır. Bu kategoriler 12 yıl ve altı deneyime sahip olanlar ve 13 yıl ve üstü deneyime 
sahip olanlardan oluşmaktadır. Alınan ölçek puanları sadece ortalamalar üzerinden değerlendirildiğinde 
tecrübesi yüksek olan yöneticilerin problem çözme becerileri açısından tecrübesi az olanlara kıyasla daha 
başarılı olduğu ifade edilebilir (Tablo 5). Benzer olarak bu grupta yer alan yöneticilerin kişisel kontrol ve 
yaklaşma kaçınma alt boyutlarındaki yeteneği diğer gruba kıyasla daha yüksektir. 

Bu iki kategoride yer alan yöneticilerin problem çözme becerilerinin tecrübelerine göre farklılaşıp 
farklılaşmadığı Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir (Tablo 5). Buna göre problem çözme güveni ve 
kişisel kontrol alt boyutları haricinde hiçbir boyutta istatistiksel olarak farklılık belirlenememiştir. Problem 
çözme güveni iş yaşamının sorumluluğunu üstlenmiş tecrübeli yöneticilerin kendine olan güveninin, 
sorunlarla karşılaşma cesaretinin ve sorunları çözebilme inancının bir sonucu olabilir. Dolayısıyla 
tecrübeyle gelişen öz güven duygusu önem teşkil edebilir.  

Tablo 5. Şirket yöneticilerin deneyimlerine göre problem çözme envanteri ve alt boyutlarından aldıkları 
puan ortalamaları 

                                            Deneyim Sayı Ortalama 
Standart 
Sapma 

Mann-
Whitney  

Önem 

Problem çözme 
güveni 

12 yıl ve altı 26 24,23 8,92 
309,000 0,054* 

13 yıl ve üstü 24 19,38 4,07 

Yaklaşma kaçınma 
12 yıl ve altı 26 35,10 11,79 

434,000 0,988 
13 yıl ve üstü 24 32,34 5,85 

Kişisel kontrol 
12 yıl ve altı 26 13,97 2,41 

294,000 0,031** 
13 yıl ve üstü 24 12,66 2,72 

Problem çözme 
toplam 

12 yıl ve altı 26 73,30 20,44 
346,500 0,179 

13 yıl ve üstü 24 64,38 8,75 

*p<0,10 ve **p<0,05 

 
Bir işletmenin büyüklüğünü gösteren çeşitli faktörler olmakla birlikte, istihdam firma boyutunu belirleyen 
en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilebilir (Hoogstra and Van Dijk, 2004; Chaganti et al., 2002). 
Buna göre işletmelerdeki personel sayısı yaklaşık %33’lük gruplar halinde 3 kategoriye ayrılmıştır. Personel 
sayısı 10 kişi ve daha az çalışan işletmeler küçük, 11-20 arası çalışan işletmeler orta, 21 ve üstü ise büyük 
olarak kategorilendirilmiştir.  
Çalışmada firma büyüklüğünü tanımlayan personel sayısına göre problem çözme becerilerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığı Kruskal Wallis H testi ile incelenmiştir (Tablo 6). Buna göre genel skorlar ve yaklaşma 
kaçınma alt boyutlarında şirket büyüklüğüne göre istatistiksel olarak farklılık belirlenmiştir. Bu fark 
incelndiğinde büyük firmaların problem çözme konusunda küçük firmalara kıyasla daha başarılı olabileceği 
ifade edilebilir. 

Büyük şirketlerde örgütsel problemleri çözmeye yönelik süreç odaklı yaklaşımların sıklıkla kullanıldığı 
ortaya atılmaktadır (Mitroff, 1998). Küçük işletmelerde süreç odaklı yaklaşımların geliştirilmesini 
engelleyen temel sorun ise işletme müdürlerinin nitelikleri, çalışma gününün plansızlığı ve parçalılığıdır 
(Florén, 2006). Çeşitli çalışmalarda, problem çözme davranışı açısından küçük firmalardaki yönetici 
davranışı ile büyük firmalardaki yönetici davranışının farklı olduğu iddia edilmektedir (O’Gorman et al., 
2003). Bu bağlamda çalışmanın bulguları bu konudaki literatürü destekler niteliktedir.  
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Türkiye’de ki küçük işletme yapılarında yönetimin aynı zamanda finans, pazarlama ve operasyonel olmak 
üzere her departmanda söz sahibi olduğu ifade edilebilir. Dahası özellikle küçük işletmelerde 
departmanların ayrımları ve nitelikleri tam anlamıyla tanımlanmamıştır. Var olan bu yapı hızlı karar almak 
açısından olumlu sonuçlar yaratsa da, karmaşık kararların rasyonellikten uzak bir şekilde alınmasını 
sağlayabilmektedir. Dolayısıyla alınan kararlar işletmenin büyümesinden ziyade hayatta kalabilmesini 
öncelikli hale getirmektedir. Küçük işletme yapılarında problemlerin üstesinden gelmede karşılaşılan 
güçlüklerin temel nedeni karar sürecinin genellikle tek kişinin kontrolünde olması ve örgüt kültürünün var 
olmaması bağlamında aranabilir.  

 
Tablo 6. Şirketlerin işletme büyüklüğüne göre problem çözme envanteri ve alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamaları 

                                              Çalışan sayısı Sayı Ortalama 
Standart 
Sapma 

KW-H Önem  

Problem çözme güveni 

10 ve altı 16 23,80 7,78 

4,125 0,127 11 ve 20 17 20,47 4,50 

21 ve üstü 17 21,20 8,84 

Yaklaşma kaçınma 

10 ve altı 16 34,90 10,56 

6,732 0,035** 11 ve 20 17 35,79 8,20 

21 ve üstü 17 30,65 8,80 

Kişisel kontrol 

10 ve altı 16 13,55 2,37 

0,543 0,762 11 ve 20 17 13,11 2,45 

21 ve üstü 17 13,30 3,11 

Problem çözme toplam 

10 ve altı 16 72,25 19,01 

4,833 0,089* 11 ve 20 17 69,37 12,06 

21 ve üstü 17 65,15 16,92 

*p<0,10 ve **p<0,05 
 

Çalışma kapsamında 25 zeytin-zeytinyağı ve yine 25 yaş meyve sebze ticaretinde faaliyetlerini sürdüren 
firma yöneticisi ile görüşülmüştür. Tablo 7’de faaliyet alanına göre şirket yöneticilerinin problem çözme 
envanteri ve alt boyutlarından almış oldukları puan ortalamaları sunulmuştur. Ortalama puanlar 
incelendiğinde zeytin-zeytinyağı sektöründe faaliyetlerini sürdüren yöneticilerin yaş meyve sebze 
ticaretinde faaliyetlerini sürdüren yöneticilere kıyasla daha iyi puanlara sahip olduğu ifade edilebilir. 

Bu kategoride yer alan yöneticilerin problem çözme becerileri açısından farklılaşıp farklılaşmadığı 
Wilcoxon testi ile incelenmiştir (Tablo 7). Bu test gruplardaki örneklem sayılarının eşit olması nedeni ile 
uygulanmıştır.  

Bulgular zeytin-zeytin yağı sektöründe faaliyetlerini sürdüren yöneticiler ile tarımsal dış ticaret yöneticileri 
arasında problem çözme yeteneği ve problem çözme güveni açısından anlamlı bir fark olduğunu 
göstermektedir. Buna göre problemlerin çözümüne katkı yapan çeşitli yönetsel ve örgütsel uygulamaların 
sektörel farklılıklara göre değişebileceği belirtilebilir. Giroux (2009) göre işletme performansı genel 
yönetim becerilerinin gelişmişliği ve problem çözme becerileri ile ilişkilidir. Bu bağlamda başarılı yönetim 
yapıları diğerlerine örnek teşkil edebilir.  

Tablo 7. Şirketlerin faaliyet alanlarına göre problem çözme envanteri ve alt boyutlarından aldıkları puan 
ortalamaları 

Faaliyet alanı Sayı  Ortalama 
Standart 

Sapma 
Wilcoxon 

test  
Önem 

Yaş meyve 25 23,60 10,09 -1,836 0,066* 
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Problem çözme 
güveni 

Zeytin-Zeytin yağı 25 20,00 4,32 

Yaklaşma kaçınma 
Yaş meyve 25 35,21 11,59 

-0,682 0,495 
Zeytin-Zeytin yağı 25 32,23 5,98 

Kişisel kontrol 
Yaş meyve 25 13,62 2,55 

-1,561 0,119 
Zeytin-Zeytin yağı 25 13,01 2,87 

Problem çözme 
toplamı 

Yaş meyve 25 72,43 21,34 
-1,735 0,083* 

Zeytin-Zeytin yağı 25 65,24 9,75 

*p<0,10 

5. SONUÇ 

Bilginin ve teknolojinin önem kazandığı bu çağda, örgütlerin en önemli parçası insan kaynaklarıdır. 
Özellikle güçlü yönetim becerileri; rekabet dünyasında yaşamak ve sürekli değişimi izleyebilmek için her 
örgütün temel zorunluluğudur. Yöneticiler rasyonel düşünebilmeli, örgüte uygun planlar yapabilmeli ve 
örgütü hedeflerine taşıyabilmelidir. Etkili yöneticilik için; problem çözme, iletişim, çatışma yönetimi, 
bireysel gelişim ve motive etme gibi beceriler büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma ile belli alanda 
faaliyetlerini sürdüren tarımsal yöneticilerin önemli bir yöneticilik yeteneği olan problem çözme 
becerilerine odaklanılmıştır. Temel yönetim becerileri şirketler için dış etkenlerden bağımsız, ayrı bir 
başarısızlık nedeni olarak ortaya çıkabilir. Bu yüzden şirketlerdeki iç yönetim eksikliğinin giderilmesi bu 
alanda ortaya çıkan sorunların aşılmasında önemli rol oynayabilir. Bunun için şirketlerde kendine özgü 
esnek yönetim süreçleri yerine, süreç odaklı problem çözme yaklaşımları geliştirilebilir. Genelde tarım 
sektöründe var olan küçük şirketlerin yöneticileri stratejik planlama, pazarlama, finans, operasyonlar ve 
insan kaynakları yönetimi gibi temel işlev alanlarının tümünde yetkilidir. Bu durum onlara hem avantaj 
hem de dezavantaj sağlayabilir. Özellikle konusunda uzman olmayan bireylerin stratejik kararlarda söz 
sahibi olması öncelikli hedeflerin belirlenememesine ve genellikle alınan kararların hatalı olmasına yol 
açabilir. Bu kapsamda kontrollü büyüme ve başarılı işletmelerin örnek alınarak oryantasyon süreci 
düzenlenmesi önerilebilir. Bu programda kritik düşünme, problem çözme ve yöneticilik süreci ile ilgili bilgi, 
beceri ve tutumlara yer verilerek bu basit envanter yol gösterici olarak kullanılabilir.  
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Abstract: Lentil is one of the widespread consumed legumes in Turkey. When the climate and soil demands of the 
legumes are considered, it is seen that Turkey has a widely legume growing potential. The roles of chickpea and lentil 
are very important in decreasing the fallowing areas within the dry farming areas. The lentil production areas declined 
to 290 thousand hectares from 980 thousand hectares in 1988. The production amount declined to 430 thousand 
tons from 1 million tons. Turkey was the most important lentil producing country once upon a time but now it is 
dependent on outside sources. The lentil import reached to 371 thousand tons in 2017.  

The aim of this study is to calculate in Turkey's self-sufficiency rate of lentil production and propose agriculture 
policies aimed at increasing lentil production and reducing foreign dependency by examining the present agricultural 
policies. 

The last five year average of self-sufficiency ratio was determined as 0,83. This ratio indicated that 17% of the 
consumed lentil amount was provided by importation. The most important factor of lentil production decrease is 
excluding the legumes from supporting content after 1994. The farmers who have marketing problems preferred the 
price guarantee crops. The subsidy amounts of the legumes were increased on the ratio of 100% in 2015 and thus the 
production amount increased in the last years. However, this is a short-term solution and the farmers will give up 
producing legumes when the subsidy amount decreases. The marketing problem should be disposed and guarantee 
of purchase should be re-given.  For this reason, within the rural development plans, the long term policies which will 
provide a developed life standard and sufficient income should be prioritized.  

Keywords: Legumes, agricultural policy, rural development, self-sufficiency analysis 

Introduction 

Legumes not only appeal to taste buds but also contribute to our health. They are one of the most 
effective vegetative protein sources and have fibrous structure and besides these, they boost the immune 
system by means of the contents such as Ferro, zinc, magnesium minerals, B12 and E vitamin, thiamin, 
riboflavin, niacin and folic acid.    

Legumes are very important vegetative protein source for the whole World. Legumes production have 
expanded to World-wide and lentil production have intensified in America and Asian countries. In World 
lentil production, Canada was placed on the top with 3,2 million tons of production by 2016, and India 
and Turkey came after Canada with 1,1 million tons and 430 thousand tons of production, respectively. 
71% of World lentil production have been supplied from these three countries. In planting areas, Canada 
was placed on the top with 2,1 million hectares and India and Turkey came after Canada with 1,5 million 
hectares and 290 thousand hectares, respectively (FAO, 2018; Tagem, 2017). The red lentil planting areas 
have intensified in Southeastern Anatolia Region and green lentil planting areas have intensified in Central 
Anatolia Region.  

The aim of this study is to calculate in Turkey's self-sufficiency rate of lentil production and propose 
agriculture policies aimed at increasing lentil production and reducing foreign dependency by examining 
the present agricultural policies. 

There are few studies on the analysis of self-sufficiency in agricultural products in national and 
international literature. Cobanoglu et al (2003) examined the state of self-sufficiency in poultry in the EU. 
Demirbaş and Atış (2005), have demonstrated self-sufficiency in wheat in Turkey. Peşmen and Yardımcı 
(2008) have demonstrated the self-sufficiency rate in animal products in the EU. Bishwajit et. al (2013) 
studied the self-sufficiency in rice in South Asia. Abdikoğlu and Unakitan, (2015) examined self-sufficiency 
in vegetable oil in Turkey. Unakıtan (2016), analyzed the self-sufficiency of rice production in Turkey and 
made speculations of production and consumption for the coming periods.  
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Materials and Method 

The data used in this study were obtained from FAO (Food and Agriculture Organization) and TSI (Turkish 
Statistics Institution) database. The data of 1961-2013 years were obtained from FAO and the data after 
2013 were obtained from TSI.  

Lentil production, import and export data were used in order to calculate Turkey’s lentil self-sufficiency 
rate. The self-sufficiency ratio is the ratio of the production amount to consumption amount of a product. 
As the data of year-end stock were not obtained, these stocks was assumed as zero and constant. The 
self-sufficiency ratio was calculated using the following formula. 

Self-Sufficiency Ratio = Production / (Production + Import - Export) 

The consumption amount per capita was calculated by dividing the consumption amount to the total 
population.  

Results 

Red lentil production in Turkey composes 32% of total legume production and takes the second place 
after chickpea. When the planting areas of lentil production in Turkey were examined, it was observed 
that the planting areas rose rapidly and reached to 980 thousand hectare in 1988 (Figure 1). In the 
following years, the planting areas decreased and declined to 292 thousand hectare in 2017. The 
production amount in 1988 was 1 million tons and in the following years, the production amount declined 
to 430 thousand tons due to the decreasing planting areas.  

 

 

Figure 1. Harvested area and production 
 

Red lentil production is done in 92% of lentil production areas in Turkey (Figure 2). When the production 
amounts were examined, it was observed that the red lentil production changed between 350-400 
thousand tons in recent years and green lentil production changed between 20-30 thousand tons.  
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Figure 2. Sharing of the lentil 
  
The lentil production has decreased due to the decreasing planting areas and a different structure in 
foreign trade of lentil appears. Import within processing regime is discussed besides the import aimed at 
supplying production deficiency. The taste and quality of lentil in Turkey is higher due to the long sunshine 
duration. For this reason, it has a higher price market in World’s market. Besides, processing and 
packaging of the imported goods domestically add value to Turkey economy in terms of added-value.   

When the Figure 3 were examined, it was determined that the lentil import amount was nearly the 
production amount in recent years. The total lentil amount was 430 thousand tons and lentil import 
amount was 371 thousand tons in 2017. The lentil export was 292 thousand tons in the same year. The 
difference of 80 thousand tons must be considered.  

  

 

Figure 3. Production, export and import quantity 
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Red lentil import is 93% of Turkey’s lentil import. In recent years, red lentil import reached to 340 
thousand tons and green lentil import changed between 20-30 thousand tons (Figure 4). When the lentil 
export was examined, red lentil export reached to 250 thousand tons and green lentil export changed 
between 1,5-2 thousand tons. Raw red lentil is exported by processing and add value to Turkey economy.   

 

 

Figure 4. Foreign trade of lentil 
 
When the consumption amount per capita was examined, 12 kg of consumption occurred in 1986 and in 
recent years, 5-6 kg consumption per capita occurred. The consumption values per capita were calculated 
by total lentil production amount in Turkey, import and export amounts and population data.  

 

Figure 5. Per capita consumption 
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When import / export amount ratios were examined, it was observed that the import amount was not 
above the production amount in 2008. However, in recent years, this ratio was considered to be over 85% 
(Figure 6). The reason of this increase is not supplying the domestic demand and re-exporting by importing 
within domestic processing regime.  

 

Figure 6. Import / Production ratio 
 

When the self-sufficiency ratios of lentil production were examined, it was observed that the self-
sufficiency was provided from 1961 to 2007 but self-sufficiency was not provided beginning from 2008. 
The least deficient was observed in 2008 with the ratio of 52%. This meant that 52% of home demand was 
supplied with in-country production. The average self-sufficiency ratios of the last five years was 
calculated as 83%. Accordingly, 17% of the home demand was supplied by importation.  

 

 

Figure 7. Self-sufficiency ratio of lentil production 
 
 
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1
9

6
1

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

Import/Production

0

1

2

3

4

5

6

1
9

6
1

1
9

6
3

1
9

6
5

1
9

6
7

1
9

6
9

1
9

7
1

1
9

7
3

1
9

7
5

1
9

7
7

1
9

7
9

1
9

8
1

1
9

8
3

1
9

8
5

1
9

8
7

1
9

8
9

1
9

9
1

1
9

9
3

1
9

9
5

1
9

9
7

1
9

9
9

2
0

0
1

2
0

0
3

2
0

0
5

2
0

0
7

2
0

0
9

2
0

1
1

2
0

1
3

2
0

1
5

2
0

1
7

Self Sufficiency Ratio



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

358 
 

Conclusion 

In recent years, lentil planting areas have declined to 290 thousand hectare due to the decline in legume 
planting areas. The average lentil yield varied around 100 kg/da in the eighties, but it reached to 180 kg/da 
by means of efficient new kinds and it varied around 150 kg/da in the recent years. However, Turkey has 
an increasing population. For this reason, the developments in productivity could not meet the deficits in 
the planting areas and external dependence problem occurred. In recent years, 80-100 thousand tons of 
lentil deficit was considered in Turkey after subtracting the exported lentil amount processed within 
domestic processing regime. It was determined that Turkey could provide the self-sufficiency in lentil 
consumption until 2007 and could provide 83% of self-sufficiency after 2007.     

The most important factor of lentil production decrease is excluding the legumes from supporting content 
after 1994. The farmers who have marketing problems preferred the price guarantee crops. The subsidy 
amounts of the legumes were increased on the ratio of 100% in 2015 and thus the production amount 
increased in the last years. However, this is a short-term solution and the farmers will give up producing 
legumes when the subsidy amount decreases. The marketing problem should be disposed and guarantee 
of purchase should be re-given.    

Another important problem is the reduction of the agricultural areas in Turkey. The studies related with 
the restriction of 4 million hectare fallowing areas should be prioritized. Lentil and chickpea production 
should be included to the alternation in dry farming areas.  

The agricultural policies cause the self-sufficiency problem of lentil production. For this reason, within the 
rural development plans, the long term policies which will provide a developed life standard and sufficient 
income should be prioritized.  
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Özet:  Sakin Şehir, küreselleşmeye karşı sürdürülebilir, özgün ve adil kentsel gelişmeyi teşvik eden alternatif bir yaşam 
felsefesine sahiptir. Sakin Şehir bildirgesi, üye şehirler için gürültünün kesilmesi ve trafiğin azaltılması, yeşil alanların 
arttırılması, yerel çiftçilerin ve bu çiftçilerin ürünlerini satan mağazaların, pazarların ve lokantaların desteklenmesi, 
çevreyi koruyan teknolojilerin teşvik edilmesi, yerel estetik ve mutfak geleneklerinin korunması, misafirperverlik ve 
komşuluk ruhunun geliştirilmesi gibi çok sayıda taahhüt içermektedir. Sakin Şehir Hareketlerinin yerel ekonomilere 
önemli katkıda bulunduğu ve sürdürülebilir uygulamalara değer kattığı kabul edilmektedir. Sakin Şehir Hareketleri, 
kırsal alanlarda sürdürülebilir turizmin gelişiminin desteklenmesinde oldukça önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu 
çalışmada Sakin Şehir Hareketi kapsamında Türkiye’nin ilk Sakin Şehri olan İzmir’in Seferihisar ilçesinde uygulanan 
başlıca projeler incelenmiştir. Bu kapsamda, sosyo-ekonomik açıdan Sakin Şehir hareketinin yöresel katkıları 
araştırılmıştır. Çalışmanın birincil verileri, Seferihisar Belediye Başkanı ile yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeden 
sağlanmıştır. Yapılan analizlerde, Sakin Şehir Hareketinin sosyo-ekonomik açıdan Seferihisar’da olumlu değişiklikler 
yaptığı belirlenmiştir. Seferihisar halkının ise Sakin Şehir felsefesini tam anlamıyla benimsediği ve bu hareketi 
desteklediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sakin Şehir, Sosyo-Ekonomik Etki , Seferihisar 

A Research on the Socio-Economic Impact of Cittaslow Movements:  

The Case Study of Seferihisar District 

Abstract: Cittaslow has an alternative life philosophy encouraging the sustainable, original and fair urban 
development against the globalisation. The CittaSlow manifesto contains numerous pledges for the member cities, 
such as: cutting noise and reduce traffic; increasing green spaces; supporting local farmers and the shops, markets 
and restaurants that sell their produce; promoting technology that protects the environment; preserving local 
aesthetic and culinary traditions; and fostering a spirit of hospitality and neighbourliness. It is recognised that the 
Cittaslow Movements make a substantial contribution to local economies and add value to sustainable practices. 
Cittaslow Movements can contribute strongly to promoting sustainable tourism development in rural areas. In this 
study, the principal projects realized under the Cittaslow Movement in Seferihisar district which was the first cittaslow 
of Turkey were examined. In this context,  the contribution of cittaslow movement to local development was 
investigated. The primary data of the study were obtained from the face-to-face meeting with the Mayor of 
Seferihisar. The analysis showed that the Cittaslow Movement made positive changes in Seferihisar in terms of socio-
economic aspects. Besides, it was seen that the people of  Seferihisar fully adopted cittaslow philosophy  and 
supported this movement. 

Key Words: Cittaslow, Socio-Economic Impact, Seferihisar 

1. GİRİŞ  

Günümüzde “Yavaş Şehir” olarak da çevrilerek günlük dilde kullanılan “Sakin Şehir” hareketi günümüz hızlı 
modernleşmesine ve insanların tek tipleştirilerek bir tüketim kalıbı içine sokulmasına tepki olarak doğmuş 
kültürel nitelikli toplumsal bir harekettir. Hareketin temeli yaşam kalitesinin arttırılması felsefesine 
dayanmaktadır. Yaşamın her alanında, yaptığımız faaliyetlerin keyfini çıkarmak, bir zaman kısıtlaması 
içinde olmamak anlamı taşımaktadır. Küreselleşme ve kapitalizmin dayattığı “hız” işte, yolda, okulda, 
yemekte her alanda karşımıza çıkmaktadır. Yavaş hareketi insanlar üzerinde bu konuda bir farkındalık 
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yaratarak, her şeye gerektiği kadar vakit ayırmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Ünüvar ve Sezgin, 
2012:107-108; Şahin ve Kutlu, 2014:56). Küreselleşme ve kentleşmeye karşı bireylerin özgün kimliklerini 
kaybetmemeleri, yerel tarihin ve kültürel özelliklerin korunarak sürdürebilirliğin amaçlandığı, yerel 
kalkınma ve gelişmenin sağlandığı, insanların birbirleriyle ve toplumla uyum içerisinde kaliteli bir yaşam 
standardına sahip olmalarını kendisine ilke olarak edinmiştir. 

Küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan üretimin ve tüketimin hızla artması, yeryüzündeki kaynakların 
tükenme tehlikesi ve yerel kimliğin zarar görmesine karşılık olarak bireylerin bugünkü ve gelecekteki 
yaşamlarının kalitesini arttırmaya odaklı yaşam tarzının oluşturulması amacıyla 1999 yılında İtalyancada 
citta (şehir) ve İngilizcedeki slow (yavaş) kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Sakin Şehir 
geleneksel yemek kültürünün devamını sağlamak amacıyla ortaya çıkan Slowfood (yavaş yemek) akımının 
devamı niteliğindeki bir yerel kalkınma modelidir. 

Sakin Şehir hareketinin temel amacı yerel toplulukların ve yerel yöneticilerin eko gastronomi felsefesini 
günlük hayata uygulamalarını yaygınlaştırarak Slowfood felsefesini kentsel boyuta taşımaktır. Birliğe 
katılan her kent Sakin Şehir Birliği ile imzaladığı sözleşmede Slowfood hareketinin değerlerini 
benimsemeyi, uygulamalarını her alanda desteklemeyi ve tanıtmayı kabul etmektedir (Çerçi, 2013:88).  

Sakin Şehir hareketi 1999 yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin vizyonu 
doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Paolo Saturnini yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla kentlerin kendilerini 
değerlendirmelerini ve farklı bir kalkınma modeli ortaya koymaları fikrini ulusal boyuta taşımıştır. İdealleri 
kısa zamanda Bra (Francesco Guida), Orvieto (Stefano Cimicchi) ve Positano (Domenico Marrone) belediye 
başkanları ve Slow Food başkanı Carlo Petrini tarafından benimsenmiştir. Günümüzde 30 ülkede 208 
üyeye yayılan Cittaslow hareketinin amacı Slowfood felsefesini kentsel boyuta taşımaktır (Cittaslow 
Türkiye, 2017a).  

1986 yılında Roma’da (İtalya) “fastfood” (hızlı yemek) ve onun insanlar üzerindeki olumsuz etkilerine tepki 
olarak başlatılan “Slowfood” (yavaş yemek) hareketi, 1999 yılında yine merkezi İtalya olan küreselleşen 
dünyanın ortaya çıkardığı “tek tip insana” karşı başlatılan Cittàslow ya da “slowcity” (sakin şehir) hareketi 
ile güç kazanmıştır. 1989 yılında on beş ülke delegesi ile Paris’te uluslararası bir platforma yayılan yavaş 
yemek hareketi için 1990 yılında Venedik’de (İtalya) ilk uluslararası yemek kongresi düzenlenmiştir. 1992 
yılında Königstein’da (Almanya), 1993’te İsviçre’de yavaş yemek hareketi başlamış, 1996 yılında ise 
İtalya’nın Bra şehri hareketin merkezi olmuş ve yavaş yemek hareketinin resmiyet kazanması sağlanmıştır. 
Bu harekete göre gıdalar yerli, taze ve mevsiminde olgunlaşmış olmalıdır. Yiyeceklerin üretildikleri yer ile 
tüketildikleri yerin aynı olması ambalaj ile taşıma sorunundan kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmakta, aynı 
zamanda da ürünün üretim şartlarının da bilinmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede geleneksel üretim 
yöntemleri ile tür ve çeşitlilik de korunmaktadır (Günerhan vd., 2010:33; Hocaoğlu, 2012:350). 

Türkiye’de 14 sertifikalı Sakin Şehir bulunmaktadır. İlk öncüsü 28 Kasım 2009 tarihinde dahil olan İzmir’in 
Seferihisar ilçesidir. Bu akım sadece Seferihisar ile kalmamıştır. İleriki yıllarda Aydın Yenipazar, Muğla 
Akyaka, Çanakkale Gökçeada, Kırklareli Vize, Isparta Yalvaç, Sakarya Taraklı, Ordu Perşembe, Şanlıurfa 
Halfeti, Artvin Şavşat, Erzurum Uzundere, Bolu Göynük, Isparta Eğirdir ve Sinop Gerze de dahil olmuştur. 

Türkiye’de bugüne kadar sakin şehir hareketini çeşitli açılardan inceleyen sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. 
Bu kapsamda; Sakin Şehir hareketini kırsal turizme etkisi yönünden değerlendiren (Ongun vd., 2017), bu 
hareketin kentteki nüfus ve göç hareketlerine etkisini inceleyen (Pajo, 2017), sakin şehirlerdeki yerel 
halkın yeryüzü pazarlarına (Earth Market) bakış açısını ele alan (Eşitti ve Demir Harputluluoğlu, 2015), 
sakin şehirlerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koyan (Günlü Küçükaltan ve Pirnar, 2016), 
markalaşmada sakin şehirlerin etkisini inceleyen (Korkmaz vd., 2014), sakin şehirlerde yürütülen projelerin 
başarı durumunu analiz eden (Coşkun Hepcan vd., 2011), kültürel mirasın korunması üzerinde sakin 
şehirlerin etkisini değerlendiren (Karatosun ve Çakar, 2017), sakin şehirlerin sürdürülebilir kalkınmaya 
etkisini analiz eden (Yalçın ve Yalçın 2013) bazı çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte, sakin şehir 
ünvanının bölgelere getirdiği sosyal ve ekonomik etkinin yeteri kadar incelenmediği görülmektedir. 
Seferihisar ilçesi örneğinin ele alındığı bu çalışma ile söz konusu boşluğun giderileceği ve Türkiye’deki sakin 
şehir hareketlerine yön vermesi açısından karar vericilere bir rehberlik sağlayacağı öngörülmektedir. 
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Bu çalışmada esas olarak Sakin Şehir felsefesinin incelenmesi ve sakin şehir hareketlerinin bölgeler 
üzerindeki sosyo-ekonomik etkisinin İzmir’in Seferihisar ilçesi örneği ile ortaya konulması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Çalışmanın ikincil verilerini ulusal ve uluslararası veritabanları, belediyelerin web sayfaları ve konu ile ilgili 
daha önce yapılmış çalışmalar oluşturmaktadır. Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER ile yapılan 
yüz yüze röportaj ise çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Röportajda açık uçlu sorular 
sorulmuştur. Daha sonra röportajda elde edilen cevaplar Sakin Şehir Hareketi’nin Seferihisar’a olan sosyo-
ekonomik etkisi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bununla birlikte ilgili kaynaklardan Seferihisar hakkında 
elde edilen bilgiler derlenerek araştırma bulgularında sunulmuştur. 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Seferihisar Genel Özellikleri 

Seferihisar, Ege Bölgesi’nde yer alan İzmir’in 30 ilçesinden biridir. Cumhuriyet öncesinde, 1884 yılında ilçe 
olan Seferihisar’ın il merkezine uzaklığı 45 km olup kuzeyde Urla ve Güzelbahçe, doğuda Menderes ile 
çevrilidir. İlçenin batısının ve güneyinin Ege Denizi’ne kıyısı olmakla birlikte ilçe merkezi denizden 5 km 
içeride bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 386 km²’dir. Seferihisar 49,5 km’lik sahil şeridiyle Türkiye’nin en 
uzun sahil şeridine sahip ilçesi durumundadır. Seferihisar’ın 12 mahallesi ve 8 köyü bulunmaktadır. 
Seferihisar'ın tarihi, Teos antik şehriyle birlikte 3000 yıl gerilere gitmektedir (T.C. İzmir Valiliği, 2012).  
    

İlçe ekonomisi önemli ölçüde tarıma ve özellikle Satsuma mandalina, sebzecilik ve zeytinciliğe dayalıdır. 
İlçede son yıllarda süs bitkileri ağırlıklı olmak üzere seracılık faaliyeti ve şaraba yönelik üzüm üretimi 
artmakta olup, halkın %80’i tarımla uğraşmaktadır (Tunçer ve Olgun, 2017:55). 

Seferihisar’da Sakin Şehir üyeliğinden sonraki süreçte, organik tarım alanında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
2008 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı projede, Orhanlı Köyü pilot bölge olarak seçilmiştir. 
Seferihisar’da 2015 yılı itibariyle organik tarım faaliyeti gösteren tesis sayısı 4’tür. Seferihisar Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla bölgede organik tarım ve iyi tarım uygulamaları 
yaygınlaşmaktadır. 2015 yılı verilerine göre, 250 ailenin sertifikalı olarak organik tarım yaptığı 
Seferihisar’da 140 aile de iyi tarım uygulaması ile üretim gerçekleştirilmektedir (Seferihisar Belediyesi, 
2017a; Tunçer ve Olgun, 2017:55). 

3.2. Seferihisar’da Sakin Şehir Hareketine Genel Bir Bakış 

Seferihisar, Aralık 2009 yılında üye olunmasıyla birlikte Türkiye’nin Sakin Şehir başkenti olmuştur. 
Böylelikle dünyada 121. Sakin Şehir olma unvanını elde etmiştir. Üyelikle birlikte ilçeye olan ilgi artmış ve 
yerel üreticilere teşviklerde bulunarak ekonomiye büyük bir katkı sağlamıştır. Aynı zamanda kadınların da 
hem sosyalleşmesi hem de ekonomiye katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Belediyenin “yavaş felsefesini” 
benimsemesi ve gerçekleştirdiği projeler Seferihisar’ı bu alanda örnek bir belediye haline getirmiştir. 

Peyzajda yöresel hoş kokulu bitkilerin kullanılması, güneş enerjili sokak aydınlatma elemanları, karbon 
salınımının hesaplanması, kompost tesisi ve güneş enerjisi santrali yapımı gibi projeler Seferihisar’ın 
vizyoner projeleri arasında yer almaktadır. Yerel yemekler keşfedilmekte, yerli tohumlar korunmakta, 
organik tarım desteklenmekte, üreticinin ürünlerini aracısız satabileceği üretici pazarları kurulmaktadır. 
Teos antik kentinde kazılar tekrar başlatılmıştır. Sığacık kalesi sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla eski 
güzelliğine kavuşturulmuştur. Seferihisar’ın yerel özelliklerine sahip çıkması insanların bu konudaki 
farkındalığını arttırmakta ve tabandan tavana yayılan sürdürülebilir bir hareket haline gelmektedir. 
Seferihisar’daki bu değişim ulusal ve uluslararası platformlarda, medyada büyük ilgi uyandırmaktadır 
(Cittaslow Türkiye, 2017a). 
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3.3. Sakin Şehir Hareketi’nin Seferihisar’a Olan Sosyo-Ekonomik Etkisi 

Sakin Şehir hareketinin Seferihisar ilçesi açısından değerlendirilmesi için bu hareketi en yakından takip 
eden Seferihisar Belediye Başkanı Sayın Tunç SOYER ile röportaj gerçekleştirilmiştir. Çalışmada röportaj ile 
elde edilen cevaplar Sakin Şehir Hareketi’nin Seferihisar’a olan sosyo-ekonomik etkisi çerçevesinde 
değerlendirilmiştir. Bu cevaplar doğrultusunda Sakin Şehir hareketinin sosyo-ekonomik etkilerini aşağıda 
alt başlıklar halinde özetlemek mümkündür. 

• Ulusal ve uluslararası tanınırlık sağlandı.   

• Seferihisar'ın marka gücü oluştu. 

• Sakin Şehir çerçevesinde kurulan üretici pazarına halkın ilgisi arttı. 

• Kadın girişimciliğe yönelik projelerin sayısı arttı. 

• Yeni yerel projelere daha fazla destek sağlandı. 

• Yerel ürünlere ilgi arttı, tarımsal üreticilere ve dolayısıyla kırsal kalkınmaya olumlu etkisi oldu. 

• Yerel turizm canlandı. 

• Yörede yaşayan ve yöreye ziyaret için gelen insanlarda Sakin Şehir hareketine ilgi düzeyi oldukça 
arttı. 

Sakin Şehir, ilçenin yerel üreticilerle ve tüketicilerle birlikte kalkınmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede en 
çok öne çıkan konu yerel üretimin desteklenerek kırsal kalkınmanın sağlanmasıdır. 

Sakin Şehir faaliyeti, Seferihisar'ın kalkınması için bir yol haritası sunmuştur ve Seferihisar’ın ulusal ve 
uluslararası tanınırlığını sağlayarak ilçenin marka gücünü oluşturmuştur. Bu faaliyetin ilçeye sağladığı 
avantajları yakından hisseden halk bu hareketi sahiplenmiştir. 

Sakin Şehir kavramı şehri hiç bilmeyenler için bile olumlu bir imaj oluşturmaktadır. Bu imaj insanlarda 
doğaya yakın olma isteği uyandırırken, Seferihisar'ı ziyaret etmeye yönelik ilgiyi de arttırmaktadır. 
Özellikle; balıkçı restoranlarını, pansiyonları ve restorasyonu yapılmış bir kaleyi barındıran sahil kasabası 
olan Sığacık’ta kurulan üretici pazarı yoğun ilgi görmektedir. Bununla birlikte ilçe dışından gelenlerin üretici 
pazarlarına karşı artan ilgisi Seferihisar turizmini canlandırmaktadır. 

Seferihisar’da kadınlara yönelik projelere ağırlık verilmektedir. Çünkü bu şehirde Sakin Şehir faaliyetini 
yaygınlaştıranlar büyük oranda kadınlardır. İlk kadın kooperatifi, Sefertası Lokantası ve Seferipazar gibi 
birçok projeye öncelikle kadınlarla başlandığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programından bu kapsamda 
hibe alındığı belirtilmektedir. 

Sakin Şehir hareketi kapsamında Seferihisar’da uygulanan başlıca projeler aşağıda belirtilmiştir: 

Üretici Pazarları: Geleneksel üretimi desteklemek ve güvenilir gıdaya ulaşabilmek amacıyla Seferihisar 
ilçesinde her hafta köy pazarı kurulmaktadır. 

Seferikart: SeferiKart tüm Seferihisarlı vatandaşların kimlik kartı olarak kullanabileceği gibi çeşitli ayrıcalık 
ve indirim fırsatları da yaratmaktadır. Ayrıca sosyal sorumluluk gereği sahip çıkılması gereken ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar, bu kartla gerçekten ihtiyaç duydukları mal ve hizmete ulaşabilmektedirler (Seferihisar 
Belediyesi, 2017a). 

Seferihisarlılar Buluşması: Seferihisar’ın toplumsal uyumunu arttırmak ve farklı kültürleri kaynaştırmak 
için her sene Seferihisarlılar Buluşması düzenlenmektedir. Seferihisar’a göçle gelen Tokatlılar, Ahıska 
Türkler, Doğu ve Güneydoğulular ve Karadenizliler gibi sosyo-kültürel gruplar bu şenlikte kendi kültürlerini 
tanıtmakta, yörelerinin müziklerini ziyaretçilerle paylaşmaktadır. 
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Doğa Okulu: Seferihisar Doğa Okulu, doğayı incitmeden yaşamayı felsefe haline getirmiş toplumlardan 
örnek alınarak daha sürdürülebilir bir doğanın mümkün olabileceğini göstermeyi amaçlayan bir faaliyettir. 
Bu okul hazır bilgilerin tüketildiği bir mekân değil, yeni bilgilerin üretildiği bir öğrenme yeridir. 

Sığacık Kaleiçi Sokak Sağlıklaştırma Projesi: Seferihisar’ın turizm odağı olan Sığacık’ta Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteğiyle Kaleiçi Sokak yenileme, altyapı ve evlerin cephelerinin yenilenmesi çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

E-Belediye: Seferihisar vatandaşlarının hizmetlerden daha kolay yararlanması için e-belediye sistemi 
kurulmuştur. Şehir sakinleri çevre temizlik ve emlak vergilerini internet üzerinden yatırabilmektedir ve 
dilekçelerini internet sitesi üzerinden takip edebilmektedir. 

Tohum Takas Şenliği: Yürürlükteki Tohumculuk Kanunu ile yerel tohumların satışı yasaklanmasından 
dolayı yerli tohumların çeşitliliğini korumak, yok olmalarını engellemek için Tohum Takas Şenlikleri 
düzenlenmektedir (Seferihisar Belediyesi, 2017d). 

Can Yücel Tohum Merkezi: Tohum takas şenlikleri ile elde edilen tohumlar Can Yücel Tohum merkezinde 
saklanıp, fide haline getirilmektedir. Anadolu’nun yerli tohumlarının kullanıldığı fideler isteyenlere ücretsiz 
verilmektedir. 

Mandalina Üreticisini Destekleme: İlçede yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve istihdamın artışı kapsamında 
Seferihisar’ın yerel ürünü olan satsuma cinsi mandalinanın değerinin ve pazarlama gücünün artırılması 
amacıyla Mandalina İşleme ve Paketleme Tesisi kurulmuştur. Bu tesis daha sonra Seferihisar Belediyesi 
öncülüğünde Seferihisarlı üreticilerle birlikte kurulan Mandalina Üretici Birliği’ne devredilmiştir. 

Teos Antik Kenti Kazısı: Bir tarihsel hazine Teos’ta, Seferihisar Belediyesi’nin girişimleriyle, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından atanan kazı başkanı çalışmalara başlamıştır. Dünyanın en büyük Dionysos 
Tapınağı, agora, tiyatro, odeon, surlar ve liman kalıntılarını bünyesinde bulunduran Teos, aynı zamanda 
dönemin yaşadığı sanatçıların kenti olarak bilinmektedir. 

Sığacık Peyzaj Tasarım Projesi: Seferihisar Turizm Alt Yapı Hizmet Birliği yürütücülüğü ile İzmir Kalkınma 
Ajansı “Turizm ve Çevre” Mali Destek Programı çerçevesinde Sığacık Peyzaj Tasarım Projesi, Seferihisar 
Kaymakamlığı, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Turizm Alt Yapı Birliği işbirliği ile Ağustos 2011’de 
tamamlanmıştır (Seferihisar Belediyesi, 2017c). 

Organik Tarımın Geliştirilmesi: Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi önderliğinde Seferihisar Belediyesi ile 
birlikte gerçekleştirilen ve İzmir Kalkınma ajansının desteklediği Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi ile İzmir 
ilinde ‘İyi Tarım Uygulamalarının’ yaygınlaşmasını hedefleyerek İzmir’de sürdürülebilir tarımsal üretimin 
uygulama alanlarının arttırılmasına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Tarladan Sofraya İyi Tarım Projesi 
kapsamında 140 üretici sürdürülebilir üretim yöntemlerinden birisi olan İyi Tarım Uygulamaları ile tanışmış 
bu konuda geniş bilgi edinmiştir. 

Kadın Emeği Evleri: Eğitim ve ekonomik yetersizliği nedeniyle aile bireylerine ekonomik anlamda bağımlı 
yaşamak zorunda kalan kadınların, öncelikle meslek edindirme çalışmalarından yararlandırılması sonucu 
topluma kazandırılmalarını, iş olanakların artırılmasını, gelir düzeylerini yükseltilmesini ve güç koşullarda 
yaşayan dezavantajlı grup ve bireylerin (işsiz gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kimsesizler) yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesini, çağdaş ve aydınlık toplum oluşturulmasını amaçlayan Kadın Emeği Evlerinin 
ilki 8 Mart 2010 tarihinde Ulamış Mahallesinde, ikincisi 17 Haziran 2010 tarihinde Atatürk Mahallesi 
Doğanbey Eski Köyde açılmıştır (Seferihisar Belediyesi, 2017b). 
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Seferihisar’da Sürdürülebilir Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi: Yerel üretimi desteklemek amacıyla 
balıkçılık sektörünü güçlendirmek ve AB standartlarına çıkarmak için bir AB projesi gerçekleştirilmiştir. 200 
Bin Euro bütçeli proje Avrupa Birliği projesi kapsamında Seferihisar balıkçı kooperatiflerinin üretim ve 
pazarlama standartları, İtalyan ortakların deneyimleri sayesinde Avrupa Birliği standartlarına yükseltilerek, 
üretim ve pazarlama kapasitelerinin artması ve Seferihisar’da sürdürülebilir balıkçılık yapılmaya 
başlanması hedeflenmiştir.  

Sefertası Lokantası: Sakin Şehir örgütlenmesinin en önemli kriterlerinden biri olan Slowfood ve yöresel 
lezzetlerin ön plana çıkarılması kapsamında Seferihisar Belediyesi’nin öncülüğünde sadece yöresel 
yemeklerin satıldığı Sefertası Lokantası açılmıştır. Geleneksel yemek kültürünü turizm amaçlı bölgeyi 
ziyaret eden misafirlere tanıtmayı amaçlayan Sefertası Lokantası daha sonrasında ise kapanmıştır ve Nüfus 
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

Okul Bahçeleri: Seferihisar’da ‘Okullarda Sebze Bahçeleri Projesi’ çerçevesinde okullarda oluşturulan 
bahçelerde öğrenciler sebze yetiştirmektedirler. Çocukların yetiştirdikleri sebzeleri satarak harçlıklarını 
çıkarmaları ve doğayla buluşmaları sağlanmıştır. 

Bisiklet Garajları: Seferihisar Park Kafe ve Sığacık Düz Alan’da oluşturulan bisiklet duraklarında, 
‘Seferihisarlı Kartı’ sahipleri bisikletleri ücretsiz olarak kullanmaktadırlar. Sakin Şehir ‘Güvenli Ulaşım ve 
Trafik İçin Planlar’ ve ‘Bisiklet Yolları’ kriteri kapsamında bisiklet yolları oluşturulmuş ve birçok gelişmiş 
şehirde örnekleri olduğu gibi Seferihisar’da da bisiklet garajları oluşturularak bisiklet kullanımının 
arttırılması hedeflenmiştir. Trafiğe kapatılacak yollarda daha güvenli ve sağlıklı ulaşım bisikletlerle 
sağlanmaktadır. 

Görüntü Kirliliğinin Azaltılması: Görüntü kirliliği oluşturan alışkanlıkların ve oturmuş yapının değişebilmesi 
için etap etap ilerleyecek bir çalışma öngörülmüştür. İlk aşamada Seferihisarlı ve İzmirli ressam ve 
mimarlarla birçok toplantı yapılmış ve çalışmaların başlaması için pilot bölge seçilen Seferihisar 
merkezinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Esnaf tek tip tabela 
kullanmaları için teşvik edilmiş, cadde üzerindeki balkonlara sardunya saksıları yerleştirilmiştir. Güneş 
enerjili aydınlatma elemanlarının kullanıldığı caddede kaldırımlar genişletilmiş ve trafik azaltılmıştır 
(Cittaslow Türkiye, 2017a.) 

4. SONUÇ 

Dünya’da ve Türkiye’de hızla yayılmakta olan Sakin Şehir akımının etkileri oldukça büyüktür. Bireylerin 
yaşamını her türlü etkileyen bu akım günlük yaşamda koşuşturmaya ve sağlıksız beslenmeye tam 
anlamıyla karşı çıkarak gerek sosyal gerekse ekonomik açıdan birçok fayda sağlamıştır. Sakin şehir 
hareketi; bireylerin organik tüketimini arttırmış, kültürel değerlerinin korunmasına katkıda bulunmuş ve 
turizm açısından potansiyeli yüksek olan ilçelerin  marka değeri elde etmesine fırsat oluşturmuştur.       

Türkiye’nin ilk Sakin Şehri Seferihisar’ın sosyal ve ekonomik olarak incelemesi yapıldığında önemli 
değişikliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Bireylerin toplum ile iç içe olduğu, hayatın hızlı ve koşuşturmalı 
yaşamı yerine daha sağlıklı bir yaşamın tercih edildiği, yaşam standartlarının yükseldiği, organik tüketimin 
arttırıldığı, kadınların hem sosyal yaşamlarında hem de ekonomide aktif olduğu, çocukların küçük yaşlarda 
doğa ile iç içe büyütülerek geleceğe daha sevgi dolu ve bilinçli bireyler olarak hazırlandığı, farklılıkları ile 
kent yaşamının gürültü ve hızından bunalan bireylerin etkisiyle turizmin git gide geliştiği bir ilçe haline 
geldiği görülmektedir. Aynı zamanda yapılan projeler ile Seferihisar’ın birçok ilçeye hem örnek olduğu, 
hem de Türkiye’de Sakin Şehir akımının daha da yaygınlaşmasına katkıda bulunduğu saptanmıştır. 
Seferihisar halkının ise ilçeye marka değeri katması ve sürdürebilir kalkınmayı hedef edinmesi gibi başlıca 
nedenlerle sakin şehir felsefesini tam anlamıyla benimsediği ve bu akımı desteklediği vurgulanmaktadır.  
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Yapılan görüşmeler neticesinde Seferihisar ilçesinin Sakin Şehir akımına katılmasıyla birlikte hedeflerini 
büyük ölçüde gerçekleştirdiği görülmektedir. Toplumun bu akıma kolaylıkla uyum sağladığı ve her yönden 
yararlandığı anlaşılmaktadır. Ancak tahmin edilenin çok üstünde bir sayıda insanın yerleşmek için ilçeye 
gelmeye başlaması, Sakin Şehir Hareketi ile birlikte ünü artan Seferihisar’ın mücadele etmesi gereken 
önemli konulardan birisidir. Bunun önüne geçmek amacıyla bazı çalışmalar yapılması gerekmektedir. 
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Özet: Neo-liberal politikaların genel anlamda kamu yönetimini özel de ise kentler üzerinde çok önemli etkileri 
olmuştur. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile başlayan ve yeni kamu işletmeciliği anlayışıyla devam eden kuramsal 
yaklaşımların özellikle merkezi yönetimlerin özellikle ekonomik anlamda zayıflamasının da etkisiyle kentsel ve bölgesel 
kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli mali olanakların küresel sermayeden sağlanması zorunluluğu doğmuştur. Bu 
da özellikle kentler arasında, kentler ve bölgeler arasında ve bölgeler arasında bir rekabet doğmasına neden olmuştur. 
Bu rekabet süreci esnasında özellikle kentlerin bir markalaşma çabası içerisine girdikleri ve marka kent örneklerinin 
ön plana çıkmaya ve teşvik edilmeye başladıklarını gözlemlemekteyiz. 

Marka olma ya da markalaşma kavramı özellikle özel sektör uygulamalarında rekabet edebilirliğin ön koşulu olarak 
kullanılmaktadır. Markalaşma yalnızca rekabet edebilirlik açısından değil aynı zamanda sürdürülebilirlik açısından da 
gereklidir. Kentlerin mevcut durumunun sürdürülebilmesi ancak mevcut şartlarda dengeli ve sağlıklı bir yapıya sahip 
olmaları ile mümkündür.  

Marka oluşturmak için ya yeni bir ürün/hizmet fikrinin zihninizde var olması, var olan bu fikrin nasıl 
yapılandırılacağının, geliştirileceğinin ve sunulacağının planlanması gerekmektedir ya da var olan ürün/hizmet değer 
sunumlarınızın belli bir stratejik plan doğrultusunda yapılandırılması, konumlandırılması gerekmektedir. 

Marka olmak için 1. iyi bir iş planı 2. uzun vadeli strateji ve 3. bilinçli ve inanan bir ekip gerekmektedir.  Bilgiyi doğru 
kaynaklardan alıp, mevcut kaynaklar da doğru yerde kullanılmalı. Araştırmak yaparak doğru adımlar atılmalı, 
profesyonel kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Markalaşmak demek reklam yapmak değildir.  

Marka kent oluşturma çabalarını işte tam da bu yapı üzerinden değerlendirmek gerekmektedir. Bir taraftan dışarıdaki 
yatırımcıların memnuniyet taleplerini karşılamak; öte yandan ise içerideki kenttaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
yapı oluşturmak. Başlangıçta birbirlerini tamamlayıcı iki taraf olarak görünse de orta ve uzun vadeli bir bakış açısında 
çatışan pek çok yönlerinin olduğu ortaya çıkacaktır. Bu nedenle marka kent oluşturma sürecinde şu aşamaların 
varlığına ve uygulamasına dikkat etmek gerekmektedir: 

1) Kent hakkında niteliksel araştırma yapmak 

2) Öngörülen hedefleri gerçekleştirmek, 

3) Kentin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek ve üstünde durmak, 

4) Kentin kamu ile ilişkisini tanımlamak,  

5) En iyi sonucu almak için odaklanılmış bir markalama stratejisi hazırlamak, gerekmektedir. 

Bu çalışmada Türkiye’de son dönemlerde giderek popüler hale gelen Marka kent ve markalaşma çabalarının yerel 
kalkınma üzerindeki etkileri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Kalkınma, Marka Kentler, Markalaşma, Kentler ve Kentsel Rekabet.  

Local Development and Branding 

Abstract: Neo-liberal policies have had very significant effects on public administration in general and on cities in 
particular. In order to ensure urban and regional development, the necessity of providing financial means from global 
capital has arisen, especially with the effect of the weakening central administrations particularly in economic sense. 
This has started with the effect of the new public administration mentality and with the effect of ongoing theoretic 
approaches on public management. This has led to competition, especially among cities, between cities and regions, 
and among regions. During this competition process, we are observing that especially cities have entered into a 
branding struggle, that brand city examples have come to the forefront, and that they have been encouraged.  
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The concept of becoming a brand or branding has been used a prerequisite for competitiveness, particularly in private 
sector applications. Branding is not only necessary in terms of competitiveness but in terms of sustainability as well. 
The current situation of cities can be sustained only if they have a balanced and healthy structure under existing 
conditions.  

In order to create a brand, a new product/service idea must exist in your mind, It is necessary how to design, develop 
and present this existing idea or it is necessary to construct and locate your existing service delivery/presentation of 
product in accordance with a certain strategic plan.  

In order to be a brand 1.a good business plan 2. long term strategy 3. A conscious and believing team is needed. It is 
essential that information is taken from the right resources and that the present resources should be used in the right 
places. Correct steps should be taken by carrying out research, consultancy services should be obtained from 
professional persons and institutions. Branding does not mean advertising.  

It is necessary to evaluate the efforts of building a brand city over this structure. On one hand, meeting the satisfaction 
demands of investors who are out of cities, on the other hand designing a structure that meets the needs of 
compatriots who reside in the same cities. At first they seem to be the complementary of both sides, but from the 
medium and long term perspective it will be revealed that they have many conflicting aspects. To this end, it is 
necessary to pay attention to the existence and application of the following steps in the process of creating brand 
city.  

1. To conduct qualitative research on the city 

2. To realize the foreseen objectives 

3. To determine the strengths and weaknesses of the city and to emphasize them 

4. To define city’s relation with the public 

5. It is necessary to prepare a focused branding strategy to receive the best result 

In this study, the efforts for the brand city and branding, which have been recently getting increasingly popular in 
Turkey, on the impacts of local development will be examined.  

Key Words: Local Development, Brand Cities, Branding, Cities and Urban Competition 

GİRİŞ  

Kamu yönetiminde aşırı merkeziyetçi anlayış özellikle refah devleti dönemlerinde belirli bir biçimde baskın 
olmuştur. Özellikle sanayii devrimi sonrasında merkezi yönetimin elindeki yüksek gelir birikimleri bu 
yönetimlerin hemen her alanda görevleri üstlenmesine ve yetkide tekelcilik anlayışının zirve yapmasına 
neden olmuştur. Buna bir de özellikle sanayii devriminin ilk dönemlerindeki duruma yönelik son derece 
karamsar bir gelecek portresi çizen Marksist düşüncenin etkisi de katkıda bulunmuştur. Doğal olarak bu 
süreçte merkezi yönetimin başta sosyal harcamalar olmak üzere giderek büyüyen bütçe harcamalarına 
şahit olunmuştur. Ancak yirminci yüzyılın başlarından itibaren giderek artan ekonomik krizler merkezi 
yönetim gelirlerine büyük sekte vurmuştur. Bunun sonucu olarak da merkezi yönetimlerin ciddi bütçe 
kısıtlamalarına girdikleri görülmektedir. Bu da ulusal devletlerin içerisinde merkezin gücünü önemli ölçüde 
zayıflatmıştır. Ancak bu süreç sadece merkezin güç ve eksen kaymasına uğramasıyla sonuçlanmamıştır. 
Çok uzun süredir merkeze sırtını dayamış ve o şekilde ayakta kalmış ve bu nedenle de atalet içerisinde 
olan yerel yapılar da ciddi bir krizle karşı karşıya kalmışlardır. 

Paranın el değiştirmesi ulus devletler ve onlar tarafından kurgulanan uluslararası kredi kuruluşlarının yerini 
çok uluslu küresel şirketlerin ve kredi kuruluşlarının almasına neden olmuştur. Küreselleşme özellikle 
dördüncü aşamasında olduğumuzun kabul edildiği bu son çeyrekte küresel şirketlerin etkisini daha da 
büyütmüştür. Küreselleşmenin de etkisiyle yönetim anlayışında da güçlü değişimler yaşanmaya 
başlamıştır. 1970’li yıllarda önce Yeni Kamu Yönetimi düşüncesi arkasından da Yeni Kamu İşletmeciliği 
düşüncesi kamu yönetimi anlayışını işletme yönetimi anlayışına yaklaştırmıştır. Bunun sonucu olarak kamu 
yönetimi işletme yönetiminden çok sayıda yönetim tekniğini alarak uygulamaya sokmuştur. Toplam kalite 
yönetimi, stratejik yönetim, hedeflerle yönetim, sıfır tabanlı bütçeleme ağ tipi örgütlenme, hedeflerle 
yönetim vb bu süreçte uygulamaya sokulan yönetim tekniklerinden bazılarıdır.  
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Küreselleşmenin etkisiyle bugün dünya artık tek bir Pazar haline gelmiştir. Bu da artık her kentin, her 
bölgenin ya da her ülkenin diğerleriyle rekabet içerisine girmesi; mevcut tüketicileri, turistleri, 
yatırımcıları, öğrencileri, girişimcileri ve uluslararası spor ve kültürel olayları paylaşması ve diğer ülkelerin 
vatandaşlarının ve hükümetlerinin ve uluslararası medyanın ilgisini çekmesi ve saygısını kazanması 
gerekliliği anlamına gelmektedir.  

Böyle yoğun ve kalabalık bir pazar yerinde insanların ve örgütlerin büyük çoğunluğunun diğer yerlerde 
neler olduğunu öğrenmek için pek bir vakti kalmamaktadır. Hepimiz modern dünyanın karmaşıklığı 
yüzünden birkaç basit klişe ile varlığımızı devam ettiriyoruz ve kabul etsek de etmesek de bunlar düşünce 
yapımızı doğrudan etkilemektedirler. Örneğin stil deyince Paris, teknoloji deyince Japonya, zenginlik ve 
hassasiyet deyince İsviçre, futbol ve samba deyince Rio De Janeiro, iyi bir yaşam deyince Toskana, 
yoksulluk, yolsuzluk, savaş, hastalık ve açlık deyince de Afrika ülkelerinin çoğu akla gelmektedir. Çoğumuz 
kendimiz ve ülkemizle ilgilenmek konusunda o kadar meşgulüz ki dünyanın geri kalan ülkeleri ve geri kalan 
7 milyar insanla ilgilenecek vakit bulamamaktayız.  

Literatürde şöyle bir benzetme sıklıkla kullanılmaktadır: “Bir kitabı okumaya vaktiniz yoksa şayet, 
kapağına bakarak değerlendirme yaparsınız” (Anholt, 2007: 1). Bu tür basmakalıp anlayışlar ya da sözler 
olumlu ya da olumsuz, doğru ya da yanlış fark etmeksizin diğer yerlere, insanlara ve ürünlere olan bakış 
açımızı doğrudan etkilemektedirler. İlk bakışta doğru olmayan bir bakış açısı olarak görülmekle birlikte 
yerine konabilecek bir almaşık da pek görünmemektedir. Ülkelerin bu noktada dünyanın geri kalan 
yörelerindeki insanları bu basit anlayışın ötesine geçmeye ve o ülkeye ilişkin gerçekleri görmeye ikna 
etmesi hiç de kolay değildir.  

Bugün kimi gelişmekte olan ülkeler hak ettikleri yatırım, ziyaretçi, ilgi ya da iş imkânlarına sahip oldukları 
kötü ün nedeniyle sahip olmazlarken diğer bir kısmı ise on yıllar hatta yüzyıl önce kazandıkları olumlu 
izlenimlerin nimetlerinden yararlanmaya bugün hiç de hak etmedikleri halde devam etmektedirler. Aynı 
şeyleri kentler ve bölgeler için de söylemek mümkündür. Uluslararası ya da ulusal çapta diğerlerine göre 
daha iyi, olumlu ve güçlü bir izlenime sahip olan kent ve bölgeler zayıf izlenime sahip olanlara göre 
istediklerini çok daha kolay alabilmektedirler.  

Bu nedenle kent yöneticileri artık sorumlu oldukları halklar ve kurumlar adına dünyanın geri kalanının 
kendi kentlerini nasıl algıladıklarını keşfetmek ve bu algılamaya yönelik bir yönetim stratejisi geliştirmek 
yükümlülüğündedirler. İşlerinin büyük kısmını halklarının ruhunu, yeteneğini ve iradesini dosdoğru 
yansıtan; ekonomik, toplumsal ve siyasal amaçlarına gerçek anlamda yardımcı olacak nitelikte dürüst, adil, 
güçlü ve cazibeli bir imaj yaratmak oluşturmalıdır. Bu son derece zor ve önemli göre tüm idarelerin 21. 
yüzyıldaki en önemli becerilerinden bir haline gelmiştir. 

Günümüzde pek çok ülke ve kent sahip oldukları mal ve hizmetleri ellerinden gelen en iyi bir şekilde 
sunmaya çalışmakta ancak bunu nadiren bir eşgüdüm içerisinde yapmaktadırlar. Her kentteki firmalar, 
kurumlar ya da bireyler kendi mal ve hizmetleri için bireysel bir çaba göstermekte, merkezi yönetimde bu 
çabalara yine eşgüdümsüz bir şekilde eşlik etmektedir. Pek çok ülkede kentlerin içerisinde bu konuya ilişkin 
kurulmuş resmi yapılar, sivil toplum kuruluşları, özel çıkar grupları, ticaret ve sanayi odaları vb. 
bulunmaktadır. Bu yapılar birbirleriyle etkileşim içerisinde bulunmadıklarından dolayı kente ilişkin dışarıya 
gönderdikleri mesajlar çoğu zaman birbirleriyle çatışan hatta çelişkili ifadelerden oluşmaktadır. Bu durum 
da kentin hak ettiği dış itibara sahip olamamasıyla sonuçlanmaktadır (Florida: 2009). 

Kent paydaşlarının bu konuya ilişkin çalışmaları ulusal hedeflerle uyumlu bir biçimde gerçekleşecek olursa 
daha da başarılı bir hale gelmeleri olasıdır. Bu kamu diplomasisinin geleneksel disiplinlerinin ya da sektörel 
tanıtım yoluyla elde edilecek kazanımların hepsinin üzerinde bir başarı olacaktır. 

Elbette bu tür konulara ilişkin tanıtım, konumlandırma ve itibar yönetimi küresel ölçekte ticaret 
dünyasında bilinen ve yüzyılı aşkındır kullanılan şeylerdir. Zaten marka yönetim teknikleri de bu şekilde 
ortaya çıkmışlardır. 

Açıkçası kentler, bölgeler ve ülkeler arasındaki farklılıklar benzerliklerden daha fazladır. Ancak yine de kimi 
marka yönetim yaklaşım ve teknikleri akıllıca ve dikkatli bir biçimde uygulandığı takdirde hem ülke içinde 
ve hem de ülke dışında güçlü bir rekabet ve değişim aracı haline getirilebilirler. 
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Marka kavramının ulusal ya da uluslararası rekabetin tam ortasında bulunması aslında bir sorun teşkil 
etmektedir. Çünkü marka bilinci oluşturma sürekli olarak medyada yer alan bir konu durumundadır ve bu 
nedenle bizler tüketici olarak her gün markalarla temas etmek durumunda kalmaktayız. Pek çoğumuz 
markalaşmanın kabaca reklamcılık, grafik-tasarım, tanıtım, halkla ilişkiler ve hatta propagandayla eş 
anlamda olduğunu düşünmektedir (Moilanen ve Rainisto: 2009).  

Günümüz toplumlarında markalaşma giderek artan bir sıklıkta tekrarlanarak ülkenin, bölgenin ya da 
kentlerin satılması ile eş anlamlı tutulmakta ve bu durum hoş karşılanmamaktadır. Çok sayıda gazeteci bir 
mekânın markalaştırılmasını bir hayvanın pazarlamasıyla karşılaştırmışlardır. İlgi çekici bir slogan, parlak 
bir logo ve pazarlanacak bir mekan oluşturmak küresel bir süpermarkette ürün satmaktan öte bir şey 
değildir. 

Ulusal bir marka yönetimi ve kamu diplomasisi oluşturulurken kullanılan kavramlar önemlidir ve bu 
kavramlar kesinlikle pazarlama literatürüne ilham kaynağı olmaktadırlar. Pazarlamacılar çok uzun süreden 
beri insanları motivasyon teknikleri açısından ele alarak, tüketici tiplerine göre sınıflandırmaktadırlar. Bu 
tür bir kavramlaştırma eğer alışık değilseniz size alaycı, kibirli ve hatta netameli olduğu bile söylenebilir. 

Markalara ilişkin çalışmalar yapılırken özellikle de marka kuramlarının yerel ve ulusal kalkınma 
politikalarının belirlenirken kullanılmasında psikologların “bilişsel uyumsuzluk” (cognitive disonance) 
olarak adlandırdıkları sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü bireyler genelde kendi kişisel çıkarları 
doğrultusunda hareket etme eğilimindedirler (Ashford ve Kavaratzis: 2010).  

Burada şunu söylemek gerekir ki rekabet ve rekabetçi kentler kavramı küreselleşme kavramının 
yaygınlaşmasından bu yana marka ve markalaşmayla da ilişkilendirilerek kullanılmaktadır. Bu da özellikle 
kentleşmenin yönetimi ve yerel kalkınmaya ilişkin önlemler açısından son derece önemlidir. 

1. MARKA VE MARKALAŞAMA 

Gelinen süreçte en az sunulan ürün ya da hizmet kadar önemli bir hale gelen marka faktörü, pazardan pay 
almak isteyen ülkeleri, şehirleri, köyleri ve hatta küçük yerleşim birimlerini dahi etkisi altına almıştır. 
Cazibe merkezi olma arzusundaki yerlerin birçoğu için markalaşma faaliyetleri, kendilerini pazarlamak ve 
tüm dünyadaki diğer yerleşimler ile rekabet edebilmek için bir zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda kent 
markalaşmasının anlaşılabilmesi için; marka kavramına, özelliklerine ve markalaşma süreç ve stratejilerini 
değinmekte yarar görülmektedir. 

Marka bir mal, hizmet ya da örgütün adı, kimliği ve itibarıyla birleşimidir. Kentsel markalaşma ise, kentin 
itibarının oluşturulması ve yönetilmesi için adının ve kimliğinin tasarlanması, planlanması ve iletilmesi 
sürecidir. 

Bir markanın ifade ettiği anlamın da çok boyutlu olduğunu belirtmek gerekir. Bir markanın yaptığı çağrışım, 
bir isimden, üründen ya da hizmetten çok daha fazlası olabilir. Marka, tüketicilerin ürünler veya 
hizmetlerle ilgili olarak duydukları, gördükleri, okudukları, izledikleri veya kendilerinin birebir 
deneyimlerinden elde ettikleri verilere göre yaptıkları tanımlamayı ifade eder (Bozkurt, 2004).  

Marka algısının kişiden kişiye değişmesi bir taraftan büyük kolaylıklar sağlarken öte yandan da önemli 
zorlukları da beraberinde getirmektedir. Marka algısındaki bu değişikliğin en önemli nedenlerinden biri de 
marka kavramının çok boyutlu oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Markanın dört boyutu söz konusudur ve bu boyutlar markanın ne olduğunun anlaşılması açısından 
önemlidir. Bu boyutlar şunlardır: markanın kimliği, görünürlüğü, amacı ve değeri.  

Marka kimliği ürün açısından anahtar kavramdır. Ticari ürün ya da hizmetlere ilişkin olarak gözlemlediğimiz 
şey onlara ait bir logo, bir slogan ve ambalajdan ibaret olduğudur. Marka kimliği, markanın gelişim 
sürecinde kendini ifade etmek için temel bir faktör olarak nitelendirilebilir. Kontrol edilebilir olmaları, 
herhangi bir noktada değişebilmelerini sağlamaktadır.  

Markalar, kimlikleri sayesinde kabul görmektedirler. Bu yüzden bir markanın kimliği, alıcının marka ve 
arkasındaki firmayla bütünleştirdiği imajların ve fikirlerin oluşturduğu bütün sistemi temsil etmektedir. Bu 
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sebeple örgütler marka kimliği yaratabilmek ve bunu kalıcı hale getirebilmek için yoğun çaba harcarlar. 
Marka bu yönüyle ulusal kimlikle büyük benzerlikler göstermektedir ancak yine aynı şey olduğunu 
söylemek mümkün değildir (Perry and Wisnom: 2004). 

Marka görünürlüğü; tüketicinin ya da izleyicinin aklında var olan marka algısıdır (markanın toplumdaki 
itibariyle neredeyse aynı anlamdadır) ve marka kimliğiyle hem örtüşebilir hem de örtüşmeyebilir. Özellikle 
mal, hizmet ya da örgüte ilişkin his, beklenti, anı vb. gibi ilişkilendirilebilecek duyguları içermektedir. Bu 
tür duygular toplumların davranışlarına ilişkin önemli göstergelerdir çünkü marka görünürlüğü ulus, bölge 
ya da kent söz konusu olduğunda son derece kritiktir (Ooi: 2010).  

Marka görünürlüğü mesajın nasıl alındığıyla ilgilidir yoksa verilmek istenen mesajın kendisi değildir. Marka 
görünürlüğü aynı uygulamalarda farklı sonuçlar üretmektedir. Bu nedenledir ki ticari marka sahiplerinin 
sık sık söyledikleri marka tescili markanın sahibi olduğun anlamına gelmez sözü” önemlidir.  

Marka görünürlüğü şirketin bürolarında ya da fabrikalarında değil tüketicinin kafasının içindedir. Genelde 
düşünülen şey tüketicilerin kafasına marka görünürlüğünü yerleştirmenin işe yarar olduğudur. Şunu 
söylemek gerekir ki bu söylendiği kadar kolay değildir. Çünkü tüketicinin beyni oldukça uzakta ve korunaklı 
bir yerdedir. Üstelik marka görünürlüğü tek bir bireyle değil milyonlarca alıcıyla ilgilidir. Marka 
görünürlüğü çok fazla iyi niyet içerir ve firmalar ne kadar marka görünürlüğü için çaba gösterirlerse 
göstersinler bu çabaların tutup tutmayacağı ayrı bir konudur (Kavaratzis: 2009). 

Marka görünürlüğü, tüketicilerin akılcı ya da duygusal temelde yaptıkları yorumlarla biçimlenen, geniş 
anlamda öznel ve algısal bir olgu olarak özetlenebilir. Marka görünürlüğünü; tutundurma, iletişim, ürün 
ve rakiplerin değerlendirmeleri gibi faktörlerin birleşiminden oluşan, özetlenmiş bir kavram olarak görmek 
mümkündür (Uztuğ: 2003). 

Marka kimliğiyle marka görünürlüğü arasında önemli bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. Marka 
kimliğinin doğru kanallarla tüketiciye iletilmesinin, marka imajının olumluluğuna müspet katkılar yapacağı 
muhakkaktır. Hatta marka imajının oluşumundaki en etkili faktörlerden birinin, markanın kimliği olduğu 
söylenebilir. 

Diğer önemli bir kavram da marka konumlandırma olarak adlandırılmaktadır. Bu kavram örgüt kültürü 
olarak da adlandırılabilecek bir kavramdır ve marka görünürlüğünün örgüt içerisindeki eş değeri olarak 
görülebilir. Şirketler özellikle güçlü bir markaya sahip olanlar bu kavrama sık sık “örgütün ruhu”, “yaşayan 
marka”, “paylaşılan değerler” ve “ortak amaç” olarak adlandırmaktadırlar. Piyasaya yönelik olarak verilen 
bir vaat eğer çalışanlar, ortaklar ya da paydaşlar tarafından benimsenmiyorsa ve örgüt yapısında, 
süreçlerinde ve işleyişinde bir karşılık bulamıyorsa anlamsızdır. Bu toplumdaki bütün gruplar için de 
geçerlidir. Başarı ancak ortak amacın benimsenmesiyle birlikte mümkündür. Günümüzde örgütlerin 
hizmet unsurları fiziki yapı, teknoloji vb gibi diğer rekabet yönleri kadar önemlidir. Markalaşmanın bu yönü 
kentlerin rekabetlerine ilişkin olgular açısından da önem taşımaktadır (Zeren: 2011). 

Son kavram da marka değeri kavramıdır. Bu bir firmanın, mal ve hizmetin olumlu, güçlü ve sağlam bir itibar 
sağlaması anlamına gelmektedir. Bu değer muhtemelen firmanı en değerli şeyi anlamına gelmektedir; 
çünkü marka değeri yüksek olan firma diğer konularda ne kadar kötü olursa olsun mal ve hizmetlerini 
pazarlamaya devam edebilecektir. Marka değeri, aynı zamanda ürün yelpazesini üretmeye ve geliştirmeye 
devam etmek, onlara yenilik getirmek, iletişim kurmak ve onlara satış yapmak için şirketin sadık tüketici 
tabanı tarafından verilen "izni" temsil eder. Bir çalışmada Xerox firmasının 6,5 milyar dolarlık değerinin 
marka değeri olmaksızın 481 milyon dolara düşeceğini ortaya konulmuştur (Anholt: 2007). 

Marka adı; bir üreticinin sahip olduğu, ürünü fark ettirip, rekabet içerisindeki binlerce benzeri arasında 
kaybolmayı engellediği için değerli bir şeydir. Bu aynı zamanda aynı isim altında yeni bir ürün ortaya 
konduğunda tüketicilerin onu denemek istemeleri anlamına gelmektedir. Bu toplumun o markanın ürünü 
her zaman en iyisi, en yenisi ya da kullanımı en kolay olmamasına rağmen sadakatle peşinden gitmesi 
anlamına gelmektedir. Üreticinin iyi bir adının olması demek o ürünün hazırlanması sürecinde en iyisini 
elde etmek için gerekli zaman, para ve uzmanlığın kullandığı teminatı demektir. Yine aynı zamanda 
meydana gelen olumsuzlukların kısa sürede çözüleceği ya da tekrar etmeyeceği anlamına da gelmektedir. 
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Markaya ilişkin bilgiler tüketicilerin bilinçli satın almada kullandıkları en kısa yol olarak kabul edilebilir 
(Pffefferkorn: 2005).  

Marka şüphesiz olumsuz ve duygusal araçlarla ilişkilendirildiğinde son derce tehlikeli bir kavramdır fakat 
bir ülkenin, bölgenin ya da kentin anlaşılmak ve yönetilmek için ihtiyaç duyduğu mekâna dair iyi bir fikir 
bulunabilirse aynı zamanda çok da önemli bir kavram olarak karşımıza çıkar.  

 “Ürün veya hizmet sunan örgütler neden markalaşmak istemektedir?” sorusuna verilecek en anlamlı 
cevaplardan birisi; markanın pazarlanan mal veya hizmetlere ilave değer kazandırması olduğudur. 
Pazarlanması istenen şey her ne olursa olsun, etkin bir markalaşma faaliyetiyle beklenenin çok üstünde 
bir talep görmesi mümkün olabilmektedir. Bu durumda marka, sahibinin elindeki en kıymetli soyut değer 
durumuna gelmektedir (Doyle, 2003: 389). 

Teknolojinin gelişimi, küreselleşmenin getirdiği ezici rekabet, bilgiye ulaşmanın ve lojistik faaliyetlerin 
elverişliliği gibi faktörlerin de etkisiyle markanın, bir kurumun varlığını sürdürebilmesi için hayati önem 
taşıyan bir mekanizma haline geldiği söylenebilir. Pazarlamanın kurallarının neredeyse tamamen değiştiği 
günümüzde markanın; işletme, kurum ya da örgütün kıymetini arttıran, hatta kıymetini belirleyen bir 
değer olduğu bilinmektedir. 

Yüksek bir marka değerine sahip olan bir örgüt; marka değerini muhafaza etmek için standartlarını 
yükseltmek ve sahip olduğu konumu korumak durumunda kalmaktadır. Faaliyetlerinin de bu zorunluluğa 
göre düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin Mercedes’in disiplinsiz ve teknolojiden mahrum bir fabrikaya 
sahip olması, Hilton Otelleri’nin bakımsız ve işlerini hiç bilmeyen personellerle çalışması veya Paris’teki 
Louvre Müzesi’nin camlarının kırık ve son derece kirli bir yer olması düşünülemez. Bu bağlamda markanın, 
standart oluşturan ve mevcut standartların sürekli yükseltilmesine yarayan bir etkisinin olduğu da 
söylenebilir. 

Marka yönetimi ürünün altında yatan anlamı (marka kimliği), itibarı (reputation), itibari varlık değeri 
(marka görünürlüğü) ve paylaşılan hedeflerin önemine (marka amacı) ilişkin belli başlı düşünceleri 
benimser ve bu da özellikle kent yönetimlerine ilham veren önemli bir kaynaktır. Burada kötü olan şey 
şudur ki bu konuda rekabetçilikle en az ilgili olan ambalaj ve sunum olgusunun çoğu tüketici açısından 
marka denilince ilk anlaşılan olmasıdır. Ancak bu konuda başkaca alternatif varmış gibide 
görünmemektedir (Akturen ve Oğuztimur: 2016). 

2. KENTLERİN MARKALAŞMASI VE MARKA KENTLER 

Belçikalı futbolcu Enzo Scifo 1988-1989 sezonunda GS futbol kulübüne karşı Monaco futbol kulübü 
formasını giydiği dönemde, kendisine İstanbul’da futbol oynama teklifi geldiğini ama kabul etmediğini 
Hürriyet gazetesine o dönemde yaptığı bir röportajında belirtiyordu. Röportajı yapan gazetecinin teklifi 
neden kabul etmediği sorusuna yaşadığı kenti ve İstanbul’u yaşam kalitesi açısından karşılaştırarak yanıt 
veriyordu. Konuşmasının son kısmında evin içerisindeki duvarda bir düğmeyi göstererek “bu düğmeye 
bastıktan en geç 5 dakika içerisinde tam donanımlı bir ambulans kapıma gelir. İstanbul’da bu mümkün 
değil” demesi aslında gelecekte kentsel rekabete ilişkin çok önemli bir ipucu da vermekteydi. Aynı Enzo 
Scifo bugün tatillerini geçirmek için Türkiye’de Bodrum kentini tercih ettiğini de yine basından 
öğrenmekteyiz (Posta: 20 Temmuz 2015).  

Kent markası, hem akademisyenler hem de politika yapıcılar için önemli bir konudur. Kentler, turist, 
yatırım ve nitelikli ve yetenekli işgücü çekebilmek ve diğer birçok hedefe ulaşmak için küresel olarak 
rekabet ederken, marka stratejisine ilişkin kavramlar giderek ticari dünyada daha çok benimsenmekte ve 
kentsel gelişim, yenilenme ve yaşam kalitesi amacıyla uygulanmaktadır.  

Kent markalaşmasına olan ilgi mekânların yararlandığı kaynak, itibar ve görünüm yönetiminden tutun da 

gerekli görülen tüm stratejilerin uygulanmasına kadar çok geniş bir alanın parçası olarak görülebilir. Son 

dönemlerde konuya ilişkin çıkan eserlerin (Anholt:2007, Avraham ve Ketter: 2008, Gavers ve Go: 2009, 

Mailen ve Rainisto: 2008 vb.) kent, bölge ve ulus markalaşmasından söz etmesinin nedeni budur. Her ne 

kadar konuya ilişkin son çıkan birkaç eserde (Ashword ve Kavaratzis: 2010, Ashword ve Kavaratzis:2014, 

Bayraktar ve Uslay: 2016 vb.) kent kavramı yerine mekân kavramını tercih etmekte ve yine 2011’den bu 
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yana Türkiye’de yasal düzenlemelerde kent planlaması yerine mekân planlaması kavramı kullanılmaya 

başlansa da bu kent kavramının önemini ya da anlamını yitirdiği ve kent markalaşması olgusunun sonuna 

gelindiğini göstermez. Tıpkı yine son dönemlerde kent markalaşması kavramının yaratıcı kent kavramının 

içerisinde konuşulmaya başlamasının da benzer anlama gelmeyeceği gibi. 

Kentlerin markalaşması olgusu mekân markalaşması kavramına bizi götürmektedir. Mekânın 

markalaşması kavramı da temel başlangıç noktası olarak ulusların markalaşmasına kadar gitmektedir. Her 

ana akım markalaşma kavramında olduğu gibi mekânın markalaşması kavramı da çok uzun bir yolun 

sonucunda ortaya çıkmıştır. Kavramın ilk olarak 1800’lü yılların ortalarında ABD’de uygulanmaya başladığı 

belirtilmektedir (Hankinson:2010). 

Mekânın pazarlaması anlayışı kent politikası literatüründe belirgin bir biçimde gözlemlenebilmektedir. 

Mekân pazarlaması faaliyetlerinin ana hedefi, diğer mekânlara karşı rekabet üstünlüğü sağlayacak 

farklılaşma ve tercih yaratabilmektir. Ancak bu hedefe ulaşmak için reklamcılık değil markalaşma 

kullanılmaktadır (Ward:1998). Bununla birlikte markalaşma terimi yakın zamanlarda kullanılmaya 

başlanmıştır. Önceleri bu kavramın yerine mekan satışı ya da mekanın sunumu kavramları 

kullanılmaktaydı (Ashworth and Voogd: 1990).  

Başlangıçta  mekân pazarlama kavramı kullanmanın ona ilişkin sosyo ekonomik gerçeklikleri göz ardı 

etmek anlamına geldiği iddiasıyla karşı çıkan düşünceler 1970’li yıllardaki Thatcherizm anlayışı ile birlikte 

erimiştir. 

Ülkelerin markalaşmasının baş aktörleri doğal olarak kentlerdir. Kentlerin varlıklarını ön plana çıkarmak 

suretiyle iktisadi ve sosyal alanda cazibe merkezi haline gelmeleri, rekabet ortamında ön sıralarda yer 

bulabilmeleri, yatırımı ve turizmi kendilerine çekebilmeleri ülkelerin markalaşma süreciyle yakından 

ilgilidir. Hatta kent markalaşması için “ülkelerin markalaşmasının öncelikli yoludur” denilebilir. 

Bir kentin markalaşmasının artan taleple birlikte kent için ekonomik iyileşmeyi ve gelişmeyi de 

beraberinde getireceği muhakkaktır. Bu yolla markalaşan kentlerde haliyle ürünlerin markalaşması da 

daha kolay olacaktır (Oppermann: 2000). Diğer taraftan kent markalaşmasının hemşeriler için de çok 

önemli olduğu düşünülmektedir. Kentin marka değerinin getirdiği avantajlardan faydalanan halkın 

ekonomik, sosyal ve kültürel seviyesinin artması ve kentlilik bilincinin daha etkili yaşanması açısından da 

kent markalaşması önemli görülmektedir. 

Bireylerin bir kentte yaşamayı seçmeleri için çok çeşitli sebepleri olabilir. Kimi kentler üzerlerine inşa 
edildikleri sanayiiler önemini yitirmiş olsa bile eski parlak günlerine geri dönebilmektedirler. Markalar 
evrimleşmekte ve kentler de bu evrimleşmeyi yöneterek ayakta kalmayı başarmaktadırlar. İlerleme ve 
teknoloji son dönemlerde hem dost hem de düşman gibi görünmektedirler. Marka kentlerin ortaya çıktığı 
yeni pazarlara ilişkin şüpheleriniz varsa şayet kentinizin istediği marka sadakatini yeniden 
değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Son dönemlerde stratejistler ve plancıların, toplumların yaşamak 
isteyebilecekleri yeni marka kentler yaratmak için ya da mevcut kent markalarını yeniden güçlendirmeye 
var güçleriyle çalıştıklarını görmekteyiz. Kent plancıları kentlerinin varlıklarını sürdürebilmesi için ya da 
hayata dönebilmeleri için milyonlarca dolar harcanmasına neden olmaktadırlar. Kentsel yoğunluklar vasat 
bir yapıya neden olmakta ve bugünkü kentlerin büyüklüğü cepler, mıntıkalar ve küçük semtler nedeniyle 
kentlerin tamamının mükemmeliyetten uzak kalmasına neden olmaktadır. 

Eğer bir kent marka olarak değerlendirilecekse onun en belirgin özelliklerinden başlanmalıdır o da tabii ki 
temel donanımlarıdır. İyi bir marka kent bu bağlamda şu özellikleri içermelidir: 

a. Cazip bir işgücü sunumu 
b. Cazip bir ücretlendirme sistemi 
c. Uygun fiyatlı, ihtiyaçlara rahatlıkla karşılık verebilen konutlar 
d. Uygun toplu taşıma araçları 
e. Cazip okullar, kültür ve eğlence olanakları 
f. Yaşanabilir bir iklim 
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Kent markalaşması, kentsel yönetimlerin temsil ettikleri yerleri ve sektörleri pazarlamayı hedefleyen 
endüstri gruplarının geniş çabalarını içermektedir. Bu çabaların içeriği genel olarak aşağıdaki dört hedeften 
birini veya daha fazlasını başarmaktır (Papadopoulos, 2004: 36-37): 

a. Kentlerin ihracatını geliştirmek, 
b. Kendi işlerini “yabancı” rekabetten korumak 
c. Gelişim faktörlerini çekmek veya korumak 
d. Yerel ve uluslararası ekonomik, politik ve sosyal açılardan avantajlı şekilde genel olarak 

konumlandırmaktır. 
 

Bir kent için marka yaratmanın yolu saydığımız bu özelliklerin nasıl oluşturulacağını ortaya koymakla olur. 
Bu bazen sözel, bazen halkla ilişkiler uygulamalarıyla bazen de reklamcılık yollarıyla ortaya 
konulabilmektedir. Bu özelliklerin somut şeylere dayalı olması lazımdır. Kentler yaşanabilir olmalıdır ki, 
bireyler için cazip olabilsin. 

Son dönemlerde kentte yaşamak isteyenlere yönelik olarak kentler arası rekabet büyük ölçülerde 
artmıştır. Bu biraz da küreselleşme ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Teknoloji ve 
küreselleşmenin getirdiği kolaylıklardan yararlanabilen bireyler yaşamak için bir yer, oturmak için başka 
bir yer tercih edebilmektedirler. Artık bir yerde oturup, başka bir kentte, bölgede ya da ülkede çalışabilmek 
hayalden öte bir gerçek konumundadır. Örneğin,  kimi AB vatandaşları Belçika’da bir kentte çalışıp, 
Almanya’da bir kentte oturup, Hollanda da bir kentte alışveriş yapabilmektedirler. Kentler yabancı 
üretimlere de yol açmaktadırlar ve artık kentlerin geleneksel sanayileri onları ayakta tutmak konusunda 
yetersiz kalabilmektedirler. Bu nedenle kentler farklı düzeylerde teknoloji, ticaret, sanayii ve diğer 
faaliyetlerini kullanarak, diğerlerinden farklı, kendine özgü yaşanabilir bir mekân olma özelliklerini ortaya 
koymak zorundadırlar. Bu kent markasını ortaya koymak, mevcut hemşerilerini tutabilmek ve yenilerini 
de kazanabilmek için son şansları olabilir. 

Kentsel markalaşmayı bir an evvel gerçekleştirme telaşı hemşerilerin ihtiyaçlarının, çıkarlarının ya da 
değerlerinin gözden kaçırılmasına neden olabilmektedir. Neredeyse hemen her kent marka inşasında bir 
grubu gözden çıkarılabilmekte ya da kaçırılabilmektedir. Hemşerilerin marka yaratma ve geliştirme 
sürecindeki yerini inkâr etmek ya da önemsememek; kentin özgün marka stratejisine ilişkin amaç ve 
hedeflerini baltalayabilir. Kentin tüm sakinlerinin ihtiyaç ve beklentilerine yanıt vermek gerçekçi olmasa 
da kentin sakinleri kent markasının var olduğu ve yaşadığı tüm süre içerisinde en önemli unsuru olma 
özelliğini korurlar. Kent sakinlerinin yaşadıkları, çalıştıkları vb. kente ilişkin sadakat ve bağlılıkları 
turistlerin, ziyaretçilerin ve yatırımcıların algı ve beklentilerini etkileyebilmektedirler. Sakinlerin yetenek, 
beceri ve girişimcilik özellikleri kentin büyüme ve refahına önemli katkı verebilir. Bu da kentin marka değeri 
açısından önemli katkılar demektir.  

Kentlerde meydana gelen nüfus yoğunlaşması sağladığı ekonomik faydaların yanı sıra (ölçek ekonomileri) 
hemşerilerine bilgi paylaşımı, sıcak toplumsal ilişkiler kurma ve ihtiyacı olan bir dizi faaliyette bulunma 
olanağı da sağlamaktadır.  Doğrusu O’Flaherty’nin de (2005) belirttiği gibi kentler binlerce yıldır olduğu 
gibi faydaları zararlarını dengelediği sürece varlıklarını devam ettirebilirler. Bireyler ve işletmeler için 
kentlerin sağladığı fırsatlar (istihdam, konut, eğitim, eğlence, sağlık, ulaşım olanakları ve düşük maliyet, 
nitelikli işgücü, pazara yakınlık vb.) 20. Yüzyıl boyunca ve 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde kentleşmenin devam 
etmesine neden olmuştur (BM: 2005). Sağlıklı ve uzun süreli bir yaşam için yanı yaşam kalitesi bakımından 
bu durumun özellikle kentlerin ihtiyaç duyduğu kaynakların (insan, sermaye ve bilgi) sürdürülemez 
olduğuna ilişkin eğilimler kentler arasındaki rekabeti arttırmaktadır. Kentlerin diğerleriyle rekabetine 
ilişkin farkındalığın ve sürekliliğinin bir aracı olarak kent yönetimleri kent pazarlamacılığının ve kentsel 
kalkınmanın bir parçası olan kentsel markalaşmanın önemini anlamaya başlamışlardır (Morgan vd.: 2002). 

Ticari mal ya da hizmet markasının hedeflerine benzer biçimde nihai hedef kentlerin de hizmet sundukları 
kesimler bakımından tercih edilebilirliklerini sağlamak ve sadakat yaratmaktır. Bir kentin içerisinde 
birbirinden bağımsız ama benzer özellikleri olan ya da paydaş nitelikli baskı ve çıkar gruplarının sayısı 
potansiyel olarak sınırsızdır. Bunların en yaygın ve bilinenleri olarak; iş adamları, öğrenciler, STK’lar, 
yatırımcılar, hemşeriler, turistler vb sayılabilir. Belli bir konuda (örneğin yeni bir kent müzesi inşası için) 
çelişen çıkarları öncelik sırasına koyarken hemşerilere olduğu kadar dışardan kente gelenlere de hitap 
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edecek bir marka stratejisi belirlemek gerekir. Ne yazık ki kimi zaman turistlerin ya da diğer kısa süreli 
ziyaretçilerin memnuniyetini kazanacak bir kent markası yaratma uğraşısı içerisinde markanın asıl 
temsilcisi ve sadık takipçileri olan hemşeriler ihmal edilebilmektedir.  

Kent ve bölge markalaşması uzun zaman gerektiren zor bir süreçtir. Kent ve bölge markalaşma süreci beş 
aşamadan oluşmaktadır (Aaker, 1996). Bunlar; 

- Birinci aşama: Marka stratejik analizi oluşturma 

- İkinci aşama: Marka kimliği oluşturma 

- Üçüncü aşama: Marka değeri oluşturma 

- Dördüncü aşama: Markanın konumlandırılması 

- Beşinci aşama: Uygulama olarak sıralanabilir. 

Strateji tam anlamıyla fark yaratmak anlamına gelmektedir. Bu farkı ortaya koyabilmek için çok çeşitli 
analizler kullanılabilmektedir. Bu konuya ilişkin olarak Türkiye’de kullanılan en yaygın analiz SWOT 
analizidir. Bu analizde hem ilgili kentin hem de rakip kentlerin analizi yapılmaktadır.  Böylece ilgili kentlerin 
güçlü ve zayıf yönleri, ayırt edici özelliklerine dayanarak kent görünümünün ve kimliğinin belirlenmesi 
hedeflenmektedir. 

Kentin markalaşmasında ikinci aşama marka kimliği oluşturmada kentin ne olmak istediği, insanlar 
tarafından nasıl algılanmak istediği önem kazanır. Aynı zamanda bu insanlara şehrin neler sunabileceğinin 
de vaadidir. 

Üçüncü aşama olan marka değeri oluşturma taklit tehlikesinin önüne geçmek için markanın fiziksel 
farklılığının yanında duygusal farklılığının da olması anlamına gelmektedir. Bu durum ürün ve hizmet 
markalaşması için daha önemli olmakla birlikte kent markalaşması içinde geçerliliğini sürdürmektedir. 

Dördüncü aşama olan markanın konumlandırılmasında ise amaç insanların zihinlerine markayı 
yerleştirmektir. Bu aşamada en dikkat edilmesi gereken nokta şehrin diğer şehirlerinden ayırt edici 
özelliklerinin vurgulanması, diğer bir deyişle insanların neden bu şehri diğerlerine nazaran tercih etmeleri 
gerektiğinin zihinlerinde açık hale getirilmesidir. 

Son aşamada olan uygulama ise uzun zaman alan bir süreçtir. Bu süreçte medya ve iletişim organları 
aracılığıyla markanın zihinlerde yer etmesi ve sonrasında da markanın taze kalarak sürekliliğini koruması 
amaçlanmaktadır. 

Marka kent olmanın sağlayacağı yararları şu şekilde sıralayabiliriz: 

-Kente gelen ziyaretçi sayısının ve yatırımın artması sağlanır.  

-Kentin rekabet gücü artar  

-Kentin bilinirliliği ve ünü artar.  

-Rakip kentlerden iş ve yatırım çekilebilir.  

-Yeni ihracat fırsatları ortaya çıkar.  

-Kentin çekim gücünü artırmak için harcanan efor ve reklam giderleri ve faaliyetleri azalabilir.  

-Mevcut işlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi kolaylaşır.  

-Nüfus artışının ortaya çıkaracağı olumsuzluklar en aza indirilebilir.  

-Kentteki küçük işletmelerin büyümesi, karlılığı ve sayılarının artırılması sağlanabilir.  

3. YEREL KALKINMA VE MARKALAŞMA 

Yerel kalkınma; kent ya da bölgelerde yaşayanların, yaşam kalitesini iyileştiren ve ekonomik faydaları 
artıran, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek için yerel otoritelerin, yerel paydaşlarla (özel 
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sektörün, STK’ların ve yerel halkın) birlikte çalışması olarak tanımlanmaktadır. Kimileri ise yerel kalkınmayı 
yalnızca özel sektör boyutu üzerinden bu kesimlerin yatırım olanaklarını arttırmak için yerel yönetimlerle 
birlikte kıt kaynakları yönetme süreci olarak tanımlamaktadırlar (Krumholz, 1999: 83). 

Bir kent ya da bölgenin geri kalması ya da yoksullaşması gibi sorunlara yönelik olarak geliştirilecek olan 
strateji son derece önemlidir. Bu noktada dış kaynaklar ya da aktörlerin katkısından daha öncelikli ve 
önemli olan şey içsel kaynakların ve aktörlerin katkılarından en üst düzeyde katkıyı almaktır. Bu amaçla 
yapılması gereken ilk şey yerel aktörler ve faaliyetleriyle bir koordinasyonun sağlanması olmalıdır. 
Rekabetçi süreçler son derece katı ve zorlu süreçlerdir. Bu süreçlere olabildiğince hazır olmak son derece 
önemlidir. Rekabet için hazır, esnek ve uyum anlamında en önemli yerel aktörler genelde kimi zaman 
kamu kimi zaman özel sektör tarafından yönlendirilen STK’lar olmaktadır. 

Her kentin ya da bölgenin kendine has bir tarihi, bir coğrafyası, sosyal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
yapısı bulunmaktadır. Bundan dolayı da kentlere yönelik olarak geliştirilen kalkınma politikaları, stratejileri 
ve uygulamaları birbirlerinden farklı olmaktadır. Keza farklı kalkınma politikalarının da farklı yaklaşımları 
söz konusu olabilmektedir. Hatta tarihsel süreç içerisinde bile aynı kent ya da bölge için farklı kalkınma 
uygulamaları söz konusu olabilmektedir.  

Yerel kalkınmanın amacı, yerel toplulukların yaşam kalitelerinin sürdürülebilir yöntemlerle 
geliştirilmesidir. Diğer bir ifadeyle; çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlarda, yerel düzeyde 
sağlanan sürdürülebilir gelişmelerdir. Bu sebeple yerel kalkınmanın; ekonomik, fiziksel, sosyal, kültürel, 
siyasal, çevresel ve yönetsel kalkınma alanlarında birlikte olması gerekmektedir (Kaya, 2007: 138-145). 

Tek bir merkezden yönetilen ulusal kalkınma anlayışları; hem tarihsel süreç içerisinde uğradıkları 
başarısızlık nedeniyle, hem de artık merkezi yönetimlerin ellerinde yeterli düzeyde mali kaynakların 
bulunmamasından dolayı tercih edilebilirliklerini yitirmişlerdir. Küreselleşme sonrası ulus devlet 
kavramındaki aşınma, ulus üstü yapıların popülerleşmesi ve mali kaynakların çok uluslu şirketlere geçmesi 
ve onlarında yatırım ve borç verme konusunda tercihlerinin ulus altı yapılar (Kent ve bölge) olması gibi 
nedenler kalkınmanın yerel temellere oturmasına ve kentlerinde bunun merkezinde olmasına yol açmıştır.  

AB’nin bazı dönemlerinde yerel kalkınmanın merkezinde bulunan bölgeler süreç içerisinde gözden 
düşmeye ve yerlerini kentler almaya başlamıştır. Son birkaç yıl içerisinde özellikle bölgeli devletlerin 
içerisindeki siyasal bölgeler de ortaya çıkan ayrılık söylemleri yerel kalkınmanın da bölgesel değil kentsel 
temel de tercih edilmesinde etkin bir rol oynamıştır. AB bünyesinde özellikle Bölgesel Kalkınma Ajansları 
üzerinden sürdürülen yerel kalkınma faaliyetleri kent düzeyine kaydırılmış görünmektedir. 

4. TÜRKİYE DE MARKA KENT POLİTİKASI 

Marka kent olmak için; öncelikle kenti dışa açmak, yatırımcıları, alıcıları ve turistleri süreklilik taşıyan bir 
şekilde kente çekebilmek gerekir. Marka olmak; kentin merak uyandıran bir yer haline getirilmesi, keyifle 
yaşanacak bir kent ortamı yaratılması, kente gelenlere misafirperver davranılması, yatırım, hizmet ve 
ticaretin kolaylaştırılması ile doğru orantılıdır. Kenti merak uyandıran bir yer haline getirmek demek, belirli 
bir özelliğinin ön plâna çıkarılması ve adının dünyadaki insanlara duyurulması demektir. Bu bağlamda, 
medyadan ve kente gelen turist ve yatırımcılardan yararlanılabilir. Kente gelen misafirlere kentin ve 
olanaklarının iyi tanıtılması, ülkelerine döndüklerinde bu kentten iyi bahsetmelerini sağlayacaktır. Ayrıca, 
arama motorlarında aranan kentler arasına girmeye çalışılması yararlı bir yoldur. Her ne kadar, marka kent 
olmak için kentsel eksiklikler engel teşkil etmese de, estetik açısından kentsel gelişimin tamamlanması 
gerekmektedir (Alaş, 2009). 

Marka kent olarak ilan edilmiş bir kente yönelik olarak ziyaretçilerin, turistlerin ya da yatırımcıların ilk 
dikkat edecekleri şeylerin başında o kentin ekonomik gelişmişliği olacaktır. Türkiye’de marka kent olarak 
belirlenmiş kentlerin kişi başına düşen milli gelirlerine bakıldığında belli başlı anakentler haricinde 
ortalamanın altında kaldıkları görülür. Ortalamanın üzerinde olan kentler bile dünyadaki gelişmiş ülke 
ortalamalarına yaklaşamamaktadırlar. 

Tablo 1: Marka Kentlerde Kişi başına GSYH ($)   (2010-2014) 
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YIL 

2010 2011 2012 2013 2014 

Türkiye     10 560     11 205     11 588     12 480     12 112 

Adana     7 809     8 072     8 499     9 079     8 862 

Adıyaman     4 870     5 163     5 296     6 041     6 196 

Amasya     7 883     8 213     8 643     9 274     8 649 

Ankara     15 978     16 340     16 318     17 590     16 772 

Antalya     13 582     13 974     13 626     14 237     13 577 

Bursa     11 630     12 564     12 933     14 035     13 693 

Diyarbakır     5 037     5 349     5 585     6 035     5 853 

Edirne     9 918     9 977     10 256     10 777     10 675 

Gaziantep     6 657     7 173     7 445     8 519     8 591 

Hatay     6 750     7 315     7 332     7 855     7 637 

İstanbul     17 480     18 587     19 223     20 726     19 957 

İzmir     12 190     13 098     13 654     14 695     14 257 

Kars     5 201     5 363     5 700     5 729     5 685 

Konya     7 706     8 389     8 535     9 550     9 594 

Kütahya     8 052     8 457     8 694     9 238     9 053 

Manisa     9 003     9 357     10 871     11 254     11 112 

Mardin     5 086     5 296     5 729     6 206     6 075 

Mersin     8 575     8 918     9 357     9 783     9 702 

Nevşehir     7 882     8 330     8 117     8 794     8 678 

Sivas     7 461     8 066     8 427     8 897     8 450 

Şanlıurfa     4 302     4 337     4 421     4 643     4 469 

Trabzon     8 543     8 940     9 467     10 239     10 093 
Kaynak: TÜİK (2018), “İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, 2004-2014”,  
www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2521 

Yine yatırımcıların üzerinde en fazla durdukları şeylerin başında nitelikli işgücü bulabilmek, işgücü 
maliyetleri ve işsizlik oranları gelmektedir. Tablo.2’de görüldüğü üzere marka kentlerde işsizlik oranı ülke 
ortalamasının üzerindedir. Ülke ortalamasının altında bulunan bazı kentler olmakla birlikte yine de büyük 
çoğunluğu ortalama üzeridir. Marka kent olarak belirlendikten bu yana işsizlik oranlarında bir azalma 
görülmeyle birlikte ülke genelinde bir düşüş gözlemlendiğine dikkat etmek gerekecektir. 

 

 

Tablo 2: Marka Kentlerde İşgücü Göstergeleri (2010-2013) 

 
İŞGÜCÜNE KATILIM (%) İŞSİZLİK (%) İSTİHDAM (%) 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Türkiye 48,8 50,8 11,9 9,7 43,0 45,9 

Adana 50,9 49,9 19,1 13,2 41,2 43,3 

Adıyaman 40,8 43,1 10,2 9,1 36,6 39,2 

Amasya 51,6 50,7 6,7 6,6 48,2 47,4 

Ankara 46,7 49,5 12,1 10,2 41,1 44,5 

Antalya 58,6 57,5 11,1 7,9 52,1 52,9 

Bursa 48,4 51,4 10,5 6,6 43,3 48,0 

Diyarbakır 31,8 37,2 13,5 18,7 27,5 30,2 

Edirne 55,2 54,3 9,2 7,8 50,1 50,1 

Gaziantep 45,4 46,8 13,4 6,9 39,3 43,6 

Hatay 50,0 45,9 13,9 12,2 43,0 40,3 

İstanbul 47,8 52,2 14,3 11,2 41,0 46,4 

İzmir 50,1 55,9 15,1 15,4 42,5 47,3 
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Kars 52,2 59,5 7,4 6,6 48,3 55,5 

Konya 50,7 48,4 8,2 4,7 46,5 46,2 

Kütahya 46,7 52,5 6,5 6,0 43,7 49,3 

Manisa 49,3 55,5 8,1 5,1 45,4 52,7 

Mardin 36,5 37,4 9,1 20,6 33,2 29,7 

Mersin 55,3 50,7 14,1 12,4 47,5 44,4 

Nevşehir 50,0 50,5 8,4 6,0 45,8 47,5 

Sivas 42,2 49,7 13,6 10,0 36,5 44,7 

Şanlıurfa 35,5 38,7 12,4 16,3 31,1 32,4 

Trabzon 56,4 50,3 6,3 7,4 52,8 46,6 
Kaynak: TUİK, (2018), “İşgücü İstatistikleri”, https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul 

İstihdam oranlarına da bakıldığında kısa vadede önemli bir değişim gözlemlenmemektedir. Ancak bir 
marka kentte görülmesi gereken güçlü ekonomik göstergeler bu kentler için söz konusu değildir. Rekabetçi 
bir süreçte bu durum olumsuz bir özellik olarak görülecektir. 

Rekabetçi kentlerin en önemli göstergelerinden biri de okullaşma oranlarıdır. Özellikle turizm sektörü 
açısından okullaşma oranı çok daha önemli bir duruma gelmektedir. Yine nitelikli iş gücü ve kentsel 
politikaların uygulamaya sokulması açısından okullaşma oranı son derece önemlidir. Türkiye’de okullaşma 
oranlarına bakıldığında marka kentlerin çok azının ülke ortalamasının üzerinde bir okullaşma oranına sahip 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 3: Marka Kentlerde Okullaşma Göstergeleri (2016-2017) 

 

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite 

Net 
Okullaşma 

Oranı 

Okul 
Sayısı 

Net 
Okullaşm
a Oranı 

Okul 
Sayısı 

Net 
Okullaşm
a Oranı 

Okul 
Sayısı 

Net 
Okullaşm
a Oranı 

Üniversite 
Sayısı 

Türkiye 91,16 25,479 95,68 17,879 82,54 11,076 42,43 185 

Adana 90,93 522 95,97 357 81,29 261  2 

Adıyaman 90,30 469 96,70 204 82,27 98  1 

Amasya 90,82 117 97,60 100 96,67 68  1 

Ankara 90,86 806 96,64 740 92,26 741  19 

Antalya 89,17 547 95,38 566 87,88 328  5 

Bursa 90,07 478 96,17 479 86,69 350  3 

Diyarbakır 93,66 966 94,65 408 67,73 201  1 

Edirne 91,18 111 94,82 91 87,55 67  1 

Gaziantep 92,07 530 95,65 351 75,81 219  3 

Hatay 90,89 567 96,03 440 80,99 209  2 

İstanbul 91,93 1467 96,78 1532 86,41 1519  57 

İzmir 90,01 778 96,25 623 87,19 478  8 

Kars 92,85 363 96,38 169 67,17 48  1 

Konya 89,04 762 95,69 591 84,67 331  4 

Kütahya 90,53 224 97,71 164 93,91 101  1 

Manisa 90,76 494 96,83 320 85,56 190  1 

Mardin 92,85 604 94,66 326 66,71 122  1 

Mersin 90,60 450 96,43 388 84,50 240  3 

Nevşehir 89,82 129 96,58 102 84,92 58  2 

Sivas 91,36 318 96,92 202 87,31 110  1 

Şanlıurfa 94,74 1291 92,42 684 60,07 233  1 

Trabzon 90,76 215 97,50 239 95,46 136  2 
Kaynak: (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2016" ve (MEB) “Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2016-2017” verilerinden 
derlenerek hazırlanmıştır. 
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İnsanların kentlere gelmesinin en önemli nedenlerinden biri de sağlık hizmetlerinin zenginliği ve kalitesidir. 
Bu nedenle marka kentlere ilişkin bakılması gereken ilk göstergelerden biri de sağlık hizmetlerine ilişkindir. 
Doktor başına düşen hasta sayısı, yatak başına düşen hasta sayısı toplam hastane sayısı son derece önemli 
göstergelerdir. 

Tablo 4: Marka Kentlerde Sağlık Göstergeleri (2016) 

 
HASTAHANE SAYISI 

(Kamu + Özel) 
YATAK SAYISI  
(Kamu + Özel) 

UZMAN DR. (Kamu 
+ Özel) 

Türkiye 1510 217771 78620 

Adana 27 6428 2230 

Adıyaman 12 1269 411 

Amasya 7 755 187 

Ankara 86 18840 9861 

Antalya 44 5799 2639 

Bursa 39 7019 2621 

Diyarbakır 22 4472 1193 

Edirne 11 1926 529 

Gaziantep 29 5653 1423 

Hatay 24 3795 1019 

İstanbul 238 36124 19457 

İzmir 56 11421 5759 

Kars 8 726 209 

Konya 42 7042 1845 

Kütahya 12 1905 354 

Manisa 28 4160 1244 

Mardin 11 1252 336 

Mersin 27 3822 1391 

Nevşehir 8 651 168 

Sivas 19 2631 573 

Şanlıurfa 20 3797 879 

Trabzon 22 3193 846 
Kaynak: (TÜİK) Sağlık İstatistikleri,  http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1095 

 

Turizm çoğu marka kent için can suyu niteliğindedir. Dolaysısıyla bu kentlerin turizm potansiyelleri 
rekabetçi ortamda gelişebilmeleri açsısından en önemli silahları durumunda olmalıdır. Oysa bakıldığında 
görülecektir ki ülkemizin pek çok kenti turizm açısından son derece yüksek potansiyele sahip olmakla 
birlikte bunun yeterince kullanıldığını söylemek pek mümkün olamamaktadır. Hatta bunun için ciddi bir 
çaba harcandığından bile söz etmek kolay değildir. Tablo.5 bize marka kentlerin turizmle ilgili en son 
göstergeleri konusunda bilgi vermektedir. 

Tablo 5: Marka Kentlerde Turizm  Göstergeleri (2017) 
 

 
Turizm Yatırım Belgeli Turizm İşletme Belgeli Gelen Turist Sayısı 

Tesis Yatak  Tesis Yatak  (Yabancı + Vatandaş) 

Türkiye 1051 263033 3771 935286 38.620.346 

Adana 10 2024 49 7383 168.068 

Adıyaman 4 564 13 1318 20.620 

Amasya 2 100 20 1225 23.274 

Ankara 28 4282 178 27660 977.379 

Antalya 117 61942 779 435734 9.818.155 

Bursa 36 7225 72 11615 188.094 

Diyarbakır 11 1851 27 3836 37.164 
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Edirne 3 264 25 2280 3.221.868 

Gaziantep 25 4434 43 6031 137.421 

Hatay 13 4132 46 4681 190.495 

İstanbul 180 36497 556 110929 12.898.732 

İzmir 84 14400 194 37056 1.262.369 

Kars 4 440 26 2010 5.711 

Konya 9 3524 36 6036 195.245 

Kütahya 5 675 13 1385 31.370 

Manisa 4 766 27 3029 96.616 

Mardin 11 1689 25 2358 39.686 

Mersin 44 13412 57 8685 87.872 

Nevşehir 14 3149 90 9171 50.502 

Sivas 8 1351 9 843 68.161 

Şanlıurfa 6 739 16 2320 27.246 

Trabzon 30 4338 54 6448 184.033 
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı (KTB) Turizm İstatistikleri; Turizm ve Seyahat A. Birliği (TURSAB) Turizm 
İstatistiklerinden Derlenmiştir.  
http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9857/isletme-belgeli-tesisler.html  
https://www.tursab.org.tr/tr/turizm-verileri/istatistikler/turist-sayisi-ve-turizm-geliri/2003-gelirsayi-ve-ortalama-
harcama_68.html 
 

Türkiye’de marka kentlere ilişkin politika üretme konusunda ilk kıpırdanmalar dokuzuncu beş yıllık 
kalkınma planında başlamıştır. Ancak bu kalkınma planında artan rekabete karşı ve bölgesel 
dengesizliklere yönelik kent stratejileri hala bölgesel gelişme başlığı altında değerlendirilmektedir. Buna 
karşın yine de bir Bütünleşik Kentsel Gelişim Stratejisi oluşturma gerekliliğine ilgili planda yer verilmiştir. 
Planın bu kararı doğrultusunda hemen ardından KENTGES: Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem 
Planı (2010-2013) kabul edilerek uygulamaya konulmuştur.  

Bu planda da doğrudan marka kent ya da kentlerin markalaşmasından söz edilmemekle birlikte marka 
kentler için altlık oluşturacak bazı hedeflerin kabul edildiği görülmektedir. Özelikle 13 (Kent kimliğini 
korumak ve geliştirmek), 14 (kentlerde çevreye duyarlı bir yaşam oluşturmak) ve 19 numaralı (Kent 
kültürünü, kentlilik bilincini, aidiyet duygusunu geliştirmek ve kentli hakları konusunda farkındalık 
oluşturmak) hedefler bu anlamda önemlidir. 

Zaten artık düşünce bazında şekillenmeye başlayan kalkınmanın kentler düzeyinde ve özellikle kentlerin 
markalaşmasına yönelik olarak yapılması düşüncesi onuncu kalkınma planında somuta indirgenmiştir.  

Planın 896. maddesi “Şehirlerimizde aşırı ve niteliksiz büyüme, barınma, trafik, güvenlik, altyapı, sosyal 
uyum ve çevre sorunları önemini korumaktadır. Şehirlerimizin önemli bir kısmının, bir taraftan bu tür 
riskleri yöneterek, uygun müdahalelerle yaşanabilir mekânlara dönüştürülmesi, diğer taraftan da kentsel 
imaj yönetimi ve markalaşma çabalarıyla çekim merkezi olması gözetilmesi gereken hususlardır” ifadesiyle 
marka kente açık bir vurgu yapmaktadır (Kalkınma Bakanlığı: 2010). 

Yine aynı planın 927. Maddesinde “Şehirlerin; taşıdıkları potansiyeller, sundukları imkânlar, 
ürettikleri mal ve hizmetler etrafında markalaşmasını sağlayacak şartlar oluşturulacaktır. Bu kapsamda 
coğrafi işaretler desteklenecektir” ifadesiyle de bu markalaşmanın nasıl sağlanacağına dair önemli ipuçları 
verilmektedir; hatta yine aynı planın 898. maddesi “Şehir ve mekân kalitesinin birincil sorumluları olan 
mahalli idarelerin yönetişim ilkesi etrafında yeniden yapılandırılması, mali ve kurumsal kapasitelerinin 
güçlendirilmesi ve yerindelik ilkesi gereğince geliştirilmesi önemini korumaktadır. Bu kapsamda, sayısı 
16’dan 30’a çıkan ve kırsal alanlar da dâhil bütün il sınırlarını kapsayacak şekilde hizmet sunma 
yükümlülüğü verilen büyükşehirlerin planlama, örgütlenme ve hizmet sunum modelinin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca, kamu kuruluşları, üniversiteler, kalkınma ajansları, meslek örgütleri, odalar, STK’lar 
ve özel sektör örgütlerinin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi ve kendi aralarındaki ağ yapılarının 
güçlendirilmesi de yerel kurumsal kapasitenin önemli unsurlarını oluşturmaktadır” diyerek bu 
markalaşmanın temel ilkelerini ve ana uygulama yöntemlerini de göstermiş bulunmaktadır. 
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Bu doğrultuda, kentleri planlı markalaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı 2007 yılında “Türkiye Turizm 
Stratejisi 2023 ve Turizm Stratejisi Marka Kent Eylem Planı” (2007–2013) hazırlamıştır. Bu plan 
doğrultusunda, Marka Kentler Projesine seçilen İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi kentlerde kent 
turizminin; Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay; Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, 
Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde ise kültür turizminin canlandırılarak marka kültür kentlerinin 
oluşturulması öngörülmektedir. Kentsel ölçekte markalaşmaya yönelik öngörülere ulaşmak ve faaliyetleri 
uygulamak için, markalaşması öngörülen her kente özgü varış noktası (destinasyon) olarak eylem 
planlarının hazırlanması markalaşma çalışmalarının önkoşuludur. Hazırlanacak eylem planı ile zengin 
tarihi, kültürel ve doğal değerlere sahip kentlerimizin markalaştırılarak, turistler için bir çekim noktası 
haline getirilmesi sağlanacak, böylece, iller değerlerini öne çıkararak adlarını tüm dünyaya 
duyuracaklardır.  

Bu çerçevede, markalaşma için hazırlanacak eylem planlarında kısa ve orta vadede, kentsel yenileme, 
altyapı, fiziksel düzenlemeler üstyapı-kültürel varlıkların değerlendirilmesi, tanıtım ve eğitim gibi 
konularda ne tür eylemler yapılacağı ve bu eylemleri gerçekleştirmek üzere hazırlanacak alt projeler yer 
alacaktır. Markalaştırılması düşünülen illerde uluslararası standartlarda kent müzeleri kurulması, tarihi, 
kültürel ve mimari yapıların ve ören yerlerinin restorasyonunun yapılması; ulaşım sistemi ile ilgili 
düzenlemeler; kongre turizmine yönelik tesis ve aktivitelerin canlandırılması, sanat köyleri kurulması gibi 
kültürel aks düzenlemeleri, yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapılarak altyapı ve üstyapı 
eksikliklerinin tamamlanması gibi fiziksel ve sosyal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
Nihai amaç, ülkemizin turizm potansiyelini daha verimli kullanabilmesi, turizmin ekonomiye olan katkısını 
daha üst seviyelere çıkarabilmesi, yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye katkıda 
bulunabilmesi, istihdamındaki payının daha da artırılmasını sağlamaktır.  

5. SONUÇ 

Günümüzde artık küreselleşmeyle birlikte dünya üzerinde gelişmişlik farkları daha da belirgin bir duruma 
gelmiştir. Küreselleşme yanlılarının söylediklerinin aksine küreselleşme başta ekonomik gelişmişlik olmak 
üzere kalkınmanın tüm boyutlarında derin bir ayrışmaya neden olmaktadır. Az gelişmiş ülkelerle gelişmiş 
ülkeler arasında yaşam kalitesi, çevre kalitesi, ekonomik gelişmişlik başta olmak üzere ciddi bir ıraksama 
söz konusu olmaktadır. Bu süreçte bu ayrışmanın azaltılması yakınsamanın gerçekleşmesi için iki temel 
yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir. Bir tarafta dünya bankası desteğinde mekân bağlı kalkınma, öte 
yanda ise IMF öncülüğünde mekândan bağımsız kalkınma. 

Mekâna bağlı kalkınmaya yönelik olarak iktisatçıların ortaya attıkları geleneksel kalkınma kuramları bu 
dengesizliği ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Bunun üzerine geleneksel olarak ulusal sınırları ya da 
bölge sınırlarını tercih eden kalkınma anlayışı yerine kent bazlı kalkınma anlayışına terk etmiştir. 

Kentler rekabetçiliğin en üst noktada olduğu günümüzde kalkınmanın yeni mihenk taşı durumundadırlar. 
Bunun sonucu olarak Türkiye’de son dönemlerde kentleri merkezine alan kalkınma anlayışına doğru bir 
politika değişimine yönelmiştir. Başlangıçta bölgesel gelişme başlığı altındaki kentsel gelişme yaklaşımı son 
dönemlerde kent merkezli bir kalkınma anlayışına doğru evrilmiştir. Dokuzuncu kalkınma planında 
öngörülen KENTGES, Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen kentlerin markalaşması ve Cazibe 
merkezleri programının il temelli olarak uygulamaya konulması ve son 6360 sayılı yasa ile çoğu ilin 
sınırlarının büyükşehir sınırı olarak düzenlenmesi ilk akla gelen örneklerdendir. 

Küreselleşme ile birlikte kamu yönetiminin geldiği son noktalardan biri olan yeni kamu işletmeciliği 
düşüncesinin yansımalarından biri olan marka kent kavramı üzerinden yerel kalkınmayı sağlama anlayışı 
günümüzde en moda uygulamalardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ancak, uygulamada görünen bir Şey vardır ki, o da, uluslar üstü ekonomik sistemin kendi çıkarları 
doğrultusunda kentlere rol biçmekte ve bu rol çerçevesinde kentleri yeniden tanımlamakta olduğudur. 
Marka sistemi de bundan payını almaktadır. Küresel sistem kentlerin kimliklerini ve marka niteliklerini 
belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Kentin geleceğini etkileyen bu belirleme, ülkelere ve kentlerin 
kendilerine bırakılmamaktadır. Batıdaki devletler fayda sağlayıcı bir yaklaşım içerisine girerek, 
küreselleşmenin getirdiği değişimleri kendi kültürleriyle kentlerinin özgün yapısını bozmadan 
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bütünleştirmişlerdir. Ama bizde öyle olmamaktadır. Kimliğin önemli olduğu tarihi kentlerde, küreselleşme 
o yerin kimliğini alıp götürebilmektedir. Bunun en son örneği İstanbul’dur. Sahip olduğu tarih, kültür, 
sanat, doğa harikası vb. birçok kimliğini terk ederek, yönetim ve finans merkezi kimliğine bürünmeye 
başlamış, bu yanıyla markalaşmaktadır (Kürkçüoğlu, 2007).  

Bir kentin markalık kimliğinin uluslar üstü sistem tarafından belirlenmesi, her kentin kendi yerel doğasına 
aykırıdır ve yerelliğin, özgünlüğün ve farklılığın yok olmasına neden oluşturabilir. Hâlbuki kentleri 
diğerlerinden farklı kılan doğal ve kültürel çekiciliklerinin farklı olmasıdır. İyi markalamanın kente 
avantajlar sağlaması gibi kötü markalama da dezavantajlar sağlar fiziksel ve sosyal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Nihai amaç, ülkemizin turizm potansiyelini daha verimli 
kullanabilmesi, turizmin ekonomiye olan katkısını daha üst seviyelere çıkarabilmesi, yerel, bölgesel ve 
ulusal kalkınmayı gerçekleştirmeye katkıda bulunabilmesi, istihdamındaki payının daha da artırılmasını 
sağlamaktır.  

Ancak, uygulamada görünen bir Şey vardır ki, o da, uluslar üstü ekonomik sistemin kendi çıkarları 
doğrultusunda kentlere rol biçmekte ve bu rol çerçevesinde kentleri yeniden tanımlamakta olduğudur. 
Marka sistemi de bundan payını almaktadır. Küresel sistem kentlerin kimliklerini ve marka niteliklerini 
belirleyen en önemli unsur haline gelmiştir. Kentin geleceğini etkileyen bu belirleme, ülkelere ve kentlerin 
kendilerine bırakılmamaktadır. Batıdaki devletler fayda sağlayıcı bir yaklaşım içerisine girerek, 
küreselleşmenin getirdiği değişimleri kendi kültürleriyle kentlerinin özgün yapısını bozmadan 
bütünleştirmişlerdir. Ama bizde öyle olmamaktadır. Kimliğin önemli olduğu tarihi kentlerde, küreselleşme 
o yerin kimliğini alıp götürebilmektedir. Bunun en son örneği İstanbul’dur. Sahip olduğu tarih, kültür, 
sanat, doğa harikası vb. birçok kimliğini terk ederek, yönetim ve finans merkezi kimliğine bürünmeye 
başlamış, bu yanıyla markalaşmaktadır (Kürkçüoğlu, 2007).  

Bir kentin markalık kimliğinin uluslar üstü sistem tarafından belirlenmesi, her kentin kendi yerel doğasına 
aykırıdır ve yerelliğin, özgünlüğün ve farklılığın yok olmasına neden oluşturabilir. Hâlbuki kentleri 
diğerlerinden farklı kılan doğal ve kültürel çekiciliklerinin farklı olmasıdır. İyi markalamanın kente 
avantajlar sağlaması gibi kötü markalama da dezavantajlar sağlar (Alaş, 2009). Standartlaşmayı, özgün 
kimliklerin yitirilmesini, benzer olmayı beraberinde getirir. 
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İkinci Dünya Savaşının Balkanlara Yayılması ve Türkiye’nin Buna Gösterdiği 
Refleksler 

Hakan SAVRAN1  
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Özet: Birinci Dünya Savaşının sonuçları aynı zamanda yeni sorunlarında başlangıcı olmuştur. İmzaladıkları 
anlaşmaların ağır sorumluluklarına dayanamayan ve bir an evvel kurtulmak isteyen Almanya ve savaştan galip çıkan 
tarafta olmasına rağmen anlaşmalardan yeterince tatmin olmayan İtalya gibi Avrupalı devletler bu dönemde genelde 
şikâyet eden taraflar olmuşlardı. 1922 yılında İtalya’nın başına geçen Benito Mussolini özellikle Akdeniz ve Balkanlarda 
sürekli yayılma siyaseti gütmüş, bu durum şüphesiz en fazla Türkiye’yi rahatsız etmiştir. Yine 1930’ların başından 
itibaren Almanya da Adolf Hitler’in siyaset sahnesinde etkinliğini arttırmaya başlamasıyla da Almanlar Versay’ın 
zincirlerini bir bir kırmaya başlamıştı. Nihayetinde Eylül 1939’da Almanya Polonya’ya saldırmış ve İkinci Dünya 
Savaşının fitili ateşlenerek hızla tüm dünyaya yayılmıştı. Daha savaş başlamadan önce bir takım önlemler alan Türkiye 
savaş esnasında da yoğun bir diplomasi siyasetiyle İkinci Dünya Savaşına fiilen katılmamayı başarmış olsa da savaşın 
özellikle Balkanlara sıçramasıyla iki taraf arasında denge kurmakta yoğun çaba sarfetmişti. Türkiye için bir yanda 
İngiltere ve Fransa, bir yanda sınırlarına kadar dayanmış Almaya ve diğer tarafta da Sovyet Rusya arasında denge 
kurmak hiçte kolay değildi. Işte Türkiye için bu arada kalmışlığı, savaşa girmemek için gösterilen dik duruşu ve direnişi 
konu aldığımız çalışmamızda özellikle dönemin basını ve bu güne kadar yapılan çalışmalar ışığında türkiyenin vermiş 
olduğu mücadele anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, kinci Dünya Savaşı, Türkiye  

GİRİŞ 

İkinci Dünya Savaşı tarihin o zamana kadar gördüğü en kanlı savaştı. Savaşın ayak sesleri daha Birinci dünya 
Savaşı’ndan sonra duyulmaya başlamasına rağmen engel olunamamış ve 1 Eylül 1939 tarihinde önce 
Avrupa da başlayan savaş ilerleyen yıllarda beş kıtaya yayılmıştı. Türkiye bu savaşa fiilen katılmasa da 
askeri ve ekonomik yönden savaşı derinden hissetmişti. Türkiye savaş dışı pozisyonunu korumak için 
Mihver devletleri ve Müttefikler arasında denge kurmaya çalışmış ancak savaşın Balkanlara yayılmasıyla 
Türkiye için durum daha da zorlaşmıştı.   

1. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ GENEL DURUM 

Birinci Dünya Savaşını bitiren temel anlaşmalardan olan Versay’ın (Versailles) uygulanamaz derecede katı 
oluşu Almanya’yı bu anlaşmadan biran önce kurtulmak için çareler aramaya itmiş (Oran, 2006, s. 242), 
yine Birinci Dünya Savaşından galip olarak çıkmasına rağmen anlaşmalarda haksızlığa uğradığını düşünen 
ve tatmin olmayan İtalya, giderek Almanya ile birbirine yakınlaşmıştı. Bu durum Almanya ve İtalya’nın 
uluslararası alanda birlikte hareket etmesini ve Versay’da kurulan statüko’nun değişmesi için paralel bir 
dış politika takip etmelerini sağlamıştı (Gönlübol & Sar, 1990, s. 89).  

İtalya ve Almanya arasındaki ilişkiler 1922’de faşist Mussolini’nin İtalya da iktidara gelmesiyle, Almanya da 
ise 1933 yılında Hitlerin başında olduğu partinin yönetimi devralmasıyla daha da sağlamlaşmış ve 
revizyonist grup sesini biraz daha yükseltmeye başlamıştı (Sönmezoğlu, 2012, s. 150).  

Birinci Dünya Savaşından galip çıkan İngiltere ve Fransa ise Versay Sistemini değiştirmek isteyen 
Revizyonist grup karşısında mevcut statüko’nun devamı için çalışmış ve doğal olarak anti-revizyonist grubu 
oluşturan taraflar olmuşlardı. Bu süreçte revizyonist gruba karşı devamlı bir yatıştırma siyaseti takip 
edilmiş, bu durum Avrupa merkezli iki kutuplu bir dünyanın oluşmasını hızlandırmıştı.  

Avrupa’da durum böyleyken Amerika Birleşik Devletleri kendi kıtasına çekilmiş ve olayları uzaktan takip 
etmeyi tercih etmişti. Yine Avrupa’nın güçlü devletlerinden olan  (Gönlübol & Sar, 1990, s. 89-90) Sovyetler 
Birliği bu gruplaşmanın dışında kalmış, kendi sınırlarının güvenliğini sağlamayı ve hem Birinci Dünya 
Savaşında hem de iç savaşta zarar gören ekonomisini toparlamayı tercih etmişti (Sönmezoğlu, 2012, s. 
151).      
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İki savaş arası dönemde Türkiye iç politikada sosyal ve ekonomik sorunları çözmekle, dış politikada da 
Lozan’dan arda kalan sorunları halletmekle meşguldü. Türkiye bu dönemde uluslararası ilişkilerde ise 
Almanya-İtalya, İngiltere-Fransa ve Sovyet Rusya üçgeninde bir güç dengesi kurmaya çalışmaktaydı (Oran, 
2006, s. 253).  

Bu dönemde özellikle İtalya’nın Akdeniz ve Balkanlarda takip ettiği siyaset ve 1935 de Habeşistan’ı 1939 
yılında da Arnavutluk'u işgali ve yine Almanya’nın “Hayat Sahası” politikası gereği Versay’dan hızla 
uzaklaşması ve Mart 1939’da Çekoslovakya’yı işgali Türkiye’yi endişelendirmekteydi. Bu durum 
Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmasına zemin hazırlamıştı. Ancak Türkiye bu süreçte Sovyetleri 
hiçbir zaman göz ardı etmemiş ve olası bir ittifaka Sovyetleri de dâhil etmek istemişti. Ancak 23 Ağustos 
1939’da Almanya ve Sovyetler arasında saldırmazlık paktı imzalanması Türkiye’nin tasarladığı tüm planları 
alt üst etmiş ve Türkiye’yi de İngiltere ve Fransa ile 19 Ekim 1939’da ittifak anlaşması imzalamaya zorunlu 
kılmıştı (Esmer & Sander, 1965, s. 147-148).  

1.1. Türk-İngiliz-Fransız Üçlü İttifak Anlaşması 

İtalya’nın Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgali Türkiye’yi alarma geçirmişti. Çünkü İtalya Türkiye’nin güvenlik 
bölgesine girmişti. İtalya’nın Balkanlarda ilerlemesi Türkiye’nin yanında Fransa ve İngiltere’yi de rahatsız 
etmiş ve 13 Nisan’da İngiltere ve Fransa, Yunanistan ve Romanya’ya garanti vermişler benzer bir garantiyi 
Türkiye’ye de vermek istediklerini bildirmişlerdir  (Öcal, 2012, s. 289). 15 Nisan’da Türkiye tarafından bu 
teklif uygun görülmüş ve bu garantinin karşılıklı olmak koşuluyla müzakereler başlamıştır. 12 Mayıs 
1939’da İngiltere ve Hatay sorunu çözülünce de 23 Haziran 1939’da Fransa ile “Akdeniz bölgesinde savaşa 
neden olabilecek bir saldırı halinde etkili bir şekilde iş birliği yapmaya ve birbirine her türlü yardımda 
bulunmaya hazır olacaklar.” İbaresinde bir deklarasyon imzalanmıştır (Esmer & Sander, 1965, s. 148-149).  

Türkiye’nin batılı devletlerle kurmuş olduğu bu ilişki şüphesiz Almanları rahatsız etmişti. Türkiye’yi bu 
deklarasyondan geri çevirmek için derhal harekete geçen Almanya, Von Papen aracılığıyla Türkiye’ye 
Balkan devletlerinin sınırlarının bizzat Almanya garantisinde olduğunu bildirse de Türkiye buna 
güvenememiştir. Zaten çok geçmeden 23 Ağustos 1939’da Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı imzalanmış ve 
1 Eylül 1939’da Almanya’nın Polonya’yı işgale başlamasıyla İkinci Dünya Savaşı da başlamıştı (Nadi Y. , 2 
Eylül 1939, s. 1). Bu durum Türkiye’yi İngiltere ve Fransa ile ittifak anlaşması imzalamaya mecbur bırakmıştı 
(Armoğlu, 2012, s. 438-439).  

Türkiye, İngiltere ve Fransa ile yapacağı ittifak anlaşmasına Sovyetleri de dâhil etmek için son defa Dışişleri 
Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nu Moskova’ya gönderdiyse de olumlu bir yanıt alamamış ve Türk-İngiliz-Fransız 
Üçlü İttifak Anlaşması Ankara’da 19 Ekim 1939’da imzalanmıştı (Uyar, 1999, s. 585).     

Bu anlaşmanın bizim için önemli ilk 3 maddesine göre: 

1- Türkiye’ye karşı bir Avrupa devletince girişilecek bir saldırı sonucunda Türkiye bu devletle savaş 
durumuna girdiğinde Fransa ve Birleşik Krallık edimsel olarak, Türkiye ile işbirliği yapacaklar ve ona 
ellerinden gelen tüm yardım ve desteği göstereceklerdir.  

2- İki kısımdan oluşan bu maddenin 1. Kısmında; Bir Avrupa devletince girişilip Akdeniz bölgesinde 
Fransa ve Birleşik Krallığın karışacakları bir savaşa sürükleyici bir saldırı durumunda, Türkiye edimsel 
olarak, Fransa ve Birleşik Krallık ile iş birliği yapacak ve onlara elinden gelen tüm yardım ve desteği 
gösterecektir. 2. Kısımda; Bir Avrupa devletince girişilip Akdeniz bölgesinde Türkiye’nin karışacağı bir 
savaşa sürükleyici bir saldırı eylemi durumunda, Fransa ve Birleşik Krallık, edimsel olarak, Türkiye ile 
işbirliğinde bulunacaklar ve ellerinden gelen tüm yardımı ve desteği göstereceklerdir.     

3- 13 Nisan 1939’da Fransa ve Birleşik Krallığın Yunanistan ve Romanya’ya vermiş oldukları güvenceler 
nedeniyle bir savaşa girdiklerinde Türkiye bu ülkelere yardımcı olup destek verecektir.     

Türkiye bu anlaşmalara ek olarak ve anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olarak protokoller imzalamıştır. 
Bunlardan 2 No’lu Protokolde; Türkiye tarafından üstlenilmiş bu yükümlülükler, bu ülkenin Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile silahlı bir uyuşmazlığa sürüklenmesine neden olacak ya da böyle bir 
sonucu verecek bir eyleme onu zorlamayacaktır. Türkiye böylece kendini Sovyetler Birliği ile olası bir 
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çatışmaya dâhil olmamayı garanti altına almıştır. 3 No’lu Protokolde ise; Fransa ve Birleşik Krallık, bir 
Avrupa devletince girişilen bir askersel eylem Bulgaristan ya da Yunanistan sınırına erişir erişmez, Türkiye 
ile edimsel biçimde işbirliği yapmaya ve ona, istemi üzerine ellerinden gelen tüm yardım ve desteği 
göstermeği yükümlenirler (Soysal, 2000, s. 608-611). Bu protokol de 1. Maddeye atıf yapmakta ve açıkça 
belirtilmese de Yunanistan ve Bulgaristan sınırına ulaşan olası bir Alman veya İtalyan saldırısına karşı 
alınacak tedbirleri içermektedir.   

2. İTALYA’NIN SAVAŞA GİRMESİ  

Türkiye açısından İkinci Dünya Savaşı 1940 yılı ortalarına kadar herhangi bir tehdit oluşturmamış, Türkiye 
savaş dışı kalma durumunu sürdürmüştü. Ancak bu dönemde tedbiri elden bırakmayan Türkiye muhtemel 
bir çatışma durumuna karşı askeri hazırlıklarını yapmayı sürdürmüştü. Özellikle olası bir İtalyan tehdidine 
karşı Balkanlarda, Balkan Paktını1 etkinleştirmek için girişimlerde bulunmuş, bu pakta Bulgaristan’ı da dâhil 
etmek istemişti. Ancak istenildiği gibi bir sonuç alınamamıştı (Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk 
Dış Politikası, 2011, s. 424). 

Tarih 10 Haziran 1940’ı gösterdiği zaman durum Türkiye açısından artık değişmiş, İtalya savaşa girmiş ve 
savaş Akdeniz’e yayılmıştı (Yalçın, 11 Haziran 1940, s. 1). Bu durum zaten Türkiye’yi yanlarında savaşa dâhil 
etmek isteyen İngiltere ve Fransa’yı harekete geçirmiş ve yapmış oldukları ittifak anlaşmasının 2. Maddesi 
gereği Türkiye’nin savaşa katılma koşullarının oluştuğu gerekçe gösterilerek Türkiye’ye savaşa girmesi 
konusunda baskı yapmaya başlamışlardı (Hale, 2003, s. 78).  

Türkiye ise durumların değiştiğini, bu koşullarda savaşa girmek istemediğini gayet gerçekçi gerekçeler öne 
sürerek reddetti. Bunların başında, Almaya ile savaş halinde olan Fransa’nın 22 Haziran’da mütareke 
imzalayarak savaştan çekilmek zorunda kalması ve haliyle savaştan çekilen bir devletin Türkiye’yi savaşa 
girmeye zorlayamayacağı gelmekteydi (Deringil, 2014, s. 109). Ayrıca İngiltere ittifak anlaşması gereği 
Türkiye’ye vaat ettiği askeri desteği vermemişti ve Fransa savaş dışı kalınca İngiltere yalnız kalmıştı 
dolayısıyla Türkiye’ye askeri destek yapma gibi bir imkânı da yoktu. Kaldı ki İngiltere’de Türkiye’nin bu 
aşamada savaşa girmesinde çok gönüllü değildi. Çünkü askeri yönden zayıf bir Türkiye, Almanya ile olası 
bir savaşa girerse yenilebilir ve savaş İngiltere için hayati öneme sahip olan Ortadoğu’ya yayılabilirdi. Bu 
durumda İngiltere’nin işine gelmezdi. Türkiye Son olarak 2 No’lu Protokolü öne sürerek savaşa girmesinin 
kendisini Sovyetler Birliği ile bir çatışmaya sürükleyebileceğini öne sürmüştü ki haksızda sayılmazdı. Çünkü 
İtalya, Almanya’nın müttefikiydi ve Almanya ile Sovyet Rusya arasında saldırmazlık paktı bulunmaktaydı. 
Bu durum Türkiye ile Sovyetleri karşı kaşıya getirebilirdi (Sander, 1991, s. 113-114). 

2.1. İtalya’nın Yunanistan’a Saldırması ve Savaşın Balkanlara Yayılması 

İtalya savaşa girmeden öncesinde komşu ülkelere karşı bir saldırı yapmayacağı teminatını vermesine 
rağmen çok geçmeden 28 Ekim 1940’da Yunanistan’a saldırmıştı (Esmer, İtalya-Yunan Harbi, 30 Kasım 
1940, s. 3). Böylece İtalya’nın Balkanlarla ilgili düşüncelerinden devamlı endişe duyan Türkiye’nin korkuları 
gerçek olmuş ve savaş Balkanlara sıçramıştı (Sander, 1991, s. 114). Derhal harekete geçen Türkiye 23 Kasım 
1940’da İstanbul başta olmak üzere Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Kocaeli illerinde sıkıyönetim 
ilan etmiş (Uca, 2009, s. 377), İstanbul’daki müzelerde bulunan değerli eşyalar ve bankalardaki altınlar İç 
Anadolu bölgesindeki şehirlere nakledilmişti (Tekeli & İlkin, 2013, s. 184).  

İngilizler de ittifak anlaşmasının 3. Maddesi gereği zaman kaybetmeden Türkiye’nin savaşa girmesini 
istiyorlardı. Çünkü kendilerinin 13 Nisan 1939’da Yunanistan ve Romanya’ya karşı verilmiş bir garantileri 
vardı. Ancak Türkiye bu defa Alman tehdidi ile karşı karşıya kalıyordu ve bunu kabul edemezdi. Lakin 
İtalya’nın Yunanistan’a saldırması toprak emelleri olan Bulgaristan’ı da fırsattan istifade Yunanistan’a karşı 
bir harekete geçirebilirdi. Burada kendi diploması kurallarına göre bir hamle yapan Türkiye Bulgaristan’a 
bir uyarıda bulunmuş ve Bulgar ordusunun Yunanistan'a karşı bir saldırıya geçtiği takdirde, Türkiye’nin de 

 
 
1 Balkan Paktı ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz:  (Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl Cumhuriyetin İlk On Yılı ve 
Balkan Paktı (1923-1934), 1973) 
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harekete geçeceğini söylemişti. Ayrıca İtalya’nın Selanik’i alması durumunda Türk ordusunun savaşa 
gireceğini de hem İngilizlere hem de Yunanistan’a bildirmişti. Ancak bu iki ihtimalde gerçekleşmemişti. 
Böylece Türkiye hem Bulgarların, Yunanistan’a bir hamle yapmasını önleyip bölgesel bir önlem almış hem 
de savaş dışı olma siyasetini sürdürüp, Almanya, Sovyetler ve İngiltere üçgeninde dengeleri korumayı 
başarmıştır (Armoğlu, 2012, s. 498).     

3. BALKANLARDA ALMAN TEHDİDİNİN ARTMASI 

İtalya’nın garanti vermesine rağmen Yunanistan’ı işgal etmeye başlaması Türkiye’yi tedirgin etmiş ve 
Türkiye özellikle Trakya bölgesinde bir takım tedbirler almıştı. Ancak Türkiye’nin tedirginliği devam 
etmekteydi çünkü İtalyanlar Almanya’dan habersiz bunu yapamazdı. Dolayısıyla her an Romanya 
üzerinden gelebilecek bir Alman saldırısı olabilirdi. İngilizlerin de düşüncesi bu yöndeydi. Churchill 29 
Ocak’ta bizzat İnönü’ye yazdığı mektupta Türkiye’nin bir an önce İngiliz Hava Kuvvetleri’ne hava alanlarını 
açmalarını istiyordu. Ancak İnönü bunun Türkiye’nin savaşa girmesi demek olacağı için kabul etmedi 
(Deringil, 2014, s. 138). Fakat Türkiye yine de Bulgar sınırına asker yığarak ve bazı demir yolu hatlarını 
kullanılamaz hale getirerek önlem almaya devam etti. 

Bulgaristan, Türkiye sınırlarındaki bu hareketliliği tedirginlikle takip etmekle beraber, Türk-Bulgar 
ilişkilerini geliştirmeye ve iyi tutmaya büyük önem gösteriyordu. Neticede Bulgaristan’ın talebiyle 17 Şubat 
1941’de Ankara’da Türk-Bulgar Ortak Demeci imzalanmış ve iki devlet birbirine saldırmamayı taahhüt 
etmişti (Savran, 2015, s. 67-68).  

Balkanlar’da giderek artan Alman tehdidinden endişelenen bir diğer devlette Sovyetler’di ve bu durumdan 
son derece rahatsız oluyorlardı. Bunun rahatsızlıklarının başında Almanların, Japon-Alman-İtalyan Üçlü 
Paktını kurması ve buna Bulgaristan ve Romanya’yı da dâhil ederek Almanya’nın Balkanlarda etkisini 
artırmış olması gelmekteydi (Gürün, 2010, s. 237). Ayrıca Türk-Bulgar Saldırmazlık Paktının imzalanması 
Türkiye’nin de Almanlara yakınlaşacağı endişesini Sovyetlerde uyandırmış, olası bir Sovyet-Alman 
savaşında Türkiye’nin Almanların yanında yer alabileceğini Sovyet yetkililer düşünmeye başlamıştı (Savran, 
2015, s. 70). 

Bunun üzerine harekete geçen Sovyetler, Türkiye ile müzakerelere başlamış ve 25 Mart 1941’de Türk-
Sovyet Deklarasyonu yayınlanmıştır. Buna göre her iki devlet birbirlerine karşı üçüncü bir devletin saldırısı 
olması durumunda tarafsız kalacağını taahhüt etmiştir (Önder, 2010, s. 121).   

3.1. Almanların Yunanistan ve Yogoslavya’yı İşgali 

Almanların, İngiltere ile olan savaşında istediği sonucu alamaması Hitlerin yönünü doğuya yani Sovyetlere 
çevirmesine sebep olmuştu. Ancak önce Balkanlarda Yunanistan ile savaşında zor durumda olan İtalya’ya 
yardım götürülmesi ve olası bir Sovyet harekâtın da bu bölgenin güvence altına alınmış olması gerekiyordu. 
Bunun için Almanlar imzalamış oldukları üçlü pakta Bulgaristan ve Yugoslavya’yı da dâhil etmişti (Savran, 
2015, s. 71). 

Almanya’nın bu hamlelerini büyük bir tedirginlikle takip eden Türkiye yine Almanya’dan gelen bir haberle 
rahatlamıştı. Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop Ankara Büyükelçisi Papen aracılıyla 5 Nisan’da gönderdiği 
bir telgrafta olası bir Yunan işgalinde kesinlikle Türkiye’ye saldırmayacaklarını ve Türk sınırlarına belli bir 
mesafede duracaklarını garanti ediyorlardı (Kılıç, 2012, s. 376-377). 

Bunun üzerinden Sadece 1 gün sonra harekete geçen Alman orduları 6 Nisan 1941’de Yunanistan ve 
Yugoslavya’yı aynı anda işgale başlamıştı (Tekeli & İlkin, 2013, s. 191). Türkiye her ne kadar Almanlardan 
garanti alsa da yine de tedbiri elden bırakmamış ve Trakya ve İstanbul Halkının Anadolu da güvenli yerlere 
göç etmelerine kolaylık sağlanacağı duyurulmuş ve Trakya da Yunan ve Bulgar sınırına asker yığmıştı (Atay, 
12 Nisan 1941, s. 1). 

Bu sırada Türkiye’ye bir yandan da İngiltere ve ABD savaşa girmesi için yoğun baskı yapmakta, Türk devlet 
adamları bunu reddetmekteydi. Çünkü Yunanlar, ezici Alman askeri gücü karşısında direnemiyor, 
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Yugoslavya yoğun bombardıman altında eziliyordu. Buna yetersiz İngiliz desteği de eklenince Yunan ve 
Yugoslav askerleri daha fazla direnememiş 15 gün gibi kısa bir sürede teslim olmuşlardı. 

Bu kadar kısa sürede yerle bir olan Yunan ve Yugoslav orduları, Türk devlet adamlarının kaygılarını bir kez 
daha haklı çıkarmıştı. Ama İngilizlerin bunu bilerek halen Türkiye’ye savaşa girmesi konusunda baskı 
yapmaları Türk yöneticileri ve kamuoyunda ister istemez İngilizlere karşı bir kızgınlık oluşturmuştu 
(Deringil, 2014, s. 142-143).       

Balkanlarda yaşanan bu son gelişmelerle birlikte yepyeni bir düzen ortaya çıkmış, Yunanistan ve 
Yugoslavya yerle bir olmuş, Bulgaristan ve Romanya kapılarını Almanlara açmış yani ortada Balkan birliği 
diye bir şey kalmamış, işgale uğramamış tek ülke neredeyse Türkiye kalmıştı. Bu durumda Türkiye yeni bir 
pozisyon almalıydı. Hitler, Türkiye’ye her ne kadar saldırmama garantisi vermiş olsa da (Ataöv, 2008, s. 
189-190), Irak’ta Alman yanlısı Reşid Ali’nin bir darbe ile iktidarı ele geçirmesi, Almanların bütün Ortadoğu 
ve dolayısıyla petrol kaynaklarını ele geçirmesi için bir fırsattı. Bunun için Alman Dışişleri bakanı 
Ribbentrop 17 Mayıs tarihli telgrafında Ankara Büyükelçisi Papen aracılığıyla, Türkiye üzerinden transit bir 
şekilde Irak’a destek amacıyla kamufle olarak asker ve mühimmat göndermek istediklerini bildirmişti. Bu 
durum Türkiye üzerinde Alman baskısını arttırmış ancak Türkiye buna karşı çıkmıştı. Bunun üzerine 
Almanlar Batı Trakya ve Ege adalarından Türkiye’ye toprak teklif etmiş fakat Türk devlet adamları kesin bir 
şekilde bunu da reddetmişti (Armaoğlu & Soysal, 1999, s. 401-402; Kılıç, 2012, s. 401-402).    

Alman Büyükelçi Papen böyle bir konuda Türkiye’nin ikna edilemeyeceğini, Ribbentrop’a anlatması ve ikna 
etmesi zor olmuştu. Çünkü Türkiye özellikle İngiltere ile ilişkilerinin bozulacağından çekiniyor hatta bu 
gerekçeyle konu hakkında sürekli İngilizlere bilgi veriyordu (Deringil, 2014, s. 144-145).  

Almanlar bu konuda Türkiye’yi ikna edemeyeceklerini anlamış ve Ribbentrop 1 Haziran tarihi itibariyle 
meselenin kapandığını Papen’e bildirmişti (Kılıç, 2012, s. 416). Çünkü Hitler’in asıl amacı Sovyet Rusya’ydı. 
Ancak öncesinde Türkiye’nin tarafsızlığını sağlamak ve güney sınırını güvence altına almak isteyen Hitler 
Papen’e verdiği direktifte bu doğrultuda bir anlaşma için Türk yetkililerle temas kurmasını istedi 
(Sönmezoğlu, İki Savaş Sırası ve Arasında Türk Dış Politikası, 2011, s. 440). Neticede İsmet İnönü’nün 
onayıyla Barbarossa Harekâtı’ndan 4 gün önce 18 Haziran 1941’de Türk-Alman Saldırmazlık Paktı 
imzalandı (Soysal, 2000, s. 647). Bu gelişme Almanlara karşı Türk kamuoyunda da olumlu bir algının 
oluşmasını sağlamıştı (Nadi Y. , 20 Haziran 1941, s. 1).   

İngiltere ve ABD, Türkiye’nin Almanya ile olan bu yakınlaşmasını hoş karşılamamış ABD Ödünç Verme ve 
Kiralama Kanunu gereği Türkiye’ye yapmakta olduğu yardımı kesmişti (Sander, 1991, s. 116). İngiltere ise 
meseleye biraz daha gerçekçi yaklaşarak Türkiye’yi bu süreçte tamamen Almanlara yakınlaştırmamak için 
diyalog halinde kalmış, Türkiye de Almanya ile yapılacak bu anlaşmada her zaman İngilizlerle yapmış 
oldukları anlaşmaya zeval gelmemesi için uğraşmış onları bilgilendirmişti (Türkiye Dış Politikasında 50 Yıl 
İkinci Dünya Savaşı Yılları (1939-1946) , 1973, s. 120).  

Oysaki İngiltere ve ABD’nin Türkiye’ye bu konuda kızmaya hakkı yoktu. Çünkü Yunanistan ve 
Yugoslavya’nın İngilizlerin garanti vermelerine rağmen durumları ortadaydı. Türkiye, İngiltere ve ABD’nin 
isteği doğrultusunda Almanlarla savaşa girmesi durumunda Türkiye’ye ne kadar yardım edebilirlerdi. Kaldı 
ki Türkiye bu Süreçte elinden geleni yapmış Almanların Türkiye üzerinden Ortadoğu topraklarına hâkim 
olmalarını engellemiş ve her adımda İngiltere ile yapmış olduğu ittifak anlaşmasını ön planda tutmuş ve 
durumdan İngilizleri haberdar etmişti (Armaoğlu & Soysal, 1999, s. 304).    

 

SONUÇ 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’na fiilen girmemesine rağmen savaşa girecekmiş gibi her an hazır durumda 
bulunmuştur. Türkiye daha savaş başlamadan önce İngiltere-Fransa, Almanya-İtalya ve Sovyet Rusya 
arasında bir denge kurmaya gayret etmiş ancak savaşa kısa bir süre kala Sovyet-Alman İttifakının 
kurulmasıyla Türkiye’nin planları alt üst olmuştu. Bunun üzerine Türkiye de savaşın başında özellikle 
Balkanlar ve Akdeniz güvenliği için karşılıklı yükümlülükler içeren İngiltere-Fransa-Türkiye Üçlü İttifak 
Anlaşmasını imzalayıp savaş dışı durumunu korumaya çalışmıştı. 
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Savaşın Avrupa da başladığı ilk yıllarda Türkiye için durum daha kolay iken, İtalya’nın savaşa girmesiyle 
savaş Akdeniz’e sıçramış ve biran da Müttefiklerin Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki baskıları 
artmıştı. Ancak Türkiye için asıl tehlike İtalya’nın Yunanistan'a saldırmasıyla olmuş böylece savaş Türk 
sınırlarına kadar dayanmıştı. Bu durumda Müttefiklerin Türkiye’nin savaşa girmesi konusundaki 
zorlamaları daha da şiddetlenmişti. Ancak Türkiye bunu anlaşmaya dâhil ettiği gizli protokol maddelerini 
gerekçe göstererek reddetmişti. 

İtalya’nın Balkanlar da başarısız olması ve Almanların da İngilizlerle savaşında istediği başarıyı 
sağlayamaması Hitleri Sovyetlere yöneltmişti. Ancak öncesinde Balkanların kontrol altına alınması 
gerekiyordu.  Bu durum haliyle Türkiye’nin durumunu daha da zorlaştırmış, savaşa ABD’nin dâhil olması 
ve Sovyet-Alman İttifakının bozulmaya başlaması Balkanlarda Türkiye’nin durumunu çok nazik bir 
pozisyona getirmişti. 

Türkiye için bu dönemde taraflar arasında denge kurmak daha da zorlaşmıştı. Türkiye bölgesel ve 
uluslararası barışı ve güvenliğini korumak için Bulgaristan ve Sovyetlerle saldırmazlık paktları imzalasa da 
Türkiye’yi rahatlatan asıl hareket Hitlerin Türk sınırlarına karşı saygılı olacağını bildiren mektubu 
göndermesi olmuştu. Akabinde 18 Haziran 1941 tarihinde Türk-Alman Saldırmazlık Paktının İmzalanması 
ve sonrasında Almanların Sovyet harekâtına başlamaları Türkiye’yi bir nebze de olsa rahatlatmıştır. 
Bundan sonra Türkiye 23 Şubat 1945 tarihine kadar savaş dışında kalmayı sürdürmüştü. Türkiye bu 
tarihten sonra Müttefik Devletler’in baskısıyla resmen Almanya’ya savaş ilan etmek durumunda kalmış 
olsada fiilen hiçbir zaman savaşa girmemiştir. 
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Özet: Türkiye 1950’lerden itibaren ekonomik ve teknolojik nedenlerden dolayı hızlı bir kentleşme süreci içerisine 
girmiştir. Son beş yıldaki yasal düzenlemelerin de etkisiyle kentleşme düzeyi %90’ın üzerinde seyretmekte ve kırsaldan 
kente doğru kopuş süreci devam etmektedir. Kırdan kente göçün genel nedenleri oldukça çalışılmış olmasına rağmen, 
gelir düzeyi ve varlık durumu dışında yaşamdan beklenti ve memnuniyet etkenler değerlendirmelere görece az dâhil 
edilmiştir. Söz konusu etkenlerin de kırdan kente göçü ne derece etkilediklerinin araştırılması göçün durdurulmasında 
ve terse döndürülmesinde etkili olabilir. Edirne İli’ne bağlı Havsa İlçesi de toplam nüfus açısından değişken bir 
görünüm izlemekle birlikte, kırsal alandan kentsel alana doğru göçe bağlı nüfus kaybı yaşamaktadır. Bu bağlamda, 
Havsa İlçesi’nin kırsal alanında yaşayan hanehalkının demografik özellikleri, gelir ve varlık durumu ile yaşanılan yeri 
terk etme durumu ve memnuniyetlerinin sorgulanması göçün nedenlerini daha nesnel bir biçimde ortaya 
koyabilecektir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada 2012 yılında kentsel alan niteliğindeki Havsa ilçe merkezinde 781 
ve Havsa’ya bağlı 22 köyde 1021 kişiye olmak üzere toplamda 1802 kişiye ulaşılarak yapılan bir projenin verilerinden 
yararlanılmıştır. Betimsel istatistik verileriyle İlçe kırsalındaki hanehalkı genel durumuna yer verildikten sonra; 
yerleşim yerini terk etme olasılığı ve memnuniyete ilişkin iki bağımlı değişken seçilerek bu bağımlı değişkenler üzerinde 
hanehalkının genel nitelikleri ile gelir ve varlık durumlarından oluşacak bağımsız değişkenlerin etkisi lojistik regresyon 
analizi yöntemi kullanılarak marjinal etki hesaplamasıyla belirlenecektir. Sonuç olarak, kişilerin yaşadıkları yeri terk 
etme olasılıkları ve memnuniyetleri üzerinde hangi etmenlerin ne oranda etkili olduğu belirlenerek, göçün önüne 
geçilmesinde izlenecek politikaların belirlenmesine katkı yapılması sağlanacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Havsa, Kentsel Alan, Kırsal Alan, Hanehalkı, Sıralı Lojistik Regresyon 

 

Abstract: Turkey has entered into a rapid process of urbanization due to economic and technological reasons from 
the 1950s. Due to the influence of the legal regulations in the last five years urbanization level is over 90% and the 
process of breaking from rural to urban continues. Although the general reasons for the migration from country to 
city have been largely studied, life expectancy and satisfaction factors, except for the level of income and wealth, are 
relatively included as little as those of the evaluations. Searching also that to the what extent the said factors affect 
the migration from rural to urban may be potent in intercepting or reversing the migration. District of Havsa in Edirne 
Province go through a loss of population due to migration from rural to urban while it seems to become more of a 
varied aspect in terms of total population. In this context, questioning the demographic characteristics, level of 
income and proprietorship, life satisfaction, and possibility of leaving localities of households living in the rural areas 
of the Havsa District will be able to present the causes of migration more objectively. In line with this aim, we use the 
data of a project conducted in rural and urban space of Havsa in 2012, in which 781 subjects in centrum of the District, 
urban area, and 1.021 subjects in villages of the District, rural area, totally 1.802 subjects were reached. After 
presenting descriptive statistics and general conditions of household living in the rural area of the District, we 
determine two dependent variable relating to possibility of leaving localities and satisfaction. Then we determine the 
effect of independent variables consisting of general features, level of income and proprietorship of the household 
on the dependent variables, by calculating marginal effects via logistic regression analysis. Consequently, we try to 
make a contribution in determinig policies carried out to prevent migration, by identifying what factors are influent 
to what extent on the possibility of leaving localities and satisfaction of households. 

Keywords: Havsa, Urban Space, Rural Space, Household, Ordered Logistic Regression 

GİRİŞ 

İnsanoğlu yeryüzünde bulunduğu andan itibaren günümüze iki mekânda yaşamıştır; kır (köy) veya kent. 
İnsanoğlunun bu iki mekândan birinde yaşaması bir tercih sorunudur. Yaklaşık yüz yıl önce insanların 
yalnızca %20’si kentsel alanda yaşamaktayken, bugün %50’si kentsel alanda yaşamaktadır. Daha da ötesi, 
2030 yılı itibariyle %60’ı ve 2050 itibariyle de %70’inin kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir (WHO, 
2010, s. 4). Singapur, Monako, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi gibi ülke veya kent devletleri bugün 
itibariyle %100 kentleşme oranın sahipken; Katar, Belçika, Malta, Uruguay, Japonya, İsrail, Arjantin, 
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Lüksemburg, Şili ve Avustralya ise %90’ın üzerinde kentleşme düzeyine sahip ülkelerdir. Liechtenstein, 
Papua Yeni Gine, Uganda ve Nepal gibi ülkelerde ise kırsal alanlarda yaşayanların toplam nüfus içindeki 
payı %80’lerin üzerindedir (The World Bank, 2017). Ancak, kent denilen olgunun tanımı için seçilen 
yöntemler değştikçe bu oranlar da değişecektir. 

Kenti tanımlamanın üç farklı yöntemi vardır. Yönetsel yeterlik bakımından yönetsel gayelerle bir yerin kent 
olarak sınıflandırılmasıdır. Bina, insan, beton veya asfalt gibi sert zeminlerin herhangi bir alan birimi 
içerisindeki payının yoğunluğu ise fiziksel göstergelerdir. İşlevsel tanımlamalar da hanehalkı veya 
işletmelerin davranışlarına ilişkin ortaya çıkan kentsel topraklardır (OECD, 2010, s. 9). Türkiye, 2014 
tarihinde yürürlüğe giren ve oldukça önem kazanan 6360 sayılı Kanunla küçük belediyelerinin, büyükşehir 
içindeki belde belediyelerinin ve köylerinin tüzel kişiliklerini sona erdirmiş; bu yerleşim birimlerinin tüzel 
kişiliklerini bağlı oldukları ilçe belediyesinin bir mahallesi durumuna dönüştürmüştür. Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) kent tanımlamasında kullandığı yöntem yönetsel yeterliktir. Seçilen yöntem, idari 
bağlılıklarda yapılan değişikliklerin kentleşme düzeyini etkilemesine neden olmaktadır. TÜİK’in 2012 
yılındaki kentleşme oranı hesaplamasında elde edilen veri yaklaşık %77 iken 2013 yılınde kentleşme 
düzeyi %91’in üzerine çıkmıştır (TÜİK, 2014). Mevcut kırsal alanlar yönetsel bir kararla kent olarak kabul 
edilmiş ve kırsallaşma düzeyi düşmüştür. Havsa İlçesi ise bu yönetsel kararlarla değil, daha temel bir neden 
olan göçün etkisiyle kırsallaşma düzeyi düşen bir örnektir. 

Kırsal alanlar ekonomide tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu alanlardır. Kentler ise daha çok ticaretin ve 
sanayi üretiminin gerçekleştirildiği alanlardır. Urry, “kırsal” kavramının üç farklı ifadeye gönderme 
yaptığını savunur: tarımsal üretimin yerel ekonomiye hâkim olmasına, toplumsal yeniden üretim ve 
toplumsal mücadele örneklerinin tarımsal üretim aracının mülkiyeti ve denetimi tarafından meydana 
getirilmesine ve son olarak, kolektif tüketim araçlarının ekonomik olarak sağlanamaması nedeniyle 
nüfusun kırsaldan çok kentsel alana yerleşme zorunda bırakılmasına (Urry, 1995, s. 79-80). İleriki 
bölümlerde de görüleceği üzere, Havsa kırsalında hâkim ekonomik geçim kaynağı çiftçilik, yani tarımdır. 
Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Havsa’da da kırsal alanda yaşayanların elde ettikleri gelir düzeyi asgari ücret 
düzeyinden çok değildir. Bu durum, kırsal alanı terk etme nedenlerinin başında gelmektedir. Yaşadığı köyü, 
yani kırsal alanı terk eden kişilerin yeni yerleşim tercihleri yine köy olmamakta; kentsel alanı tercih 
etmektedirler. Böylece, kentleşme hızı ve kentlerin üzerindeki yük giderek artmaktadır. 

Hızlı kentleşmenin yeryüzüne olumsuz etkilerinin en başında çevre sorunları gelmektedir. Doğal çevrenin 
yapay müdahalelerle bozulması, hava kirliliği, su kirliliği ve hatta gürültü kirliliğinin giderek artması, kentsel 
ve endüstriyel atıklar nedeniyle kirlilik en temel çevre sorunlarıdır. Çevre sorunlarının insanlar üzerindeki 
etkisi ise, kentleşmenin bir sonucu olarak, bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının 
ortaya çıkmasıdır (WHO, 2010, s. 12). Nüfusun kentsel alanda yoğunlaşması üretim ilişkilerini de 
değiştirecektir. Son otuz yılda gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme çok daha hızlıdır; daha hızlı ekonomik 
büyüme nüfusun daha hızlı kentleşmesi demektir (OECD, 2010, s. 8). Birbirini tetikleyen bu iki olgu ise 
giderek daha büyük çevresel ve sağlığa ilişkin sorunlara yol açmaktadır. 

İleri sürülen bu nedenlerden dolayı, kentleşmenin ya sürdürülebilir bir hız ve gelişme eğilimi içerisinde 
gerçekleşmesi veya durdurulması ya da yavaşlatılması zorunludur. Bu çalışmada da son yıllarda giderek 
kentleşen ve kırsal alan nüfusu giderek azalan Havsa İlçesi’nin genel durumu ortaya konacak, kırsal 
alandan memnuniyetin ve kırdan kente göç etmek isteme olasılığının belirleyicileri incelenerek bu 
belirleyicilere yönelik geliştirilecek politikalara ilişkin önerilerde bulunulacaktır. 

1. HAVSA İLÇESİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

Aşağıda yer alan tablolarda Havsa köylerinde (kırsal alanında) yaşayan kişilerin genel özellikleri yer 
almaktadır. Anket çalışmasında verilerin toplanması aşamasında katılımcılar tarafından bazı sorular 
yanıtsız bırakıldığı için tablolardaki frekanslar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, kırsal alanda 
toplam 1.027 katılımcıdan veri elde edilmesine rağmen, çalışma durumu sorusuna 986 kişi, çalışma zamanı 
sorusuna 714 kişi ve gelir düzeyi sorusuna 979 kişi yanıt vermiştir. 

Her köydeki nüfusun en az %10’una ulaşılması hedeflenmiş olup, bazı köylerde bu oran %20’lere kadar 
ulaşmıştır. Ancak, ADNKS verilerine göre 22 köyün toplam nüfusu 11.978 olup (TÜİK, 2018), toplam 
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anakütlenin yaklaşık %9’luk kısmına ulaşılabilmiştir. Tablo 1, ankete katılan kişilerin sayılarını köy bazında 
göstermektedir. 

Tablo 11: Köy Bazında Anket Yapılan Kişi Frekansları 
 

Nüfus (2011) Anket/Nüfus 
 
670  %10,75 
1181  %6,60 
556  %3,60 
244  %9,84 
837  %10,75 
481  %5,82 
339  %6,78 
339  %10,62 
322  %7,45 
1276  %13,48 
256  %8,98 
253  %10,28 
241  %12,03 
259  %7,72 
296  %6,76 
711  %6,33 
341  %7,62 
937  %6,94 
860  %2,21 
179  %16,20 
370  %17,84 
1030  %8,93 

 

2012 yılında gerçekleştirilen anket çalışmasında ulaşılması beklenen gözlem sayısı 2011 yılında TÜİK 
tarafından açıklanan ADNKS verilerine göre belirlenmiştir. Büyük köylerde daha çok gözleme ulaşılırken, 
az nüfusa sahip köylerde ise ulaşılması beklenen gözlem sayısının altında kalınmıştır. Elde edilen 1.027 
kişilik gözlem sayısı %95 güven düzeyinde ve %3 hata payı kabulünde bir örneklem büyüklüğüne karşılık 
gelmektedir. 

Tablo 12: Cinsiyet Frekansları 

 
 
Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu erkeklerdir. Kırsal alanda ailenin egemen bireyinin erkek olması 
ve kadınların birçoğunun sorulara eşlerinin rızasını almadan yanıtlamak istememesi nedeniyle ankete 
katılanlar içinde erkeklerin oranı dörtte üçten biraz fazladır. 

 

 

 

      Total        1,025      100.00

                                                

      Diğer            3        0.29      100.00

      Erkek          789       76.98       99.71

      Kadın          233       22.73       22.73

                                                

          2        Freq.     Percent        Cum.

 Cinsiyet -  

      Total        1,027      100.00

                                                

   Oğulpaşa           92        8.96      100.00

   Köseömer           66        6.43       91.04

   Bostanlı           29        2.82       84.62

     Azatlı           19        1.85       81.79

  Şerbettar           65        6.33       79.94

     Kuzucu           26        2.53       73.61

     Hasköy           45        4.38       71.08

   Habiller           20        1.95       66.70

Söğütlüdere           20        1.95       64.75

  Kulubalık           29        2.82       62.80

      Tahal           26        2.53       59.98

   Bakışlar           23        2.24       57.45

     Abalar          172       16.75       55.21

   Çukurköy           24        2.34       38.46

      Arpaç           36        3.51       36.12

    Musulça           23        2.24       32.62

     Taptık           28        2.73       30.38

  Yolageldi           90        8.76       27.65

   Kabaağaç           24        2.34       18.89

  Naipyusuf           20        1.95       16.55

    Osmanlı           78        7.59       14.61

   Necatiye           72        7.01        7.01

                                                

        - 1        Freq.     Percent        Cum.

 Anket Yeri  
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Tablo 13: Medeni Durum Frekansları 

 
Anket yapılan kişilerin yaklaşık dörtte üçü evli, beşte biri ise bekârlardan oluşmaktadır. Evli olmak 
yaşanılan yere bağlılığı artıran bir niteliktir. Bu nedenle, evli kişilerin bulundukları yerleşim yerinden 
memnun olmasalar dahi bu yerden ayrılmayı düşünmemeleri beklenir. Bekârlar ise görece göç etme 
eğilimine sahiptirler. 
 

Tablo 14: Yaş Gruplarına Göre Frekanslar 

 
 
Anket çalışmasında yaş sorusu gruplandırılarak katılımcılara yöneltilmiştir. Kanuni çalışma yaşının altındaki 
kişilere anket çalışması uygulanmadığından yaş aralıkları 15’ten başlatılmıştır. Dengeli bir dağılım 
göstermesi açısından yaş grupları onar yaş aralıklarla belirlenmiştir. Yaş frekansları içinde en büyük pay 55 
yaş ve üzeri grup, ikinci büyük pay ise 45 – 54 yaş aralığıdır. Gençlerin pek çoğunun Havsa kırsalını terk 
etmesi ve kırsalda kalan yeni nesilin de çiftçilikle bağlarının pek olmaması nedeniyle, anket çalışmasında 
genellikle ileri yaşta çiftçilik yapan kişilere ulaşılmıştır. 

Tablo 15: Eğitim Durumu Frekansları 

 
 
Havsa kırsal alanında %71,50 oranında ağırlıklı olarak karşılaşılan eğitim düzeyi ilköğretimdir. Lise 
mezunları toplam anakütlenin %16’sına karşılık gelmekteyken lisans ve lisanüstü eğitim düzeyine sahip 
olanların oranı %10’un altında kalmıştır. İlköğretim düzeyine sahip olanların yaklaşık %90’ı çiftçilerden 
oluşmaktadır. 

 
 

      Total        1,021      100.00

                                                

      Diğer            1        0.10      100.00

        Dul           59        5.78       99.90

   Boşanmış            3        0.29       94.12

      Bekar          210       20.57       93.83

       Evli          748       73.26       73.26

                                                

  Durum - 3        Freq.     Percent        Cum.

     Medeni  

      Total        1,023      100.00

                                                

        55+          371       36.27      100.00

      45-54          258       25.22       63.73

      35-44          144       14.08       38.51

      25-34          133       13.00       24.44

      14-24          117       11.44       11.44

                                                

    Yaş - 4        Freq.     Percent        Cum.

         Total        1,021      100.00

                                                   

    Lisansüstü            4        0.39      100.00

        Lisans           80        7.84       99.61

          Lise          161       15.77       91.77

    İlköğretim          730       71.50       76.00

Okula Gitmemiş           46        4.51        4.51

                                                   

           - 5        Freq.     Percent        Cum.

 Eğitim Durumu  
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Tablo 16: Kendilerini Aslen Nereli İfade Ettikleri 

 
 
Kişilerin aslen bağlı oldukları yerlerin, mevcut durumda yaşadıkları alandan başka bir yere göç etme 
düşüncesi üzerinde etkisinin olup olmadığının sorgulanması açısından katılımcılara aslen nereli oldukları 
sorusu da yöneltilerek veri elde edilmiştir. Gözlemlerin yaklaşık %90’ı doğup büyüdükleri yer olan 
Havsa’lıdırlar. Aslen, yakın iller olan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’lı olanların oranı ise %5’i geçmemektedir. 
Havsa’nın bu denli yüksek orana sahip olmasının, kişilerin doğup büyüdükleri yeri terk edip etmeme 
olasılıkları üzerindeki etki derecesi lojistik regresyon analiziyle incelenecektir. 

Tablo 17: Çalışma Durumlarına Ait Frekanslar 

 
 
Ankete katılanların %43’ü çiftçi ve %11’i işçi olup, %33’ü ise herhangi bir işte çalışmamaktadır. Köylerde 
çalışmayan grup büyük çoğunlukla kadınlar oluşmaktadır. Geriye kalan rakam ise emeklilerdir. İnsanlığın 
gerçekleştirdiği ilk büyük devrim olan tarım faaliyetleri sonucu yerleşik hayata geçişin ve göçebe bir yaşam 
tarzına sırt dönüşün ana mantığında karınlarını doyurdukları bir yere sahip olmaları ve bu nedenle 
yaşamlarını sürdürmeleri için başka bir yere göç etme zorunluluklarının ortadan kayboluşudur. Çiftçilik, 
tüm bu tarihsel arka plan dikkate alındığında, insanların yaşadıkları yerden kopuşunu engelleyen bir etmen 
olarak ele alınır. Havsa kırsalı özelinde bu oranın yüksek çıkmış olması göçü azaltan bir etken olarak 
değerlendirilebilir. 

Tablo 18: Gelir Düzeyine Göre Çalışma Durumları 

 
 
Tablo 8’e göre, çiftçilerin %75’inin geliri ilgili tarihteki asgari ücret düzeyi olan 1.000 TL’nin altındadır. Geliri 
1.000 TL ve altında olanlar toplam anakütlenin %81’idir. Havsa kırsalında yaşayanların ama özellikle 
çiftçilerin gelirleri çok düşüktür; en iyi gelir düzeyine sahip olanlar ise memurlardır. 

 

      Total        1,025      100.00

                                                

      Diğer           57        5.56      100.00

   Tekirdağ            3        0.29       94.44

 Kırklareli           12        1.17       94.15

     Edirne           38        3.71       92.98

      Havsa          915       89.27       89.27

                                                

 Nereli - 6        Freq.     Percent        Cum.

      Aslen  

      Total          986      100.00

                                                

    Serbest           97        9.84      100.00

      Memur           26        2.64       90.16

       İşçi          107       10.85       87.53

     Çiftçi          426       43.20       76.67

 Çalışmıyor          330       33.47       33.47

                                                

 Durumu - 7        Freq.     Percent        Cum.

    Çalışma  

         Total         219        574        137         32         17         979 

                                                                                  

       Serbest           2         60         21         10          4          97 

         Memur           0          6         11          8          1          26 

          İşçi           2         80         19          3          3         107 

        Çiftçi          13        316         77          9          9         424 

    Çalışmıyor         202        112          9          2          0         325 

                                                                                  

    Durumu - 7   Geliri yo     1-1000  1001-2000  2001-3000      3001+       Total

       Çalışma                      Gelir Düzeyi - 9
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2. HAVSA KIRSAL ALANINA YÖNELİK LOJİSTİK REGRESYON ANALİZ SONUÇLARI VE BULGULAR 

Araştırmada iki farklı bağımlı değişken belirlenerek iki farklı model kurulmuştur. Anket formunda bu 
değişkenlerin yanıtları beşli Likert ölçeği kullanılarak sorgulandığı için sıralı lojistik regresyon (ordered 
logistic regression) yöntemi kullanılmıştır. 
İlk modelde bağımlı değişken olarak Havsa kırsal alanında yaşamaktan duyulan memnuniyet belirlenmiş 
olup, aşağıda belirtilen hipotez testleri oluşturulmuştur. 
 
𝑯𝟎: Havsa kırsal alanında yaşayanların genel memnuniyetleri üzerinde yaş, yaşadıkları köy, cinsiyet, aslen 
nereli oldukları, medeni durumları, eğitim durumları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri belirleyici 
değildir. 
𝑯𝟏: Havsa kırsal alanında yaşayanların genel memnuniyetleri üzerinde yaş, yaşadıkları köy, cinsiyet, aslen 
nereli oldukları, medeni durumları, eğitim durumları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri belirleyicidir. 
 

Tablo 19: Havsa Kırsal Alanında Yaşamaktan Duyulan Genel Memnuniyetin Belirleyicilerinin Sıralı Lojistik 
Regresyon (OLR) Yöntemiyle Marjinal Etki Analizi 

 
 Hiç Nadiren Bazen Sıklıkla Her zaman 

1.Kadın 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

2.Erkek -0.0390** -0.0180** -0.0177** -0.0296*** 0.104** 

 (0.0166) (0.00777) (0.00752) (0.0104) (0.0405) 

      

1.Evli 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

2.Bekâr 0.00435 0.00204 0.00204 0.00405 -0.0125 

 (0.0160) (0.00744) (0.00742) (0.0143) (0.0451) 

      

3.Boşanmış 0.0644 0.0265 0.0241 0.0234** -0.138 

 (0.122) (0.0434) (0.0350) (0.00986) (0.192) 

      

4.Dul -0.0131 -0.00636 -0.00656 -0.0156 0.0416 

 (0.0182) (0.00904) (0.00956) (0.0253) (0.0620) 

      

5.Diğer 0.214 0.0632 0.0452*** -0.0383 -0.284 

 (0.381) (0.0553) (0.0134) (0.219) (0.229) 

      

1.Okula gitmemiş 0.00674 0.00329 0.00337 0.00716 -0.0206 

 (0.0242) (0.0116) (0.0118) (0.0234) (0.0710) 

      

2.İlköğretim 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

3.Lise -0.00392 -0.00196 -0.00204 -0.00484 0.0128 

 (0.0149) (0.00747) (0.00783) (0.0190) (0.0492) 

      

4.Lisans 0.00000278 0.00000139 0.00000144 0.00000331 -0.00000893 

Log pseudolikelihood =  -685.7926               Pseudo R2         =     0.0527

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(26)     =    1145.54

Ordered logistic regression                     Number of obs     =        958
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 (0.0175) (0.00879) (0.00912) (0.0209) (0.0563) 

      

5.Lisansüstü 0.0936** 0.0381*** 0.0337*** 0.0238** -0.189*** 

 (0.0384) (0.0144) (0.0114) (0.0114) (0.0546) 

      

1.Çalışmıyor 0.0424*** 0.0206*** 0.0212*** 0.0443*** -0.128*** 

 (0.0142) (0.00731) (0.00736) (0.0148) (0.0411) 

      

2. Çiftçi 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

3. İşçi 0.0371** 0.0183** 0.0189** 0.0415** -0.116** 

 (0.0188) (0.00918) (0.00902) (0.0162) (0.0509) 

      

4. Memur -0.000504 -0.000267 -0.000294 -0.000916 0.00198 

 (0.0314) (0.0166) (0.0183) (0.0574) (0.124) 

      

5. Serbest 0.0236 0.0119 0.0126 0.0314 -0.0796 

 (0.0185) (0.00899) (0.00939) (0.0198) (0.0558) 

      

1. Geliri yok 0.0395 0.0206 0.0226 0.0787 -0.161 

 (0.0253) (0.0138) (0.0156) (0.0650) (0.118) 

      

2. 1 – 1.000 TL 0.0514** 0.0262** 0.0282** 0.0904 -0.196* 

 (0.0209) (0.0118) (0.0135) (0.0607) (0.105) 

      

3. 1.001 – 2.000 TL 0.0487** 0.0249** 0.0270* 0.0880 -0.189* 

 (0.0235) (0.0127) (0.0143) (0.0612) (0.108) 

      

4. 2.001 – 5.000 TL 0.0168 0.00920 0.0105 0.0431 -0.0795 

 (0.0278) (0.0153) (0.0173) (0.0726) (0.132) 

      

5. 5.000 TL ve üzeri 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

N 961 961 961 961 961 
Parantez içleri standart hataları göstermektedir. 

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

Seçilen bağımsız değişkenler kategorik değişkenlerden oluştuğu için, sıralı lojistik regresyon analizi 
kapsamında marjinal etki hesaplaması yapılabilmesi amacıyla bu değişken kategorilerinden bazıları temel 
alınmıştır. Bağımsız değişkenler cinsiyette kadın, medeni durumda evli, eğitim durumunda ilköğretim, 
çalışma durumunda çiftçi ve gelir durumunda 5.000 TL ve üzeri esas alınmış olup; marjinal etki yorumları 
bu temel alınan bağımsız değişken kategorilerine referansla yapılacaktır. Cinsiyet değişkeninde kadının 
esas alınmasının nedeni hem bir pozitif ayrımcılık yapılmak istenmesi hem de kadınların aktif olarak kırsal 
alandaki iş yaşamında aktif olmamasıdır. Medeni durum içinde evlilerin, eğitim durumunda ilköğretim 
mezunlarının ve çalışma durumunda ise çiftçilerin frekanslarının yüksek olması nedeniyle bu kategoriler 
temel alınmıştır. Gelir durumunda ise frekansları az olmakla birlikte, en yüksek gelir düzeyi sahipleri kırsal 
alanda yaşamaktan daha memnun olabilecekleri beklentisiyle temel alınmışlardır. 

Tablo 9’a göre, kurulan modelin olasılık değeri 0.000 olup, model anlamlıdır. Örneklem elemanlarının 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri bu katılımcıların Havsa 
köylerinde yaşamaktan duydukları genel memnuniyet üzerindeki etkileri kısmen de olsa anlamlı 
olduğundan, sıfır hipotezi reddedilmiştir.  
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Erkeklerin Havsa kırsalında yaşamaktan hiç memnun olmama olasılığı kadınlara göre %4 daha azdır; buna 
karşın, her zaman memnuniyet duyma olasılıkları ise %10 daha fazladır. Bir başka açıdan, Havsa kırsalında 
yaşamakta olan kadınlar burada yaşamaktan erkeklere göre daha az memnundur. 

Medeni durum incelendiğinde tek anlamlı sonuç boşanmış durumdaki kişiler için geçerlidir; boşanmış bir 
kişinin Havsa kırsalında yaşamaktan sıklıkla memnuniyet duyma olasılığı evli olanlara göre yaklaşık %2 
daha fazladır. Diğer medeni durumların etki düzeyi ise istatistiki olarak anlamlı değildir; diğer bir ifadeyle, 
Havsa kırsalında yaşamaktan duyulan memnuniyetin kademeleri üzerinde medeni durumun herhangi bir 
etkisi yoktur. 

Çalışma durumu içerisinde en sık frekansa sahip olan ilköğretim düzeyinde mezuniyet referans alındığında, 
istatistiki olarak tek anlamlı sonuç veren mezuniyet düzeyi lisansüstü eğitim mezuniyetidir. Lisansüstü 
düzeyinden mezun olanların, Havsa kırsalında yaşamaktan hiç memnun olmama olasılıkları ilköğretim 
mezunlarına göre yaklaşık %10 daha fazladır. Bu kişilerin Havsa kırsalında yaşamaktan her zaman için 
memnuniyet duyma olasılıkları ilköğretim mezunlarına göre yaklaşık %19 daha azdır. Yalın bir ifadeyle, 
ilköğretim mezunları, lisansüstü düzeyinden mezun olanlara göre Havsa köylerinde yaşamaktan daha 
büyük olasılıkla memnundurlar. 

Bir diğer bağımsız değişken olan çalışma durumu değişkeninde en sık frekansa sahip çiftçilik referans 
alınmıştır. Çalışmayan kişilerin, Havsa köylerinde yaşamaktan her zaman için memnun olma olasılıkları 
çiftçilere göre yaklaşık %13 daha az; hiç memnun olmama olasılıkları ise %4 daha fazladır. Benzer bir 
şekilde; işçi olarak çalışanların her zaman için memnun olma olasılıkları çiftçilere göre yaklaşık %12 daha 
az iken, hiç memnun olmama olasılıkları yaklaşık %4 daha fazladır. Memurluk ve serbest meslek 
mensupluğunun ise memnuniyet açısından istatistiki olarak anlamlılığı yoktur. 

Gelir düzeyine göre yapılan sınıflandırmada en yüksek gelire sahip grup referans olarak alındığında; 
anketin yapılmış olduğu tarihteki asgari ücret düzeyi olan 1.000 TL ve altı gelir düzeyinde bulunanların 
Havsa kırsalında yaşamaktan hiç memnun olmama olasılıkları, 5.000 TL ve üzeri gelire sahip gruba göre %5 
daha fazladır. Bu oran 1.001 – 2.000 TL aralığında da yaklaşık %5’e karşılık gelmektedir. Hiç gelire sahip 
olmayanlarla 2.000 ilâ 5.000 TL arası gelire sahip olanların memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
yoktur; bu gelir düzeyindekiler hiç memnun olmama veya her zaman memnun olma bakımından 
farklılaşmamaktadır. 

Ankete katılanların aslen nereli oldukları, yaşları ve hangi köyde yaşadıkları ise istatistiki olarak anlamlı 
olmadığından bu Tablo’ya dâhil edilmemiştir. 

Kurulan ikinci model ise bağımlı değişken olarak Havsa kırsal alanında yaşayanların buradan ayrılma 
olasılıkları belirlenmiş olup, aşağıda belirtilen hipotez testleri oluşturulmuştur. 

𝑯𝟎: Havsa kırsal alanında yaşayanların yaşadıkları köyden ayrılma olasılıkları üzerinde yaş, yaşadıkları köy, 
cinsiyet, aslen nereli oldukları, medeni durumları, eğitim durumları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri 
belirleyici değildir. 

𝑯𝟏: Havsa kırsal alanında yaşayanların yaşadıkları köyden ayrılma olasılıkları üzerinde yaş, yaşadıkları köy, 
cinsiyet, aslen nereli oldukları, medeni durumları, eğitim durumları, çalışma durumları ve gelir düzeyleri 
belirleyicidir. 

Tablo 20: Havsa Kırsal Alanından Ayrılma Düşüncesinin Belirleyicilerinin Sıralı Lojistik Regresyon (OLR) 
Yöntemiyle Marjinal Etki Analizi 

 
 

 Hiç Nadiren Bazen Sıklıkla Her zaman 

1.Evli 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

Log pseudolikelihood = -697.38576               Pseudo R2         =     0.0432

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(16)     =    1180.59

Ordered logistic regression                     Number of obs     =        971
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2.Bekâr -0.144*** 0.0692*** 0.00909** 0.0385*** 0.0276*** 

 (0.0412) (0.0196) (0.00365) (0.0124) (0.00938) 

      

3.Boşanmış 0.185*** -0.111*** -0.0107*** -0.0396*** -0.0240*** 

 (0.0153) (0.0107) (0.00309) (0.00625) (0.00487) 

      

4.Dul 0.0434 -0.0240 -0.00262 -0.0102 -0.00657 

 (0.0504) (0.0286) (0.00302) (0.0116) (0.00747) 

      

5.Diğer -0.119 0.0582 0.00743 0.0311 0.0219 

 (0.251) (0.110) (0.0161) (0.0710) (0.0539) 

      

1.Okula 

gitmemiş 
-0.0336 0.0173 0.00208 0.00847 0.00576 

 (0.0648) (0.0327) (0.00406) (0.0166) (0.0117) 

      

2.İlköğretim 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

3.Lise -0.0767* 0.0382* 0.00478 0.0199* 0.0139 

 (0.0426) (0.0205) (0.00306) (0.0114) (0.00870) 

      

4.Lisans -0.108* 0.0521* 0.00674 0.0284 0.0203 

 (0.0605) (0.0273) (0.00443) (0.0174) (0.0130) 

      

5.Lisansüstü 0.191*** -0.114*** -0.0111*** -0.0413*** -0.0252*** 

 (0.0153) (0.0111) (0.00316) (0.00655) (0.00473) 

      

1.Çalışmıyor 0.0900*** -0.0462*** -0.00554** -0.0227*** -0.0156** 

 (0.0300) (0.0156) (0.00238) (0.00796) (0.00612) 

      

2.Çiftçi 0 0 0 0 0 

 (.) (.) (.) (.) (.) 

      

3.İşçi 0.0747* -0.0379* -0.00461 -0.0190* -0.0132* 

 (0.0411) (0.0215) (0.00282) (0.0102) (0.00761) 

      

4.Memur -0.132 0.0551 0.00824 0.0378 0.0305 

 (0.0979) (0.0362) (0.00664) (0.0297) (0.0270) 

      

5.Serbest -0.0719 0.0320 0.00450 0.0200 0.0153 

 (0.0540) (0.0232) (0.00372) (0.0158) (0.0121) 

N 971 971 971 971 971 

 
Tablo 9 için belirtilmiş olan bağımsız değişken belirlenimleri Tablo 11 için de geçerlidir. 
Tablo 10’a göre, kurulan modelin olasılık değeri 0.000 olup, model anlamlıdır. Örneklem elemanlarının 
medeni durum, eğitim durumları, çalışma durumları katılımcıların Havsa köylerinden ayrılmayı 
düşünmeleri üzerindeki etkileri kısmen de olsa anlamlı olduğundan, sıfır hipotezi reddedilmiştir. 

Bekârların yaşadıkları köyden ayrılmamayı hiç düşünmeme olasılıkları evlilere göre %14 daha azdır. 
Bununla birlikte nadiren de olsa bu düşünceye sahip olma olasılıkları %7 daha fazla, sıklıkla yaklaşık %4 ve 
her zaman düşünme olasılıkları ise %3 daha fazladır. Diğer bir ifadeyle bekârların evlilere göre yaşadıkları 
köyden daha çok ayrılma olasılıkları bulunmaktadır. Buna karşın, boşanmış olan kişilerin yaşadıkları 
köyden ayrılmayı hiç düşünmeme olasılıkları evlilere göre yaklaşık %19 daha fazla, sıklıkla düşünme 
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olasılıkları %4 daha az ve her zaman için düşünme olasılıkları yaklaşık %2’dir. Elde edilen olasılıklar, 
boşanmış kişiler, evlilere göre yaşadıkları yere daha bağlıdırlar. 

Kişilerin eğitim durumları üzerindeki marjinal etki hesaplamasında 0,05 veya 0,01 düzeyinde istatistiki 
olarak anlamlı tek sonuç lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilere ait olasılıklardır. Lisansüstü düzeyde 
eğitime sahip kişilerin yaşadıkları köyü terk etmeyi hiç düşünmeme olasılıkları ilköğretim düzeyinde 
eğitime sahip kişilere göre %19 daha fazladır. Bu düşünceye nadiren sahip olma olasılıkları yaklaşık %11 
daha az iken, her zaman için köyden ayrılmayı düşünme olasılıkları da yaklaşık %3 daha azdır. Eğitim düzeyi 
en yüksek olan kişilerin, ilköğretim düzeyinde eğitime sahip olanlara göre, yaşadıkları köye daha bağlı 
oldukları ve terk etmek istemedikleri görülmektedir. Bu şekilde beklenenden farklı bir sonucun ortaya 
çıkmasındaki temel neden lisansüstü eğitim düzeyine sahip kişilerin yalnızca dört kişi olmasıdır. Bununla 
birlikte, bu kişiler emekli ve 55 yaş üzerinde olup, yaşamlarının geri kalanını kentsel alandan çok kırsal 
alanda geçirme niyetinde olabilirler. 

Çalışma durumu kategorik bağımsız değişkeninde ise 0,05 veya 0,01 düzeyinde istatistiki olarak anlamlı 
tek sonuç çalışmayan gruba aittir. Bu değişkende temel alınan çiftçiliğe göre, çalışmayanların köyden 
ayrılmayı hiç düşünmeme olasılıkları %9 daha fazladır. Çalışmayanların, yaşadıkları köyü nadiren de olsa 
terk etmek isteme olasılıkları yaklaşık %5 daha az, her zaman için köylerini terk etme düşüncesine sahip 
olma olasılıkları ise çiftçilere göre yaklaşık %2 daha azdır. 

Ankete katılanların cinsiyeti, yaşları, hangi köyde yaşadıkları, aslen nereli oldukları ve gelir düzeyleri ise 
istatistiki olarak anlamlı olmadığından bu Tablo’ya dâhil edilmemiştir. 

3. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ 

Havsa kırsal alanı örneğinde, kişilerin aslen nereli olduklarının ve yaşlarının burada yaşamaktan genel 
anlamda duydukları memnuniyet üzerinde anlamlı bir istatistiki etkisi bulunmamaktadır. Buna karşın; 
cinsiyetleri, medeni durumları, eğitim durumları, hangi işte çalıştıkları ve gelir düzeyleri 0,05 ve 0,01 
olasılık düzeylerinde anlamlı sonuçlar vermiştir. 

Makro bağlamda göçün tersine çevrilmesine ilişkin olarak alınacak kararlarda, köylerde yaşayanların yaş, 
medeni durumları veya aslen nereli olduklarının dikkate alınmasına gerek yoktur; bu değişkenler, 
insanların yaşadıkları yerden memnuniyet duymaları veya duymamaları üzerinde herhangi bir anlamlı 
etkisi belirlenememiştir. Ancak, gelir düzeylerinin artırılması başta olmak üzere, istihdam olanaklarının 
yaratılması bu kişileri köyde tutmak için gereklidir. Eğitim düzeyinde yaşanabilecek artışların ise köylülerin 
kente göç etme olasılıklarını artıran bir etken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Katlımcılara memnuniyetin yanısıra yaşadıkları köyden ayrılmayı ne derece düşündükleri doğrudan 
sorulduğunda elde edilen sonuçlar daha farklıdır. Örneğin, çalışmamak, aynı zamanda geliri de olumsuz 
yönde etkileyeceğinden, kırdan kente göçü azaltmaktadır; gelirin oldukça düşük olması kırdan kente göçe 
imkân vermemektedir. Bekârları köye bağlayan sağlam bir dayanak olmadığından, kente göçme olasılıkları 
da evlilere göre daha yüksektir. Boşanmış kişiler ise tam tersine yaşadıkları köye daha bağlıdırlar. Yaşanılan 
köy, yaş, gelir düzeyi gibi bağımsız değişkenlerin ise kırdan kente göç etme üzerinde anlamlı bir etkisi 
belirlenememiştir. 

İki bağımlı değişken analizi arasındaki farklılığın nedeni aslında Havsa kırsalında yaşamaktan memnun 
olmasalar da halkın buradan başka bir yere gitmek istememeleridir. Gelir düzeylerinin oldukça düşük 
olmasıyla birlikte düşünüldüğünde; kırsal alanı terk edecek düzeyde gelirlerinin olmaması, yaşadıkları 
yerden memnun olmasalar dahi burayı terk etmelerine engel oluşturmaktadır. Sonuçta, yaşanılan köyü 
terk etmek istemeyenler bekâr veya boşanmış olma, lisanüstü eğitim düzeyine sahip olma ve çalışmama 
genel niteliklerine sahip olduğundan, bu niteliklerin desteklenmesine yönelik politikaların Havsa 
kırsalındaki göçü durdurabilmesi olasıdır. 
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Özet: 600 yıllık bir tarihsel geçmiş ve ortak coğrafyaya sahip Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler 
1877-78 Osmanlı Rus Savaşı sonrası Bulgaristan Prensliği ’nin kurulmasının akabinde 5 Ekim 1908 tarihinde 
Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle başlamış, tarihsel süreçte dönemden döneme farklılık arz eden durumlar 
ortaya çıkmıştır. 

1989 yılından sonra Doğu Bloku ülkelerinde başlayan değişim ve bu değişim ile birlikte Komünist Ülkeler Arasında 
Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi’nin (COMECON) işlevini yitirmesi, Bulgaristan’ın üretim pazarlarını 
yitirmesine ve ülkede atıl kapasitelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Türkiye’nin büyüyen ekonomisinin ara mamul ihtiyacının da etkisiyle, ticaret açığımız hala devam etmektedir. 
Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatında demir ve çelik, motorlu kara taşıtları, elektrikli-elektriksiz makine ve cihazlar, 
demir-çelikten eşyalar, plastik ve plastikten mamul eşyalar önde gelmektedir. Türkiye’nin Bulgaristan’dan ithalatında 
önem arzeden başlıca ürünler ise sırasıyla demir ve çelik, bakır ve bakırdan eşya, mineral yakıtlar ve mineral yağlardır. 

Bu çalışmada Bulgaristan ile Türkiye arasındaki tarımsal yönden ekonomik ilişkiler, pazarlama stratejileri yönünden 
incelenecek ve bu ülkeler arasında tarımsal ticarete etkili iç ve dış çevre faktörlerine ve bunların etkilerine yer 
verilerek, SWOT analizi yapılacaktır.Özet, 150-300 kelime arasında olacaktır. Anahtar kelimeler 3 ile 5 kelime arasında 
olacaktır. Özet Calibri 9 punto olarak ve tek satır aralığı, iki yana yaslı olarak yazılacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Tarımsal ticari analiz, SWOT, Türkiye, Bulgaristan 

GİRİŞ  

Küreselleşen dünya pazarlarında tarımsal ürünlerin önemi her geçen gün artmaktadır. Her ülkenin kendi 
üretimi ve yeterliliği kapsamında uluslararası pazarlara giriş amacı bakımından, tarımsal ürünlere göre 
farklılıklar görülmektedir. Uluslararası pazarlarda işletmelerin sistem içinde uygulayacağı stratejiler ve 
hükümetlerin yaklaşımları da bu bakımdan önemlidir. Tarımsal ürünler ticareti bakımından Türkiye’nin 
dikkate alındığı bu çalışmada gerek coğrafi yakınlığı, gerekse hâlihazırda yakın ticari ilişkilerde 
bulunduğumuz ve sınır ticareti de yaptığımız Bulgaristan’a yönelik ticari durum araştırılmıştır.   

Tarım sektörü, insanlığın temel beslenme ihtiyacı olan ürün üretimini kapsamaktadır. Bu açıdan tarımın 
önemi büyük olup, ticaret açısından vazgeçilmez bir ekonomik faaliyet alanını oluşturmaktadır. Küresel 
çapta Türkiye, büyük bir tarımsal ürün üreticisi olup, birçok tarım ürünü grubunda önemlidir ve dünya 
pazarlarında rekabet edebilecek düzeydedir. Örneğin; Narenciye üretiminden limon, greyfurt, fındık,  
kiraz, incir, kayısı, ayva üretiminde dünya birincisidir; vişne, kestane, kavun, karpuz, hıyar üretiminde ikinci 
sıradadır; Antep fıstığı, biber, elmada üçüncüdür; ceviz, zeytin, domates, taze fasulye, ıspanak üretiminde 
dünya dördüncüsü ve patlıcanda dünya beşincisidir. Bu kapsamda yaklaşıldığında, tarım ürünleri ele 
alınarak ülkelerin ticarete etkili olabilecek değişkenlerde incelenerek tarım ticareti Bulgaristan-Türkiye 
kaynaklı verilere dayanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, çalışmada söz konusu ülkeye yönelik, tarım ürünleri 
kapsamında ihracat potansiyelimize ilişkin değerlendirmelere de yer verilmektedir.  

Küresel ısınma ve değişen iklim şartları gibi dış çevre faktörlerindeki değişiklikler edeniyle tarımsal üretime 
ve gıda güvenliğine yönelik potansiyel risklerle karşı karşıya kalınmaktadır. Dünyadaki nüfus artışı, kişi 
başına düşen gelirdeki artış ve değişen tüketici tercihleri gibi faktörler gıda ihtiyacını gün geçtikçe 
artırmaktadır. Buna karşılık, biyo-yakıt üretimine yönelme, kentleşme, erozyon ve yanlış tarımsal 
uygulamalar gibi nedenlerle dünya genelinde tarım arazilerinde meydana gelen tahribatlar, su 
kaynaklarının giderek azalması ve ürünlerin verim artış hızının düşmesi gibi etmenler ise artan gıda 
ihtiyacına cevap verecek tarımsal üretimi kısıtlayıcı faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu faktörler 
nedeniyle oluşan gıda fiyatlarındaki değişmeler ve rekabet ülkeler arasındaki tarımsal ürün ticareti 
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eğilimini artırmıştır.  Giriş bölümü de dahil ana metin Calibri, 10 punto ve iki yana yaslı olarak tek satır 
aralığı ile yazılacaktır. Giriş bölümü devamındaki bölümlerde ana başlıklar kalın ve büyük harfler 1,2,3 
şeklinde yazılacaktır. Alt başlıklar koyu ve ilk harfler büyük olacak şekilde 1.1., 2.1. şekkinde yazılacaktır. 
Metin içinde kaynak gösterimi parantez içinde yazar soyadı, tarih: sayfa numarası örn. (Soyad, 2000: 15) 
ya da (Soyad ve Soyad, 2000: 215) ikiden fazla yazarlı makalelerin metin içinde kaynak gösterimi (Soyad 
vd., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır.  İngilizce yazılarda (Soyad, 2000: 15), (Soyad and Soyad, 2000: 215), 
(Soyad et al., 2000: 23) şeklinde yazılacaktır.   

1. BULGARİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Bulgaristan 110,879 bin km2'lik yüz ölçümü ile dünyanın en geniş 104. ülkesidir. Balkanlar'da yer alan ülke. 
Batıda Sırbistan ve Makedonya, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan güneydoğuda 
Türkiye ile çevrilidir. Bulgaristan’a komşu ülkelerin uzaklığı, Yunanistan 494 km, Makedonya 148 km, 
Romanya 608 km, Yugoslavya 318 km, Türkiye 240 km dir. Başkenti Sofya şehridir.  Önemli şehirleri ise: 
Filibe, Varna, Burgas, Stara Zagora, Blagoevgrad, Pleven, Pazarcık’dır. İstanbul Sofya arası genellikle 1 saat 
15 dakikalık bir uçuş süresi bulunmaktadır.  Türkiye’ye göre saat farkı bulunmamaktadır.  

Bulgaristan, doğudan batıya uzanan Balkan Dağları ve Rodopların ayırdığı dört bölgeden meydana gelir. 
Bunlardan birincisi Tuna Nehri ile sıra dağları arasındaki ovalardır. Tuna Nehri kıyıları ülkenin en mümbit 
yeridir. Burada buğday, mısır, ayçiçeği, şekerpancarı ve tütün üretilir. İkinci bölge, ülkeyi baştanbaşa kesen 
Balkan Sıradağlarıdır. Dağlar orman ve ot yetişmesi bakımından zengindir. Buralarda kömür yanında bakır, 
kurşun ve çinkoya da rastlanır. Bu bölgede tarihi Gabrovo, Kotel ve Tryavna şehirleri vardır. Sıradağlar 
arasında Bulgaristan’ın gül endüstrisinin merkezi olan ova mevcuttur. Üçüncü bölge de güneyde bulunan 
Trakya Ovasıdır. Meriç Nehri bu ovadan akar. Bu bölge esas olarak meyve, sebze ve bağlarıyla meşhurdur. 
Ayrıca buğday, mısır, tütün ve pirinç yetiştirilir. Plovdiv ve Pazarcık en önemli şehirlerindendir. Dördüncü 
bölge, Rila ve Pirin ve esas olarak Rodopları içine alır. Bu bölgede yalnız Bulgaristan’ın değil, Balkanların 
en yüksek tepesi bulunur. Kurşun, çinko, krom, manganez ve altın gibi madenler bakımından bölge 
zengindir. Tuna ve Meriç nehirleri ekonomik yönden bölgedeki ülkeler arasında en önemli bağlantıyı teşkil 
ederler. Karadeniz kıyıları ve ülke içindeki kaplıcalarıyla turistleri çeker.  

Ilıman bir kara iklimi mevcuttur. Yıllık ortalama sıcaklık 13°C, ocak ortalaması 0°C, Temmuz 22°C’dir. Kuzey 
kısımları güneye nazaran daha soğuktur. Senelik yağmur ancak 640 milimetreyi bulur. Yaz aylarında yeterli 
olmayan bu durum, toprak kullanımında çok geniş bir sulama sisteminin gelişimini gerekli kılmıştır. 

Bulgarca resmi dil olarak kullanılmaktadır. Türkçe, Rusça ve İngilizce yaygın konuşulmaktadır. Nüfusun 
83’ü Hıristiyan ,%10’u Müslüman, %7’si diğer dinlerdendir (Çizelge 1). 

Siyasi yapısı çok Partili Cumhuriyettir. Cumhurbaşkanı devletin başıdır ve orduların başkomutanlığı, Milli 
Güvenlik Konsey Başkanlığı gibi genel yetkilere sahiptir. Cumhurbaşkanı halk tarafından doğrudan seçim 
ve genel oy ile beş yılda bir ve üst üste en fazla iki kez seçilir. Cumhurbaşkanına cumhurbaşkanı yardımcısı 
da seçime girer. Yürütme görevi Bakanlar Kurulu'na aittir. Ulusal Meclis kabineyi kurmakla görevli 
başbakanı dört yıllık bir dönem için seçer. Başbakan Ulusal Meclis'e kabinede değişiklik yapılmasını teklif 
edebilir. Bakanlar Kurulu, bulundukları yönetim birimlerde (bölgelerde) yürütme erkini temsil eden 
bölgesel valileri atar.  Siyasal olarak 28 bölgeye ayrılır. Bunlar; Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, 
Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, 
Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofya, Sofya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varna, Veliko Turnovo, 
Vidin, Vratsa, Yambol’dır.  1989’da Rusya’da olan gevşeme politikası Bulgaristan’da da görüldü. Komünist 
rejimi bırakarak, demokratik düzene dönme hareketleri başlamıştır. 1990 Haziranında ilk serbest genel 
seçim yapılmıştır (http://birlesmismarkalar.org.tr/file/hedef-ulke-raporlari/Bulgaristan.pdf). 

2. TÜRKİYE-BULGARİSTAN BAZI DEMOGRAFİK VE SOSYAL GÖSTERGELER 

Demografi insan nüfusunun büyüklük, yoğunluk, yerleşim yeri, yaş, cinsiyet, ırk, meslek ve diğer istatistik 
veriler doğrultusunda incelenmesidir. Bu yapılardaki değişimin takibi önemlidir. Gelişmiş ekonomiler 

http://birlesmismarkalar.org.tr/file/hedef-ulke-raporlari/Bulgaristan.pdf
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çoğunlukla kendi sahip oldukları tarım ve endüstriyel ürünleri tüketirler. Bu ülkeler farklı birçok ürün için 
zengin pazarlar oluştururlar. 

Sosyal ve kültürel çevre faktörleri; toplumun sosyal ve kültürel değerlerini, yani; inanç ve değer 
hükümlerini, yaşam biçimi, çalışma ve boş vakitleri değerlendirme tarzını, adet, gelenek ve inançlarını, alt 
kültürlerini, sanat ve estetik anlayışlarını ifade etmekte olup, genelde ticari ilişkileri etkilemektedir.  

Bu faktörler, ürün tercihleri ve satın alma davranışları üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahiptir. 
Tüketicilerin tüketim kalıpları sosyal ve kültürel değerlere göre şekillenmektedir. Örneğin; adak adama 
âdeti koyun satıcıları için önemli fırsatlar yaratmaktadır. Müslümanlar domuz eti yememektedir.      

Gerek işletme çalışanlarının davranış ve sosyal özelliklerindeki değişmeler, gerekse tüketicilerin ve 
toplumun davranışlarındaki değişmeler, bu insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş bulunan 
ticari işletmelerin değişmesine de sebep olmaktadır. 

 Özellikle tarımsal ürünlerin tüketimi yönünden dış ticari ilişkilerde dikkate alınabilecek ilk makro dış çevre 
faktörü nüfustur. Çünkü pazarı oluşturan unsur halk, yani ülke nüfusudur. Dünya ve ülke nüfusunun 
miktarı; şehir, bölge ve ülke düzeyindeki sayısı ve artış oranları; nüfusun yaşa ve cinsiyete göre dağılımı, 
eğitim durumu, aile özellikleri (küçük veya büyük aile yapısı, evlilikler, boşanmalar) ve bölgesel özellikleri, 
çalışma (istihdam) durumu demografik çevre faktörleri arasındadır. Bütün bu faktörler ve bunlardaki 
değişme eğilimleri, ürün ve hizmetlerin talebiyle yakından ilişkilidir ve başta tüketim ürünü üreten 
işletmelerin yatırım ve ticari kararları üzerinde etkili olmaktadır.  

Nüfus miktarı en önemli demografik değişkendir. Dünya nüfusundaki artma eğilimi iki nedenle endişe 
kaynağı olmaktadır. Birincisi, dünya nüfusunu destekleyecek gerekli kaynakların (yakacak, yiyecek vb) 
sınırlı oluşu ve bir gün bitebileceği endişesidir. İkincisi, nüfus artışının azgelişmiş ülkelerde daha fazla 
olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerdeki ölüm oranları modern ilaçlar sayesinde azalırken, doğum oranları 
genellikle sabit kalmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ailelerin, çocuklarına, bir taraftan en tabii ihtiyaçlarını 
sağlarken, diğer taraftan yüksek bir hayat standardı sağlamaları hemen hemen mümkün 
görünmemektedir(http://www.ayu.edu.tr).  

 Nüfusun yaş dağılımı da önemli bir demografik çevre faktörüdür. Bazı ülkelerde genç nüfus ağırlıkta iken 
(Türkiye, Meksika gibi), bazı ülkeler (Japonya, Avrupa ülkeleri gibi) yaşlı bir nüfusa sahiptir. Genç nüfusa 
sahip ülkeler için önemli ürünler; süt, çocuk bezi, okul ve spor giysileri ve araçları, oyuncaklar, gençlik 
dergileri, eğlence yerleri, kozmetik ürünler vb. iken; yaşlı nüfusa sahip ülkeler için önde gelen ürünler 
huzur evleri, tatil köyleri, güvenlik araçları, gıda (diyet) ürünleri, ilaçlar, sağlık servisleri vb. olacaktır. 

Nüfusun eğitim durumu; okuma yazma bilmeyenden, üniversite mezununa kadar çeşitli kademelerde 
gruplandırılabilir. Bir ülkede insanların eğitim durumu, belli ürün ve hizmet taleplerini yakından 
etkilemektedir. Örneğin; eğitimli insanların sayısının yüksekliği, kaliteli kitap, dergi, gazete ve seyahat 
talebini arttırmaktadır. Bir ülkede öğrenim düzeyinin yükseliş göstermesi, herşeyden önce, öğretim 
kurumlarına, öğretim araç ve materyallerine talebi arttırır. Eğitim düzeyi arttıkça, bireylerin davranışları, 
inançları ve değerlemeleri değişir. Söz gelişi, öğrenim düzeyi düşük kişiler reklamlardan daha çok 
etkilenirler. Öğrenim görmüş pazar birimleri ise araştırmaya, tartışmaya daha çok eğilim 
gösterirler(Fidan,2017). 

Herhangi bir toplumdaki aile yapısı, ülkeler arası ticari kararlar üzerinde etkili olan bir diğer demografik 
çevre faktörüdür. Geleneksel aile yapısı, anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır. Ancak bu yapı dışında 
büyük ebeveynlerin de yer aldığı büyük aileler, çocuksuz aileler, geç evlenen, boşanmış, tek başına 
yaşayanlar vb. gibi farklı aile yapıları söz konusudur. 

Türkiye Bulgaristan arasında bazı demografik ve Sosyal göstergeler incelendiğinde nüfus bakımından 
Bulgaristan nüfusunun 7.101.859, Türkiye’nin ise 78.967.000 olduğu anlaşılır. Bu nüfusun Bulgaristan’da 
3.651.881’i kadın 3.449.948’i erkek, Türkiye’de ise 39.384.000’i kadın 39.583.00’i erkektir. Ölüm oranı 
Bulgaristan’da binde 15,1 iken, Türkiye’de binde 5,6’dır.Doğum oranına bakıldığında ise, Bulgaristan binde 
9,1, Türkiye binde 15,4 tür nüfusun artış hızına bakıldığında Bulgaristan’da binde -7 Türkiye’de binde 10,4 
tür. Ortalama yaşam süresi yıl olarak Bulgaristan’da 74,7, Türkiye’de 64,2 dir. Nüfusun inanç dağılımı 
olarak Bulgaristan’da nüfusun yüzde 83’ü Hristiyan yüzde onu Müslüman yüzde yedisi İnansızdır. 
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Türkiye’de ise nüfusun % 99,8 Müslüman % 0,2’si diğer dinlerden oluşmaktadır. Ülkelerin yüzölçümü kilo 
metrekare olarak, Bulgaristan’da 110.993, Türkiye’de 783.562’dir. Nüfus yoğunluğu kilometre kareye kişi 
olarak, Bulgaristan’da 64, Türkiye’de 104’tür. Kırsal nüfus oranı yüzde olarak Bulgaristan’da 26,7, 
Türkiye’de 7,7 dir. Yüksekokul öğrenim okul sayısı adet olarak, Bulgaristan’da 54, Türkiye’de 196’dır. 
Yüksek Öğrenimdeki öğrenci sayısı kişi olarak, Bulgaristan’da 243.199, Türkiye’de 5.472.521’dir. Hastane 
sayısı adet olarak, Bulgaristan’da 322, Türkiye’de 876’dır. Doktor başına düşen kişi sayısı dikkate 
alındığında, Bulgaristan 246 kişi, Türkiye 557 kişi olarak görülmektedir. Karayolu uzunluğu kilometre 
olarak, Bulgaristan’da 19.462, Türkiye’de 242.590’dır. Otoyol uzunluğu kilometre olarak, Bulgaristan’da 
610, Türkiye’de ise 2.542’dir. Demir yolu uzunluğu kilometre olarak, Bulgaristan’da 6.517, Türkiye’de 
12.532’dir. Kişi başına yıllık elektrik tüketimi kilovatsaat olarak, Bulgaristan’da 5.396, Türkiye’de 3.373’ dür 
(Tablo 1). 

Tablo 1: Türkiye-Bulgaristan Bazı Demografik ve sosyal göstergeleri (2016) 

Gösterge  Bulgaristan Türkiye 

Nüfus 7.101.859 78.967.000 

       Kadın (kişi) 3.651.881 39.384.000 

       Erkek (kişi) 3.449.978 39.583.000 

Ölüm oranı (%0) 15,1 5,6 

Doğum oranı (%0) 9,1 15,4 

Nüfus artış/azalışı oranı(%0) -7 10,4 

Ortama yaşam süresi (yıl) 74,7 64,2 

Nüfusun İnanç dağılımı (%) 83 Hır,%10 müs, %7 inancız 99.8 müs, 0,2 diğer 

Yüzölçümü (km2) 110 993 783.562 

Nüfus Yoğunluğu (N/Km2) 64 104 

Kırsal Nüfus Oranı (%) 26,7 7,7 

Yüksek Öğretim Okul Sayısı (adet) 54 196 

Yüksek Öğretimdeki Öğrenci Sayısı (kişi) 243 199 5.472.521 

 Hastane Sayısı (Adet) 322 876 

 Doktor Başına Düşen Kişi Sayısı 246 557 

Karayolu Uzunluğu (km)  19 462 242.590 

Otoyol Uzunluğu (km)  610 2.542 

Demiryolu Uzunluğu (km)  6 517 12.532 

Kişi Başına Yıllık Elektrik Tüketimi 
(KWH/Kişi) 

5 396 3.373 

http://www.nsi.bg/en/content/11223/statistical-data 

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027 

http://www.dunyadinleri.com/inanirsayisi.html 

3. TÜRKİYE-BULGARİSTAN’DA BAZI EKONOMİK GÖSTERGELER 

Ülkelerdeki tarımsal ürün pazarları üzerinde nüfus kadar, satın alma gücünün de büyük etkisi vardır. Bir 
ekonomide satın alma gücü; milli gelire, kişi başına düşen milli gelire, fiyatlara, tasarruflara, borçlara ve 
hâlihazırdaki kredilere (borçlanma durumu) bağlıdır. Ülkedeki istihdam düzeyi, hükümetlerin ekonomik 
politikaları, dış ticaret ve ödemeler dengesi vb. faktörler ülkeler arası ticaretin çevresini etkileyen diğer 
ekonomik faktörler arasındadır.  

Bir pazarda milli gelir ve istihdam düzeyindeki artış, o pazarda enflasyonun düşmesi, tüketicilerin değişik 
ürün ve hizmetler talep etmesi ve yeni yatırımcıların iş alanlarına girmek için fırsat kollamaları anlamına 
gelmektedir. 

http://www.nsi.bg/en/content/11223/statistical-data
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1027
http://www.dunyadinleri.com/inanirsayisi.html
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Milli gelir, milli gelirin sektörlere göre dağılımı, kişi başına düşen gelirlerin bilinmesi; ileriye yönelik talep 
tahminlerinin yapılmasında, çeşitli sektörlerdeki tüketicilerin parasal yönden satın alma imkânlarının 
belirlenmesinde, ticari çalışmaların bunlara göre planlanmasında ve uygulanmasında oldukça önemlidir. 
Gelir artışı, tüketicilerin değişik kategorilerdeki ürün ve hizmetlere karşı olan göreli taleplerinde önemli 
değişiklikleri sebep olabilir.  

Bir tüketicinin ne kadar harcayabileceği, sadece onun gelirine değil, ayrıca onun ne kadar 
borçlanabileceğine ve ne kadar fiziksel ve parasal varlıklara sahip olabileceğine bağlıdır. Tasarruflar, 
borçlar ve mevcut krediler tüketici harcamalarını etkilemektedir. 

Tüketicilerin borçlanma imkânları da talebi etkileyen önemli bir ekonomik çevre faktörüdür. Borçlanma 
imkânı olmayan tüketici, önce geliri elde eder, daha sonra ihtiyacı olan mal veya hizmeti satın alır. 
Borçlanma imkânı olan tüketici ise, gelecekte elde edeceği gelirini bugünden harcar ve bu nedenle daha 
fazla ürün ve hizmet talep eder. 

Tüketicilerin gelirlerini harcama eğilimleri de önemli bir ekonomik çevre faktörüdür. Tüketicilerin 
gelirlerinde görülen artışlar, ortalama yaşam standartlarını arttırmış ve harcama yapılarını önemli ölçüde 
değiştirebilir.  

Enflasyon, tüketicinin gelirini ve satın alma gücünü etkilemektedir. Kısaca, olarak ifade edilen enflasyon, 
üretim girdilerindeki fiyat artışları nedeniyle ürünlerin maliyetlerini arttırmakta, tüketicinin satın alma 
gücünü düşürmekte, piyasada istikrarsızlık yaratmakta ve gelir dağılımını bozmaktadır.  

 Hükümetlerin uyguladıkları para, maliye ve vergi politikaları, ithalat ve ihracat rejimine ve yatırımları 
teşvike yönelik kararları işletmeleri yakından etkileyen ekonomik çevre faktörleridir. Örneğin; hükümet, 
harcamalarını arttırır ya da vergileri azaltırsa, ekonomide daha çok para bulunmuş olur ve talep artışı 
görülür. Eğer, vergiler arttırılır ya da kamu harcamaları azaltılırsa, tüketiciler için daha az para bulunacak 
demektir ve dolayısıyla talep azalacaktır.  

Ülkedeki dış ticaretin durumu ve bunun ülke içindeki etkisi, ödemeler bilançosunun açık veya fazlalık 
vermesi, gümrük duvarları, ihracatı veya ithalatı teşvik politikaları işletme kararlarını belirleyici 
faktörlerdir. Ekonomik çevre faktörlerinin durumu ve bu faktörlere ilişkin trendler ticari işlemler için birer 
fırsat ve tehdit unsuru olabilir. 

Tablo 2: Türkiye-Bulgaristan Bazı Ekonomik göstergeleri (2016) 

Gösterge  Bulgaristan Türkiye 

GSYİH (Milyon €) 47 363 770 987 

Reel GSYİH Artış Oranı 3,4 3,2 

Tüketici Fiyat Endeksindeki Yıllık Artışı (%) 0,1 8,5 

Kişi Başına GSYİH (Nominal €) 6 630 9 793 

İşgücü (Bin Kişi) 3 200 30 914 

İşsizlik oranı (%) 7,6 11,8 

Sektörler itibariyle GSKD (%)     

Tarım 4,4 7,4 

Sanayi 28,02 22,6 

Hizmet 67,58 70 

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Milyon €) 702 3661 

Dış Ticaret (Milyon €) 49 666 284 289 

İhracat 23 576 118 774 

İthalat 26 090 165 515 

Denge -2 514 -46 741  
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Dünya İhracatı İçindeki Payı (%)     

Dünya İthalatı İçindeki Payı (%) 0,16 0,89 

Türkiye ile Ticaret (Milyon €) 0,18 1,1 

İhracat 3 484 3 484 

İthalat 1 889 1 595 

Denge 1 595 1 889 

Ülke Toplamı İçinde Payı (%) 294 -294 

İhracat 7 1,2 

İthalat 8 1,3 

Cari İşlemler Dengesi (Milyon €) 6,1 1,1 

Borç Stokları (Milyon €) 1 989 -27 171 

Gayri Safi Dış Borç Stoku     

Orta ve Uzun Vadeli 34 643 336 667 

Kısa Vadeli 26 640 255 000 

Yıl Sonu İtibariyle Dolaşımda Olan Para Hacmi (Milyon 
€) 

8 002 81 667 

Seçilmiş Oranlar (%)     

İhracat/İthalat  7 239 36 596 

İhracat/GSYİH (FOB) 90,4 71,8 

 İthalat/GSYİH (CIF) 49,8 15,4 

 Cari İşlem Dengesi/GSYİH  55,1 21,5 

Gayri Safi Dış Borç/GSYİH 4,2 -3,5 

  73,1 43,7 

T.C. Sofya Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Bulgaristan'ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye İle ekonomik-Ticari 
İlişkileri  (2016-2017)  

http://www.bumko.gov.tr 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24566 

http://www.tcmb.gov.tr 

Türkiye Bulgaristan arasında bazı ekonomik değişkenler incelendiğinde, bu değişkenlerden ticari ilişkiler 
hakkında bazı sonuçlar çıkartılabilir. Ticari ilişkiler açısından önemli olan göstergelerden biri milli gelirdir. 
Milli gelir açısından ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları incelendiğinde, Bulgaristan’ın Gayri Safi Yurtiçi 
hasılası milyon Euro olarak, 47.363, Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi hasılası 770.987’dir. Reel Gayri Safi Yurtiçi 
Hâsıla artış oranı Bulgaristan’da yüzde 3,4, Türkiye’de yüzde 3,2’dir. Tüketici fiyat endeksindeki yıllık artış 
yüzde olarak Bulgaristan’da 0,1, Türkiye’de 8,5’tir. Kişi başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla değeri Bulgaristan’da 
6.630 Euro, Türkiye’de 9.793 Euro’dur. İşgücü bakımından, işgücü varlığı bin kişi olarak, Bulgaristan’da 
3.200, Türkiye’de ise 30.914’tür. İşsizlik oranları incelendiğinde, Bulgaristan’da yüzde 7,6 işsizlik, 
Türkiye’de yüzde 11,8 işsizlik olduğu görülmektedir. Tarımın Gayri safi katma değeri yüzde olarak 
Bulgaristan’da 4.40, Türkiye’de ise 7.40’tır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına bakıldığında milyon 
Euro olarak, Bulgaristan’da 702, Türkiye’de 3.661’dir. Dış ticaret hacmi Milyon € olarak Bulgaristan’da 
49.666,Türkiye’de 284.289’dur. İhracat Bulgaristan’da 23576 Milyon €, Türkiye’de 118.774 milyon €’dur. 
İthalat ise Bulgaristan’da 26.090 milyon €, Türkiye’de 165.515 milyon €’dur. Denge incelendiğinde, 
Bulgaristan’da -2.514 milyon Euro, Türkiye’de -46.741 Milyon Euro açık bulunmaktadır. Dış ticaret 
bakımından dünya ticareti içindeki paylar incelendiğinde, dünya ihracatı içindeki paylar Bulgaristan’da 

http://www.bumko.gov.tr/
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24566
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yüzde 0.16, Türkiye’de yüzde 0.89; dünya ithalatı içindeki paylar ise Bulgaristan’da yüzde 0.18, Türkiye’de 
ise yüzde 1,1’dir. Türkiye ile Bulgaristan arasında Ticaret milyon Euro olarak, 3.484’tür. Bulgaristan’ın 
Türkiye’ye ihracatı milyon € olarak, 1.889, Türkiye’nin Bulgaristan’a ihracatı ise 1.595’dir. Bulgaristan’ın 
Türkiye’den ithalatı ise milyon € olarak 1.595, Türkiye’nin Bulgaristan’dan ithalatı milyon Euro olarak 
1.889’dur. Dengeye bakıldığında Bulgaristan 294 milyon Euro fazlalık verirken, Türkiye 294 milyon € açık 
vermektedir. Ülke toplamı içinde ihracat ve ithalatın payı incelendiğinde, Bulgaristan’da dış ticaret 
hacminin Türkiye ile olan ticaret hacmi içindeki payı yüzde 7, Türkiye ile ihracatın toplam ihracattaki payı 
yüzde 8,  ithalatta payı ise yüzde 6,1’dir.  Türkiye’de ise Bulgaristan’la yapılan Dış Ticaret hacminin toplam 
ticaret hacmi içindeki payı yüzde 1,2, ihracatta 1,3, ithalatta yüzde 1,1’dir. Cari işlemler dengesi milyon € 
olarak, Bulgaristan’da 1.989, Türkiye’de – 27.171’dir. Gayri safi dış borç stoku milyon Euro olarak, 
Bulgaristan’da 34.643, Türkiye’de 336.667, orta ve uzun vadeli; Bulgaristan’da 26.640, Türkiye’de 255.000, 
kısa vadeli; Bulgaristan’da 8.002, Türkiye’de 81.667’dir. Yılsonu itibariyle dolaşımda olan para hacmi 
milyon € olarak; Bulgaristan’da 7.239, Türkiye’de 36.596’dır. İhracat ithalat oranı Bulgaristan’da % 90,4, 
Türkiye’de  %71,8’dir. İhracat Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla oranı FOB düzeyinde; Bulgaristan’da % 49,8, 
Türkiye’de  %15,4’tür. İthalat Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla oranı CİF düzeyinde; Bulgaristan’da % 55,1, 
Türkiye’de  % 21,5’dir. Cari işlem dengesi Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla oranı;  Bulgaristan’da % 4,2, Türkiye’de  
-3,5’dir. Gayri safi dış borç Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla oranı; Bulgaristan’da %73,1, Türkiye’de % 43,7’dir. Bu 
değerler dikkate alındığında bazı göstergeler Bulgaristan açısından önemli bazı göstergeler Türkiye 
açısından önemli çıktığı ifade edilebilir. Örneğin kişi başına düşen milli gelir açısından Türkiye üstün iken, 
dış ticaret dengesi açısından Bulgaristan’ın üstün olduğu söylenebilir. 

4. TÜRKİYE-BULGARİSTAN BAZI TARIMSAL GÖSTERGELERİ 

Tarımsal üretim yapısı, bir tarımsal ticaretin yapısını, yani; bitki örtüsü ekim alanları, su kaynakları, 
pazarlama başarısı, iklim özellikleri vb. özelliklerini ifade etmektedir. Son yıllarda dikkatsiz tarımsal 
kaynakların kullanımı ve ticari avantajlar ile sorunlu gıda üretim ve tüketimi bütün dünyayı ilgilendiren 
önemli bir olgudur. Tarımsal üretim yapısı doğrudan veya dolaylı olarak bir tarımsal ürünün ticari kararları 
üzerinde etkili olmaktadır.  

Ülkeler arası ticari kararlar, tarımsal yasalar ve tarımsal politikalar açısından gelişmelerin önemli ölçüde 
etkisi altındadır. Dinamik bir yapıya sahip olan bu faktörler, tarımsal üretim yapan işletmeleri ve kişileri 
etkileyen ve faaliyetlerini sınırlayan; kanunlar, kararnameler, yönetmelikler, kamu organları, mahalli 
idareler ve çeşitli baskı (çıkar) gruplarından oluşmaktadır. 

Tablo 3: Türkiye-Bulgaristan Bazı Tarımsal göstergeleri (2015) 

Gösterge Bulgaristan Türkiye 

Arazi alanı(1000 ha) 10,856 76,963 

Tarım alanı(1000 ha) 5,011.9 38,546 

Toplam Organik tarım alanı (1000 ha) 118.6 842 

 Tarla arazileri ve kalıcı bitkiler alanı (1000 ha) 3,643.2 23,929 

Geçici bitkiler alanı (1000 ha) 3,179.8 20,645 

Geçici çayırlar ve otlak alanı (1000 ha) 94.7 16,531 

Nadas alanı (1000 ha) 235.2 4,114 

Kalıcı bitkiler alanı (1000 ha) 133.5 3,284 

Orman alanı (1000 ha) 3,823 11,715 

Brüt tarımsal Üretim Değeri (milyon $) 4.177 58,779 

Toplam N kullanımı (ton) 303,333 1.486.215 

Toplam P kullanımı (ton) 58,428 584,353 

Toplam K kullanımı (ton) 31,38 131,599 

Tarımsal İthalat değeri (1000 $) 2.211.860 5.846.517 

Tarımsal ihracat değeri (1000 $) 1.436.191 8.538.776 
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Tarımsal Dış ticaret denge (1000 $) -775,669 2.692.259 

Kırsal Nüfus (1000 kişi) 1,816 20,233 

Traktör adedi 53,1 1.052.975 

Doğrudan tarımsal yabancı yatırımlar(milyon $) 776 11,987 

http://www.fao.org 

Tarımsal dış ticaret açısından tarımsal altyapı önemli bir faktördür. Türkiye- Bulgaristan arasında bazı 
tarımsal göstergeler incelendiğinde şu sonuçlara ulaşılmaktadır. Arazi alanı 1000 hektar olarak; 
Bulgaristan’da 10.856, Türkiye’de 76.963’tür. 1000 hektar olarak tarım alanı; Bulgaristan’da 5.011,9, 
Türkiye’de 38.546’dır. Toplam organik tarım alanı 1000 hektar olarak; Bulgaristan’da 118,6, Türkiye’de 
842’dir. Ekilebilir alanların büyük bir kısmını oluşturan tarla arazileri ve kalıcı bitkiler alanı 1000 hektar 
olarak; Bulgaristan’da 3.643,2, Türkiye’de 23.929’dur. Geçici bitkiler alanı 1000 hektar olarak; 
Bulgaristan’da 3.179,8, Türkiye’de 20.645’tir. Geçici çayırlar ve otlak alanı 1000 hektar olarak; 
Bulgaristan’da 94,7, Türkiye’de 16.531’dir. Nadasa ayrılan alan ise Bulgaristan’da 235,2 bin hektar, 
Türkiye’de 4.114 bin hektardır. Kalıcı bitkiler alanı 1000 hektar olarak; Bulgaristan’da 133,5, Türkiye’de 
3.284’dur. Orman alanı Bulgaristan’da 3.823 bin hektar, Türkiye’de 11.715 bin hektardır. Brüt tarımsal 
üretim değeri milyon dolar olarak; Bulgaristan’da 4.177, Türkiye’de 58.779’dur. Toplam azot kullanımı 
Bulgaristan’da 303.333 ton, Türkiye’de 1.486.215 tondur. Toplam fosfor kullanımı Bulgaristan’da 58.428 
ton,  Türkiye’de 584.353 tondur. Toplam potas kullanımı Bulgaristan’da 31.380 ton, Türkiye’de 131.599 
tondur. Tarımsal ithalat değeri bin dolar olarak Bulgaristan’da 2.211.860, Türkiye’de 5.846.517’dir. 
Tarımsal ihracat değeri bin dolar olarak; Bulgaristan’da 1.436.191, Türkiye’de 8.538.776’dır. Tarımsal dış 
ticaret dengesi bin dolar olarak; Bulgaristan’da -775.669, Türkiye’de 2.692.259’dur. Toplam dış ticaret 
dengesi bakımından artı veren Bulgaristan tarımsal dış ticaret dengesinde açık vermekte, Türkiye’de ise 
bu durum tersine işlemektedir. Yani, toplam ihracat dengesinde açık veren Türkiye tarımsal dış ticarette 
fazlalık vermektedir. Kırsal nüfus 1000 kişi olarak; Bulgaristan’da 1.816, Türkiye’de 20.233’tur. Traktör 
adedi Bulgaristan’da 53.100, Türkiye’de 1.052.975’dir. Doğrudan tarımsal yabancı yatırımlar milyon dolar 
olarak Bulgaristan’da 776, Türkiye’de 11.987’dir (Tablo 3).  

5. TÜRKİYE’NİN BULGARİSTAN İLE TARIMSAL TİCARETİ 

AB üyeliğine girmeye çalışan Türkiye – AB Gümrük Birliği’nin üyesi olarak bir tarafı haline gelen Bulgaristan 
ile Türkiye arasında gümrük birliği kapsamında, sanayi ürünlerinin ticaretinde gümrük vergisi 
alınmamaktadır. Tarım ürünleri içinse AB’nin Türk tarım ürünlerine uyguladığı tercihli vergi oranları 
uygulanmaktadır. Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalan bazı ikili anlaşmalar da ikili ticareti 
şekillendirmektedir. Bu anlaşmalar; Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması (1994), 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması (1994), Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 
(1994).  

Türkiye, 2016 yılı verileri itibariyle, yaklaşık 3,5 milyar Euro ve Bulgaristan’ın toplam ihracatında % 8’lik 
pay ile en çok ihracat yapılan ülkeler arasındadır. 2016 yılında Türkiye, Bulgaristan’ın ithalatında 1,9 milyon 
Euro ve % 1,3 genel Türkiye ihracatı içindeki payı ile yıllar itibariyle dalgalanma göstermektedir. 2016 
yılında Bulgaristan’ın Türkiye ile ticaret hacminin Bulgaristan’ın toplam ticaretindeki payı % 7 olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında Türkiye Bulgaristan’ın önemli ticaret ortağı olduğu görülebilmektedir. 
Özellikle Türkiye’nin Bulgaristan’a yatırımları daha çok sanayi ürünleri üretimi bakımından olup, tarım 
ürünleri üretimi ve tarıma dayalı sanayi yatırımları yok denenecek kadardır. Bulgaristan’da 200’e yakın 
işletme yatırımı olduğu söylenebilir.  

Tarım ürünleri bakımından Bulgaristan- Türkiye dış ticaretinin incelenebilmesi açısından tarım ürünleri 
grubu kapsamını açıklayan kodlardan hareket edilmesi gerekir. Bu kodlar Fasıl grubu olarak da ifade 
edilmektedir. Özellikle bazı durumlarda hangi aşamada tarım ürünü, tarıma dayalı sanayi ürünü olduğunu 
ayırt etmek ticari kapsamda zor olabilmektedir. Burada comtrade data verileri kapsamında tarımsal ürün 
grupları dijit 0 şeklinde harmonize 2012 sistemi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Bu sisteme göre tarım 
ürünleri 01-24 ürün grubuna ayrılmaktadır. Bu ürün grupları kodları ve kapsamı şöyledir: 

01. Hayvanlar; canlı 
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02. Et ve sakatat 

03. Balık ve kabuklular, yumuşakçalar ve diğer su omurgasız hayvanlar 

04. Süt ürünleri; kuş yumurtaları; doğal bal; hayvansal kökenli yenilebilir ürünler (başka yerlerde 
belirtilmeyen veya dâhil olmayan) 

05. Hayvansal kökenli ürünler; başka yerde belirtilmemiş veya dâhil edilmemiş 

06. Ağaçlar ve diğer bitkiler, yaşıyor; ampuller, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yaprakları 

07. Sebzeler ve bazı kök ve yumrular; yenilebilir 

08. Meyve ve fıstık, yenilebilir; kabuklu meyve veya kavun soyma 

09. Kahve, çay, baharatlar 

10. Hububat 

11. Değirmen endüstrisinin ürünleri; malt, nişastalar, buğday glüteni 

12. Yağlı tohumlar ve yağlı meyveler; çeşitli hububat, tohum ve meyve, endüstriyel veya tıbbi bitkiler; 
saman ve yem 

13. sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özsu ve özler 

14. Sebze, örme malzemeleri; başka yerlerde belirtilmeyen veya dâhil edilmeyen sebze ürünleri 

15. Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların ürünleri; hazırlanmış hayvansal yağlar; hayvansal 
veya bitkisel mumlar 

16. Et, balık veya kabuklular, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları; bunların hazırlıkları 

17. Şeker ve şekerleme 

18. Kakao ve kakao müstahzarları 

19. Hububat, un, nişasta veya süt preparatları; pastacılık ürünleri 

20. Sebze, meyve, fıstık veya bitki diğer parçalarının müstahzarları 

21. Çeşitli yenilebilir müstahzarlar 

22. İçecekler, alkollü içecekler ve sirke 

23. Gıda sanayii, artıklar ve atıkları; hazır hayvan yemi 

24. Tütün ve üretilen tütün yerine geçen maddeler 

Bulgaristan’ın Türkiye’ye tarım ürünleri ihracatı 277.585.770,84 $ olup, Bu ihracatın %24,98’ini 12. Ürün 
grubu, % 17,62’sini 18. Ürün grubu, % 17,20’sini 23. Ürün grubu, % 11,76’sını 01 ürün grubu ,% 4,64’ünü 
11. Ürün grubu, % 4,17’sini 21. Ürün grubu ve geri kalanları diğer ürün grupları oluşturmaktadır (Tablo 4). 

Bulgaristan’ın Türkiye’den tarım ürünleri ithalatı 121.042.112,22 $ olup, Bu ithalatın %24,98’ini 08. Ürün 
grubu, % 26,35’ini 07. Ürün grubu, % 16,10’unu 20. Ürün grubu, % 6,33’ünü 19. Ürün grubu, % 4,44’ünü 
17 ürün grubu ,% 4,24’ünü 18. Ürün grubu ve geri kalanları diğer ürün grupları oluşturmaktadır (Tablo 4). 

Bulgaristan- Türkiye arasında toplam tarım ürünleri dış ticaretinde ithalatın payı % 30,36, ihracatın payı % 
69,64’dür (Tablo 4). 

Bulgaristan’da piyasa denetimini yapan tek bir organ ve spesifik bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. 
Ürün grubu özelliklerine göre çeşitli kurumlara denetim görevi yüklenmiştir. Bulgaristan, denetimi sektörel 
düzeye gerçekleştiren ülkelerdendir. Tüketicileri Koruma Komisyonu, Metroloji ve Teknik Denetim Devlet 
Ajansı, Bölgesel Sağlık Müfettişlikleri, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, İlaçlar İcra Ajansı, Kontrol ve 
Teknik Denetim Müfettişliği ve Bölgesel Çevre ve Su İşleri Müfettişlikleri 765/2008 sayılı Yönetmeliğe göre 
piyasa denetim organlarıdır. Piyasa denetim organları sistemi, yetkilerin dört Bakanlık arasında dağıtılması 
suretiyle çalışmaktadır: Ekonomi Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Gıda Bakanlığı ve Çevre ve Su İşleri 
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Bakanlığı. Diğer taraftan, Ürün Piyasası Denetim Organları Arasında Koordinasyon ve Bilgilendirme 
Konseyi, mezkûr Yönetmeliğin çizdiği çerçevede koordinasyon birimidir ve Yönetmeliğin 3. Bölümünün 
etkin bir şekilde uygulanmasında anahtar rol oynamaktadır. Çevre ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
İlaçlar İcra Ajansı, Tüketicileri Koruma Komisyonu, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı, Ulusal İnşaat 
Denetimi Müdürlüğü, Gümrükler Ajansı, Metroloji ve Teknik Denetim Devlet Ajansı, Bağlar ve Şarap İcra 
Ajansı, Balıkçılık ve Su Ürünleri İcra Ajansı, Çeşit Test Etme, Onay ve Tohum Kontrol İcra Ajansı, Suçlar Polis 
Genel Müdürlüğü, Kontrol ve Teknik Denetim Müfettişliğinden temsilciler Konsey’de yer almaktadır. Söz 
konusu kurumlar, ortak operasyonlar da gerçekleştirerek, yetki alanlarına giren ürünlerin kontrolünü ve 
denetimini gerçekleştirmektedir (T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ,2016). 

Tablo 4: Bulgaristan'dan Türkiye’ye dış ticaret (2016) 

Dış ticaret Mal Değer ($) 
İthalatın toplam 

içindeki ürün grup. 
oranı (%) 

İhracatın 
toplam 

içindeki ürün 
grup. 

oranı(%) 

Dış ticaret 
toplam 
içindeki 

ürün grup. 
oranı(%) 

İhracat 1 32.633.949,00   11,76 8,19 

İhracat 2 52.792,00   0,02 0,01 

İhracat 3 287.874,00   0,1 0,07 

İhracat 4 13,64   0 0 

İhracat 5 1.563.093,00   0,56 0,39 

İhracat 6 341.509,00   0,12 0,09 

İhracat 7 3.618.568,00   1,3 0,91 

İhracat 8 1.197.165,00   0,43 0,3 

İhracat 9 1.860.998,00   0,67 0,47 

İhracat 10 14.488.846,00   5,22 3,63 

İhracat 11 12.880.375,00   4,64 3,23 

İhracat 12 69.350.689,00   24,98 17,4 

İhracat 14 52.617,00   0,02 0,01 

İhracat 15 10.362.684,00   3,73 2,6 

İhracat 16 24.555,00   0,01 0,01 

İhracat 17 5.448.411,00   1,96 1,37 

İhracat 18 48.922.131,00   17,62 12,27 

İhracat 19 5.379.219,00   1,94 1,35 

İhracat 20 200,2   0 0 

İhracat 21 11.566.305,00   4,17 2,9 

İhracat 22 9.283.557,00   3,34 2,33 

İhracat 23 47.732.962,00   17,2 11,97 

İhracat 24 537.258,00   0,19 0,13 

İthalat 1 26.773,00 0,02   0,01 

İthalat 3 1.665.824,00 1,38   0,42 

İthalat 5 472.879,00 0,39   0,12 

İthalat 6 2.316.644,00 1,91   0,58 

İthalat 7 31.892.191,00 26,35   8 

İthalat 8 31.985.781,00 26,43   8,02 

İthalat 9 480.199,00 0,4   0,12 
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İthalat 10 167.208,00 0,14   0,04 

İthalat 11 6.096,00 0,01   0 

İthalat 12 4.399.251,00 3,63   1,1 

İthalat 13 59.709,00 0,05   0,01 

İthalat 14 6.531,00 0,01   0 

İthalat 15 596.681,00 0,49   0,15 

İthalat 16 52.117,00 0,04   0,01 

İthalat 17 5.372.427,00 4,44   1,35 

İthalat 18 5.132.197,00 4,24   1,29 

İthalat 19 7.663.697,00 6,33   1,92 

İthalat 20 19.491.917,00 16,1   4,89 

İthalat 21 3.868.388,00 3,2   0,97 

İthalat 22 3.439.817,00 2,84   0,86 

İthalat 23 145,22 0   0 

İthalat 24 1.945.640,00 1,61   0,49 

İthalat Toplamı 121.042.112,22 100     

İhracat Toplamı 277.585.770,84   100   

Dış ticaret Toplamı 398.627.883,06     100 

Dış ticarette ithalatın payı(%) 30,36   

Dış ticarette ihracatın payı(%) 69,64   

https://comtrade.un.org 

Tarım Ürünü İthalatı ve Bitki Sağlığı Kontrolleri Bitki sağlığı kontrolü sınır kapılarında Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği Ajansı tarafından gerçekleştirilir. Aşağıdaki ürünler bitki sağlığı 
kontrolüne tabidirler:  

Tohumlar ve fideler dâhil olmak üzere tüm bitkiler; Bitkisel ürünler; Besin takviye (nutrient media) 
ürünleri; Bitki koruma preparatları; Bitki nakliye vasıtaları; Bitki paketleri. Veterinerlik Kontrolleri Tüm 
hayvansal ürünler ile su ürünlerinin veterinerlik kontrolleri Bulgaristan sınır kapılarında Gıda Güvenliği 
Ajansı tarafından icra edilmektedir. Söz konusu ürünlerin ithalatı veya transit geçişlerinde ilgili AB 
mevzuatına dayanılarak iki belge aranmaktadır. Bunlardan ilki ortak ithalat belgesidir ve Bulgarca ’dır. 
Ortak ithalat belgesinin bir gün önceden giriş yapılacak hudut kapısı yetkililerine ibraz edilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu belgenin yanısıra ithalatta veya transit geçişte veterinerlik sağlık sertifikası da 
malın beraberinde olmalıdır. Söz konusu sağlık sertifikası AB’ye giriş ülkesinin dilinde (Bulgaristan ise 
Bulgarca) ve AB’de gideceği son ülkenin dilinde (Avusturya ve Almanya ise Almanca) olmalı ve 
hazırlandıktan/doldurulduktan sonra yetkili organlarca onaylanmalıdır. Yaş Meyve ve Sebze İthalatı AB 
Komisyonu’nun 669/2009/EC sayılı “Bir Takım Yem ve Hayvansal Olmayan Gıdaların İthalat Denetimlerinin 
Arttırılmasına Dair Komisyon Yönetmeliği ”ne göre ülke menşeli bazı biber türleri % 10 sıklıkla zirai ilaç 
kalıntısı tespiti için analize tabi tutulmaktadır. Söz konusu ürünlerin tamamı ise bahsi geçen Yönetmelik 
kapsamında Ortak Giriş Belgesi denetimine tabi bulunmaktadır. Bu denetimleri Bulgaristan Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’na bağlı Gıda Güvenliği Ajansı yürütmektedir. Söz konusu Ortak Giriş Belgesinin her bir ürün için 
ayrı ayrı hazırlanması, ilk sayfasının Bulgarca ve eksiksiz olarak doldurulması ve araç gümrük kapısına 
gelmeden en az 24 saat öncesinden faksla e-posta ile ilgili gümrüğe bildirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, 
denetim işlemleri için araç sürücüsünün yanında test ve belgelendirmeyi karşılayabilecek yeteri kadar 
nakit para bulundurması önem oluşturmaktadır. Ayrıca, özellikle domates, biber, narenciye, kayısı, kiraz, 
nar, salatalık başta olmak üzere pek çok ürün %100 oranında bitki sağlığı denetimine tabi tutulmaktadır.  

Aflatoksin Kontrolleri 14.08.2014 tarih L242/4 sayılı Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde, aflatoksinler ile 
kontaminasyon riski bulunan belirli yem ve gıdaların belirli üçüncü ülkelerden ithalatını düzenleyen özel 
koşulları uygulamaya koyan (EC) 1152/2009 sayılı Yönetmeliği yürürlükten kaldıran ve yemleri de 
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kapsayacak şekilde hazırlanan 13 Ağustos 2014 tarihli ve (EC) 884/2014 sayılı Komisyon Uygulama 
Yönetmeliği yayımlamıştır. Bulgaristan, bahsi geçen Yönetmeliği 3 Eylül 2014 tarihinden itibaren 
uygulamaya başlamıştır. Sözkonusu Yönetmelik birçok yönüyle 669/2009/EC Komisyon Yönetmeliği’nin 
uygulamaya konma sürecini anımsatmaktadır. 884/2014 Sayılı Yönetmelik hayvansal olmayan bazı gıda 
ürünlerinin (kuruyemiş ve kurutulmuş meyveler) fiziki kontrollerinin yapılmasını öngörmektedir. 669/2009 
Sayılı Yönetmelikten farklı olarak, 884/2014 Sayılı Yönetmelik’te ele alınan fiziki kontrollerin Bulgaristan’da 
yapılması zorunlu olmayıp, Türk ihracatçısı ürününü gönderdiği AB üye ülkesinde bu analizi yaptırmayı 
tercih edebilmektedir. Bu mevzuat çerçevesinde Türk ihracatçısı, Kapitan Andreevo sınır kapısına 
varmadan en az 24 saat önce Ortak Giriş Belgelerinin (Common Entry Document - CED) ilk sayfalarını 
doldurulmuş şekilde Bulgaristan gümrüğüne elektronik ortamda ulaştırmayı kesinlikle ihmal etmemelidir. 
Türk ihracatçısı CED belgesini düzenlerken alıcı ülkeyi, bu ülkedeki varış noktasını ve kontrol noktasını 
açıkça belirtmelidir. Bu şekilde, Bulgaristan sınırında yapılan belge kontrolü esnasında, Bulgar yetkililer 
varış noktasındaki yetkililerle irtibata geçip, ürün belgelerini varış noktasındaki kontrol noktasına 
göndermektedir ve ürün analizinin varış ülkesindeki kontrol noktasında gerçekleştirileceğini teyit 
etmektedir. Varış ülkesindeki kontrol noktası, CED belgesi üzerinde açıkça belirtilmemiş ise analizlerin 
Bulgaristan’da yapılması zorunludur. Analizler, Kapitan Andreevo sınır kapısında akredite laboratuvar 
olmadığı için, Sofya’da yapılmaktadır. Türk ihracatçısının, analizin yapılacağı ülke konusunda karar 
verirken, analizlerin olumsuz çıkma olasılığını da göz önünde bulundurarak hareket etmesinde fayda 
görülmektedir. Zira olumsuz analiz sonuçları ürünün Türkiye’ye iade edilmesini veya imha edilmesini 
gerektirebilir. Bulgaristan’da tespit edilen olumsuz sonuçlar ürünün iade veya imha maliyetini azaltacaktır. 
884/2014 Sayılı Yönetmelik analizin ‘rastlantısal’ olarak yapılmasını öngörse de, konuyla ilgili analiz sıklığı 
toplam sevkiyatların % 5’i olarak uygulanmaktadır. Önümüzdeki uygulama sürecinde, analiz sonuçlarının 
olumlu veya olumsuz çıkma oranına göre de bu oranın azaltılması veya yükseltilmesi öngörülmektedir. 
884/2014 Sayılı Yönetmelik kapsamında yapılan analiz uygulama süreci Türk ihracatçılara 2-3 gün süre 
maliyetinin yanısıra, analiz maliyeti (100 Euro), numune gönderim maliyeti (10 Euro), yükleme-boşaltma 
maliyeti (250 Euro) olarak yansımaktadır (T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ,2016). 

7. .TÜRKİYE-BULGARİSTAN TARIMSA TİCARETİNİN SWOT ANALİZİ 

Ticareti olumlu etkileyen faktörler: 

- Bulgaristan ile Türkiye’nin komşu olması, 

- Sınır ticareti kapsamında bulunması, 

- Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının büyük bir bölümü Bulgaristan 
üzerinden yapılması, 

- Ayrıca Bulgaristan, Balkanlar’ın coğrafi olarak merkezi konumda olması, 

- Tarımsal potansiyeli iyi olan Trakya bölgesine yakın olması, 

-İki ülkenin tarımsal üretim ve tüketiminin ortak tarihsel ve kültürel geçmişi, 

-Bulgaristan’ın AB üyesi olması, 

- Gümrük Birliği kapsamında tarım ürünleri için tercihli vergi oranları uygulanması, 

- Büyük ölçüde iki ülkenin teknik mevzuatı uyumludur  

-Kalite-fiyat oranının Türk ürünlerinin Bulgaristan piyasasındaki rekabet gücünü artırıcı nitelikte olması  

-Ürün sağlık kontrollerinin maliyeti ve işlemler prosedürünün bulunması. 

Ticareti olumsuz etkileyen faktörler: 

-Bulgaristan tarım ürünleri pazarı açısından fazla büyük olmaması, 

-Bulgaristan’da kişi başına düşen gelirin düşük olması, 

-Türk tarım ürünleri için gıda güvenliği açısından olumsuz algıların bulunması, 
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-Yerli ithalatçıların kredi bulmakta zorluklarla karşılaşması 

- Mal ve kişilerin serbest dolaşımı nedeniyle Bulgarların AB ülkeleri ile ticaret yapma kolaylığı 

Türkiye-Bulgaristan tarım ürünleri ticaretinde fırsatlar: 

-Bulgaristan’da AB operasyonel programları çerçevesinde altyapı projelerinin gündemde olması hem 
müteahhitlik firmalarımız hem de müteahhitlik firmalarının olası tedariki için birçok fırsat yaratmaktadır. 

-Bulgaristan’da ülke içi tarımsal üretimle karşılanamayan tarımsal ürünler talebinin bulunması, 

- 2010 yılında 41,4 olan ortalama yaş 2030 yılında 46,5’a yükselecektir. Yaşlı nüfus için hayatı 
kolaylaştıracak ve sağlığını koruyacak yaşlı dostu ürünler (akıllı sensörlere sahip tekstil ürünleri, ev içi 
takım, dekorasyon ürünleri, ilaç, doğal-sağlıklı yaşam temalı gıda ürünleri) potansiyel arz etmesi  

Türkiye-Bulgaristan tarım ürünleri ticaretinde tehditler: 

-Ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklardan kaynaklanan belirsizlikler; 

-AB fonlarının bir bölümünün bürokratik engellerden dolayı kullanılamaması veya askıya alınması, 

-Bulgaristan, Transparency International’ın Yolsuzluk Algılama Endeksi Sıralamasında genelde son 
sıralarda yer alması, 

-Türkiye tarımsal üretim potansiyeli ile benzerlik göstermesi 

-Avrupa Komisyonu’nun, Bulgar makamlarının, yolsuzluk ve organize suç ile mücadelede çok yavaş ve zor 
netice alabildiğine dair değerlendirmesi  (T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ,2016). 

7. SONUÇ  

Bulgaristan’da 2015 yılı verilerine göre tarımsal arazilerin toplam büyüklüğü yaklaşık 5,01 milyon hektardır 
(ülke topraklarının yaklaşık % 47’si). Kullanılan tarımsal araziler yaklaşık 5 milyon hektardır (ülke 
topraklarının % 45’i). Bu değerler Türkiye’de sırası ile 38,6 milyon hektar ve ülke topraklarının %50,1’idir. 
Hammadde ve düşük maliyetler etkinleştirildiği durumda, hem Bulgaristan’da hem de Türkiye’de gıda 
sektörünün büyümesi mümkündür. Türkiye’nin Bulgaristan’a tarım ürünleri dış ticaretinde ülkeler içi ve 
arası mevcut üreticilerle işbirliği ve ortaklığa gidilmesi, Bulgaristan ve Türkiye pazarına girişi 
kolaylaştıracaktır.  

Bulgaristan eski ve zengin bir tarım kültürüne sahip ülkedir. Ancak buna rağmen bugün itibariyle 
imkânsızlıklardan dolayı ülkede organize ve etkin bir tarım yapıldığını söylemek güçtür. Ekilebilir alanlar ve 
ormanlık arazi toplam yüzölçümünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ülkedeki toprak ve iklim 
çeşitliliği pek çok ürünün yetiştirilebilmesi için uygun bir ortam yaratmaktadır.  

2016 yılı itibariyle tarımın toplam Gayri Safi Katma Değer içindeki payı Bulgaristan’da %4,4 iken, 
Türkiye’de % 7,40 olmaktadır. Tarım sektörü her iki ülke içinde, ülke ekonomisi için hala önemli bir yer 
tutmaktadır.  

Bulgaristan modern tarım yöntemlerini kullanır. Bu nedenle verim yüksektir. Ülke topraklarının yarıdan 
fazlası tarım toprağıdır. Buna karşın suni ve hormonlu maddelerin kullanımının aynı oranda yüksek olması, 
ürünlerin kimyasal kullanımı ile satılmasına neden olmaktadır. Bu nedenle organik tarım alanları 
Bulgaristan’da çabuk gelişme göstermektedir.   

Bulgaristan’a Tarım ve Gıda Ürünleri İhraç Potansiyelimiz: • Şekerli ve çikolatalı mamuller • Bisküvi • 
Konserve meyve ve sebze • Yaş meyve ve sebze • Süt ürünleri Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç 
Potansiyelimiz • Otomotiv yan ve ana sanayi • Elektrikli makineler ve kablolar • Tarım alet ve makineleri 
• Demir çelik • Kumaş • Beyaz eşya • Mobilya • Ambalaj malzemeleri • İnşaat malzemeleri • Halı • Hazır 
Giyim’dir. 

Bulgaristan’da Buğday, arpa, şekerpancarı, ayçiçeği, mısır, tütün, sebze ve meyve tarım ürünleri 
arasındadır. Ayrıca, Bulgaristan gül yetiştiriciliği ve gül yağı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer alır. 
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Ekonomi içerisinde önemli bir yer tutan hayvancılık içinde küçükbaş ve kümes hayvancılığı gelişmiştir. 
Bulgaristan’da balıkçılık ve ipek böcekçiliği de önemli geçim kaynaklarıdır.  

Türkiye-Bulgaristan arasında ticaretin geliştirilmesi için bazı olanaklardan yararlanılmalı, fırsatlar takip 
edilmeli, tehditlerden sakınılmalı ve olumsuzluklar dikkate alınmalıdır. 
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Özet: Bosna-Hersek, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı Balkan coğrafyasının merkezinde yer alan bir ülkedir. Eski 
Yugoslavya’nın dağılma sürecinde 1 Mart 1992’de yapılan referandumla bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek, 1992-
1995 yılları arasında kanlı bir iç savaşa ev sahipliği yaptı. Bildiride, Bosna-Hersek’in tarihi süreçteki genel demografik 
yapısı, etnik ve dini grupların miktar ve oranları ile ülke içerisindeki dağılışları ortaya konulmaya çalışıldı. Bunun için 
ülkede yapılan nüfus sayımları, resmi istatistikler ve raporlar, BM (Birleşmiş Milletler) ve diğer kurumlara ait veriler ile 
konuyla ilgili yapılmış yerli ve yabancı çalışmalardan azami ölçüde yararlanıldı. Bu çalışmanın başlıca amacı; Dayton 
Anlaşması öncesi ve sonrasında Bosna-Hersek’in genel demografik yapısı ile etnik ve dini grupların oranlarındaki 
değişimi ve ülke içindeki dağılışı hakkında mukayeseli analizler yapmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek, Dayton Antlaşması, Etnik Yapı, Dini Yapı.  

The Demographic Structure Of Bosnia Herzegovina Before And After the 
Dayton Agreement (December/1995) 

Abstract: Bosnia Herzegovina is a country which is situated in the centre of Balkan geography where different cultures 
live together. Being declared independence with the referendum of 1 March 1992 in the political fragmentation 
period of former Yugoslavia, Bosnia Herzegovina witnessed a bloody civil war between the years 1992-1995. In this 
paper, it has been aimed to present the general demographic structure, number and ratio of ethnic and religious 
groups and their distribution in the country. For this purpose, the population censuses of the country, official statistics 
and the reports, data’s of UN (United Nations) and other institutions and the local and foreign studies related with 
the subject has been used in maximum. The principal aim of this study is to make some comparative analysis related 
with the general demographic structure of Bosnia Herzegovina before and after the Dayton Agreement and about 
the change in the ratios of ethnic and religious groups and their distribution in the country. 

Key Words: Bosnia Herzegovina, Dayton Agreement, Ethnic Structure, Religious Structure. 

GİRİŞ 

II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, 6 cumhuriyet (Sırbistan, Karadağ, 
Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya) ve iki özerk bölgeden (Kosova, Voyvodina) 
oluşmaktaydı. 1980 yılında Tito’nun ölümü ile Komünist Parti içindeki mücadeleler şiddetlenmiş, 
ekonomik kriz iyiden iyiye kendini göstermeye başlamış ve birçok etnik ve dini gruptan oluşan ülkede 
çekişme ve gerginlikler artmıştı. Özellikle etnik grupların ayrılıkçı hareketlerinin artması ile birlikte kendini 
Yugoslavya’nın koruyucusu olarak gören Miloseviç liderliğindeki Sırbistan, ayrılıkçı hareketleri sert 
müdahaleler ve şiddet ile bastırma yoluna gitti. Yugoslavya’nın parçalanışını resmen başlatan ilk adım 
1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Slovenya’dan geldi. Aynı yıl Hırvatistan ve Makedonya da 
bağımsızlığını ilan etti. Nihayet 1 Mart 1992’de yapılan referandumda oyların çoğunluğunun 
Yugoslavya’dan ayrılma yönünde kullanılması neticesinde Bosna-Hersek bağımsızlığını ilan etti. Bosna-
Hersek’te yaşayan Boşnaklar ile beraber Hırvatlar’da bağımsızlık referandumuna olumlu oy kullanırken, 
Sırplar Bosna-Hersek’in Yugoslavya’dan ayrılmasına karşı çıkmıştır.  

Bosna-Hersek içerisinde başta Boşnak, Sırp ve Hırvat olmak üzere birçok etnik grubun yaşaması nedeniyle 
bu ülkeye “Küçük Yugoslavya” adı verilmekteydi. Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ilan etmesinden sonra 
Sırpların saldırıya geçmeleri ile aynı ülke içinde yaşayan Boşnak, Hırvat ve Sırplar birbirlerine düşman 
oldular. Bu savaşla birlikte toplama kampları kuran, işkence ve toplu katliamlara imza atan Sırp 
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kuvvetlerinin amaçlarına ulaşmak için izledikleri strateji, ülkede homojen etnik-coğrafi birimler 
oluşturmaktı. 1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması ile sona eren Bosna Savaşı, çoğunluğu Müslüman 
Boşnak olan yüzbinlerce kişinin ölmesine, 2 milyondan fazla kişinin mülteci durumuna düşmesine veya 
yerinden edilmesine neden oldu. Bu durum ülkenin etnik yapısı ve dağılışı üzerinde önemli değişikliklere 
neden oldu. 

1. DAYTON ANLAŞMASI SÜRECİ 

Dayton Anlaşması, Bosna Savaşı’nı bitiren anlaşmadır. Bosna Savaşı’na giden süreçte Yugoslavya’da 
Tito’nun ölümü ile 1980’ler boyunca ekonomik sıkıntıların kendini iyiden iyiye hissettirmesi, birçok etnik 
unsurdan oluşan ülkede bu gruplar arasındaki çekişmelerin artması, merkezi yapının zayıflaması ve 
ayrılıkçı hareketlerin yükselişe geçmesi ile birlikte 1990’lı yılların başından itibaren ülke içindeki 
cumhuriyetler birer birer bağımsızlıklarını ilan etmeye başladılar. 

Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde yaşanan iç savaşlar oldukça kanlı geçti. 1946 yılından itibaren 
Yugoslavya’nın yönetiminde egemen güç olan ve dağılma sürecinde de kendini Yugoslavya’nın mirasçısı 
addeden Sırbistan, 1990’dan itibaren çeşitli bağımsızlık yanlısı hareketlerin karşısında pozisyon aldı. 
Cumhuriyetlerin kendi içlerinde bağımsızlıklarını kabul etmekle beraber merkezi otoriteye bağlı kalmasını 
isteyen Miloseviç liderliğindeki Sırbistan; 1991 yılında Slovenya, Hırvatistan ve Makedonya’nın 
bağımsızlıklarını ilan etmelerine engel olamadı (Armaoğlu, 2016: 822-824). 

Bu arada Bosna-Hersek’te de Sırp milliyetçiliğinin hız kazanması ile beraber Müslüman halkta, Sırp karşıtı 
tepkiler ve bağımsız bir Bosna-Hersek cumhuriyeti talebi dile getirilmeye başlanmıştır. Bosna-Hersek’te 
1990 yılı sonunda, Yugoslavya içindeki diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi Bosna-Hersek’te de seçimler 
yapılmış, seçim sonuçlarına göre Müslüman Boşnakların Demokratik Eylem Partisi (Stranka Demokratske 
Akcije) SDA % 38, Sırp milliyetçisi  Sırp Demokrasi Partisi (Sırpska Demokratska Stranka) SDS % 30 ve Hırvat 
milliyetçisi (Hırvatska Demokratska Zajednica) HDZ % 16 oy almıştır. Hükümetin de ülke içindeki etnik 
grupları yansıtacak şekilde ağırlıklarına göre kurulduğu ülkede cumhurbaşkanlığına SDA lideri Aliye 
İzzetbegoviç seçilmiştir. Aslında 1990 yılı seçim sonuçlarına bakıldığında, ülke içindeki farklı gruplar olan 
Müslüman Boşnaklar, Ortodoks Sırplar ve Katolik Hırvatları yansıtacak şekilde oyların % 90’ını bu partilerin 
toplaması; kurulan hükümet kurumlarında etnik rekabetlerin yaşanması, partilerin kendi taraftarlarını 
yanlarına çekmek adına milliyetçi söylemlerde bulunmaları, cumhuriyet içerisindeki etnik gruplar arasında 
zaten mevcut olan gerginliklerin artmasına neden olmuştur. Müslümanlar ve Hırvatlar Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığını savunurlarken, Sırplar ise Bosna-Hersek’in (Hırvatistan ve Slovenya’nın ayrılmasından sonra 
geriye kalan) küçülmüş Yugoslavya’nın içerisinde kalmasını istiyorlardı. Bosnalı Sırpların amacı, Bosna-
Hersek devletinin bağımsızlığını engellemek ve kendi kontrolleri dahilinde bir devlet oluşturarak 
Sırbistan’a bağlamaktı (Dalar, 2008: 96). 

Bosna-Hersek’te 1990 ve 1991 yıllarında yükselişe geçen Sırp ve Hırvat milliyetçilikleri esasen bu etnik 
grupların Sırp ve Hırvat “anavatanlarından” beslenmekteydi. Dolayısıyla Sırp ve Hırvatlar, Bosna-Hersek 
topraklarına “Büyük Sırbistan” ve “Büyük Hırvatistan” projeleri içerisinde yer veriyorlardı. Yine Boşnak 
Müslümanların, Yugoslavya’daki etnik gruplar içinde Arnavutlardan sonra en fazla doğum oranına sahip 
ikinci etnik grup olması, Hırvat ve özellikle Sırp milliyetçilerini rahatsız etmekteydi (Bora, 1994: 58-59). 

1991 yılının Eylül ve Kasım aylarında Sırplar, Bosna-Hersek topraklarında Sırp Özerk Cumhuriyeti’ni ilan 
etmiş, Sırp olmayanlara yönelik ayrımcılık ve terör politikası izlemeye başlamış ve 10 Kasım 1991’de 
Sırbistan’ın temsil ettiği Yugoslavya’ya bağlanmak için referandum yapmışlardır. İlan edilen özerk 
cumhuriyet  “Republica Srpska (Sırp Cumhuriyeti)” olarak anılmaya başlamıştır. Bosna-Hersek içindeki bu 
cumhuriyet aynı zamanda kendilerini Müslüman Boşnaklardan koruma gerekçesi ile Yugoslav Halk 
Ordusu yani JNA’nın korumasını talep etmişler, böylece Sırp askerleri Bosna-Hersek’e nakledilmişlerdir 
(Kenar, 2005: 169-170).  

29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde Bosna-Hersek’te bağımsızlık referandumu yapıldı. Boşnaklar ve 
Hırvatların geniş çapta katılım gösterdiği referandumu Sırplar boykot ederek oy kullanmadılar.  Halkın % 
62,8’inin oy kullandığı referandumda oyların % 99,7’si bağımsızlık taraftarıydı. 3 Mart 1992’de ilan edilen 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, 6 Nisan 1992’de Avrupa Topluluğu, 7 Nisan 1992’de ABD 
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resmen tanıdılar. Cumhuriyetteki Sırplar, Sırp Cumhuriyeti’ni 1991 yılında ilan etmişlerdi ve sonraki 
süreçte Yugoslavya’ya bağlanmayı amaçlıyorlardı. JNA’nın Bosna-Hersek topraklarına gittikçe daha fazla 
yerleşmesi ve “Büyük Sırbistan” hazırlıkları, bir yandan Hırvatların da benzer oluşumlara yönelik tavırları, 
Boşnak Müslümanların cumhuriyet içindeki Sırplar ve Hırvatlar gibi başka bir “anavatana” sahip olmaması, 
Bosna-Hersek’in dağılmasından duydukları endişenin artmasına neden oldu (Kenar, 2005: 169-170). 

5 Nisan 1992’de Bosna-Hersek parlamentosunun Bosna-Hersek’in bağımsızlığını ve Yugoslavya’dan 
ayrıldığını ilan etmesi ile başlayan süreçte Bosna Savaşı başladı. Bosna Savaşı’nı durdurmak adına pek çok 
girişimde bulunan uluslararası toplum, tarafları birçok kez bir araya getirmeye çalıştı. Her seferinde 
başarısız olan bu çabalar sonunda savaş,  ABD’nin girişimleri ile 1995 yılının Aralık ayında imzalanan Dayton 
Anlaşması ile son buldu. Anlaşmayı Bosna-Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç, Sırbistan Devlet 
Başkanı Slobodan Miloseviç ve Hırvatistan Devlet Başkanı Franjo Tudjman imzaladılar. İngiltere, Fransa, 
Almanya, Rusya’dan oluşan Temas Grubu ve Avrupa Birliği temsilcileri de görüşmelere katıldılar. 
Antlaşmanın ardından 1996’da ülkeye NATO askeri gücü gönderildi (Erbesler, 2014: 14-16). 

1992-1995 yılları arasında yaklaşık üç buçuk yıl süren Bosna savaşı sırasında 200 bin kişi öldürüldü, 2 
milyondan fazlası evlerini terk etmek zorunda kalarak mülteci konumuna düştü ya da yerinden edildi 
(Lampe, 2017). Bu savaşta Sırplar tarafından çok büyük insanlık suçları işlendi. Srebrenitsa Katliamı 
bunlardan biridir. Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği 6 güvenli bölgeden biri olan Srebrenitsa 1994 yılında çok 
büyük bir Müslüman Boşnak katliamına sahne oldu. Sırbistan sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta stratejik 
önemi fazla bir bölge olan Srebrenitsa, BM’nin bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan etmesiyle yoğun bir 
Müslüman Boşnak göçü aldı (Yavuz, 2017). Haziran 1995’te BM’in güvenli bölgelerinden biri olan 
Srebrenitsa’da 8000’den fazla Müslüman Boşnak erkek, Sırplar tarafından yapılan toplu katliamda 
öldürüldü. Bu katliamda özellikle erkeklerin öldürülmesi bu eylemin tam anlamıyla bir soykırım amacı 
taşıdığını kanıtlamaktadır.  

Savaş öncesi 4.3 milyon nüfusu olan Bosna-Hersek’te 1995 yılının Aralık ayı itibariyle 900 bin kişinin komşu 
ülkeler ve Batı Avrupa ülkelerinde sığınmacı olduğu, 1.3 milyondan fazla kişinin ise ülke içinde yer 
değiştirmek zorunda kaldığı, böylece 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği bilinmektedir (Cutts, 1999: 
1). Sırpların uyguladığı savaş suçlarına dair çeşitli değerlendirmeler TBMM İnsan Hakları Komisyonu 
raporlarına da yansımıştır. Savaş yıllarında Bosna’ya insan hakları konusunda tetkiklerde bulunmak üzere 
gönderilen komisyonun hazırladığı raporda geçen şu değerlendirmeler durumun vahametini gözler önüne 
sermektedir: 

“Bir bakıma Hırvatlar tutuyor, Sırplar vuruyor. Sonra da Hırvatlar “insani yardım” adı altında katliamdan 
kaçan yüzbinlerce Müslümanı arkadan boşaltıyorlar. Şu anda Boşnak mülteci sayısı 1.500.000 aşmış ve 
yeni bir Boşnak Filistin’i oluşmuş durumdadır…” (https: //www.tbmm. gov.tr/ komisyon/ insanhaklari/ 
belge/ kr 19BosnaHersek.pdf,  16 Aralık 2017’de erişildi). 

Böylesine büyük katliamlara, yerinden edilmelere ve büyük nüfus hareketliliklerine sahne olan Bosna-
Hersek’in demografik yapısında önemli değişiklikler meydan gelmiştir. Bu değişiklikler; soykırıma varan 
katliamlar sonucunda nüfusun azalması, etnik grupların nüfus miktarlarının değişmesi, etnik grupların ülke 
içindeki ağırlıklarının değişmesi ve genel nüfus ile etnik grupların ülke içine dağılımının savaş öncesi 
duruma göre farklılaşması anlamına gelmektedir.  

21 Kasım 1995’te, dönemin Bosna-Hersek, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti ve Hırvatistan 
Cumhurbaşkanları, Aliya İzetbegoviç, Slobodan Miloşeviç ve Franyo Tudjman arasında Dayton Barış 
Anlaşması’nın parafe edilmesiyle, Bosna’daki savaş sona ermiştir. Dayton Barış Anlaşması’nın biri kısa, 
diğeri de uzun vadeli olmak üzere, iki temel amacı vardı. Kısa vadede savaşın durdurulması, ölümlerin ve 
yıkımların önüne geçilmesi hedeflenmişti. Daha uzun vadede ise, kalıcı barış ve istikrar için gerekli ortamın 
yaratılması amaçlanmıştı (Türbedar 2010: 1-3 ). 

 

1995 yılının Aralık ayında başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun girişimleriyle Bosna-Hersek, 
Hırvatistan ve Yugoslavya (Sırbistan) dışişleri bakanları bir araya getirilerek Dayton Anlaşması üzerinde 
uzlaştırıldı (Ekinci, 2014: 17). Bosna Sırplarının lideri olan Radovan Karadziç’in amacı, ülkeyi Bosna Hersek 

https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/kr_19BosnaHersek.pdf
https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/belge/kr_19BosnaHersek.pdf
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Federasyonu ve Bosna Sırp Cumhuriyeti olmak üzere ikiye bölmekti (Schmidt, 2005). ABD Dayton 
Anlaşması’nın Sırpları, Sırp Cumhuriyeti gibi bir entiteyle ödüllendirdiğinin ve Bosnalılar için ise oldukça 
büyük dezavantajlar oluşturacağının farkındaydı. Bosnalı Müslümanların lideri Aliya İzzetbegoviç, ABD’nin 
Bosna güçlerini silahlandırıp eğitmesini talep etmiş, bu konuda bir söz almadıkça Dayton Anlaşmasını 
imzalamayacağını ifade etmiştir. Bosnalı Müslümanların İran gibi Müslüman devletlerden yardım talep 
etmesini engellemek için ABD’nin bu konuda söz verdiği ve bu şekilde Aliya İzzetbegoviç’in Dayton 
Anlaşmasını imzalamaya razı edildiği ifade edilmektedir. Bu Anlaşmaya göre ülke, on kantondan oluşan 
Bosna-Hersek Federasyonu (Federation of Bosnia-Herzegovina/FBiH) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika 
Srpska/RS) adı altında iki ana bölgeye (entite) ayrıldı. Çoğunluğunu Boşnakların ve Hırvatların oluşturduğu 
Bosna-Hersek Federasyonu ülke topraklarının % 51’ini, Sırp Cumhuriyeti ise % 49’unu oluşturmaktadır. 
Ülkenin dışişleri ve para politikalarının üç kurucu halkın ortak katılımıyla belirlenmesine, fakat bu iki 
entitenin kendi anayasa, parlamento ve hükümetleri bulunmasına karar verildi. Hem Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Hırvatistan devlet sınırlarında yer alan hem de FBiH ve RS sınırlarının kesişiminde yer alan 
stratejik öneme sahip olan Brčko ise Dayton Anlaşması’nda çözüme ulaştırılamayarak 5 Mart 1999’da 
özerk ilan edildi (Ekinci, 2014: 17-20). Ülke ortak kurumlarının başında gelen Cumhurbaşkanlığı Konseyi; 
Müslüman, Sırp ve Hırvat olmak üzere her üç milletin birer temsilcisinden oluşmaktadır. Konsey dört yıllık 
bir süre ile görev yapar fakat Konsey başkanlığı sekiz aylık sürelerle el değiştirmektedir (Dalar, 2008: 99). 

 

2. DAYTON ANLAŞMASI ÖNCESİNDE BOSNA-HERSEK’İN ETNİK YAPISI 

Bosna-Hersek, Sosyalist Federal Yugoslavya Cumhuriyeti içindeki cumhuriyetler içerisinde üçüncü büyük 
yüzölçümüne sahip cumhuriyetti. Aynı zamanda etnik-demografik bakımdan oldukça karmaşık olan 
Bosna-Hersek, “Küçük Yugoslavya” olarak da adlandırılmıştır. 1981 yılı nüfus verilerine bakıldığında Bosna-
Hersek nüfusunun 4,124.008 kişi olduğu görülmektedir. Bu nüfusun % 39,5’i Müslümanlardan1, % 32’si 
Sırplardan ve % 18,4’ünün Hırvatlardan oluştuğu görülmektedir. Nüfusun ülke içinde dağılımında ise bu 
etnik grupların bazı yerlerde homojen, bazı yerlerde ise heterojen bir dağılıma sahip olduğu göze 
çarpmaktadır. Yine 1981 yılında Bosna-Hersek’in 32 bölgesinde Müslümanlar, 31 bölgesinde Sırplar, 14 
bölgesinde ise Hırvatlar çoğunluğa sahipti. 1981-1991 yılları arasındaki dönemde yüksek doğum oranlarına 
sahip olmaları nedeniyle cumhuriyet içindeki Müslümanların oranı artmıştır (Kenar, 2005: 169). 1981 
yılında Bosnalı Müslümanların nüfus artış hızı binde 14.8 iken, Hırvatların binde 8.9, Sırpların ise binde 
7.7’dir (Spasovski et al, 1995). Bu nüfus artış hızları, ülke etnik grupları içindeki Müslüman nüfus oranının 
artacağını işaret etmektedir. Gerçekten de 1991 yılı nüfus sayımı verilerine bakıldığında Müslüman 
Boşnakların nüfusunun ve toplam ülke nüfusu içindeki payının kayda değer ölçüde artmış olduğu 
görülmektedir. 

Bosna-Hersek’te 1991 yılında yapılan nüfus sayımı ise, savaştan hemen önce yapılan bir sayım olduğu için 
konumuz bakımından ayrı bir önem teşkil etmektedir. 1991 sayımına göre 4.394.574 kişiden oluşan Bosna-
Hersek nüfusunun üç büyük etnik grubunu oluşturan Boşnaklar’ın 1.905.829, Sırplar’ın 1.369.258, 
Hırvatlar’ın ise 755.895 kişilik nüfusa sahip oldukları görülmektedir. Bu nüfus miktarlarına göre ülke nüfusu 
içinde Müslüman Boşnakların % 43.7, Sırpların % 31.4, Hırvatların ise % 17.3’lük paya sahip oldukları 
görülmektedir (Spasovski et al, 1995).  

Ülke içindeki etnik grupların nüfus artış hızları ve yıllara göre nüfuslarındaki artış miktarları 
karşılaştırıldığında Müslüman Boşnakların, Sırp ve Hırvatlara göre daha yüksek bir artış oranına sahip 
olduğu ve ülke toplam nüfusu içerisindeki miktar ve oranının yıllara göre daha fazla artış kaydettiği 
görülmektedir. Örneğin Müslüman Boşnaklar, 1971 yılında 1.482.430 kişi ile ülke nüfusunun % 39.6’sı, 
1981’de 1.629.924 kişi ile ülke nüfusunun % 39.5’i ve 1991’de 1.905.829 kişi ile ülke nüfusunun % 43.7’sini 
oluşturmuşlardır. 1991 yılı sayım sonuçlarına göre Yugoslavya’daki Müslüman nüfusun % 83.5’i Bosna-
Hersek’te yaşamaktaydı. Sırpların ise 1971 yılında 1.393.148 kişi ile Bosna-Hersek nüfusunun % 37.2’sini, 

 
 
1 İstatistiklerde adı Müslümanlar olarak geçen grup, Bosna-Hersek içindeki Boşnakları ifade etmek amacıyla 
kullanılmaktaydı. 
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1981’de 1.320.644 kişi ile % 32.0’sini ve 1991’de 1.369.258 kişi ile % 31.4’ünü oluşturduğu görülmektedir. 
Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi Sırpların ülke toplam nüfusu içerisindeki oranı azalmıştır. 1991 yılı 
sayım sonuçlarına göre Yugoslavya’daki Sırp nüfusun % 16.1’i Bosna-Hersek’te yaşamaktaydı. Ülke 
içerisindeki Hırvat nüfus 1971 yılında 772.491 kişi ile ülkenin % 20.6’sını, 1981 yılında 758.136 kişi ile % 
18.4’ünü, 1991 yılında ise 755.895 kişi ile % 17.3’sını oluşturmuştur. 1991 yılı sayım sonuçlarına göre 
Yugoslavya’daki Hırvat nüfusun %16.4’ü Bosna-Hersek topraklarında yaşamaktaydı. Bu rakamlara göre 
Bosna-Hersek içerisindeki Hırvat nüfusun hem miktarı hem de ülke toplam nüfusu içerisindeki oranı 
azalmıştır. Toplamda ülke toplam nüfusunun % 92.4'ü Boşnak, Sırp ve Hırvatlardan oluşmaktaydı. Bu üç 
büyük etnik grup dışında 1991 yılında ülke nüfusunun % 5.5’i kendini “Yugoslav” olarak tanımlıyordu 
(Spasovski et al, 1995). 

Şekil 1: 1981 Yılı Bosna Hersek’in Etnik Yapısı              Şekil 2: 1991 Yılı Bosna Hersek’in Etnik Yapısı                       

 
 

 

1981 ile 1991 yılları nüfus verileri karşılaştırıldığında Sırp ve Hırvat etnik gruplarının ülke toplam nüfusu 
içindeki oranlarının azaldığı, buna karşılık Müslüman Boşnakların oranının kayda değer ölçüde arttığı göze 
çarpmaktadır. Bu durum her şeyden önce Müslüman Boşnakların, Sırp ve Hırvatlara göre daha yüksek 
doğum oranlarına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla 1981 yılında 4,124.008 sahip olan 
Bosna-Hersek nüfusu 1991 yılına gelindiğinde hem miktar olarak artmış ve 4.394.574 kişiye ulaşmış hem 
de toplam nüfus içerisindeki Müslüman Boşnakların oranı artmıştır. 1991 yılında da bir önceki dönem gibi 
ülkedeki en büyük etnik grubun Boşnaklar olduğu görülmektedir. Fakat aynı durum nüfusun ülke toprakları 
üzerindeki dağılımında söz konusu olmamaktadır. 1991 yılı Bosna-Hersek etnik gruplarının ülke içi 
dağılımına bakıldığında (Şekil 3) Boşnakların ülke toplam nüfusu içerisindeki oranlarına nazaran daha az 
alan kapladıkları, Sırpların ise ülke nüfusu içindeki oranlarına tezat oluşturacak biçimde daha geniş bir 
alana yayıldıkları göze çarpmaktadır. 
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Şekil 3: 1991 Sayımına Göre Bosna-Hersek Etnik Grupların Dağılımı Haritası. 

 

Kaynak: University of Texas Libraries’den Türkçeleştirilerek alınmıştır, https:// www.lib.utexas. 
edu/maps/bosnia/ethnic_majoities_bosnia.jpg, (16 Aralık 2017’de erişildi). 

Savaş öncesinde bu üç büyük etnik grup ülke içinde belirgin bir biçimde birbirlerinden ayrılmamış, yani 
kendi içlerinde tam anlamıyla homojen gruplar oluşturamamışlardır. Ülkede bulunun 105 ilin 39’unda 
Müslümanlar, 32’sinde Sırplar ve 14’ünde Hırvatlar çoğunluk teşkil ederlerken, 20 ilde hiçbir etnik grup 
çoğunluk oluşturamamaktaydı. Nüfus yoğunlukları ülke nüfus yoğunluğu ortalamasının oldukça altında 
olan Sırplar, toplam nüfusa oranlarından daha fazla toprak kaplamaktaydı. Sırpların çoğunluk teşkil ettiği  
kısımlar, birbirlerinden ayrı dört bölge oluşturmaktaydı. Bu bölgeler; batıda Hırvatistan sınırındaki 
Bosanska Krayina, Sırbistan sınırında bulunan Semberiya, Saraybosna’nın kuzeydoğusundaki Romaniya ve 
Karadağ sınırındaki Doğu Hersek bölgeleriydi. Hırvatlar daha çok Saraybosna’nın güneybatısında olmak 
üzere ülkenin kuzeyinde ve Saraybosna çevresinde bulunmaktaydı. Müslümanların çoğunluk 
oluşturdukları bölgeler ise Saraybosna’nın özellikle kuzeyi olmak üzere çevresinde, kuzeybatıdaki Bihaç 
çevresinde ve Sırp-Hırvat çoğunluk bölgelerinin arasında serpintiler halinde bulunmaktaydı. Dolayısıyla 
böyle bir etnik dağılım haritasına sahip bir ülkede etnik-milli esasa dayalı üç bölge (veya milli devlet) 
oluşturmak ancak toplu göçler veya askeri yolla gerçekleştirilecek bir “etnik arındırma” ile mümkün 
olabilirdi (Bora, 1994: 86-87). 

1992-1995 yılları arasında gerçekleşen Bosna savaşı, ülkede yaşayan tüm toplumları etkilemesine rağmen 
özellikle Müslüman Boşnaklar açısından ağır sonuçlara sebebiyet vermiştir. Özellikle Müslüman Boşnaklar, 
etnik temizlik ve soykırım olarak nitelendirilebilecek muamelelere maruz kalmıştır. Savaşta ölen yaklaşık 
200 bin kişinin 160 bini Boşnaklardan oluşmuştur (O dönemdeki ülkedeki toplam Boşnak nüfusun 
yaklaşık % 10’una tekabül eder). 1995 yılının Temmuz ayında ise Srebrenitsa’da 8000 civarındaki sivil 
Boşnak,  Sırplar tarafından yapılan katliamda hayatını kaybetmiştir (Çoğunluğu erkeklerden oluşan bu 
8000 kişinin içinde bir kısım kadın ve küçük yaştaki çocuk da bulunmaktadır). Boşnak nüfusun yarıdan 
fazlası, yani yaklaşık bir milyon Boşnak evini terk etmek zorunda bırakılmıştır (Semercioğlu, 2017: 1346). 
Bosna Savaşı’nda Sırp milis ve askerleri tecavüzü, özellikle Boşnak kadınlarına karşı kitlesel ve sistematik 
bir etnik temizlik aracı olarak kullanmışlardır (Dalar, 2008:96). 
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Bu kadar ağır bir bilançoya sahip savaş sonucunda doğal olarak Bosna-Hersek nüfusunun yapısı da 
değişmiştir. Savaş, Bosna-Hersek nüfusunun hem miktarının hem ülke içi dağılımının hem de etnik 
grupların ülke toplam nüfusu içerisindeki oranlarının değişmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Dayton 
Anlaşması sonucunda kurulan Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin beşeri yapısı, Dayton Anlaşması öncesinde 
ülkenin gösterdiği beşeri yapı özelliklerinden bir hayli farklılık arz etmektedir.  

 

3. DAYTON ANLAŞMASI SONRASINDA BOSNA-HERSEK’İN ETNİK YAPISI 

Dayton Anlaşmasına göre Bosna-Hersek Cumhuriyeti, on kantondan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu 
(Federation of Bosnia-Herzegovina/FBiH) ve Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska/RS) adı altında iki ana 
bölgeye (entite) ayrıldı. Çoğunluğunu Boşnakların ve Hırvatların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu 
ülke topraklarının % 51’ini, Sırp Cumhuriyeti ise % 49’unu oluşturmaktadır. 

Bosna Savaşı’nda özellikle Sırpların Müslüman Boşnaklara karşı etnik temizlik uygulamaları, toplu 
katliamlar, insan hakları ihlalleri, yerinden etme gibi savaş suçları ülke etnik ve beşeri yapısını derinden 
etkilemiştir. Her şeyden önce Sırpların bu savaştaki en önemli hedeflerinden birinin homojen Sırp bölgeleri 
elde etmek olduğu ve bu amaçla “etnik arındırma” stratejisi uyguladıkları, bunu da tüm dünyanın gözü 
önünde gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Örneğin Prejidor savaş öncesinde 120 bin kişinin yaşadığı bir 
kentti. Bu nüfusun % 44’ü Müslüman, % 42.5’i Sırp, % 5.6’sı Hırvat, % 5.7 Yugoslav (kendini Yugoslav olarak 
tanımlayan) ve % 2.2’si Rutenyalı, Ukraynalı ve İtalyan iken, Sırp müdahalesi sonrası Sırp olmayanların 
sayısı 3 bin kişiye düşmüştür (Bora, 1994: 147). Yine ülkenin birçok yerinde Sırpların toplama kamplarında 
Müslüman Boşnaklara işkence, etnik temizlik ve toplu katliamlar uyguladığı ortaya çıkmıştır. Savaş 
öncesinde Müslüman Boşnak nüfusun çoğunlukta olduğu ülkenin doğusundaki Srebrenitsa, Foça, Zvornik, 
Bratunac, Vişegrad gibi kentlerde Sırpların uyguladığı etnik temizlikten dolayı Müslüman nüfus neredeyse 
tamamen yok olmuştur (http://www.aljazeera.com.tr/haber/sirplardan-nato-ve-abye-posterli-tepki, 6 
Ocak 2018’de erişildi). 

Bosna Savaşı’nda ölenlerin sayısı yaklaşık 200 bin kişi iken 2 milyondan fazla kişi de yaşadığı yeri terk etmek 
zorunda kalmıştır. Bu kişilerin büyük bir kısmını ise Müslümanlar oluşturuyordu. Mülteciler; Hırvatistan, 
Slovenya, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’a (Sırbistan ve Karadağ’a sığınanların çoğu Sırp ve 
Karadağlıdır) gibi komşu ülkelere sığınırken,  yaklaşık 1 milyon kişi ise sığınacak yer bulamamakta ve Bosna-
Hersek içerisinde oradan oraya göçmekteydi. Eski Yugoslavya ülkeleri dışındaki ülkelere geçebilen 
mültecilerin sayısı ise 500 binin üzerindeydi (Bora, 1994: 149-151). 

 

Şekil 4: Bosna Hersek’in Etnik Yapısı (2013).              Şekil 5: Bosna Hersek’in Dini Yapısı (2013). 

  
 

 

2013 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Bosna-Hersek toplam nüfusu 3.531.159’dur. Boşnak-Hırvat 
Federasyonu 2.219.220 kişi, Sırp Cumhuriyeti nüfusu 1.228.423kişi, Borcko Özerk Bölgesi ise 83.516 kişidir 
(Households And Dwellıngs In Bosnıa And Herzegovına 2013 Fınal Results, 2016: 25). Toplam nüfus içinde 
Boşnaklar % 50.1, Sırplar % 30.8, Hırvatlar % 15.4, diğer gruplar % 2.7’lik bir orana sahiptir. Ülke nüfusunun 
dini yapısı % 50.7 Müslüman, % 30.7 Ortodoks Hristiyan, %15.3 Roman Katolik, % 0.8 Ateist, % 0.3 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/sirplardan-nato-ve-abye-posterli-tepki
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Agnostik, % 1.2 ise diğerleridir.  Buradan da anlaşılacağı gibi ülke toplam nüfusu içerisindeki en büyük 
grubu Müslüman Boşnaklar oluşturmaktadır. Müslüman Boşnakların ülke nüfusu içerisindeki oranları ile 
ülke topraklarında çoğunlukta olduğu bölgelerin oranı bakımından bir uyuşmazlık vardır. Ülke 
topraklarının % 51’lik kısmı toplamda 65.5’lik bir nüfus oranına sahip Boşnak ve Hırvatların kontrolündeki 
Bosna-Hersek Federasyonu, % 49’luk kısmı ise toplamda % 30.8’lik nüfus oranına sahip olan Sırpların 
kontrolündeki Sırp Cumhuriyetine aittir. 1991 yılındaki sayıma göre ülke nüfusu içerisinde % 31.4’lük bir 
orana sahip olan Sırplara ülkenin % 49’luk bölümünün verilmesi Dayton Anlaşması’nın Sırplar açısından 
kazançlı olduğunu göstermektedir. Bugün de Dayton Anlaşması’nın şekillendirdiği ülkedeki idari 
bölünüşün, sahadaki etnik ve beşeri yapıyı yansıtmadığına dair görüşler ve itirazlar vardır. Özellikle bu 
anlaşmanın Sırplara, Bosna Savaşı’ndaki hedeflerinin bir kısmını temin ettiği ve kendilerine ait bir 
cumhuriyeti hediye ettiği yönünde eleştiriler mevcuttur. Dolayısıyla Bosna Savaşı ile Sırbistan’a bağlanma 
ve “Büyük Sırbistan”ı kurma amacındaki Bosna Sırplarının, bu doğrultuda Dayton Anlaşması ile çok büyük 
bir avantaj elde ettikleri açıktır. 

Dayton Anlaşması’nda yer verilen en önemli konulardan biri de mültecilerin evlerine dönüşü meselesidir. 
Dayton Anlaşması’nın üçüncü bölümünde yer verilen Mülteciler ve Yerlerinden Edilenler Anlaşması’na (Ek 
7) göre “Bütün mülteciler ve yerlerinden edilenler kendi evlerine serbestçe dönme hakkına sahiptirler. 
1991’den beri süren çatışmalarda mahrum edilen mülkiyetleri geri alma, geri alınamayan mülkiyetlerin ise 
bedellerinin ödenmesi hakkına sahip olmalıdırlar.” (Özdemiroğlu, 1996: 287). Anlaşmaya ve BM 
teminatına rağmen yerlerinden edilenlerin ve mültecilerin dönüşleri henüz tam anlamıyla 
gerçekleştirilememiştir. 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ve/veya mülteci konumuna düştüğü 
savaşın sonunda imzalanan Dayton Anlaşması’ndan 2003 yılına kadar yaklaşık 1 milyon kişi evine 
dönebildi. Bu, toplam mülteci/yerinden edilen kişi sayısının ancak yarısı kadardır (Dalar, 2008: 108). 

Bugün Bosna-Hersek ülke yönetiminde merkezi kurumların zayıf olduğu ve iki taraf arasındaki ayrılıkların 
karar almayı imkânsız hale getirdiği bir gerçektir. Bu yönüyle ülke uluslararası yönetime bağımlı haldedir. 
Dolayısıyla hali hazırda Bosna-Hersek Cumhuriyeti işler haldeki bir devlet mekanizması görüntüsünden çok 
uzaktır (Erbesler, 2014: 29). Dayton Anlaşması ülkede toplam 14 meclis,180 bakanlık ile oldukça karmaşık 
bir siyasi ve bürokratik mekanizma oluşturmuştur. Bir yandan bu siyasi ve bürokratik sistemle ülke 
yönetilemez duruma gelirken diğer yandan gayri safi yurtiçi hâsılanın % 60’ını tüketen siyasi yapı 
sürdürülebilir bir yapıda olmaktan çok uzaktır (Remenyi, 2012: 135). Yine Dayton Anlaşması Bosna-Hersek 
Devleti’nin üniter yapısını destekler görünmesine rağmen esasta ülkenin bölünmüş halini pekiştirmekte 
ve entegrasyonu zorlaştırmaktadır. Ayrıca toprak paylaşımı ve devlet yapısından tatmin olmayan Sırpların 
ve Hırvatların uygun koşullar yakalandığı takdirde Sırbistan ve Hırvatistan’la birleşme niyetlerini 
korumaları nihai barışın önündeki en önemli tehditlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Dalar, 2008: 
106-107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

423 
 

Şekil 6: Bosna-Hersek’in İdari Bölünüşü 

 

Kaynak: http://www.ohr.int/ohr-info/maps/images/federation-of-bih.gif, (6 Ocak 2018’de erişildi). 

Günümüzde Bosna-Hersek’te Boşnaklar daha çok ülkenin orta kısmında yoğunlaşırken Hırvatlar 
Hırvatistan, Sırplar ise Sırbistan sınırında yoğunlaşmıştır. Ülke topraklarının yaklaşık % 70’i Sırp ve 
Hırvatların elinde bulunduğu görülmektedir. Ayrıca jeopolitik bakımdan önemli olan ülke sınırları da 
neredeyse tamamen bu iki etnik grubun yani Sırp ve Hırvatların kontrolü altında bulunmaktadır (Özkan, 
2014: 65) Müslüman Boşnakların ise ülke toprakları üzerinde, toplam nüfus içerisindeki paylarıyla orantılı 
bir dağılıma sahip olmadığı görülmektedir (Harita 2). 

Dayton Anayasasına göre Bosna Hersek, iki devletçik ve üç kurucu halktan oluşmaktadır. Üç kurucu halkın 
hakları, azınlıklara tanınan haklardan daha fazladır. Böylece doğrudan ayrımcılık yapılmaktadır ve Dayton 
Anayasası doğrudan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlal etmektedir. Dayton‘a göre devletçiklerin 
yetkileri, Bosna Hersek Devletinden daha fazladır. Böyle bir düzenleme Bosna Hersek‘in egemenliğini 
zayıflatmaktadır ve devlet organlarını işlevsiz konuma getirmektedir. Uluslararası toplum, Dayton 

http://www.ohr.int/ohr-info/maps/images/federation-of-bih.gif
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Anayasasının zayıf noktalarını başından beri bilmekteydi, ancak son zamanlarda böyle işlevsiz bir 
anayasasının reform edilmesini bir zorunluluk olarak görmeye başlamıştır. Uluslararası toplumda hala, 
savaş zamanında olduğu gibi Bosna Hersek konusunda fikir birliği yoktur. 

Bosna Hersek hala fonksiyonel bir devlet değildir. Dayton Anayasası üniter ve mültietnik bir Bosna Hersek 
Devleti kurmaya çalışmıştır ama başaramamıştır. Bosna Hersek her düzeyde etnik açıdan ayrılmış bir ülke  
imajı vermektedir. Yetki paylaşım sistemi, olumsuz sonuçlar doğurmuştu. Devletçikler güçlü yetkilere 
sahip olduktan sonra kendi etnik politikalarını yürütmeye başlamışlardır. Sırp Cumhuriyeti buna en iyi 
örnektir. İki devletçiğin iç yapıları birbirine benzememektedir. Sırp Cumhuriyeti merkeziyetçi bir yönetim 
biçimi sürdürmektedir. Buna karşılık Bosna Hersek Federasyonu on kantodan oluşmaktadır. Sırp 
Cumhuriyetinde ise kantonlar yoktur, belediyeler yerel birimler olarak bulunmaktadır. Dayton Anayasası 
bu ülkeyi geriye çekmektedir. Böyle bir durumu Sırp Cumhuriyetinden gelen liderler değerlendirmeye 
çalışmaktadır. Dayton Anayasası, yerli siyasetçilerin anlaşması olarak ortaya çıkmamıştır. Uluslararası 
toplumun baskısı altında ortaya çıkan bu anayasa ancak uluslararası toplumun baskısı ile değiştirilebilir 
(Numanoviç, 2011 :123-124). 

 

SONUÇ 

Yugoslavya’nın dağılma sürecine girmesiyle bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerden biri olan Bosna-
Hersek, bağımsızlık ilanının ardından kendini bir savaşın ortasında bulmuştur. Kendisini Yugoslavya’nın 
mirasçısı olarak kabul eden Sırbistan, Bosna Savaşı’nı başlatmış ve bu savaşta birçok savaş suçu işlemiştir. 
Bosna Savaşı’nı sonlandıran Dayton Anlaşması ile birlikte federal bir yapıdaki Bosna-Hersek Cumhuriyeti 
kuruldu. Ülke kendi içinde iki bölüme-entiteye ayrıldı. Ülkenin % 51’lik kısmında Bosna-Hersek 
Federasyonu, % 49’luk kısmında ise Sırp Cumhuriyeti (Republika Srpska) kuruldu. Böylece ülke resmen iki 
entiteye ayrılmış oldu. Bu anlaşma ile Bosna Savaşı’nda birçok savaş suçu işleyerek homojen etnik birimler 
elde etmeyi amaçlayan Sırplar, özellikle ülkenin doğusunda bu amaçlarına büyük oranda ulaşmıştır. 
Dayton Anlaşması ile Sırplara özel bir entite kurulması, ayrıca 1991 yılı verilerine göre ülke nüfusunun % 
31.4’ünü oluşturan Sırplara ülkenin % 49’unun verilmesi bu anlaşmanın çelişkilerinden yalnızca birkaçıdır. 

Bu çalışmanın araştırma konusu kapsamında 1981, 1991 ve 2013 yılları nüfus verilerine göre Bosna-Hersek 
Cumhuriyeti’nin etnik yapısı incelenmeye çalışılmıştır. Söz konusu verilerin ait olduğu üç dönemde Bosna-
Hersek etnik yapısının çeşitli özellikleri dikkati çekmektedir: 

• Ülke etnik ve dini grupları içerisinde en fazla nüfusa ve nüfus oranına sahip olanlar 
Müslüman Boşnaklar olmuştur. 

• Özellikle doğum oranları ve nüfus artış hızlarına bakıldığında, Müslüman Boşnakların 
artış hızlarının ülke içindeki diğer etnik gruplara göre yüksek olduğu görülmektedir. 
Dolayısıyla ülke toplam nüfusu içinde Müslüman Boşnak nüfus oranı hızla artarken, Sırp 
ve Hırvat nüfus oranları ya az miktarda artmış ya da azalmıştır. 

• Yine etnik dağılıma bakıldığında ülkede Hırvatların daha çok batı ve güneyde, Sırpların 
kuzey ve doğuda, Boşnakların ise iç bölgelerde yoğunlukta oldukları görülmektedir. 

• Ülke nüfusunun etnik-coğrafi dağılımında Sırplar Sırbistan, Hırvatlar ise Hırvatistan 
sınırlarına yakın bir dağılış göstermektedir. Bu da adı geçen etnik grupların kendi 
“anavatan”larına yakın bölgelerde çoğunluk oluşturdukları ve jeopolitik-stratejik önemi 
fazla olan sınır bölgelerini ellerinde bulundurdukları anlamına gelmektedir. 

• Dayton Anlaşması’nın oluşturduğu iki entitenin coğrafi büyüklüğü ile 2013 yılı nüfus 
verilerine göre ülkenin % 50.1’lik nüfusunu oluşturarak çoğunluğa sahip olan Müslüman 
Boşnakların, nüfus oranları ile orantılı bir coğrafi üniteye sahip olmadıkları 
görülmektedir. 

• Yine ülke nüfusu içerisinde en büyük etnik ve dini grubu oluşturan Müslüman Boşnaklar, 
Dayton Anlaşması ile iki ayrı entite içerisinde bölünmüş bir vaziyette kalmıştır. Bu da aynı 
zamanda Müslüman Boşnakların aslında ülke toplam nüfusu içerisinde büyük çoğunluğa 
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sahip olmasına rağmen, her iki entite içerisinde de bu çoğunlukları ile eşdeğer bir şekilde 
güçlü olamadıkları anlamına gelmektedir. 

• Günümüz Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nde savaşın maddi ve manevi izleri henüz 
silinebilmiş değildir. Dayton Anlaşması çatışmayı durdurmuş fakat adil bir sistem 
getirememiştir. Dolayısıyla ülkedeki etnik gruplar arasındaki sorunlar ve gerilimler son 
bulmamış, hiçbir taraf bu anlaşma ile tatmin olmamıştır. Sonuç olarak Dayton Anlaşması 
ile kurulan Bosna-Hersek Cumhuriyeti kalıcı bir barış ve adil bir sistem üzerine bina 
edilmediğinden, gelecekte yeniden dini ve etnik kökenli gerilim ve çatışmalara sahne 
olacak gibi gözükmektedir. 
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Özet: Balkan yarımadası Avrupa’nın beş büyük yarımadasından biridir. Avrupa ve Asya arasındaki köprü görevi; 
Ortadoğu, Avrupa ve Akdeniz arasındaki bağlantıyı temin eden stratejik ve jeopolitik konumuyla Balkanlar oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Coğrafi ve beşeri özellikleri incelendiğinde görülmektedir ki Balkanlar, birçok küresel ve 
bölgesel güç için önemli bir jeopolitik konuma sahiptir. Bu bağlamda tarih boyunca birçok ülke Balkanlar’da etkili 
olmaya çalışmış, politikalarını buna göre şekillendirmiştir. Günümüzde hala birçok küresel ve bölgesel gücün bölgedeki 
etkinliğini arttırma gayreti içinde olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Balkan yarımadasının jeopolitik 
konumunu ve önemini teşkil eden coğrafi, beşeri ve tarihi unsurları irdeleyerek günümüzde yarımadanın çeşitli ülkeler 
açısından jeopolitik önemini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Jeopolitik, Coğrafi Konum, Etnisite. 

 Geopolitic of Balkan Peninsula 

Absract: Balkan peninsula is one of the five big peninsulas of Europe. With bashir and geographical characteristics 
examined, Balkans has constitutes an important geopolitical position for many of global and regional powers. In this 
context, throughout the history most of the countries have struggled to be effective in the Balkans and they have 
formed their politics according to that. Today, it seems that regional and global powers still struggle to be effective 
on the terrain. The aim of this study is to reveal the geopoliticaly significance of region for various countries by 
examining Balkan peninsula’s geopolitical position and importance that involves in geographical, bashir and historical 
components. 

Keywords: The Balkans, Geopolitic, Geographical Location, Ethnicity. 

GİRİŞ  

Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkan Yarımadası, jeopolitiğin değişen ve değişmeyen unsurları 
çerçevesinde incelendiğinde, oldukça önemli bir konuma sahip olduğu görülür. Coğrafi konumu, etnik, dini 
ve mezhep yapısı, tarih boyunca önemli birçok olaya ve güç mücadelesine sahne oluşu ile Balkanlar, her 
dönemde büyük güçlerin üzerinde nüfuz sahibi olmak istedikleri bir bölge olmuştur. Bu cümleden 
hareketle denilebilir ki, Balkan Yarımadası her bir küresel ve bölgesel güç için ayrı öneme sahiptir. 
Balkanlar tarih boyunca Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rus Çarlığı, İngiltere, Fransa, İtalya ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun karşılaştığı ve etki alanlarının çakıştığı bir bölge olarak birçok savaşa da ev 
sahipliği yapmıştır.  

Son yüzyıl içerisinde dünyada sınırları en fazla değişen ve yeni devletlerin ortaya çıktığı bölgelerin başında 
Balkan yarımadası gelmektedir. Osmanlı’nın Balkan coğrafyasını büyük ölçüde kaybetmesinden sonra 
vuku bulan I. ve II. Dünya savaşları Balkan coğrafyasının siyasi haritasında sürekli değişmelere sebep 
olmuştur. Soğuk savaş döneminde (1945-1990) Doğu ve Batı blokları arasında paylaşılan ve nispeten 
istikrarlı bir dönem geçiren Balkan yarımadası, SSCB’nin dağılması ve Yugoslavya’nın parçalanma sürecine 
girmesiyle 1990’lı yıllarda tekrar kanlı hesaplaşmalara sahne olmuştur.  

 Balkan Coğrafyası üzerinde bugün de nüfuz mücadelesi devam etmektedir.  Almanya’nın başat rol aldığı 
Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Türkiye ve okyanus ötesinden bölgeye müdahil olan ABD, yarımadaya 
farklı gerekçelerle de olsa kendi perspektiflerinden jeopolitik önem atfetmekte, Balkan politikalarını bu 
öneme göre şekillendirmektedir. 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

427 
 

1. JEOPOLİTİK  

Jeopolitik; bir yandan genel olarak dünya coğrafyasını, coğrafi yapıyı oluşturan çeşitli unsurları incelerken; 
diğer yandan tüm bunların ülke, bölge, dünya bağlamında güç ve hareket tarzı olarak kullanılmasına dair 
incelemeler yapar. Bugün var olan ve gelecekte var olabilecek siyasi güç ile amaçlar ilişkisini; coğrafi gücü, 
özellikleri ve kapasiteyi esas alarak inceler. Ayrıca bu doğrultuda elde ettiği hedeflere ulaşmak için şart ve 
aşamaları belirler. Jeopolitik; coğrafya, tarih, teknoloji, demografi, ekonomi ve siyaset bilimlerinden elde 
edilen verileri zamanın ruhu ve gerekleri doğrultusunda analiz eder. Bu analiz sonucunda ulaştığı güç 
unsurlarının en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesini, geliştirilmesini ve kullanılmasını temin 
ederek politika ve hareket tarzlarının belirlenmesi bilimidir (Sandıklı, 2011: 1-2). Jeopolitik bu doğrultuda 
öncelikle, üzerinde çalışılan alanı dünya üzerindeki yeri, konumu, şekli, küresel ve bölgesel güç 
merkezlerine göre konumu gibi değişmeyen unsurlarıyla birlikte; ekonomik yapı, sosyo-kültürel özellikler, 
siyasi ve askeri yapı gibi değişen unsurlar çerçevesinde inceleyerek mevcut durumu ortaya koyar. Bu 
mevcut durumu küresel ve bölgesel güç dağılımı çerçevesinde inceleyerek yer ve politika arasındaki 
bağlantıyı açıklar.  

2. JEOPOLİTİĞİN DEĞİŞMEYEN UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE BALKAN YARIMADASI 

2.1. Balkan Yarımadası’nın Coğrafi-Jeopolitik Konumu 

Balkan kelimesi “sık ormanlarla örtülü engebeli arazi”, “dağlar silsilesi”, “sarp, geçit vermez, dağlık arazi” 
anlamlarına gelen Türkçe kökenli bir kelimedir. Meriç ve Tuna nehirleri arasında uzanan dağ sırasına bu 
adı Türkler vermiştir. Fakat Öztuna’ya göre yarımadaya bu ismi veren Türkler değil, Avrupalı 
coğrafyacılardır ve Osmanlı’nın bu bölgeye verdiği isim Rumeli’dir (Öztuna, 2006: 11-17). 

Balkanlar olarak isimlendirilen bölge, Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan bir yarımadadır.  Avrupa’dan 
Asya kıtasına geçişi temin eden Balkan Yarımadası’na göz atıldığında dağlar ve nehirler dikkati çeker 
(Kaçmaz, 2014: 1). Bu yarımadanın doğu ve güneydoğu sınırlarını Karadeniz, Marmara ve Ege denizleri; 
güneybatı ve batı sınırlarını ise İyon ve Adriyatik denizleri oluşturur. Bölgenin kuzey sınırı hakkında ise 
kesin bir görüş birliğine varılmış değildir. Bu sınırın Tuna ve Drava nehirleri ile Karpat Dağlarının 
doğusundan geçtiği şeklinde iki ayrı görüş mevcuttur (Karpat, 1993: 25). Balkanların kuzey sınırını Tuna 
nehrinden geçiren birinci görüşe göre Balkan Yarımadası’nın yüzölçümü 524,701 km²’dir. Nehirlerin esas 
alındığı bu doğal ve tarihi sınır kapsamında İtalya’nın % 0,2’si, Slovenya’nın % 27’si, Romanya’nın % 9’u 
Balkan coğrafyası içinde kalmaktadır (Kodaman ve Birsel, 2015: 52). Karpat Dağlarının doğusundan geçiren 
ikinci görüşe göre ise siyasi sınırlar esas alındığında 834,416 km²’dir (Kurt, 2015: 972).  

Yarımadanın coğrafi konumuna bakıldığında jeopolitik ve stratejik öneme sahip olduğu görülmektedir. 
Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan lokasyonu ile Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan bir geçiş 
yolu görevini üstlenmektedir. Yarımadaya hem denizden hem karadan giriş bulunması onu başta askeri 
olmak üzere politik, kültürel vs. gibi birçok alanda coğrafi olarak her yönden akın ve etkilere maruz 
bırakmıştır. Tarih boyunca birçok imparatorluk yarımadanın bu jeopolitik ve stratejik öneminden 
faydalanmıştır (Hupchick, 2002: 3). Aynı zamanda yarımadanın bu merkezi konumu; tarih boyunca büyük 
devletlerin mücadele ve savaş alanı olmasına, bölge üzerinde hâkim olan güçlerin birçok kez değişmesine; 
siyasi, kültürel ve demografik özelliklerinin etkilenmesine yol açmıştır (şekil:1). 
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Şekil 1: Balkan Yarımadası’nın Siyasi Haritası 

 

Kaynak: Harita Genel Komutanlığı 

Bölgenin Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi birbirine bağlaması; Adriyatik, Adalar (Ege), İyon denizi ve Karadeniz 
vasıtasıyla açık denizlere çıkış imkânı sağlaması, yine Karadeniz üzerinden Kafkaslara ve Hazar enerji 
havzasına en yakın ulaşımı sağlaması gibi özellikleri yarımadanın jeopolitik önemini bir kat daha 
arttırmaktadır. Tüm bu özelliklerinden dolayı tarih boyunca yarımadaya Türkiye, Rusya ve Avrupa 
tarafından ayrı bir önem atfedilmiştir. 

2.2. Balkan Yarımadası’nın Fiziki Coğrafya Özellikleri 

Yarımadanın en dikkat çeken fiziki coğrafya özelliği dağlık yapısıdır. Batıda Adriyatik denizinin Dalmaçya 
tipi çok girintili çıkıntılı kıyılarına paralel kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan Dinar Alpleri, 
bölgenin doğusundaki Karpat dağları, güneydoğusundaki Balkan ve Rodop dağları ile güneydoğudaki 
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Pindus dağları bölgenin başlıca dağlık kütlelerini oluşturmaktadır. Yarımada güneydoğudan Adalar (Ege) 
denizi ve Marmara denizi; doğudan Karadeniz, güneyden ve batıdan Akdeniz ile Adriyatik denizi, kuzeyden 
Tuna ve Sava nehirlerinin geçtiği ovalarla çevrilidir. Drava ve Sava nehirleri arasındaki ovanın yanı sıra 
Sırbistan-Romanya sınırında bulunan Sırbistan’ın kuzeybatısındaki Erdel (Transilvanya) Romanya’nın en 
önemli ovasıdır.  Demirkapı’dan sonra Tuna vadisi boyunca oldukça geniş ve verimli ova yer almaktadır. 
Tuna nehrinin oluşturduğu delta ovası bu ovanın devamı niteliğindedir. 

Bölge su kaynakları yönünden de oldukça zengindir. Kuzeyde Tuna ve Sava ile bunların kolları olan Kupa, 
Bosna, Drina, Morova ve Iskar Karadeniz’e dökülmektedir. Güneydeki Drin, Nestos, Struma, Vardar ve 
Meriç ise Adriya ile Ege denizlerine boşalmaktadır (Yiğit, 2015: 944). Tuna Nehri 2888 km. ile Balkan 
Yarımadası’nın en uzun, Avrupa kıtasının Volga Nehri’nden sonra ikinci en uzun akarsuyudur ve toplamda 
10 ülkeden geçerek Karadeniz’e dökülmektedir. Balkanlarda ayrıca birçok göl yer almaktadır. Göller daha 
çok tektonik ve karstik kökenlidir. Kuzeyde Arnavutluk-Karadağ arasında İşkodra Gölü 368 km²’lik alanı ile 
Balkanlar’ın yüzölçümü en büyük gölü, Makedonya-Arnavutluk arasında yer alan Ohri Gölü ise en derin 
(288 m.) gölüdür. Prespa Gölü ise üç ülkenin (Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk) sınırları arasında yer 
almaktadır. Bunların dışında yarımadanın kuzey ve kuzeydoğusunda dağlık sahaların olduğu yüksek 
kesimlerde küçük alp tipi göller de bulunmaktadır(şekil:2). 

 Şekil 2: Balkan Yarımadasının Fiziki Haritası 

 

Kaynak: Harita Genel Komutanlığı 
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Balkan Yarımadası’nın iklimi üzerinde topografya, hava kütlelerinin yönü, enlem, bakı, vb. faktörler 
oldukça etkilidir. Yarımadanın 40. paralelin kuzeyinde kalan orta ve kuzey kesiminde yağışlar bütün 
mevsimlerde görülmekle beraber kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar sıcak geçer. Güneyde Akdeniz ikliminin 
etkili olduğu sahalarda ise yazlar sıcak-kurak, kışlar nispeten daha ılıman ve yağışlı geçmektedir. 

3. JEOPOLİTİĞİN DEĞİŞEN UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE BALKAN YARIMADASI 

3.1. Balkan Yarımadası’nın Nüfusu 

Günümüzde Balkan Yarımadası’nda Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Bosna-Hersek, 
Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Türkiye (Trakya Yarımadası’nın Doğu Trakya kısmı) 

ve Kosova yer almaktadır. Oldukça farklı, çeşitli ve karmaşık demografik özelliklere sahip olan Balkan 
Yarımadası’nın jeopolitiğini coğrafi unsurlar kadar beşeri unsurlar da etkilemektedir (Karpat, 1993: 27). 
Ayrıca yarımadanın batısı ve güneyindeki sarp dağlar toplumlar arası etkileşimi zorlaştırdığı için hemen her 
bölgede kendine özgü din, dil ve kültür grupları ortaya çıkmıştır (İlhan, 1999: 77-83). Yarımadaya hemen 
her yönden girişin kolay olması ise bölgenin tarih boyunca birçok akın ve istilalara maruz kalmasına 
sebebiyet vermiştir. Kuzeybatıdaki ovalar Orta Avrupa’dan, kuzeydoğudaki Boğdan koridoru vasıtasıyla 
Ukrayna bozkırlarından, İstanbul ve Çanakkale Boğazları Anadolu’dan, Yunanistan ve Dalmaçya kıyıları 
Akdeniz ve Adriya denizinden Balkan topraklarına girmeyi kolaylaştırır. Bu her yönden giriş kolaylığı tarih 
boyunca Güney ve Orta Avrupa, Asya ve Yakındoğu’dan çeşitli grupların ve bunların etnik ve kültürel 
etkilerinin bölgeye taşınmasını kolaylaştırmıştır (Balkanlar’ın Dünü-Bugünü-Yarını, 1993: 8). 

Soğuk Savaş döneminde (1945-1990) Balkan ülkelerinin nüfusu genel olarak artmasına rağmen, SSCB’nin 
dağılması sonucu, Yugoslavya’nın da parçalanması sürecine girmesiyle 1990 yılından itibaren çoğu Balkan 
ülkesinin nüfusu azalmaya başladı. Balkan Coğrafyasından dış ülkelere olan göçler dışında, bölge 
ülkelerinin genelinde doğum oranlarının dünya ortalamasının altında seyretmesi, ve son yıllarda daha da 
azalması neticesinde Bulgaristan ve Romanya gibi ülkeler son çeyrek yüzyılda dünyada en fazla nüfusu 
azalan ülkelerin başında yer almaktadır. Bosna-Hersek’te ise yaşanan iç savaş ve göçler nüfus azalmasında 
en etkili faktördür (Tablo:1).  Balkan ülkelerinin (Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki toprakları hariç) nüfusu 
1995 yılında 69,40 milyon iken, 2005 yılında 67,40 milyona, 2011 yılında 65,70 milyona, 2017 yılında ise 
62,03 milyona düşmüştür. Bölgede 1990 sonrası yaşanan savaşlar, ülke içi iç çatışmalar, ekonomik 
sıkıntılar, AB üyesi ülkelerin serbest dolaşım hakkı vb. sebeplerle ülke dışına (genelde Batı Avrupa’ya) olan 
göçler nüfusun azalmasında önemli bir faktördür. Türkiye’nin Avrupa kıtasındaki toprakları ile birlikte 
Balkan ülkelerinin toplam nüfusu ise 2011 yılında 76.142,638 kişidir (Kurt, 2012: 494). Balkan 
Coğrafyasının genelinde nüfus azalırken Türkiye’nin sınırlarında kalan Doğu Trakya’da ise nüfus 
artmaktadır. Bunda Anadolu ve Balkanlardan İstanbul’un Avrupa yakası ve Tekirdağ’a olan göçler etkili 
olmuştur.  

Tablo:1 Balkan Ülkelerinin Genel Nüfus Özellikleri 

Sıra Ülke  Başkent Nüfus (2017) 
Kadın Başına 
Ortalama 
Doğurganlık 

Nüfus 
Artış 
 Hızı % 

1 Türkiye Ankara 80.810.525 2.01 1.58 

2 Romanya Bükreş 19.679.000 1.35 -0.56 

3 Yunanistan Atina 10.768.477 1.43 -0.40 

4 Bulgaristan Sofya 7.085.000 1.46 -0.62 

5 Sırbistan Belgrat 7.182.862 1.44 -0.40 

6 Hırvatistan Zagreb 4.189.000 1.40 -0.43 

7 Bosna-Hersek Saraybosna 3.507.000 1.30 -1.03 

8 Arnavutluk Tiran 2.930.000 1.51 -0.12 

9 Makedonya Üsküp 2.083.000 1.60 -0.08 

10 Slovenya Lübliana 2.080.000 1.36 0.29 

11 Kosova Priştina 1.895.250 2.03 0.80 

12 Karadağ Podgoritsa 629.000 1.68 0.12 

 Toplam  142.839.114   

Kaynak: https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/ 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/
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Balkan ülkeleri ekonomik kalkınmışlık bakımından Avrupa’nın en az gelişmiş kısmını oluşturmaktadır. Bu 
yüzden Balkan ülkelerinin genelinde kır nüfusu oranı diğer Avrupa ülkelerindeki kır nüfusu oranından daha 
yüksektir. Fakat şehir nüfusu kırsal kesimden şehirlere olan yoğun göç hareketleri sebebiyle hızla 
artmaktadır. Balkan coğrafyasında en fazla nüfusa sahip olan şehirlerin birçoğu aynı zamanda bulundukları 
ülkelere başkentlik yapmaktadır (Kurt, 2015: 975). İstanbul, Atina, Bükreş, Belgrat, Sofya, Üsküp, Selanik, 
Zagreb ve Tiran Balkan yarımadasındaki başlıca büyük şehirlerdir. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde 
başkentlik yapmış olan bölgenin en büyük şehri olan İstanbul, günümüzde de Balkan Coğrafyasının en 
önemli cazibe merkezidir.  

3.2. Balkan Yarımadasında Nüfusun Etnik Yapısı 

Balkan ülkelerinde yaşayan nüfusun etnik yapısı ülkelere göre değişmekle birlikte genelde kozmopolit bir 
özellik gösterir. Başlıca etnik gruplar Slavlar (Güney Slavları), Rumenler, Türkler, Arnavutlar, Yunanlar, 
Bulgarlar, Balkan Çingeneleri, Torbeşler, Gagavuzlar, Ulahlar, Pomaklar ve Gorani’lerdir. Bunlardan en 
fazla nüfusa sahip olanlar Slavlar, Rumenler, Türkler ve Arnavut’lardır (Kurt, 2012: 496-498).  

Etnik bakımdan Balkanlar’ın en büyük grubunu oluşturan Güney Slavlarının aralarında dil ve kültür 
bakımından birlik bulunmasına rağmen dini ve mezhep olarak birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bunlardan 
Sırplar, Karadağlılar, Bulgarlar ve Makedonlar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensupken; Hırvatlar ve 
Slovenler Katolik mezhebine mensuptur. Boşnaklar, Torbeşler ve Pomaklar ise Müslümandır. Az sayıda 
Slav ise Hristiyanlığın Protestanlık mezhebine mensuptur. Balkan Yarımadası’ndaki 76 milyonluk nüfusun 
üçte biri Slavlardan oluşmaktadır. Yaklaşık 25 milyon kişilik Güney Slavları, yarımadanın en fazla nüfusa 
sahip etnik grubudur (Kurt, 2012: 494). Güney Slavlarından kabul edilen Bulgarlar ise esasen Ugur (Ogur) 
kabilesine mensup olmakla beraber Slavların ardından Balkan yarımadasına geçişlerinden kısa bir süre 
sonra Slavlaşmışlar ve Ortodoksluğu benimsemişlerdir.  

Rumenler ise büyük bir bölümü Balkanlar’da ve Doğu Avrupa’da yaşayan, Balkanlar’ın ikinci büyük etnik 
grubudur. Osmanlı döneminde Rumenlere ‘yabancı’ manasına gelen ‘Ulah’ veya ‘Vlak’ isimleri verilmiştir. 
Romanya nüfusunun çoğunluğunu oluşturan Rumenler Moldovalılarla etnik ve dil bakımından 
akrabadırlar. Dünya genelinde 23,5 milyon nüfusa sahip Rumenlerin büyük bir kısmı Romanya’da (16 
milyon) yaşamaktadır. Moldova da önemli miktarda Rumen’e ev sahipliği yapmaktadır (yaklaşık 3 milyon). 
Balkan coğrafyasında toplamda 19 milyon 685 bin civarında nüfusu olan Rumenler ayrıca ABD, İspanya ve 
İtalya’da da 1 milyona yakın nüfusa sahiptir (Kurt, 2012: 494). 

Balkan coğrafyasında üçüncü büyük etnik grubu teşkil eden Türklerin bölgedeki varlığı ilk olarak, M.Ö 2. 
yüzyıldaki İskit Türkleri ve Orta Asya’dan göç eden kavimlere dayanmaktadır. M.S. 4, 5, 9 ve 11. yüzyıllarda 
Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Kuman Türkleri göçlerle yarımadaya gelerek yerleşmeye başlamışlardır. 
Osmanlı Devleti’nin yarımadaya yerleşmesi 1363 ile 1389 yılları arasını kapsamakta ise de Osmanlı’nın 
Balkanlardaki fetihlerinden önce Anadolu’dan bölgeye göç eden Müslüman ve Türklerin olduğu ileri 
sürülmektedir. Osmanlı Devleti’nin yarımadaya geçişinden itibaren uyguladığı iskân politikası 
çerçevesinde bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusu artmıştır. Osmanlı’nın bölgeden çekilmesinden itibaren 
ise Türkler ve bazı Müslüman gruplar Balkanlar’dan göç etmeye başlamıştır. Dolayısıyla Osmanlı 
Devleti’nin bölgedeki etkisinin azalmasından ve devletin yıkılışından itibaren yarımadadaki Türk nüfusu 
azalmıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren hız kazanan bu göçler 20.yüzyılın sonlarına kadar aralıklarla 
devam etmiştir. Balkanlar’da Türklerin ve Müslümanların yaşadıkları ve göçlerle beraber geride bıraktıkları 
topraklar esasen, Müslümanların en büyük inanç grubunu oluşturduğu alanlardı. 1911 yılına kadar 
Balkanlar, Türklerin 500 yıldan fazla süredir yerleşik olduğu bir bölgeydi. Osmanlı’dan yüzyıllar önce çeşitli 
Türk kavimlerinin yarımadaya olan göçleri de dikkate alındığında görülmektedir ki Türklerin ve 
Müslümanların, Balkan Yarımadası’nın asli unsurları olmadığı iddiaları doğru değildir (McCarthy, 2002: 41). 
Osmanlı Devleti’nin çekilişiyle beraber yarımadadaki Türk nüfusunun azalışının başlıca nedenleri; çeşitli 
Balkan ülkelerindeki baskı ve asimilasyon politikaları nedeniyle olan göçler, Türkiye ile bazı Balkan ülkeleri 
arasındaki nüfus mübadeleleri ve Türklere karşı yürütülen etnik temizlik hareketleridir (Yenigün, 2008: 
501-503). Bugün Türkiye’nin Balkan Yarımadası içinde kalan toprakları ile beraber bölgede yaklaşık 13 
milyon Türk yaşamaktadır (Kurt, 2015: 981). Türkiye topraklarındaki nüfus çıkarıldığında ise yaklaşık 1,5 
milyon Türk, çeşitli Balkan ülkelerinde azınlık olarak varlıklarını sürdürmektedir. Bu ülkelerde yaşayan Türk 
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azınlıklar yüzyıllardır bölgenin otokton (yerli, yerleşik) Türk varlığını oluşturmaktadır (Yenigün, 2008: 503). 
Bulgaristan’da 800 bin, Makedonya’da 80-100 bin, Yunanistan’da 150 bin civarı Türk bulunmaktadır. 
Ayrıca Bosna-Hersek ve Sırbistan’da da bir miktar Türk nüfusu bulunmaktadır. Bu sayılan Balkan 
ülkelerindeki Türk nüfusu Müslüman iken, bölgedeki varlıkları 8. yüzyıla kadar inen Gagavuz Türkleri 
Ortodoks Hristiyan’dırlar. Bugün Moldova’da 160 bin, Ukrayna’da 32 bin, Yunanistan’da 30 bin, Türkiye’de 
15 bin, Bulgaristan’da 3 bin ve Romanya’da 1500 civarında Gagavuz yaşamaktadır (Kurt, 2015: 981-983). 
Günümüzde Balkan ülkelerindeki Türkler yaşadıkları ülkelerde çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum 
kuruluşları vasıtasıyla ekonomik, dini ve sosyo-kültürel sorunlarını çözmek amacıyla mücadele 
vermektedirler (Yenigün, 2008: 511). 

Yunanlar veya Grekler Helen soyundan gelen, günümüzde çoğunlukla Yunanistan’da yaşayan ve Yunanca 
dilini konuşan, bölgenin en eski halklarından biridir. Yunanlar uzunca bir süre Osmanlı hâkimiyetinde 
yaşamış ve 1829 yılında bağımsız olmuşlardır. 1923-24 yıllarında Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan 
nüfus mübadelesi ile Türkiye’den 1,2 milyon Rum Yunanistan’a, Yunanistan’dan 500 bin Türk Türkiye’ye 
gönderildi. Günümüzde 10 milyon 787 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Yunanistan’ın % 95’ini Yunanlar 
oluşturmaktadır. Ayrıca Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika ile Avustralya’da önemli miktarda Yunan nüfusu 
bulunmaktadır. Yunanların çok büyük bir kısmı Hristiyan Ortodoks’tur ve Rum Ortodoks Kilisesi’ne bağlıdır 
(Kurt, 2015: 981). 

Balkanlar’ın en eski halklarından ve en otokton (yerli) etnik gruplarından birini teşkil eden Arnavutların 
kökeninin İliryalılara dayandığı kabul edilmektedir. 15. yüzyılda İslamiyet’i kabul eden Arnavutlar; İlirya, 
Trakya, Latin, Slav ve Türk dillerinin karışımı olan Arnavutça dilini konuşmaktadırlar. Bugün 10 milyon 
civarında nüfusa sahip olan Arnavutların yaklaşık üçte biri Arnavutluk’ta, 1 milyon 800 bini Kosova’da, 510 
bini Makedonya’da, 500 bini Türkiye’de, 275 bini Yunanistan’da ve 30 bini Karadağ’da yaşamaktadır (Kurt, 
2015: 981). 

Yukarıda sayılan büyük etnik gruplar dışında Balkan Yarımadası’nda Çingeneler, Pomaklar, Torbeşler gibi 
gruplar da mevcuttur. Bunlardan Çingeneler daha çok Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Yunanistan ve 
Sırbistan’da yaşarlar. Torbeşler çoğunlukla Makedonya’nın güneyinde ve batısında, Kosova’da; daha az 
olmakla beraber Sırbistan, Karadağ, Türkiye ve Yunanistan’da yaşamakta olup, Müslümandırlar. Pomaklar 
ise çoğunlukla Bulgaristan’ın güneyinde Rodop Dağları’nda, Makedonya’nın doğusunda, Türkiye’nin 
Trakya bölgesinde ve batısında yaşamakta olan Müslüman bir etnik gruptur. Yaklaşık 40 bin nüfusa sahip 
oldukları tahmin edilmektedir (Kurt, 2015: 982-984). 

3.3. Balkan Yarımadasında Nüfusun Dini Yapısı 

Balkan ülkelerinde nüfusun dini bakımdan en büyük grubunu Ortodoks Hristiyanlar oluşturmaktadır. 
Yunanlar, Sırplar, Bulgarlar, Makedonlar, Romenler ve Karadağlılar Ortodoks kilisesine bağlıdırlar ve 
yaklaşık 55 milyon nüfusa sahiptirler. Hristiyanlardan sonra Müslümanlar yarımadada en fazla nüfusa 
sahip ikinci din grubunu teşkil ederler. Balkanların yaklaşık %15’i Müslümandır (Karpat, 1993: 27). 
Türkiye’nin Balkan Yarımadası içindeki topraklarında yaşayan nüfusu dâhil edilirse yarımadadaki 
Müslüman nüfusu 20 milyon kişiyi bulmaktadır. Türkler, Boşnaklar, Arnavutlar, Torbeşler ve Pomaklar 
yarımadadaki Müslüman gruplardır. Müslümanların büyük bir kısmı Türkiye, Arnavutluk, Kosova ve Bosna-
Hersek’te yaşamaktadır (Kurt, 2012: 500). Ayrıca Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya’da da 
önemli miktarda Müslüman nüfus ikamet etmektedir. Üçüncü büyük dini grubu ise Katolik Hristiyanlar 
teşkil eder. Yaklaşık 4-5 milyon civarında nüfusu olan Katoliklerin büyük bir bölümü Sloven, Hırvat ve 
Macarlardan oluşmaktadır. Katolikler Hırvatistan, Slovenya, Bosna-Hersek, Sırbistan’ın içindeki Voyvodina 
ve Romanya’nın içindeki Erdel (Transilvanya) bölgesinde yaşamaktadır (Karpat, 1993: 27). 

Balkanlarda İslamiyet’in yaygınlaşması ve hâkim olması Osmanlı Devleti’nin yarımadaya gelişiyle birlikte 
olmuştur. Osmanlılar henüz İstanbul’u fethetmeden önce Balkan Yarımadası’na geçmişler ve burada İslam 
anlayışı, düşüncesi ve kimliğinin yerleşmesine vesile olmuşlardır. Osmanlı Devleti, Balkan Yarımadası’na 
geçtikten sonra hem bölgedeki halklardan etkilenmiş hem de bölge halklarını İslam düşüncesi, kültür ve 
medeniyeti ile etkilemiştir. Dolayısıyla Balkan Yarımadası’ndaki İslam anlayış ve düşüncesi Osmanlı’nın 
diğer bölgelerindeki İslam anlayış ve düşüncesinden farklı bir karaktere bürünmüştür. Bu İslam anlayışı 
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yarımadadaki Osmanlı hâkimiyetinden sonra da Balkanlar’ın İslam kimlik ve kültürünü oluşturmaya devam 
etmiştir (Aruç, 2008: 85-86). 

Bölgedeki Yahudilerin kökeni ise çoğunlukla 1492 yılında Endülüs’ten sürülen Yahudilere dayanmaktadır. 
Osmanlı döneminde Makedonya bölgesi ve Selanik şehrinde önemli nüfusu olan Yahudilerin İsrail 
devletinin (1948) kuruluşundan sonra bölgeden göç etmesiyle sayıları çok azalmıştır.  Günümüzde başta 
Romanya olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan Yahudilerin toplam nüfusu 60-80 bin kişiye düşmüştür. 

Görüldüğü gibi Balkan Yarımadası birbirinden oldukça farklı ve çeşitli etnik, dini ve mezhep gruplarına ev 
sahipliği yapmaktadır. Tarih boyunca çeşitli göçlerle birçok kavmin varış ve yerleşme noktası haline 
dönüşen Balkan Yarımadası, bu farklılık ve çeşitliliğini Osmanlı Devleti idaresinde barış ve huzur içinde 
sürdürebilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren bölgede giderek hız kazanan milliyetçilik hareketleri ve dış kaynaklı 
destekler ile bölgenin birlik ve güvenlik ortamı bozulmuştur (Yenigün, 2008: 502). Balkan ülkelerinin bu 
farklı dini, mezhep ve etnik yapısı bölge üzerinde emelleri olan çeşitli ülkelerin Balkan politikalarının 
dayanak noktasını oluşturmuştur. Dolayısıyla Balkan jeopolitiğini, iç ve dış siyasetini oluşturan en önemli 
faktörlerin başında bölgenin demografik yapısı gelmektedir. 

3.4. Balkanlar’ın Siyasi Tarihi 

Balkanların en eski sakinleri İliryalılardır. İliryalılar, Trakyalılar, Yunanlılar ve Daçyalılar; Roma 
İmparatorluğu’nun Balkanlar’ı hâkimiyeti altına almasından önce bu bölgede yaşamış halklardır. M.Ö. 3. 
yüzyıldan itibaren bölgede hızlı bir şekilde Romalılaşma başladı. M.S. 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu ikiye 
ayrıldı ve bugünkü Hırvatistan ve Slovenya’nın olduğu Balkanlar’ın kuzeybatısı Batı Roma, geri kalanı ise 
Doğu Roma sınırları içinde kaldı (Karpat, 193: 28). 3. yüzyıldan itibaren Gotlar ve Hunlar, 5. yüzyılda 
Bulgarlar, 6. yüzyılda Avarların akınları ile birlikte Roma İmparatorluğu güçsüzleşti ve Slavların yarımadaya 
yayılması için uygun bir zemin meydana geldi.  Slavlar Balkanlar’a Roma İmparatorluğu’nun son 
dönemlerinde gelmişlerdir. Bunların dışında 7. yüzyılda Ogurlar, 9. yüzyılda Macarlar, 9 ve 11. yüzyıllarda 
Kıpçaklar, Peçenekler, Uzlar bölgeye yerleşmişlerdir (Kurt, 2012: 494). 13. yüzyılda Anadolu’daki Moğol 
istilasından kaçan Sarı Saltuk ve Türkmenleri bu tarihlerde Balkanlar’a geçmişler ve Dobruca’da (Tuna 
Nehri ile Karadeniz arasındaki bölge) 10-12 bin kişilik bir Müslüman topluluk oluşturmuşlardır (Karpat, 
1993: 29). 

Coğrafi yapısı nedeniyle Balkan Yarımadası tarihi süreçte batısı yani Adriyatik kıyıları ile Mora ve ayrıca 
güneydoğusundan az miktarda göç almıştır. Bölgeye olan büyük göçler ise daha çok kuzey ve 
kuzeydoğudan gelmiştir. Dolayısıyla bu büyük göçler Balkan Yarımadası’nı bir geçit ve karışma alanı haline 
getirmiştir. Buraya gelenler hem bölgenin yerlilerini etkilemişler hem de kendileri buradaki kavimlere 
karışmışlardır (Koloğlu,1993: 43). 

Osmanlı Devleti 1354’te Gelibolu Yarımadası’na geçerek Balkanlar’a adım atmıştır. 1361’de Edirne’yi 
topraklarına kattıktan sonra başkent yapan Osmanlı Devleti, buradan Meriç ve Vardar nehirlerini izleyerek 
Balkanlar’a akınlar düzenledi. 1389’da I. Kosova Savaşı’yla Sırbistan’ı alan Osmanlı Devleti’nin 
Balkanlar’daki hâkimiyeti 1396 yılındaki Niğbolu zaferi ile perçinlenmiştir (Karpat, 1993: 29). Bu 
tarihlerden itibaren Balkanlar’daki topraklarını sürekli genişleten Osmanlı Devleti’nin 1529 yılındaki Viyana 
kuşatması ile batıya doğru genişlemesi durdu. Bölgedeki Osmanlı topraklarından Eflak, Boğdan ve Erdel 
özerk eyaletler olarak yönetilirken yarımadanın güneyi doğrudan imparatorluğa bağlanmıştır. Avrupa’da 
1683 yılına kadar toprak kaybetmeyen Osmanlı İmparatorluğu bölgeye 200 yıllık bir barış (Pax Ottomanica) 
getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu bir yandan bölgeyi fethederken diğer yandan iskân politikası 
çerçevesinde Türkleri; Bulgaristan, Makedonya ve Trakya’ya (bugünkü Bulgaristan’ın güneyi, 
Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesi ve Türkiye’deki Gelibolu ile Çatalca Yarımadası’nı içine alan bölgedir. 
Mesta-Karasu Irmağı bölgenin batıdaki sınırını çizer) yerleştirmiştir. Sadece 1400 ile 1600 yılları arasında 
yapılan çeşitli yapılar ve eserler göz önüne alındığında bile bölgenin tam bir Türk yurdu haline getirildiği 
görülecektir. Bu dönemde bölgedeki Türk-Müslüman nüfusu Hristiyan nüfusuna göre oldukça fazladır. 18 
ve 19. yüzyıllardan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu sıkıntılı siyasi durum, savaşlar 
ve ekonomik zorluklar sebebiyle bölgedeki Müslüman nüfusu azalma eğilimi gösterirken Hristiyan nüfusu 
artmaya devam etmiştir (Karpat, 1993: 30). 
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18. yüzyılda Avrupa ülkeleri ve Rusya’nın Balkanlar’daki faaliyetleri yayılmacı amaçları doğrultusundaydı 
ve buradaki hedef bölgedeki topluluklardan daha çok Osmanlı idi (Koloğlu, 1993: 69). 19. yüzyılın başından 
itibaren ise Fransız İhtilali ve Napolyon Savaşları’nın etkisiyle ortaya çıkan milliyetçilik hareketleri bölgeye 
çeşitli isyanlar olarak yansımıştır (Atabay, 2012: 35). Bu yüzyılda bölgede ortaya çıkmaya başlayan başta 
Rusya ve Avusturya’nın destek verdiği bağımsızlık eğilimlerine karşı Osmanlı Devleti, Tanzimat ile beraber 
merkeziyetçiliği güçlendirmeye çalışarak devletin bütünlüğünü sağlamayı amaçlamıştır (Koloğlu, 1993: 
75). 19. yüzyıldan itibaren yayılmaya başlayan isyanlar sonucunda önce Yunanistan olmak üzere daha 
sonra Sırbistan, Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 1912-1913 yıllarında 
gerçekleşen Birinci Balkan Savaşı’nda Rumeli’deki tüm topraklarını kaybeden Osmanlı Devleti Edirne’yi 
İkinci Balkan Savaşı’nda geri almıştır (Atabay, 2012: 35). 

Birinci Dünya Savaşı’na uzanan süreçte Balkan ülkeleri hem birbirleri ile hem de Osmanlı İmparatorluğu 
ve diğer büyük güçlerle anlaşmazlık ve mücadele içindeydiler. Dolayısıyla Avrupa’da oluşmaya başlayan 
bloklaşma Balkanlar’ı da etkilemiş (Sürgevil ve Özgül 2014: 26), Balkan ülkeleri de kendilerine taraflar 
seçmişlerdir. Sırbistan ve Romanya, Rusya’nın yanında konumlanarak İtilaf Devletleri içinde yer almış; 
Bulgaristan ise Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının olduğu İttifak 
Devletleri bloğunu seçmiştir. 

 Şekil 3: Birinci Dünya Savaşı’nda Balkanlar  

 

Kaynak: Glenny (2012: 17). 

Büyük Sırbistan’ı kurma amacındaki Kara El Örgütü adlı örgüte üye olan Sırp milliyetçisi Gavrilo Princip’in, 
Avusturya-Macaristan veliahdı Ferdinand’ı ve eşini 28 Haziran 1914’te Saraybosna’da öldürmesi üzerine 
Birinci Dünya Savaşı başladı (Atabay, 2012: 111). Balkanlar bu savaşta savaşın başladığı ve gerçekleştiği bir 
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yer olmuş, savaşın seyrini değiştiren önemli olaylara ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca önemli stratejik ve 
jeopolitik konumlarından dolayı Balkan ülkelerini, I. Dünya Savaşı’nın her iki tarafı da kendi yanına çekmek 
için uğraş vermiştir. Örneğin Bulgaristan’ın bu savaştaki durumu böyledir ve onun savaşa katılımı 
bulunduğu jeopolitik konum itibariyle savaşın gidişatını etkilemiştir.  

I. Dünya Savaşı 11 Kasım 1918 tarihinde bitmiş ve Avusturya ile Saint-Germain-en-Laye Antlaşması, 
Bulgaristan ile Neuilly, Macaristan ile Trianon, Türkiye ile Lozan Antlaşmaları imzalanmıştır. Galip 
devletlerin kurmayı hedefledikleri yeni düzen, Balkanlar siyasi haritasını da bütünüyle değiştirdi. Bölgedeki 
ulus-devletlerin sınırları çizilirken galip taraf olan İtilaf Devletleri’nin yanında yer alan Balkan ülkelerinin 
sınırları, mağlup taraftaki Balkan ülkelerinin sınırları aleyhine genişletilmiştir. Bu durum ise iki savaş arası 
dönemde Balkanlar’ın en büyük sorunu olan azınlıklar sorununu ortaya çıkardı (Koloğlu, 1993: 97). 

1878’de Avusturya’nın işgaline uğrayan Hırvatistan, Slovenya, Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan; 
I.Dünya Savaşı’ndan sonra Yugoslavya adı altında yeni bir ülke olarak ortaya çıkmıştır. I. ve II. Dünya 
Savaşları arasında büyük iç siyasi çalkantılar geçiren Yugoslavya’da da bu dönemde, diğer bölge ülkeleri 
gibi faşist parti veya şahıs diktatörlüğü hâkim olmuştur (Karpat, 1993: 30). 

İki dünya savaşı arasındaki dönem incelendiğinde kendi içinde ayrı özellikler gösteren iki dönem 
belirginleşmektedir. Bunlardan 1919-1930 yılları arasını kapsayan birinci dönemde bölge ülkelerinin en 
önemli sorunları demokratikleşme ve ekonomik kalkınma idi (Akşin ve Fırat, 1993: 98). I. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki yıllarda Komünist hareket, ideoloji ve örgütlenme açısından Balkanlar’da gelişme 
imkânı buldu. 1921 yılına kadar Balkan ülkelerinin çoğunda Komünist partilerin kurulduğu görülmektedir. 
Balkan ülkeleri bu dönemde toplumsal ve ekonomik sorunları çözmek için bir yandan sanayileşme ve 
toprak reformuna hız verirken diğer yandan devrimci hareketleri bastırmak için ordu-polis baskısını 
arttırma ve muhalefete yasal kısıtlamalar getirme yoluna gitti. 1930-1939 yılları arasını kapsayan ikinci 
dönem ise bir önceki dönemdeki hedeflerine varmakta başarısız olan Balkan ülkelerinin ekonomik şartların 
kötülüğünden ve azınlıkların milliyetçilik hareketlerinden güç alan ‘anarşik’ yapılanmaya son verme amacı 
doğrultusunda diktatörlük rejimlerinin benimsendiği dönemdir (Akşin ve Fırat, 1993: 98). 1930’larda tüm 
dünyada etkisini gösteren ekonomik kriz Balkan ülkelerini de etkiledi. Çekilen ekonomik sıkıntılar gençler 
arasında devrimci hareketlerin daha fazla taraftar toplamasına, buna karşılık devletin baskılarının da 
artmasına neden oldu. Özellikle Nazi Almanya’sının Balkanlar’daki etkisinin artmaya başladığı 1933 
yılından itibaren bölge ülkelerinde parlamenter düzenin sarsılmaya başladığı göze çarpmaktadır. 
1930’ların sonlarına doğru devlet baskılarının arttığı görülmektedir. Bu dönemde İtalyanlar Arnavutluk’u 
işgal ederek yönetimi ele aldılar. Yugoslavya ise giderek daha fazla otoriterleşen bir rejime yöneldi. 

II. Dünya Savaşı yıllarında Balkan ülkeleri Alman ve İtalyan işgaline uğramıştır. Sonrasında Sovyet orduları 
1944-1945 yıllarında yarımadanın büyük kısmını işgal etmiş ve bölgeyi etkisi altına almaya çalışmıştır. Bu 
dönemde Yunanistan dışındaki tüm Balkan ülkeleri Komünist rejimlerin yönetimine girmişlerdir. Fakat bu 
komünizm daha çok ‘milli komünizm’ şeklinde kendini göstermiş, Marksist ilkeler ancak ekonomide 
uygulanmıştır (Karpat, 1993: 30). 

II. Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ve ABD Dışişleri Bakanları yapılacak barış antlaşmaları için 
masaya oturdular. 1947 yılının Şubat ayında ABD ve İngiltere barış anlaşmaları imzalayarak Romanya, 
Macaristan ve Bulgaristan’ın içişlerinden çekildiler. ABD Truman Doktrini doğrultusunda Sovyet etkisine 
karşı Türkiye ve Yunanistan’a askeri ve ekonomik yardımlarda bulunacağını ilan etti. Tüm bunlar Sovyetler 
Birliği’ni daha etkin bir Balkan politikası izlemeye itti. Balkan ülkelerinin Balkan federasyonu gibi bir 
komünist federal yapılanmaya doğru gitmesi, Sovyetler Birliği’nin Türkiye’den Boğazlar ’da askeri üs 
istemesi, 1946 yılında federal bir ülke olarak Yugoslavya’nın kurulması, Arnavutluk’ta komünistlerin 
iktidara gelmesi, Sovyetlerin oynadığı etkin rolle Romanya’da bir darbe ile komünistlerin iktidara gelmesi 
gibi gelişmeler ile ABD ve Sovyetler Birliği arasında belirginleşen çatışma ve rekabet daha da arttı. Bu 
dönemde Tito’nun Yugoslavya öncülüğünde bir Balkan Federasyonu oluşturma çabaları Stalin ile arasının 
açılmasına neden oldu. Arnavutluk Yugoslavya’ya karşı SSCB’nin yanında yer aldı. Ardından Romanya ve 
Bulgaristan da Yugoslavya ile ilişkilerini kestiler. 1949 yılında Yunanistan’da komünistler yenilgiye uğradılar 
ve 1952 yılında NATO üyesi olarak ABD’den büyük miktarlarda askeri ve ekonomik yardımlar aldılar. Bu 
tarihlerden itibaren Balkanlar nispeten karışıklıkların durulduğu, azınlık sorunlarının bir süreliğine de olsa 
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önemini yitirdiği, ekonomik kalkınmaya öncelik verilen bir bölge haline geldi (Balkanların Dünü-Bugünü-
Yarını, 1993: 28-29). 

Şekil 4: İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Balkanlar  

 

Kaynak: Glenny (2012, 20). 

1985 yılına gelindiğinde Komünist bir ekonomik yapılanma içindeki Balkan ülkelerinin ekonomik sıkıntıları, 
Sovyetler Birliği’nin silahlanma yarışı ve çeşitli emperyal uygulamalarının bölge ülkeleri üzerindeki olumsuz 
etkileri artmıştı. Sovyetler Birliği’nde 1985 yılında iktidara gelen Gorbaçov’un ‘Glasnost’ ve ‘Prestroyka’ 
(açıklık, şeffaflık) politikaları çerçevesinde siyasi ve ekonomik yeniden yapılanmaya yönelmesi ve 
uyguladığı reformlar Balkan ülkelerini de etkilemiştir. Bu dönemdeki gelişmeler ve yaklaşık beş yıl içinde 
bölge ülkelerinde gerçekleşen demokrasi devrimleri neticesinde Sovyetler Birliği, Balkanlar’daki 
mevzilerini birer birer kaybetmiştir. Gorbaçov’un başlattığı uygulamalar ve reformlar yalnızca Sovyet 
Rusya’da değil Balkanlar’da birçok ülkede ve özellikle Yugoslavya’da kendisini gösteren etnik çatışma ve 
parçalanmalara neden olan milliyetçi hareketlerin yeniden güç kazanmasına sebep olmuştur. 1990 yılı tüm 
dünyada olduğu gibi Balkanlar’da da ‘İki Kutuplu Dünya Sistemi’nin son bulduğu tarihtir (Gürkan, 1993: 
170-171). Soğuk Savaş döneminde dondurulan etnik sorunlar ve sınır anlaşmazlıkları, Soğuk Savaş’ın sona 
ermesiyle birlikte yeniden gündeme geldi (Yerasimos, 2015: 82). Özellikle 1990 yılından itibaren 
yarımadadaki etnik çatışmalar ve değişen sınırlar, bağımsızlık hareketleri, savaşlar ve bağımsızlık ilanları, 
Soğuk Savaş dönemi boyunca adeta dondurulan sorunların Soğuk Savaş döneminin bitmesiyle yeniden 
ortaya çıktığı anlamına gelmektedir. 
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Soğuk Savaş’ın bitişine sahne olan bu tarihlerde Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Yugoslavya’daki 
ihtilaller ve parçalanmalar bu ülkeleri Sovyetler Birliği’nin bir uydusu olmaktan çıkardı. Bu arada 1989 
yılından itibaren Yugoslavya’nın parçalanma sürecinde yaşanan iç savaş ise oldukça kanlı geçti. 1946 
yılından itibaren Yugoslavya’nın yönetiminde egemen güç olan Sırbistan, 1990’dan itibaren çeşitli 
milliyetçi hareketler karşısında pozisyon aldı. Cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını kabul etmekle beraber 
merkezi otoriteye bağlı kalmasını isteyen Miloseviç liderliğindeki Sırbistan 1991 yılında Slovenya, 
Hırvatistan ve Makedonya’nın bağımsızlıklarını ilan etmelerine engel olamadı. 1992 yılında Sırbistan ve 
Karadağ ‘Yeni Yugoslavya’yı kurdu. 1992 yılında bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek ise çok kanlı bir 
savaşa, Sırpların vahşetine ve etnik temizlik uygulamalarına maruz kaldı. Üç buçuk yıl süren savaş sonunda 
1995 yılında Dayton Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma gereğince Bosna-Hersek’in % 49’u Sırplara verildi 
ve uygulamanın sağlanması ve kontrolü için 60 bin kişilik çok uluslu NATO kuvvetleri ülkeye gönderildi 
(Armaoğlu, 2016: 822-824). Arnavutluk ise 1990 yılında demokratik yönetime geçti. 

Balkanlar’da 21. yüzyılda yaşanan önemli iki gelişme ise Karadağ’ın 21 Mayıs 2006’da, Kosova’nın 17 Şubat 
2007 Sırbistan’dan bağımsızlıklarını ilan etmeleridir (Çomak, 2008: 225). Böylece Yugoslavya’nın 
dağılmasıyla birlikte 7 bağımsız ülke ve 1 özerk bölge (Sırbistan’ın içindeki Voyvodina özerk bölgesi) ortaya 
çıkmış oldu. 

4. BALKAN YARIMADASI’NIN JEOPOLİTİK ÖNEMİ 

Balkan Yarımadası’nın genel coğrafi özellikleri jeopolitiğin tüm bu değişen ve değişmeyen unsurları 
çerçevesinde analiz edildiğinde, önemli bir jeopolitik konuma sahip olduğu görülür. Balkan Yarımadası’nın 
fiziki ve beşeri coğrafya özellikleri zaman faktörü ile ele alındığında, tarih boyunca yarımadanın farklı ülke 
ve bölgeler için farklı anlamlar ifade etmiş olduğu göze çarpmaktadır. Avrupa’nın güneydoğusunda yer 
alan bölge, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, bir yandan Avrupa içlerine diğer yandan Akdeniz’e 
uzanan coğrafi konumuyla tarih boyunca imparatorlukların, ülkelerin, küresel ve bölgesel güçlerin bir 
buluşma ve mücadele alanı olmuştur. Bu coğrafi bölge tarih boyunca Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu, Rus Çarlığı, Habsburg İmparatorluğu, İngiltere, Fransa, İtalya ve Osmanlı Devleti’nin 
karşılaştığı ve etki alanlarının çakıştığı bir bölge olarak birçok savaşa da ev sahipliği yapmıştır. I. Dünya 
Savaşı’nın da başladığı yer olan Balkanlar, II. Dünya Savaşı’nın gerçekleştiği en stratejik cephelerden biri 
konumunda olmuştur (Gürkan, 1993: 259). 

Geçmişte Roma İmparatorluğu’nu ikiye ayıran İmparator Valerius Diocletianus’un M.S. 286 yılında Doğu 
ve Batı Roma İmparatorlukları arasında çizdiği sınır; Osmanlı ile Habsburg İmparatorlukları arasında yer 
alan sınır; bugün Katolik Slavlar olan Sloven ve Hırvatlarla Ortodoks Slavlar olan Sırplar, Karadağlılar ve 
Makedonların yaşadıkları bölgeler arasındaki sınırlar hep aynı çizgiyi izlemiştir ve izlemektedir (Gürkan, 
1993: 262-263). Medeniyetler Çatışması teorisini geliştiren ve gelecekteki muhtemel çatışmaların büyük 
medeniyetler arasında vuku bulacağını iddia eden Huntington yukarıda bahsedilen sınır hakkında şunları 
söylemektedir: 

…(Bu sınır) Şimdiki Hırvatistan ve Slovenya’yı eski Yugoslavya’nın geri kalan kısmından hemen hemen tüm 
olarak ayırarak gider. Balkanlar’daki bu hat, tabii, Habsburg ve Osmanlı İmparatorlukları arasındaki tarihi 
sınırlara da uygun düşüyor. Bu hattın kuzeyinde ve batısında yaşayan kavimler Protestan ve Katolik’tirler; 
Avrupa tarihinin Feodalizm, Rönesans, Reform, Reformasyon, Aydınlanma, Fransız İhtilali ve Sanayi İnkılabı 
gibi ortak tecrübelerini paylaşmışlardır; genel olarak ve ekonomik açıdan doğudaki kavimlerden daha iyi 
durumdadırlar ve şu anda müşterek bir Avrupa ekonomisine ve demokratik siyasi sistemler arasındaki 
birleşmeye artan ölçüde katılmaları beklenebilir. Bu hattın doğu ve güneyindeki kavimler, Ortodoks veya 
Müslüman’dırlar; tarihi bakımdan Osmanlı ve Çar İmparatorluklarına mensup olmuş ve Avrupa’nın geri 
kalan kısmına biçim veren hadiselerle ehemmiyetsiz ölçülerde temas kurmuşlardır (Huntington, 2017: 31-
32). 

Huntington’un teorisi her ne kadar taraflı olarak değerlendirilebilirse de bu ifadeler bize, Balkan 
Yarımadası’ndaki şiddetli yerel bölünmüşlük durumunun en önemli nedenlerinin coğrafi, etnik, dini ve 
mezhep kaynaklı olduğunu göstermektedir. Balkan Yarımadası’nın coğrafi ve topografik özelliklerinin daha 
çok ayırıcı karakterde olması, ulusal nitelikler ile demografik özelliklerin farklılığı ve çeşitliliği, Balkanlar’ın 
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bugünkü jeopolitik bölünmüşlük durumuna katkı sağlamıştır. Bu nedenlerle geçmişte ve bugün hemen 
hemen tüm Balkan devletleri arasında, ikili veya çok taraflı sınır, toprak ve azınlık sorunları var olmuştur. 
Balkanlar’daki ülke ve ulusların bölge dışından çeşitli müttefikler edinmeleri dış müdahalelere kapı 
aralamıştır. Tüm bu coğrafi, demografik, siyasi, dini ve mezhebi nedenlerden kaynaklanan sürtüşmeler, 
çatışmalar ve dış müdahalelerin oluşturduğu kararsızlık ve istikrarsızlık, Balkanlar siyaseti ve stratejisinin 
temel özelliği olagelmiştir (Gürkan, 193: 262-263). 

Balkan Yarımadası’nın oldukça girintili-çıkıntılı ve uzunluğu fazla kıyılarının 6 farklı denize açılması coğrafi, 
siyasi, askeri ve stratejik öneminin yanı sıra Balkan ülkelerine deniz ulaşımı ve ticareti alanlarında da 
avantaj sağlamaktadır (Gürkan, 1993: 265). Bir iç suyolu hattı teşkil eden Tuna nehri bu bakımdan oldukça 
önemlidir. Avrupa Birliği’nin ortak ulaştırma politikası çerçevesinde oluşturulan ulaştırma koridorları 
arasında 7. Koridor olan Tuna nehri; Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, Sırbistan, 
Romanya, Bulgaristan, Moldova ve Ukrayna’yı iç suyolu ile birbirine bağlayan bir güzergâhtır. Tuna nehri 
bir yandan 7. Koridora üye olan yukarıda sayılan on ülkeyi suyolu ile birbirine bağlaması, diğer yandan 
Karadeniz’e ulaşarak Karadeniz ve Kuzey Denizi arasındaki bağlantıyı sağlayan bir hat olması açısından 
oldukça önemlidir.  

Tarihi İpek Yolu’nun demiryolu ile canlandırılmasını amaçlayan ve bu hedef doğrultusunda Çin’in başkenti 
Pekin’den, Avrupa’nın batısındaki Britanya adasına İngiltere’nin başkenti Londra’ya kadar uzanacak olan 
demiryolu hattının güzergâhı üzerinde yer alan Balkanlar, Türkiye ile beraber bir köprü görevi ifa edecektir. 
Balkanlar’ın kıtaları birbirine bağlayan bu konumu ayrıca ona, bu ticari demiryolu hattı sayesinde birçok 
ekonomik kazanım sağlayacaktır.  

On bir kurucu üyesi bulunan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın kurucu üyelerinden beşi Balkan 
ülkesidir. Dolayısıyla bu ekonomik örgüt Balkanlar için oldukça önemlidir. Balkan ülkeleri ile Karadeniz 
çevresindeki ülkeler ve Karadeniz vasıtayla Hazar havzası ülkeleri arasında ortak bir anlaşma zemini teşkil 
eden bu ekonomik örgütün gelecekte daha aktif hale getirilmesi, yarımada için oldukça faydalı olacaktır 
(Gürkan, 1993: 268). 

4.1. Avrupa Açısından Balkan Yarımadası’nın Jeopolitik Önemi 

Balkanlar’ın bu jeopolitik ve stratejik konumu Orta ve Doğu Avrupa’da yaşanan hemen tüm savaşlarda, 
hem savunan ve hem de taarruz eden taraflar için oldukça önemli olmuştur. Bu cümleden hareketle Balkan 
Yarımadası’nın konumu Avrupa’ya Akdeniz ve Orta Doğu’da etkili olma imkânı vermekte; Avrupa kıtasının 
güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak adına geliştirilen stratejilerde bölgenin Avrupa’ya uyumu ön plana 
çıkmaktadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği’nin bölgeyi Avrupa’ya entegre etme adına yaptığı çalışmalar ve 
uygulamalar bu perspektiften okunmalıdır.  

Günümüzde Balkanlar, ABD ve Avrupa Birliği arasındaki rekabete sahne olmaktadır. Bu bağlamda her iki 
tarafın da temel amacı yarımada üzerindeki etkisini arttırmaktır. 1999 yılında oluşturulan Güneydoğu 
Avrupa İstikrar Paktı; Balkan ülkeleri, AB, ABD ve Türkiye gibi örgütler ve ülkelerin katılımıyla 
gerçekleşmiştir. Paktın amaçları siyasi ve ekonomik reformların yapılması, bölge ülkelerindeki demokratik 
yapılanma sürecinin hızlandırılması, ekonomide özel sektör yatırımların arttırılması ve bölgesel kalkınma 
projelerinin desteklenmesi şeklindedir (Çomak, 2008: 227). 

Zikredilen tüm bu sebeplerden dolayı AB özellikle siyasi ve ekonomik alanda Balkan coğrafyasında etkili 
olma yolunu seçmiştir. Avrupa; siyasi olarak Balkan ülkelerinin AB’ye girişlerinin yolunu açmak, bu 
doğrultuda uyum politikalarının bölge ülkelerinde karşılık bulmasını sağlayarak bölgeyi AB’ye entegre 
etmeye çalışmak gibi faaliyetlerde bulunurken, diğer taraftan bölgede serbest ticaret alanının kurulması, 
ekonominin iyileştirilmesi ve yapılacak ticari anlaşmalar ile ekonomik alanda da ilişkiler tesis etmeye 
çalışmaktadır. 

4.2. Rusya Açısından Balkan Yarımadası’nın Jeopolitik Önemi 

Rusya açısından tarih boyunca Balkanlar jeopolitik önemini muhafaza etmiştir. Balkanlar’ın Akdeniz’e olan 
bağlantısı Rusya’ya Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya ulaşma ve bağlantı kurma imkânı 
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vermektedir. Aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz’in bir parçası durumunda olan Balkan Yarımadası 
Rusya’yı Avrupa’ya bağlamakta, önemli bir ticaret yolu bağlantısı sağlamaktadır. Balkanlar ayrıca Rusya’ya 
ya da Doğu Avrupa’ya yapılacak herhangi bir saldırı için uygun jeopolitik ve stratejik alan özelliğindedir. 
Bazı Balkan ülkeleri ile Rusya arasındaki etnisite ve din-mezhep birliği, Rusya’nın tarih boyunca Slav-
Ortodoks unsurları barındıran Balkan Yarımadası ile bir bütün Rus İmparatorluğu kurma idealinin dayanak 
noktasını oluşturmaktadır (Demirci, 2008). Rusya’nın tarihi ‘sıcak denizlere inme’ ideali, boğazlara hâkim 
olma isteği, Rusya’nın egemenliği altında bütün Slavları birleştirme amacı güden Pan-Slavizm akımı 
(Atabay, 2012: 37), bölgede geçmişte Osmanlı Devleti’nin, bugün ise Avrupa’nın etkisini azaltma isteği gibi 
nedenler, Balkanlar’ın Rusya açısından jeopolitik ve stratejik olarak oldukça önemli olmasını sağlayan 
başlıca etkenlerdir. Tüm bu nedenlerden dolayı Rusya için Balkanlar’ın jeopolitiği her zaman önemli olmuş, 
dönemsel olarak yoğunluğu değişmekle birlikte tarih boyunca yarımada üzerinde etki sahibi olmaya 
çalışmıştır. 

Rusya’nın Balkan Yarımadası üzerindeki politikalarının temel amaçları; yarımadada etkinliğini arttırma ve 
nüfuz alanını genişletme, bölgede sağladığı ekonomik çıkarlarını koruma ve devam ettirme, Türkiye’nin 
bölgedeki etkisini sınırlandırarak nüfuz alanını azaltma, ABD öncülüğündeki NATO’nun bölgedeki 
etkinliğini kırmak ve arttırmasını önlemek şeklinde sıralanabilir. Bu amaçla Rusya en başta Sırbistan ile 
yakın ilişkiler içerisindedir. Yine Ortodoks ülkeler olan Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan, 
Karadağ ve Makedonya ile aynı zamanda Slav olan Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Hırvatistan ile sıkı 
ilişkiler tesis etme yoluna gitmektedir. Dolayısıyla Slav etnik grubu ve Ortodoksluk, Rusya’nın bölgedeki 
amaçları için bir zemin teşkil etmektedir. Böylece Rusya Adriyatik, Karadeniz ve Balkanlar’da etki alanını 
genişletme amacı doğrultusunda hareket etmektedir (Çomak, 2008: 227). 

4.3. Türkiye Açısından Balkan Yarımadası’nın Jeopolitik Önemi 

Türkiye Balkanlar ile coğrafi olmasının yanı sıra tarihi, siyasi ve kültürel manada sıkı bağlara sahiptir. Beş 
yüz yıldan fazla bir süre Balkan coğrafyasının hâkimi durumunda olan Osmanlı Devleti’ne uzanan tarihi 
bağlar, bugün Balkanlar’ın Türkiye için önemli olmasında oldukça etkilidir. Ayrıca bölgede yaşayan Osmanlı 
bakiyesi Türkler ve yine bölge Müslümanları ile ilişkiler, bu nüfusun bölgede varlığını refah içinde devam 
ettirebilmesi Türkiye için oldukça önemlidir. Dolayısı ile tarihi ve kültürel bağlar, bugün Türkiye’nin 
Balkanlar siyasetini belirlemesinde etkili olan başlıca faktörlerdendir.  

Balkanlar; Türkiye’nin Avrupa ile bağlantısını sağlayan bir konumda bulunması, Boğazların ve İstanbul’un 
korunması için oluşturacağı stratejilerde savunma hattı teşkil edebilecek bir jeopolitiğe sahip olması, uzun 
süredir ilişkilerinin sorunlu olduğu Yunanistan ile kara bağlantısını sağlaması ve bölgede Yunanistan’ı 
dengelemeye çalışması, Balkanlar’ın hava ve kara taşımacılığında önemli bir geçiş alanı olması, hem 
Karadeniz’e hem Akdeniz’e sınırı olması sebebiyle bu iki deniz arasındaki kara bağlantısını sağlaması 
açısından oldukça önemlidir (Sancaktar, 2010). İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından itibaren başlayan 
Balkan Yarımadası, geçmişte Osmanlı Devleti, bugün Türkiye için ileri savunma bölgesi durumundadır. 
Dolayısıyla Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazların savunması için Balkanlar hayati bir rol oynamaktadır. 

Balkan yarımadası Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yoludur. Türkiye’nin Avrupa ile olan yoğun ekonomik 
ilişkilerinin en kısa bağlantı yolunu teşkil eden Balkan Yarımadası’nın istikrarlı ve güvenli bir yapıya 
kavuşması bu bakımdan da önemlidir. Hem kara hem hava hem de suyolu ticaretinde Avrupa, Asya ve 
Ortadoğu’yu birbirine bağlayan yarımada aslında bu yönüyle Türkiye’nin üç kıta arasındaki köprü 
konumunu pekiştirmektedir. 

Yarımada bu konumuyla ayrıca Ortadoğu petrolleri ile Hazar petrol ve doğalgazının Avrupa pazarlarına 
taşınması için bir geçiş yolu üzerindedir. 

Yunanistan’ın yarımadadaki konumu da Türkiye için Balkanlar’ı önemli kılan bir diğer husustur. Özellikle 
Adalar (Ege) Denizi ve Kıbrıs konusunda iki ülke arasında sorunlar bulunması Türkiye’yi, Yunanistan’ı 
Balkanlar’da dengeleme politikası izlemeye sevk etmiştir. Balkan Yarımadası’nda daha güçlü bir Türkiye, 
Yunanistan karşısında önemli avantajlar elde etmiş olacaktır. 
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Osmanlı’nın bölgede otoritesini kaybetmeye başladığı 18. yüzyıldan itibaren bölgedeki egemen güç 
boşluğunu Avrupa ülkeleri ve Rusya doldurmak istemiştir. O tarihten itibaren Türklerin Balkanlar’da 
giderek azalan etkisi 1990’lı yıllardan itibaren yeniden artmaya başlamıştır.  

Soğuk Savaş döneminin bitmesi ve Yugoslavya’nın dağılması ile beraber Balkanlar’da bölünme ve parçalara 
ayrılmayı ifade eden ‘Balkanlaşma’ süreci hız kazandı. SSCB’nin dağılmasıyla Balkanlar’da bir güç boşluğu 
ortaya çıktı. Bu dönemden itibaren küresel ve/veya bölgesel güç sahibi olan ülkeler bölgede nüfuz 
mücadelesine girdiler. Türkiye’de bu dönemde Balkan devletleri ile yakın ilişkiler kurma yoluna gitti. 
Özellikle Türkiye’nin bölgeyle olan tarihi bağları ve bölgedeki Türk ve Müslüman unsurlar, Balkanlar’ı 
Türkiye açısından önemli kılmaktaydı. Soğuk Savaş’ın bitişini takip eden yıllarda Türkiye’nin özellikle 
Bosna-Hersek ve Makedonya ile ilişkileri oldukça ileri seviyede seyretmiştir. Türkiye, Yugoslavya’nın 
bütünlüğünün devam etmesinden ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanaydı. Bosna Savaşı’nda 
ise Türkiye, Bosna’ya uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, savaşın sona erdirilmesi ve barışın 
sağlanması için oldukça aktif bir politika izledi. Bosna’nın bağımsızlığını ilan ettiği süreçten itibaren ise 
Bosna’nın toprak bütünlüğünün korunmasından yana olmuştur. Ayrıca Türkiye, Dayton Anlaşması’ndan 
sonra kurulan ‘Barışı Uygulama Konseyi ve Yönlendirme Kurulu’nun üyesidir (Öksüz, 2010: 231-259) . 

Kosova krizinde de Türkiye, önce Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünden yana tavır takınırken, gittikçe 
artan şiddet karşısında Arnavutların yanında yer almıştır. Kosova ile olan tarihi, kültürel ve dini bağlarından 
dolayı gelişmeleri yakından takip etmiş ve diplomatik açıdan sorunların çözümüne katkıda bulunmaya 
çalışmıştır. Kosova’nın bağımsızlığını tanımış, Müslüman Arnavutların ve Türk azınlığın haklarının 
korunmasına önem vermiştir (Şahıdov, 2010: 1869-1871). Türkiye’nin günümüzdeki Balkan politikası da 
bölgenin kalıcı istikrarının sağlanmasına önem verdiğini göstermektedir.  

5. SONUÇ 

Balkan Yarımadası’nda Yugoslavya, Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’nin Trakya 
Yarımadası (Doğu Trakya) Osmanlı İmparatorluğunun kadim topraklarında kurulan ülkelerdir. 
Yugoslavya’nın 1990 sonrası parçalanması ile yedi ülke daha (Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya, 
Makedonya, Sırbistan, Karadağ ve Kosova) bölgede bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Balkan Yarımadası Avrupa, Asya ve Afrika’yı birbirine bağlayan bir geçiş yolu üzerinde yer alır. Hem 
denizden hem karadan bölgeye giriş imkânının bulunması; Avrupa, Rusya ve Türkiye’yi birbirine bağlaması;  
Adriyatik, Ege, İyon denizi ve Karadeniz vasıtasıyla açık denizlere çıkış imkânı sağlaması, Karadeniz 
üzerinden Kafkaslara ve Hazar enerji havzasına en yakın ulaşımı sağlaması gibi özellikleri ile jeopolitik 
bakımdan ön plana çıktığı görülmektedir.  

Balkan Coğrafyasının Avrupa ile Asya arasında bir geçiş güzergâhında olması, bölgenin tarih boyunca 
birçok savaş ve istilalara maruz kalmasına neden olmuştur. Ayrıca yer şekilleri, bitki örtüsü vb. coğrafi 
etmenler de bölgede farklı kültürel yapıların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Slavlar, Rumenler, Türkler, 
Yunanlar ve Arnavutlar yarımadada en fazla nüfusa sahip olan etnik gruplardır. Balkan ülkelerinde nüfusun 
dini bakımdan en büyük 3 grubu sırasıyla Hıristiyan Ortodokslar, Müslümanlar ve Katolik Hıristiyanlar 
oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede az sayıda Protestan ve Yahudi de bulunmaktadır.  

Balkan Yarımadası’nın konumunun Avrupa’ya Akdeniz ve Orta Doğu’da etkili olma imkânı vermesi ve 
Avrupa kıtasının güvenliği ve bütünlüğünü sağlaması için anahtar bölgelerden birini teşkil etmesi onu 
Avrupa nezdinde önemli kılmaktadır. Günümüzde Balkanlar, ABD ve AB arasındaki rekabete de sahne 
olmaktadır. Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ortaya çıkan Kosova krizini fırsata çeviren 
ABD, bu ülkede Balkanlardaki en büyük askeri üssünü inşa etmiştir. 

AB, Balkan ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Slovenya ve Hırvatistan’ı tam üye olarak birliğe 
dâhil ederken, Türkiye ile birlikte, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk da sırada beklemekteler. 
AB’nin nüfusunun yaşlanması, üye ülkeler arasında sorunlar yaşaması, İngiltere’nin de birlikten ayrılma 
kararı almasından sonra, AB’nin geleceği ve Balkan ülkeleri ile uyumu konusu belirsizliğini sürdürmektedir. 
Rusya ve Türkiye gibi bölgesel güçlerin ekonomik ve siyasi olarak güçlenmeleri Balkan ülkeleri için yeni 
ittifak alternatifleri oluşturmaktadır. 
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Rusya açısından ise Balkanlar, tarih boyunca jeopolitik önemini muhafaza etmiştir. Balkanlar’ın Akdeniz’e 
olan bağlantısı Rusya’ya Güney Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya ulaşma ve bağlantı kurma imkânı 
vermektedir.  Balkan ülkeleri ile Rusya arasındaki etnisite ve din-mezhep birliği, Rusya’nın bölgedeki 
varlığını arttırmak istemesinin diğer bir önemli nedenidir. Rusya; Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve 
Romanya ile tarihi ve kültürel bağları sebebiyle yakın ve stratejik ilişkiler kurmaktadır. Rusya’nın Balkan 
ülkeleri üzerinde nüfuzunun son yıllarda önemli ölçüde artmasına, bölge ülkelerinin başta doğalgaz olmak 
üzere enerji alanında Rusya’ya bağımlı olmaları önemli rol oynamaktadır.  

Türkiye Balkanlar ile coğrafi, siyasi, kültürel ve tarihsel manada sıkı bağlara sahiptir. Türkiye son yıllarda   
Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan başta olmak üzere bütün Balkan ülkeleri ile 
ekonomik ve kültürel  bağlarını güçlendirme çabasındadır. Osmanlı Devleti’nin beş yüz yıldan fazla bir süre 
hâkimi durumunda olduğu Balkan coğrafyası, bugün de Türkiye için oldukça önemlidir. Türkiye’nin Avrupa 
ile karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu bağlantısını sağlayan bir konumda bulunması sebebiyle 
Balkanlar, Türkiye’nin batıya açılan kapısıdır.  

Balkan Yarımadası, Doğu Roma ve Osmanlı İmparatorlukları döneminden beri İstanbul’un doğal 
hinterlandı olan bir bölgedir. İstanbul ile bütünlük teşkil eden Balkanlar ve Anadolu, adeta bir vücudun 
azaları gibidir. Balkan coğrafyası ile bağı kopartılan İstanbul eksik, İstanbul’dan koparılan Balkan ülkeleri 
ise vücudun ana gövdesinden ayrılan bir uzuv gibi tek başına işlevsiz kalırlar. Bu sebeple Türkiye ile 
Balkanlar; siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda mümkün olan en üst düzeyde etkileşim ve bütünleşme 
halinde olmanın yollarını aramalıdır. Türkiye’nin gelecekteki Balkan siyaseti, karşılıklı işbirliği imkânlarını 
geliştirerek, bölgenin kalıcı istikrarının sağlanması olmalıdır.  
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Özet: Globalleşmenin olduğu dünyamızda insanlar din, dil, ırk, coğrafya ayırt edilmeksizin ortak değerler ve amaçlar 
etrafında buluşmuştur. İşletmelerin dünya pazarına girmesi bu alanlarda faaliyet göstermesi işletmelere bazı 
sorumluluklar getirmiştir. Yine teknolojideki değişimler ve gelişimler, işletmeler adına olumlu ya da olumsuz bilgilerin 
çok kısa zaman içinde dağılması işletmelerin sosyal ve çevresel sorumluluklarını da arttırmıştır. 1960 lı yıllardan sonra 
ortaya çıkan ve  yaklaşık olarak 20 yıldır önemli bir faktör haline gelen sürdürülebilirlik konusu önemli bir hale 
gelmiştir. 

Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, sürdürülebilirlik kavramına, önemine, kurumsal hesap verilebilirlik 
kavramına, kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet üstünlüğüne, buna katkı sağlayan gelişmelere ve sürdürülebilirliğinin 
ölçülmesine değinilmiştir. 

İkinci bölümünde ise, çevresel sürdürülebilirlik kavramına, küresel çevre sorunları ve küresel çevre politikalarına, yeşil 
yönetim ve yeşil işletmecilik kavramlarına, bu kavramların politika ve stratejilerine değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise globalleşme ile birlikte finansal düzende önemli bir yere sahip olan banka ve bankacılık 
kavramına, faaliyetlerine, çalışmanın konusunun araştırma kısmını oluşturan özel mevduat bankacılığı kavramının 
tanımına, faaliyetlerine, Türkiye' deki Özel Mevduat Bankalarının Son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik adına 
hazırladıkları Sürdürülebilirlik Raporları incelenmiştir. Bankacılık sektöründe çevresel sürdürülebilirlik raporlarının 
önemi vurgulanmıştır. Yapılan inceleme sayesinde Türkiye' de öncü olan 5 tane Özel Mevduat Bankasının ( TEB, 
Akbank, Şekerbank, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası çevresel boyutta hesap verilebilirlik için son dönemlerde 
sürdürülebilirlik raporlarını kamuoyu ile paylaşmak için web sitelerinde paylaşım yapmıştır. Çalışmada yer alan diğer 
özel mevduat bankaları ise, sürdürülebilirlik raporlaması açısından kamuoyunu aydınlatmak ve paydaşlarına bilgi 
vermek amaçlı herhangi bir çalışma yayınlamamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Kurumsal Sürdürülebilirlik, Hesap Verilebilirlik, Çevresel Sürdürülebilirlik, Banka, 
Türk Bankacılık Sistemi, Özel Mevduat Bankası 

1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

1.1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Bu kavram tartışmalara açık ve uluslararası alanda konuşulan bir kavramdır. Kavram Brundtland 
Komisyonu’nun 1987 yılında ortaya koyduğu çevre ve gelişim konulu “Ortak Geleceğimiz” adlı raporu ile 
ekonomi alanı temel olmak üzere hayatın her alanında etki göstermeye başlamıştır. (Cantimur, 2011, 4) 

Sürdürülebilirlik, var olan ihtiyaçların karşılanması, hakların korunması bakımından benzer koşullara sahip 
olunması şeklinde vurgulanmış, var olabilme hacmi şeklinde tanımlanmıştır. Yine "ihtiyaçlarımız için 
kullandığımız kaynakları ileride gelecek nesillerin ihtiyaç duyacaklarını göz önünde bulundurularak 
kullanmak" şeklinde tanımlanmıştır. ( Aksoy, 2013, 11) 

 

 
 
* Bu çalışma Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Projesi 
kapsamında hazırlanan “ÖZEL MEVDUAT BANKALARININ WEB SİTELERİNDE HESAP VERİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ” 
başlıklı proje çalışmasının bir parçasından hazırlanmıştır. 
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1.2. İŞLETMELERDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMININ ÖNEMİ 

Kaynakların zamanla kıt hale gelmesi, nüfusun artması ve tüketim odaklı yaşam şeklinin ortaya çıkması 
sebebiyle çevresel ve sosyal dengenin bozulma meydana gelmiştir. Bunlar göz önünde bulundurulduğunda 
kaynakları en fazla kullanan, çevresel ve sosyal bozulmaya en çok etkisi olan işletmeler de sürdürülebilir 
kalkınmayı engellememeli, kalkınmaya katkıda bulunmalıdır. Uluslararası alanda sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik antlaşmaların imzalanması ve bu kavramın dikkate alınması da işletmelerin işletme yönetiminde 
sürdürülebilirlik uygulamalarına yer vermelerine neden olmuştur. (Aksoy, 2013,  13) 

İşletmeler açısından bakıldığında sürdürülebilirlik; ekonomik olarak beklenen sonuç ile çevreye sosyal 
yaşama yönelik hassas davranma arasındaki orantı ve bu orantının dengeli bir şekilde değerlendirilmesidir. 
İşletmeler sadece işletme ortaklarına, yatırımcılarına karşı sorumlu değil aynı zamanda bütün paydaşlarına 
karşı sorumludur. Bu nedenle ortaya çıkan bir çok sebepte işletmelerin yönetim politikalarında 
sürdürülebilirlik kavramını dikkate almaları gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Dikkate alınmasına sebep olan 
nedenler ise, iklimdeki değişikliklerle ortaya çıkan ve dünya çapında meydana gelen çevre felaketleri, 
uluslararası alanda imzalanan ticaret anlaşmalarında sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkması, 
insanların zamanla artan sosyal ve çevresel konulardaki hassasiyeti, tedarik zinciri yönetiminde çevresel, 
ekonomik ve sosyal göstergelere de yer verilmesi, yatırımcıların kararlarında yalnızca finansal 
performansın değil, sosyal ve çevresel performansın da etkili olmaya başlamasıdır. (Aksoy, 2013, 6) 
İşletmelerin hedeflerinde toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermekle birlikte verimlilik sağlamak, ortaklarının, 
paydaşlarının refah seviyesini arttırmak gibi etmenler de yer alır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi ve 
sürdürülebilir kalkınma sağlanması bakımından ekonomik, çevresel ve sosyal düşünce yapılarının da bir 
bütün içerisinde ele alınmasını gerektirir. İşletmelerin dünya pazarına girmesi bu alanlarda faaliyet 
göstermesi işletmelere bazı sorumluluklar getirmiştir. Yine teknolojideki değişimler ve gelişimler, 
işletmeler adına olumlu ya da olumsuz bilgilerin çok kısa zaman içinde dağılması işletmelerin sosyal ve 
çevresel sorumluluklarını da arttırmıştır. (Seçkin,2013, 26-27) 

1.3. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

Kurumsal sürdürülebilirlik, ekonomik büyüme ve kar maksimizasyonunun bir alternatifi olarak 
tanımlanmıştır. (Dyllick ve Hockerts, 2002, 131-132). Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmenin karlılığı ile aynı 
anda büyümesini sağlamak; ekonomik büyüme, çevrenin korunması gibi ulusal hedefleri 
benimsemektedir. Çevresel bütünlük ve ekonomik refahı sağlayarak, insanoğlunun ihtiyaçlarının gelecek 
nesillerin ihtiyaçları göz ardı edilmeden, eşitliği sağlayarak karşılanabilmesinin güvence altına alınmasıdır. 
(Hithcock ve Willard, 2009.) 

Sürdürülebilirliğin gerçekleşmesi için sürekliliğin sağlanması amaç edinilmeli, kar amacı gütme ile sosyal 
yaşamın ve çevrenin korunması gibi faaliyetlerine de önem verilmelidir.  Kurumsal sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilirliğin firma ölçekli ele alındığı ve boyutlarının artık firma boyutlu tartışıldığı sürdürülebilir 
olarak tanımlanmıştır. Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, kurumsal sosyal sorumluluk, 
paydaşlar teorisi ve kurumsal hesap verebilirlik teorisi olmak üzere dört temel öğeden oluşmaktadır. 
( Wilson, 2013). 

1.4. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ve REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ 

Sürdürülebilirliği sağlanan bir şirketin firma düzeyinde, ulusal düzeyde ve uluslar arası düzeyde pek çok 
avantajları bulunmaktadır. Bu avantajların birleşmesinde de rekabet avantajı diğer bir ifadeyle rekabet 
gücü artmaktadır. (Hart ve Milstain, 2003,60) 

Şirketler sürdürülebilirlik alanındaki boyutları entegre ederek uzun dönemli kar, pazar payı ve rekabet 
gücü elde etmektedir. Bu sürdürülebilirlik sürecinde müşteri ve paydaşlar karar süreçlerine dahil edilir, 
hükümet ve toplumla olan ilişkiler olumlu hale gelir. Bunlar işletmeye uzun dönemde kar, ün, ve saygı 
olarak geri dönmektedir. 

1.5. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖLÇÜLMESİ 
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Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında işletmelerin rolü ve katkısı uzun süredir tartışılmakta ve 
sürdürülebilirlik performanslarının değerlendirilebilmesi için birçok ölçüm aracı geliştirilmektedir. Bu 
araçlardan bazıları eko-verimliliğe dayandırılmıştır. Bazılarında ise işletmenin mevcut kaynaklarını 
kullanarak elde ettiği yarara bağlanmıştır. Ayrıca işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarının yatırımcı 
tarafından değerlendirilebilmesi ve finansal yatırım analizlerinde dikkate alınabilmesi için de önde gelen 
işletmeler tarafından, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını yansıtan sürdürülebilirlik endeksleri 
geliştirilmiştir. (http://www.sustainablemeasures.com/Indicators/WhatIs.html) 

Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri performansı ölçülen bir kriter için, nerede olduğumuzu, nereye doğru 
gittiğimizi ve istenilen noktaya ne kadar uzak olduğumuzu anlamamıza yardımcı olur. Göstergeler bir 
sorunun daha kötüye gitmemesi için uyarır ve bu sorunun çözümü için neyin yapılması gerektiğini 
bulmamız konusunda yardımcı olur. Bu göstergelerin temel özellikleri uygun, güvenilir, anlaşılır ve ulaşılır 
olmalarıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı ölçen göstergeler ise şunlardır; Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Komisyonu Sürdürülebilirlik Göstergeleri, Çevresel Göstergeler, Ekonomik Göstergeler, Sosyal 
Göstergeler( Küresel Raporlama Rehberi, Lowell Sürdürülebilir Üretim Merkezi Göstergeleri) dir. 

2. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAVRAMI 

2.1. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Günümüzde çevresel sorunlarla birlikte gelen kavramlar sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişmedir. 
(Barnett, 2001, 134) Bu sorunlar, günümüzde hem her alanda yarattıkları olumsuz koşullar ile hem de 
insanlığın geleceğini etkileyecek düzeye ulaşmaları tehlikesinden dolayı büyük önem taşımaktadırlar. 

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir gelişme 1987 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Gelişme 
Komisyonu’nun (UNCED) hazırladığı Ortak Geleceğimiz Raporu’nda yer alan kavramlardır (UN, 1987, 1). 
Sürdürülebilirlik kavramı; gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden bugünün toplumunun kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini sağlama stratejileri ve ilkeleridir.(UN, 1987, 1) Sürdürülebilirlik kavramı 
ekonomik, sosyal ve çevresel amaçlar arasında da uygun bir denge yaratmaktadır. (Torum & Küçükyılmaz, 
2009, 3). Sürdürülebilir gelişme, bugünün gereksinimlerini karşılarken, kaynakların kullanımını, 
yatırımların yönlendirilmesini, teknolojinin yönünün belirlenmesini ve kurumsal değişiklikler yaşanırken 
insanlığın beklentilerinin dikkate alınmasını amaçlayan bir değişim sürecidir (Korul, 2004, 106). 

Çevresel sürdürülebilirlik; yeryüzünü, gelecek nesiller için, bizim bulduğumuz gibi ya da bulduğumuzdan 
daha iyi koşullar altında bırakmaktır. Çevresel sürdürülebilirliğin gerçekleştirildiği koşullarda; kaynak 
tüketimi en az düzeyde olacaktır, malzeme tüketimi, tamamıyla tüketim sonrası geri dönüştürülmüş 
malzemelerden ya da yenilenebilen kaynaklardan yapılacaktır, atıkların geri dönüşümü % 100 olacaktır, 
enerji korunmuş olacak ve enerji kaynakları tamamıyla yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen şekillerde 
olacaktır, çevrenin geliştirilmesinde ve yapılandırılmasında, biyolojik canlılığa ve çeşitliliğe zarar 
vermeyecek yöntemler uygulanacaktır (Hoşkara, 2007, 31). 

2.2. KÜRESEL ÇEVRE SORUNLARI VE KÜRESEL ÇEVRE POLİTİKALARI 

Günümüzde hızla artan çevre sorunları, doğal süreçler ve küreselleşmenin etkisi ile bölgesel olmaktan 
çıkarak tüm dünyayı ilgilendiren bir tehdit haline gelmiştir. Nüfus artışı, çarpık kentleşme ve sanayileşme, 
tüketim çılgınlığı ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı hava, su, toprak, gürültü ve görüntü kirliliği gibi 
çevresel sorunlar her geçen gün daha fazla artış göstermektedir (Zeytin ve Kırlıoğlu, 2014: 239). Özellikle 
sanayicilik anlayışı içerisinde üretim yapmak için kaynakların hızlıca tüketilmesi ve hiç tasarruf yoluna 
gidilmemesi ekolojik sistemin hızlıca bozulmasına yol açmıştır. Hava, su ve toprak kirliliğinin giderek 
artması kanser vakalarının hızlıca artmasına sebep olmakta, gıda zehirlenmeleri başta olmak üzere ciddi 
sağlık sorunlarını da beraber getirmektedir.  

Küresel çevre sorunlarının çözümü, ulus devletlerin kapasitesini aşmakta ve uluslararası örgütlerin bu 
sürece daha etkin bir şekilde müdahil olmasını gerekli kılmaktadır (Yalçın, 2009: 288). Çevre kirliliğinin 
önlenmesi için oluşturulan uluslar arası örgütler veya kuruluşlar tüm dünyanın kaderini ve geleceğini 
ilgilendirecek yeni fikirler üretmek zorundadır. Küresel çevre sorunları ancak küresel bir dayanışma ve 
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işbirliği ile çözülebilecektir. 21.yüzyıla girerken ülkeleri dünyanın nasıl temizleneceği konusuna uluslararası 
bağlayıcı çözümler aramaya sevk etmiştir. Çevre kirliliği konusu ülkelerin tek problemi olmaktan çıkarak 
uluslararası boyut kazanmıştır (Yücel, 1997: 106). Bu bağlamda çevre bilincinin gelişmesi ve çevre kirliliğin 
önlenmesi amacıyla çeşitli sözleşmeler, konferanslar ve örgütlenmeler meydana getirilmeye çalışılmıştır.  

Sürdürülebilirlik anlayışının gelişmesinde ve kullanımının yaygınlaşmasında, payı olan çalışmalar ise 
şunlardır; 

• Birleşmiş Milletler İnsani Çevre Konferansı / 1972; Küresel anlamda çevre bilincinin gelişmesi ve 
çevrenin korunması amacıyla yapılan ilk ciddi girişim Stockholm Konferansıdır. (Uzel, 2006: 181).  
Kaynak kullanımında eşitlik, ekonomik ve sosyal gelişmenin çevre ile ilişkisi kurulmuş, sürdürülebilirlik 
kavramının gelişimi konusunda uluslararası ilk adım atılmıştır. 
(http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/surdurulebilirlik-rehberi.pdf) 

• Uluslararası Çalışma Örgütü Çokuluslu Şirketler ve Sosyal Politika ile İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi;  
ilkeler çok uluslu işletmelere, hükümetlere, işçi ve işveren kuruluşlarına, eğitim, istihdam ve işçi-
işveren ilişkileri gibi farklı alanlarda öneriler hakkındadır. 

• Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu / 1987; Öncelikli olarak çevresel ve ekonomik kalkınma 
arasındaki ilişkinin kurulması üzerine kurulmuştur. belirtilmiştir. 
(http://yosemite.epa.gov/r10/oi.nsf/Sustainability/History) 

• 1989 CERES ilkeleri ' inde  kirliliğin azaltılması yönünde, çevrenin korunması ile ilgili konulardan 
bahsedilmiştir. 

• Birleşmiş   Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı 1992;  Konferansta yayınlanan “Gündem 21” 
(Agenda 21) başlıklı belgede uluslararası alandaki eşitsizliklere, artan yoksulluğa, açlığa, hastalıklara, 
cehalete, ekosistemlerdeki kötüleşmeye değinilmiş; sürdürülebilir yerleşim, sürdürülebilir tarım, 
kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi, atık kontrolü, su kaynaklarının verimli kullanımı gibi kavramlar 
üzerinde durulmuş. (Dijital ve Sürdürülebilir”, EkoIQ) 

• 1997 Kyoto Protokolü ; Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için kurulmuş 
uluslararası bir çerçevedir. Amacı, atmosferdeki sera gazı çokluğunun, iklime için tehlikeli olmayacak 
düzeyde olması ve dengede kalmasını sağlamaktır. Kyoto Protokolünün en önemli başarısı, dünyada 
sera gazı emisyonlarının azaltılması ve çevrenin korunması için gereken duyarlılığa dikkat çekilmesidir. 
(Böhringer, 2003: 457; Henson, 2008; 15). 

• 2000 - BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact, UNGC); Amacı, ortak bir küresel kalkınma 
kültürü yaymaktır.  

• 2002 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi; Rio Bildirgesi, Gündem 21 ve Rio+5 Forumunda ele 
alınan konuların ne kadar uygulandığı, yararlı olup olmadığı, hangi sorunların ortaya çıktığı ve bunlara 
yönelik hangi önlemlerin alınması gerektiği konularını ele almıştır.  

• 2005 - BM Sorumlu Yatırım Prensipleri (UN Principles for Responsible Investment, UN PRI) Girişimi; 
çevresel, sosyal ve kurumsal yönetime ilişkin konuların yatırım analizlerinde ve karar verme 
süreçlerinde dikkate alınmasını teşvik eden ve buna ilişkin ilkeler yayınlamış bir platformdur.  

• 2009 - Sürdürülebilir Borsalar Girişimi (Sustainable Stock Exchanges Initiative, SSE);  Borsaların 
yatırımcılar, düzenleyiciler ve şirketlerle iş birliği ile çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında 
kurumsal şeffaflığın ve performansın artırılmasına ve sürdürülebilir yatırımların gelişmesine nasıl katkı 
sağlayabileceklerini araştıran bir girişimdir.  

• Rio+20” Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı; önceki konferanslarda alınan 
kararların uygulanacağı tekrarlanmıştır. Konferans bitiminde ise “İstediğimiz Gelecek” (The Future We 
Want) başlıklı sonuç bildirgesi kabul edilmiştir. 
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2.3. ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YÖNELİK BIR YÖNETİM ANLAYIŞI: YEŞİL İŞLETMECİLİK VE 
YEŞİL YÖNETİM:   

Günümüzde işletmelerin, hangi sektörde faaliyet gösterirlerse göstersinler çevresel sorunlara duyarlı 
olmadan varlıklarını devam ettiremeyeceklerini anladıkları ifade edilebilir. Bu değişen yaklaşım 
doğrultusunda, işletmeler yapacakları her türlü faaliyetin çevre boyutunu iş stratejilerine ve uzun vadeli 
planlarına almak ve uygulamak zorundadırlar (Atay ve Dilek, 2013: 204). İşletmelerin yeşil işletmeciliği 
benimsemeleri çevreye duyarlı bir tutumla çevrenin ve tüketicilerin ihtiyaçlarının da karşılanmasını 
sağlamaktadır. İşletmelerin bu yaklaşımla üretimdeki maliyetleri minimize etmesi ve satış karlılığındaki 
artışlarla beraber tüketim talebindeki artış işletmeler açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır.  

İşletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı ile hareket etmeleri çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına 
önemli katkılarda bulunacak ve çevre bilincinin gelişmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Sürdürülebilirlik, 
kaynakların zaman içerisinde hem günümüzdeki neslin kendi arasında, hem de günümüzün nesli ile 
gelecek nesiller arasında adil bir şekilde dağıtımını ifade etmektedir. (Altuntuğ, 2009: 4; Yanık ve Türker, 
2012: 295-296). Çevresel sürdürülebilirlik gelecek kuşakların ihtiyaç duyacağı kaynakların varlığını ve 
kalitesini tehlikeye atmadan, hem bugünün hem de gelecek kuşakların çevresini oluşturan tüm çevresel 
değerlerin sosyal, ekonomik, fiziki vb. alanlarda ıslahı, korunması ve geliştirilme sürecidir 
(tr.wiktionary.org). 

 Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılık gösterebilmektedir. 
Üretim biçimleri, kullanılan teknoloji, kaynak tüketimi ve üretim atıklarının kontrolü bir ülkenin sahip 
olduğu ekonomik gelişmelere göre değişiklik gösterebilmektedir. (Hart, 2008: 118). Yeşil ve temiz bir 
dünya içerisinde yaşamak, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ve işletmelerin topluma ve çevreye karşı 
taşıdığı sosyal sorumluluklar, işletmelerin geleceğe yönelik plan ve beklentilerini ve tüm faaliyetlerini 
çevreye duyarlı bir şekilde yeniden gözden geçirmesine neden olmaktadır. Çevre kirliliğinde önemli rol 
sahibi olan işletmeler, insanların bu konuya artan duyarlılıkları neticesinde çevrenin korunmasına özen 
göstererek, bunu bir rekabet aracı olarak görmektedirler. Çevreye duyarlı olan işletmeler aldıkları çevre 
dostu semboller ve ödüller aracılığı ile tanınmakta ve tüketiciler tarafından takdir edilmektedirler (Emgin 
ve Türk, 2004: 2-3; Emhan, 2007: 248). Yeşil işletmecilik, çevreye en az zarar verecek hatta bu zararı 
tamamen bertaraf edecek alternatifler üzerine odaklanmak, taşeronlarını ve tedarikçilerini bu zihniyetle 
seçmek, yeşil ürün ve hizmeti bir pazarlama stratejisi olmaktan öteye götürmek ve yeşil yaşam kalitesinin 
yaratıcısı olarak tanımlanabilmektedir (Engin ve Türk, 2004: 6-7). İşletmelerin yeşil değerine sahip çıkması 
tüketiciler başta olmak üzere toplumun diğer kesimlerinde de çevre bilincinin gelişmesinde itici bir güç 
haline gelmektedir. Böylece toplumda çevre bilincinin gelişmesiyle beraber çevrenin korunması daha 
kolay hale gelebilecektir. Shrivastava (1995; 130). 

Yeşil yönetim anlayışı sayesinde işletmeler gelişerek varlıklarını devam ettirebilmekte, ekonomik kalkınma 
ile beraber çevrenin de korunduğu daha refah bir yaşam standardına ulaşılabilmektedir. İşletmeler yeşil 
yönetim faaliyetlerini yürütürken uygulamakta oldukları strateji ve politikalarını çevreye zarar vermeyecek 
şekilde düzenlemek zorundadır. Bunun için birtakım ilkelere ihtiyaç duyulmaktadır. Callenbach (1993: 85-
86) işletmelerin yeşil yönetim faaliyet uygulamalarını başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için gerekli 
olan birtakım ilkeleri şu şekilde sıralamaktadır; 

-Çevre bilincini ve çevre korumasını teşvik edecek kamu politikalarının, özel sektör-hükümet ve uluslar 
arası programların ve eğitimsel girişimlerin geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.  

-Çevre ile ilgili faaliyetleri değerlendirmek amacıyla yürütülen faaliyetlere yönelik kontrollerde bulunarak; 
bu konularla ilgili olarak idare heyeti, hissedarlar, çalışanlar, yetkililer ve toplum düzenli bir şekilde 
bilgilendirilmelidir.  

-Atıklar, enerji ve su kullanım miktarı minimize edilerek, yasal düzenlemelere uygun programlar 
yönetilmelidir.  

-İşletme içinde çevreyle ilgili programların fayda ve maliyetlerini sayısal biçimde tahmin edecek bilançolar 
hazırlanmalıdır.  

-Çevre konusunda sendikalarla işbirliği yapılmalıdır.  



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

448 
 

İşletmelerin yukarıda bahsedilen ilkelere uygun bir şekilde hareket etmesi, yeşil yönetim faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Bu ilkelere olan bağlılık hem kısa hem de uzun 
vadede işletmeler açısından önemli kazançları da beraberinde getirmektedir.  

Yeşil yönetim anlayışına bağlı olarak kurulan işletmeler hem işletmenin kendisine hem de çevreye birtakım 
yararlar sağlamaktadır. Maliyetlerdeki düşüşler, rakiplere göre kazanılan rekabet avantajı, kar marjındaki 
artışlar, müşteri memnuniyeti, güçlü kurumsal imaj gibi kazanımlar işletmelerin gelişiminin ve varlığının 
devamını sağlamaktadır. Yeşil yönetim uygulamalarını iyi bir şekilde yönettiği takdirde daha birçok olumlu 
geri bildirim ve fayda sağlayabileceklerdir.  

2.4. İŞLETMELER İÇİN YEŞİL YÖNETİM POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ 

Sanayi devrimi ile birlikte meydana gelen hızlı gelişmeler, izlenen sanayileşme stratejilerinde de 
değişmelere yol açmıştır. Böylece, işletmelerin stratejilerinde nitelik olarak birtakım değişmeler meydana 
gelmektedir (Low, 1992: 1).  

Çevre ile uyumlu olabilmek, kaynakları etkin ve verimli kullanabilmek, kirliliği azaltılmak ve daha kaliteli 
bir yaşam sağlayabilmek, işletmelerin çevreye karşı olan tutumlarına ve benimsedikleri stratejilere 
paralellik göstermektedir. Çevreye duyarlı yeşil bir yönetim stratejisini benimsemek ve çevre politikalarına 
uygun faaliyetlerde bulunmak işletmelerin varlığının devam etmesinde hayati önem taşımaktadır. 
İşletmelerin yeşil yönetim faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmeleri için, kullanabilecekleri en 
önemli yöntemlerden birisi, faaliyete geçmeden önce yeşil yönetim stratejilerini oluşturabilmeleridir.  

Geleceğe yönelik amaç ve hedefler için yapılacak olan bir yeşil yönetim stratejisi oluşturulması, dikkatle 
izlenmesi gereken beş adımlı bir sürecin takip edilmesi ile sağlanabilmektedir. Sürecin her basamağında 
yöneticiler işlemekte olan yeşil yönetim stratejisinin kontrolünü ve denetimini sağlamalı ve sürecin başarılı 
bir şekilde yürütülmesini sağlamalıdır.  

3. BANKA VE BANKACILIK KAVRAMI 

3.1.  BANKA ve BANKACILIK KAVRAMI 

Banka birbirinden farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Farklı ülkelerde banka sözcüğünün kökeni 
İtalyanca “banco” kelimesine, sarrafların üzerinde işlemlerini gerçekleştirdikleri masa, sıra sözcüklerine 
dayanmaktadır. Ticaret sermayesinin gelişimi, banka kavramını ekonomik yaşantının önemli bir öğesi 
durumuna getirmiştir. Sanayi devrimi ile bankacılık büyük bir hızla gelişmiştir. (Ildız, 2013,7) 

Bankalar, harcama yapmayıp, elinde tuttukları paraları toplayarak, gerçek ve tüzel kişilerin bu paraları 
kredi yoluyla değerlendirerek faaliyette bulunmasını sağlayan işletmelerdir. (Gojayeva,2007,13) İtalya’da 
başladığı kabul edilen bankacılığın Cenovalıların değerli kağıtları kullanımını yaygınlaştırmaları sonucu 
kökeni 15. yüzyılda atılmıştır. Günümüzde ise faaliyetleri iktisadi, ticari, mali hayatın ulusal, uluslararası 
sınırlarını aşarak toplum ilişkilerinin başka taraflarını da kapsayan bir genişliğe ulaşmıştır. (Özer, 2011, 15). 

3.2. BANKANIN TEMEL FAALİYETLERİ  

Ekonomik ve ticari yaşamda önemli olan bankaların faaliyet alanları çeşitlidir. Bankaların temel faaliyetleri 
ise şunlardır (5411 Sayılı Bankalar Kanunu, Md.4.); mevduat kabulü, katılım fonu kabulü, fon transfer 
işlemleri, çek ve diğer bu gibi senetlerin iştira işlemleri, kredi kartları, banka kartları, seyahat çekleri gibi 
ödeme vasıtalarının ihracatı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlemleri, efektif dahil kambiyo 
işlemleri, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım ve ya tekrar geri satım taahhüdü işlemleri, 
yatırım danışmanlığı işlemleri, portföy işletmeciliği ve yönetimi, faktöring ve forfaiting işlemleri, finansal 
kiralama işlemleri, bireysel emeklilik aracılık hizmetleri ve sigorta acenteliği ve diğer faaliyetlerdir. 
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3.3. ÖZEL MEVDUAT BANKALARI KAVRAMI 

Mevduat Bankaları, temel fon kaynaklarının mevduatlardan oluşması nedeniyle, her türlü mevduatı 
toplayan, bunları krediye dönüştüren, çeşitli bankacılık faaliyetlerini yerine getiren hizmet işletmeleridir. 
Finansal sektörde fon arz edenlerle, fon talep edenler arasında ki dolaylı finansman sürecinde faaliyet 
gösteren kurumlardır. Mevduat bankalarının hizmetleri temel bankacılık hizmetleri ve çağdaş bankacılık 
hizmetleri olarak ikiye ayrılır. Temel bankacılık hizmetlerinde havale, eft, kiralık kasa, teminat mektubu, 
keşide çekleri, fatura ödeme işlemeleri yer alırken; çağdaş bankacılık işlemlerinde; kredi kartları, tüketici 
kredi işlemleri, elektronik bankacılık uygulamaları gibi işlemler yer almaktadır. 
(https://www.paranomist.com/mevduat-bankalari.html)  

3.4. TÜRKİYE' DEKİ ÖZEL MEVDUAT BANKALARININ ÇEVRESEL HESAP VERİLEBİLİRLİK ADINA 
HAZIRLADIKLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPOLARININ İNCELENMESİ 

3.4.1. TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI A.Ş. 

TEB kurumsal sosyal sorumluluğu bir iş yapış biçimi olarak kabul etmiş, paydaşlarının önceliklerini ve temel 
değerlerini kurumsal öncelikleri olarak görmüş ve toplumsal mirası koruyan bir banka olma misyonuyla 
hareket etmektedir.  

 TEB, gelecek nesillere yatırım yaparken sürdürülebilir bir ekonomi, çevre ve toplum yaratmaya katkı 
sağlayan uygulamaları da desteklemektedir. TEB’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk stratejisi Banka’nın 
kurumsal stratejisiyle entegredir ve bazı unsurları amaçlamaktadır.  

TEB, 2012 yılında çevresel sosyal sorumluluk  alanında enerji verimliliği politikası üzerinde durmuştur. TEB 
Enerji Verimliliği Politikasıyla, enerjiye yeterli erişimin ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için kritik 
olduğunu kabul etmektedir. TEB’in Yenilenebilir Enerji Politikasının hedefi, güneş, rüzgâr, küçük ölçekli 
hidro ve biyoenerji gibi yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasını sağlamaktır. Bu politikanın 
temel hedefleri,  Türkiye’deki enerji arzının sürdürülebilirliğini desteklemek, Türkiye’nin sosyo-ekonomik 
gelişimini temiz enerji farkındalığının geliştirilmesiyle desteklemek, özel sektör yatırımlarını çekmek ve 
çevresel, sosyal ve ekonomik kalkınma için öncelikli olan yenilebilir enerji kullanımını teşvik etmek, mevcut 
enerji kullanım sistemlerinin olumsuz çevresel etkilerini azaltmaktır. 

TEB bu politiklar çerçevesinde, şubelerinde astronomik zaman saatine bağlı dış cephe görselleri, enerji 
tasarruflu lamba, Genel Müdürlük Ümraniye binasında LED’li dış cephe aydınlatması ve tüm lokasyonlarda 
standartlara uygun malzemeler kullanmaktadır. Ayrıca bir şubemizde güneş enerjisi kullanılarak 
aydınlatma yapmaktadır. 2013 Yılında, Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klasik aydınlatma 
armatürlerinin yerine, yeni nesil LED aydınlatma armatürler kullanılması çalışmaları başlatılmıştır. 
Aydınlatma armatürlerinin LED’e dönüşmesiyle, aydınlatma için tüketilen enerjiden yaklaşık %50 oranında 
tasarruf sağlandığı yapılan ölçümlerde tespit edilmiştir.  

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında atık yönetimiyle ilgili ölçme ve değerlendirmeler 
yapılmaktadır. Ofis katlarında ve ortak alanlarda metal, kâğıt, plastik ve cam atık kutuları bulunmaktadır. 
Atık kâğıtlar Genel Müdürlük ve şubelerde yerel yönetimler tarafından görevlendirilen lisanslı toplama 
kurumlarına teslim edilmekte ve geri dönüşüme gönderilmektedir. Lojistik Yönetimi konusunda ise 
bankada çalışanların iş yerine ulaşımlarını sağlayan servislerde sürekli olarak güzergâh optimizasyonları 
yapılmaktadır. Bu yolla yakıt tasarrufu, daha az çevre ve gürültü kirliliği yaratılmaktadır.  

3.4.2. AKBANK T.A.Ş. 

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 2007 yılında imza atan ilk Türk bankası olan Akbank, 2009 yılından bu 
yana yayınladığı Akbank Sürdürülebilirlik Raporu (Global Reporting Initiative -GRI) ile bu konuda 
performansını tüm paydaşlarıyla her yıl paylaşmaktadır. (http://www.akbank.com/tr-tr/Yatirimci-
iliskileri/Sayfalar/Kisaca-Akbank.aspx) 
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Yenilenebilir Enerji Alanında Finansman Çözümleri Türkiye’de enerji sektörünün gelişimine nitelikli katkılar 
sunan Akbank, proje finansman faaliyetlerini çevresel etki gözeterek yürütmektedir. Doğalgaz ve kömür 
gibi ithal kaynaklara olan bağımlılığı azaltacak yenilenebilir enerji yatırımları büyük önem taşımaktadır.  

2009 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun hayata geçirdiği “Karbon Saydamlık 
Projesi”ne Banka tarafından verilen sürekli destektir. Akbank Türkiye’de, uluslararası standartlara uygun 
iklim değişikliği stratejileri ve sera gazı salımı raporlaması taahhüdünü veren ilk şirketlerden biri 
konumundadır.  

Akbank, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sera gazı salımını asgariye indirmek için güncel teknolojik 
gelişmeleri ve uluslararası çalışmaları yakından takip etmektedir. Alınan önlemlerin sonuçlarının takip 
edilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak Bankamda karbon ayak izi hesaplamaktadır.  

Kâğıt Tasarrufu Uygulamaları Bankamızda kâğıt kullanımının azaltılmasına yönelik uygulamalara 2016 ’da 
devam edilmiştir. Geçmiş yıllarda Akbank şubelerinde ve ATM’lerde kağıdı daha verimli kullanmaya 
yönelik hayata geçirilen uygulamalar bir yandan devam ederken, önemli miktarda kâğıt tasarrufu sağlayan 
Kredi Kartı e-ekstre adlı uygulamalar çeşitli kampanyalarla yaygınlaştırılmıştır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları arasında GRI onaylı Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan ilk 
kuruluş olan Akbank, sürdürülebilirlik stratejisini “Çevreyi ve toplumun yaşam kalitesini koruyarak 
ekonomik büyümeyi sağlayabilmek ve refah seviyesini yükseltebilmek” olarak tanımlamaktadır.  

Su tasarrufu amacıyla Akbank şubeleri, Akbank Genel Müdürlük (GM) ile Akbank Bankacılık Merkezi (ABM) 
binalarındaki bataryalarda basıncın düşmesini sağlayan bir sistem ve suya hava karıştırarak tasarruf 
sağlayan perlatör uygulamaları mevcuttur.  

Akbank, merkez binalarındaki atıkları ayrıştırmak suretiyle toplayarak geri dönüşümünü sağlayan aracı 
firmalara teslim etmektedir.  Yazıcılarda kullanılan toner kartuşları, boşaldıklarında doğru şekilde bertaraf 
edilmezlerse çevreyi olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu etkiyi en aza indirmek için Bankamız bünyesinde 
kullanılan yazıcılardan çıkan boş toner kartuşları elektronik atıkları değerlendiren bir kuruluşa gönderilerek 
geri kazanılması sağlanmaktadır. 

3.4.3. ŞEKERBANK T. A.Ş. 

Bankacılık sektöründeki ilklerden birini başararak 2008 yılında Çevre ve Sosyal Duyarlılık Yönetmeliği’ni 
yayınlayan ve yine bu kapsamda kredilendirme süreçlerinin çevresel ve sosyal etkilerini dikkate alan ilk 
bankalardan biri olan Şekerbank, dünyanın önde gelen iklim değişikliği ile mücadele platformlarından biri 
olan Karbon Saydamlık Projesi’nde (CDP) yer almaktadır. Banka, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nin de imzacısıdır. ( http://www.sekerbank.com.tr/hakkimizda) Şekerbank, iklim değişikliği ile 
mücadele alanında birçok uluslararası platforma üyedir. Banka, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans 
Girişimi’ne (UNEP FI) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne (UN Global Compact) Türkiye’den 
taraf sayılı kurum arasında bulunmaktadır. 

Enerji verimliliği konusunda Şekerbank, sorumlu bankacılık anlayışıyla yola çıkarak, 2009 yılında enerji 
tasarrufunu artırmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla EKOkredi ürününü geliştirdi. EKOkredi ile 
sadece yalıtım amaçlı değil, güneş ve rüzgar enerjisi sistemlerinden atık arıtma ve atık yönetimine, doğal 
gaz dönüşümünden A sınıfı elektrikli cihazlara, verimli ısıtma/soğutmadan verimli aydınlatma 
sistemlerine, modern sulama ekipmanlarına her türlü enerji verimliliği yatırımını finanse ediyor.  

Yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanında STK iş birliği Ulusal ölçekte Tüm Enerji Üretici ve Tüketici 
Dernekleri Federasyonu ile özellikle önümüzdeki süreçte önem kazanması beklenen güneş enerjisi elektrik 
santralleri (GES) başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının finansmanında iş birliğine gitmiştir.  
İklim değişikliği ile mücadele 2010 yılından bu yana karbon ayakizi raporlaması 2010 yılından bu yana CDP 
İklim Değişikliği programı kapsamında karbon emisyonlarımızı ölçümleyerek uluslararası yatırımcılara 
raporluyor.  
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3.4.4. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 

Banka, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak, sürdürülebilirliğe verdiği 
önemi uluslararası platformda da ortaya koymuştur. Sürdürülebilirlik raporları ile bu alandaki 
performansını kapsamlı bir şekilde ve uluslararası bir standart olan Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global 
Reporting Initiative) gereklilikleri doğrultusunda kamuoyuyla paylaşmaktadır. 

İklim değişikliğinin yarattığı sosyal ve çevresel etkileri en aza indirmek için, finans dünyasının sorumlu 
yatırım anlayışını benimsemesi gerektiğine inanıyor. Bu amaçla risk analizlerimize çevresel ve sosyal 
riskleri de dâhil ediyor, proje finansmanlarında Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli’ni 
kullanıyor. Karbon emisyonlarının azaltımı ve dengelenmesine yönelik olarak ağaçlandırma çalışmalarının 
yapılması, yapılacak ağaç dikimlerinde yöreye uygun türlerin kullanılması, ağaçların mümkün olduğunca 
proje sahasında uygun mekânlara taşınması ve endemik türlerin korunması sağlanmıştır.  

İş Bankası, yeşil ekonominin önemli aktörleri arasında yer almayı hedeflemektedir. Bu amaçla başta 
yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve atık yönetimi projelerine destek olmak üzere pek çok çevreci ürün 
ve hizmete ürün portföyünde yer vermektedir. Yenilenebilir enerji projelerinin desteklenmesi, ülkenin 
sürekli artan enerji talebini karşılamaya yönelik enerji arzını artırmasının yanı sıra, karbon emisyonunu 
azaltarak çevre dostu enerji üretimini de güçlendirmekte, iklim değişikliğinin yarattığı etkileri en aza 
indirmektedir. İş Bankası, yenilenebilir enerji projelerine sağladığı finansman ile düşük karbon ekonomisini 
desteklemektedir. 

Maximum TEMA Kart Maximum TEMA Kart, İş Bankası’nın, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve 
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (TEMA Vakfı) faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen bir 
üründür.  Kağıt geri dönüşüm projesi TEMA Vakfı ile ortak yürütülen proje kapsamında Banka’da imha 
edilmesi gereken belgeler TEMA Vakfı’na verilmektedir. Vakfa bağışlanan her 100 kg kağıt için Banka adına 
1 fidan dikilmektedir.  

İş Bankası tüm faaliyet noktalarında enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltacak, çalışan ve müşteri 
konforunu artıracak verimlilik çalışmaları yürütmektedir. Genel Müdürlük ve TUTOM binalarında, 
Yemekhane mutfağına ait atık su hattı ile şehir kanalizasyon hattı arasında bulunan yağ tutucular 
sayesinde atık yağlar toplanmakta ve yağ geri kazanım istasyonuna gönderilerek dönüşümü 
sağlanmaktadır, fotoselli bataryalar kullanılarak su tasarrufu yapılmaktadır, yağmur suları toplanarak 
peyzaj sulamasında kullanılmaktadır, içme suyu için bina genelinde tesisat altyapıları kurulmuş olup, bu 
uygulama plastik damacana kullanımını ve bunların taşınmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını da 
ortadan kaldırmaktadır, soğutma sistemlerinde doğa dostu ve ozon tabakasına zarar vermeyen soğutucu 
gazlar kullanılmaktadır, geri dönüştürülebilir metal, plastik, cam ve kâğıt atıkların toplanması ve 
ayrıştırılması çalışmaları kapsamında ise, Genel Müdürlük ve TUTOM binalarında atık kutuları 
kullanılmaktadır. (https://www.isbank.com.tr/TR/hakkimizda/Sayfalar/hakkimizda.aspx) 

3.4.5. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 

Raporlama döneminde, iklim değişikliğinden kaynaklanan riskleri finansal fırsatlara dönüştürmeye devam 
etti. 2016’da da yenilenebilir enerji projeleri, proje finansmanı içerisinde önemli yer tutmuştur. Dünyanın 
en kapsamlı iklim değişikliği ile mücadele platformlarından biri olan CDP' nin İklim Değişikliği Programı'na 
raporlama yapmaya başladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans İnisiyatifi’nin Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Beyanı’nı imzalayarak dünya çapındaki bu işbirliğine katıldı.  

Operasyonlarında daha az enerji tüketimi, sera gazı emisyonu, atık üretimi ve su kullanımı sağlayacak 
uygulamaları hayata geçiriyor. İklim değişikliği, tüm insanlığı etkileyen en önemli küresel sorunların 
başında geliyor. İklim değişikliğinin yarattığı riskleri dikkatle takip ediyor, bu riskleri fırsata dönüştürmek 
için yenilikçi ürün ve hizmetler tasarlıyor. Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde yeni nesil A++ asansörlere geçiş 
yapılımış ve asansörler için yeşil etiket alınmıştır. Buna ek olarak Yapı Kredi Plaza D Blok ve Yapı Kredi 
Bankacılık Üssü binalarında gerçekleştirilen periyodik bakımlar ve sistem performansını artırıcı önlemler 
sonucunda %4,13'lük elektrik tasarrufu sağlanmıştır.  
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Her yıl tüm dünyada küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) 
önderliğinde gerçekleştirilen “Dünya Saati” hareketine destek veriyor. 2014 yılından bu yana WWF’in 
biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yürütmekte olduğu “Türkiye’nin Canı” projesine destek veriyor. 

“Kağıtsız ofis” projesi ile kağıt kullanmadan verimli çalışma yöntemleri konusunda çalışanlarını 
bilgilendirmiş ve kağıt kullanımına alternatif olan program ve mobil uygulamaları çalışanlarının kullanımına 
sundu. Geri dönüşüm hareketi ile ofislerinde türüne göre yerleştirilen ambalaj atık toplama kutuları (kâğıt, 
plastik, cam ve metal) ve atık sahalarında tehlikeli / tehlikesiz atıkların biriktirildiği konteynerlarla atıkları 
kaynağında ayrı toplayarak lisanslı atık geri kazanım, geri dönüşüm ve bertaraf tesislerine gönderilmesini 
sağladı.  

Müşterilerini e-fatura kullanımına teşvik ediyor, dijital bankacılık uygulamaları ile klasik bankacılık 
işlemlerinde meydana gelen kâğıt kullanımını azaltıyor. Her yıl müşterilerinin elektronik hesap özeti 
sahiplik oranını arttırmaya yönelik kampanyalar düzenliyor.  (https://www.yapikredi.com.tr/yatirimci-
iliskileri/yapi-kredi-hakkinda/) 

3.4.6. TURKISH BANK A.Ş. 

Turkısh Bank A.Ş.' nin çevresel sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik konusunda yapmış olduğu herhangi 
bir rapora ulaşılamamıştır. 

3.4.7. FIBABANKA A.Ş. 

FIBABANKA A.Ş., sosyal ve çevresel sorumluluk konularında bu politikada öngörülen bir dizi sorumluluk 
üstlenmiştir. Banka faaliyetlerini, insan hayatı, çalışma hakkı, adil çalışma koşulları, sivil sorumluluk, fırsat 
eşitliği, mesleki sağlık ve güvenlik gibi temel etik kurallara uyum içerisinde ve bu normları gözetir bir 
şekilde yürütür. Ayrıca banka içinde bulunduğu topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilinci 
içerisinde kendi rızası ile ve bağımsız bir şekilde; bir sosyal ve çevresel sorumluluk çerçevesi oluşturma 
stratejisini benimsemiştir. (http://www.fibabanka.com.tr/fibabanka-hakkinda/fibabankayi-
taniyin/fibabanka-hakkimizda.aspx) 

3.4.8. ANADOLUBANK A.Ş. 

Yine Anadolu Bank  A.Ş.' nin çevresel sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik konusunda yapmış olduğu 
herhangi bir rapora ulaşılamamıştır.  (http://www.anadolubank.com.tr/tr/biz 
kimiz?p=265_266_274&e=266) 

SONUÇ 

Son zamanlarda ortaya çıkan pek çok alanda üzerinde durulan bir konu olan sürdürülebilirlik kavramı, 
ekonomik büyüme ve kar maksimizasyonunun sağlanması için önemli olmuştur. İşletmelerin hedeflerinde 
toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermekle birlikte verimlilik sağlamak, paydaşlarının refah seviyesini arttırmak 
gibi amaçları bulunmaktadır ve bu hedeflerini gerçekleştirmek, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için 
ekonomik, çevresel ve sosyal düşünce yapılarının da bir bütün içerisinde ele almalıdır. Yapılan anlaşmalar 
ve konferanslar sayesinde sürdürülebilir kalkınma farklı alanlarda tanımlanmış, adaletin sağlanması, sosyal 
ve ekolojik sistemlerin uzun vadede kalıcılığının garanti altına alınmasını amaçlanmıştır. İşletmeler de bu 
düzenlemelere uymak zorunda kalmıştır. Paydaşların çıkarları, sosyal, ekonomik ve çevre baskıları 
sebebiyle meydana gelen sorunlara çözüm üretmek amacıyla değişikliklere gitmiştir. Meydana gelen bu 
değişiklerle de işletmeler her yıl paydaşlarına hesap vermek için sürdürülebilirlik raporları yayımlamaya 
başlamıştır. Ülkemizde de faaliyet gösteren özel mevduat bankaları da çevresel, ekonomik ve sosyal 
boyutta hesap verilebilirliği için hazırladığı raporlarını web sitelerinde yayımlamaktadır. Her geçen gün 
işletmelerin bu konuya verdikleri önem de artmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle, sürdürülebilirlik 
kavramı ve hesap verilebilirlik kavramı şirketlerin genel olarak vizyon, misyon ve hedeflerinin içinde yer 
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almaktadır. Uzun vadede faaliyet göstermek isteyen özel mevduat bankaları da çeşitli alanlarda farkındalık 
yaratarak paydaşlarına ve kamuoyuna açıklama yapmaktadır. 

Araştırmanın sonucunda ise, Türkiye' de faaliyet gösteren özel mevduat bankalarının çevresel 
sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik açısından tamamının aynı performansı gösterdiği kanısına 
varılamamıştır. Araştırma kapsamındaki  ilk 5' te yer alan  Özel Mevduat Bankaları konuya yeteri kadar 
önem vermiş fakat diğer kısımda kalan Özel Mevduat Bankalarının ise konuya yeteri kadar değinmediği 
ortaya çıkmıştır. 
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Tarım Kredi Kooperatiflerinde Muhasebe ve Ortakların Kooperatiften 
Ayrılması Durumu* 

Öğretim Görevlisi Hande Özolgun1 
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Özet: Kooperatifin asıl amacı diğer şirketlerde olduğu gibi kar elde edebilmek değil, kooperatifin ortaklarının 
ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Kooperatiflerin odağında bireyin kendisi bulunmaktadır. Artık son zamanlarda sadece 
sermaye odaklı olan anlayışın yanlış olduğu düşünülmüş, böylece kooperatifler gibi insan odaklı girişimlere ilgi 
artmıştır. Tarım kedi kooperatifleri de bu anlayıştan hareketle, ortaklarına uygun koşullarda kredi sağlamak temel 
amaç olmuştur. Bankalar büyük çiftçilere kredi vermekte, küçük çiftçi işletmelerine zorluk çıkartmaktadırlar. Bu 
çiftçilerin teminat olarak gösterebileceği varlığı yok denecek kadar azdır. Bu durumda da çiftçilerin başvuracakları tek 
kuruluş tarım kredi kooperatifleridir. Tarım kredi kooperatiflerinin öneminin artması, bu kooperatiflerin yaptığı 
işlemlerini ve bunların muhasebe kayıtlarını daha detaylı incelemeyi gerektirmektedir. Ayrıca bu kayıtlar ortaklara 
çeşitli konularda karar alabilmelerinde yardımcı olacaktır. 

Bu çalışma, tarım kredi kooperatifleri ve muhasebesi hakkında genel bilgiler vermek ve kooperatiflerde ortakların 
ayrılması durumunda Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak yapılan kayıtların muhasebeleştirilmesi hakkında 
bilgi vermek amacıyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kredi, Kooperatif, Muhasebe, Ortaklar, Sermaye 

Accounting In Agriculture Credit Cooperatives and A Seperation Situation Of 
Cooperative Partners 

 
Abstract: The main purpose of the cooperative is not to make profit like other companies, but to be able to meet the 
needs of cooperative partners. The focus of cooperatives are the individual itself. It is now thought that only the 
capital-centered understanding was wrong in the last few years, so that interest in human-oriented initiatives like 
cooperatives has increased. Agricultural credit cooperatives have been the main aim of providing credits under the 
conditions appropriate to their partners. Banks give loans to large farmers, making it difficult for small farmers to 
operate. he existence of these farmers as collateral is not enough to be tested. In this case, the only institution that 
farmers will apply is agricultural credit cooperatives. The increase in the importance of agricultural credit cooperatives 
requires a more detailed examination of the transactions made by these cooperatives and their accounting records. 
n addition, these records will help partners to make decisions on a variety of topics. 

This study aims to give general information about agricultural credit cooperatives and accounting  and In order to 
inform about the accounting of the records made in accordance with the Uniform Accounting System in case of the 
separation of partners in cooperatives. 

Keywords: Credit, Cooperative, Accounting, Partners, Capital 

GİRİŞ 

Geçmişten bu güne kadar insanların dayanışma içinde olma istekleri toplumsal sınıfları, bu sınıflar iş 
bölümü olanaklarını, gelişen bu olanaklar da ekonomik grupları ortaya çıkarmıştır. Bu gruplar da çeşitli 
mesleklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu toplumsal sınıfların ve meslek gruplarının arasında oluşan 
işbirliği ise kooperatiflerin doğmasının başlangıcıdır. İnsanlarda bilinçli kooperatif düşüncesi 19. yüzyılın 
başlarında kendini göstermeye başlamıştır. Gelir dağılımında meydana gelen dengesizlikler, küçük 
birimleri ekonomik işbirliği yapmaya zorlayarak, onları birlikte hareket düşüncesi etrafında 
örgütlenmelerini sağlayarak kooperatiflerin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır(Güngör,2006: 10).  

 
 
* Öğretim Görevlisi Hande Özolgun’un yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır. 
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Kooperatifler Kanunu’na göre kurulan kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve 
özellikle de meslek ve geçimlerine dair ihtiyaçlarını sağlamayı amaçlarken bireyler arasında işbirliğini 
sağlar ve bunun sonucunda toplumsal dayanışma ve kalkınmayı da sağlamış olur. Bu sebepten dolayı 
anayasamızın 171. maddesinde “Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin 
artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin geliştirilmesini sağlayacak tedbirleri 
alır” diye belirtilerek kooperatifçiliğin önemi vurgulanmıştır.  

Ekonomik anlamda gelişmiş ülkelerin iktisadi yapılarına bakıldığında kooperatifçilik hareketine verilen 
önemin değerli bir taşıyıcı rol üstlendiği görülmektedir. Fakat ülkemize bakıldığında, tarım 
kooperatiflerinin sorunları oldukça fazladır. Üreticilerde örgütlenme bilincinin tam olarak oluşmaması, 
yöneticilerin ve ortakların kooperatifçilik ilkelleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmamaları gibi sorunlar 
kooperatifçilik hareketinin gelişimini önlemektedir(İnan, 2008 :279). 

Türkiye nüfusunun yaklaşık %50’si tarımla uğraşmaktadır. Dolayısıyla da Türkiye ekonomisinin içinde 
tarımın yeri büyüktür. Tarımın sahip olduğu ekonomik yapının güçlenmesi, Türk ekonomisinin 
güçlenmesiyle eş anlama gelmektedir. Türkiye’de genel olarak küçük çiftçi işletmelerinin yer alması 
nedeniyle bu işletmeler yıllık ihtiyaçlarını ancak sağlayabilecek durumdadırlar. Yeni üretim yapabilmeleri 
için herhangi bir tasarrufta bulunmaları ya da yatırım yapabilmeleri mümkün olmamaktadır. Fakat üretim 
yapabilmek için birçok üretim aracına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle küçük çiftçiye en uygun şartlarda 
krediyi Tarım Kredi Kooperatifleri sağlamaktadır ve bu bakımdan da Türkiye için önemi çok 
büyüktür(http://www.aib.org.tr/proje/ kooperatif.pdf). 

Yapılan bu çalışma ile amaç küçük çiftçi işletmelerine kredi sağlayan tarım kredi kooperatifleri hakkında 
genel bilgiler verilmesi, muhasebe ve tek düzen hesap planı hakkında temel bilgiler verilerek ortakların 
kooperatiften ayrılmaları durumunda yapılacak işlemler ve muhasebe kayıtları hakkında bilgi verilmesidir. 

1. TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ 

Dünya genelinde tarımsal üretimde küçük aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu bir gerçektir. Küçük 
işletmeler finansman sorunlarını gidermede her zaman güçlük yaşamışlardır. Kamu destek ve 
yardımlarının olmadığı durumlarda, kredi bulma güçlükleri yanında, bulunan kredinin faiz, vade gibi 
koşulları da ağır olmuştur. Üreticiler bir araya gelerek toplu güvence yaratmaları, kredi kaynakları 
karşısında toplu pazarlık gücü kazanarak koşulları kendi çıkarları doğrultusunda iyileştirme gayretleri kredi 
kooperatifleri ortaya çıkmıştır(Rehber, 2011: 395). 

Günümüzde çiftçilerin bankalardan kredi almaları oldukça zordur. Küçük çiftçiler ise kredi alma konusunda 
bankalara güvenmemektedirler. Bunun yanında,  kredi alabilmek için de gösterebileceği bir teminatı da 
bulunmamaktadır. Bu nedenle daha çok şahıslardan borç almaya yönelmektedirler. Bu durumda da birçok 
problem ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla çiftçilerin üretimlerini gerçekleştirmeleri için bankalardan kredi 
ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. Tarım Kredi Kooperatiflerinin, çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde karşılayabilecek olan tek örgüt olduğu ortadadır. Küçük çiftçilere en uygun şartlardaki krediyi Tarım 
kredi kooperatifleri sağlamaktadır, bu sebeple Türkiye için önemleri çok büyüktür.Ülkemizde bulunan 
küçük çiftçilerin sorunları sadece onların değil, aynı zamanda milyonlarca üreticinin de sorunu haline 
gelmiştir(http://www.aib.org.tr/proje/kooperatif.pdf). 

Tarım kredi kooperatifleri genellikle küçük çiftçilerin kredi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulurlar. Bu 
kooperatiflerin toplumsal ve ekonomik etkilerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Çıkın ve 
Karacan,1994. 469): 

• Üretimi teşvik ettiğinden kredilerin geri dönüşü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

• Ortaklarla olan ilişkilerini canlı tutmak için dinamik bir yapıya sahiptir. 

• Kredi, özellikle tarımsal yayım ve teknik girdi ile beraber gittiğinden etkinliği artmaktadır. 

• Kredi belirli kuralarla göre verildiğinden kredi verenle kredi alan arasında önemli anlaşmazlıklar 
doğmamaktadır. 

• Kredi genellikle denetlenmektedir. 

• Devlet tarım kesimini desteklemek istediğinde bu kooperatiflerden yararlanabilmektedir. 

http://www.aib.org.tr/proje/%20kooperatif.pdf
http://www.aib.org.tr/proje/kooperatif.pdf
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• Birçok ülkede kredi kooperatifleri mevduat topladığından, sektör içinde oluşan tasarruflar yine 
aynı sektörde finansman kaynağı olabilmektedir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin amaçları şu şekilde sıralanabilir:   

• Faiz haddini düşürmek   

• Tarımsal girdileri ve diğer ihtiyaçları,  kaliteli,  ucuz ve zamanında temin ederek hizmete sunmak 

• Ortaklara kredi konusunda tavsiyelerde bulunmak   

• Kredi sağlamak   

• Alınan kredinin üretiminde kullanılmasını gerçekleştirerek tarımsal üretimin artmasını sağlamak   

• Mevduat toplamak   
 

2. TARIM KREDİ KOOPERARİFLERİNDE MUHASEBE:  

2.1.  Kooperatiflerde Muhasebenin Gereği 

Kooperatifler, ekonomik ve sosyal nitelikli kuruluşlardır. Diğer kuruluşlar gibi alım, satım, borç, alacak vb. 
faaliyetler yapılmakta ve muhasebe defterlerine usulüne uygun şekilde kaydedilmektedir. Dönem 
sonlarında bilanço ve gelir tablosu gibi mali tablolar düzenlenmekte, kar ya da zarar gibi sonuçlara 
ulaşılmaktadır(Karanlık, 2009: 220).                   

Kooperatifler, tüm faaliyetleri sırasında mali yasaların hükümlerine uymak durumundadırlar. Bu açıdan 
kooperatiflerde iyi işleyen bir muhasebe sistemine ihtiyaç vardır. Muhasebe kayıtları ve mali tablolar, 
sadece ortaklar açısından bir gereklilik değil, devlet, alacaklılar ve mali nitelikli tüm yükümlülükler 
açısından da gereklidir. 

2.1.1. Kooperatiflerde Kayıt Düzeni ve Hesap Planı 

Kooperatifler ve üst kuruluşları, birinci sınıf tacirlerin tutmakla yükümlü oldukları defterleri tutmak 
zorundadırlar. Yıllık işlem hacminin az ya da çok olması bu durumu değiştirmez(Karanlık, 2009: 220).                                                                                                                         
Hesap planının, kooperatif faaliyetlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Kooperatif muhasebesinin 
bir disiplin ve düzen içinde yürütülebilmesi için, faaliyetler başlamadan önce işlemlerin kaydedileceği 
hesapların belirlenmesi ve bir hesap planının yapılması gerekir. Bu düzenleme yapılırken kooperatifin; 
türü, özelliği, büyüklüğü, ekonomik ve teknolojik yapısı ve iş hacmi göz önünde tutulmalıdır. İşlemlerin 
genişliğine göre gerekli yardımcı hesaplar da belirlenmelidir. 
Kooperatiflerde de “Tekdüzen Hesap Planı”nın uygulanması gerekmektedir. Böylece Kooperatifler 
arasındaki işlem birliği sağlanmış olacaktır. Bu uygulama aynı zamanda bir zorunluluktur.  

2.1.2. Kooperatiflerde Tutulacak Defterler 

Kooperatifler, iş hacimlerine bakılmaksızın birinci sınıf tacir konumunda sayıldıklarından birinci sınıf 
tacirlerce tutulan defterleri tutmaktadırlar. 
Kooperatiflerde tutulacak defterleri şu şekilde sınıflandırmak mümkündür(Kooperatifler Kanunu Madde 
76). 
* Yasal Defterler 
- Yevmiye Defteri (Günlük Defter) 
- Büyük Defter (Defteri Kebir) 
- Envanter ve Bilanço Defteri 
- Ortaklar Defteri 
- Karar Defteri 
- Genel Kurul Defteri 
- Yönetim Kurulu Defteri 
* Diğer Yasal Defterler 
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- İmalat defteri(Kooperatif sanayi işletmesi kurmuş ise) (Vergi Usul Kanunu Madde 197), 
- Çiftçi işletme defteri(Kooperatif zirai işletme kurmuş ise) (Vergi Usul Kanunu Madde 213). 
* Yardımcı Defterler 
- Stok giriş çıkış defteri 
- Sabit kıymetler ve amortisman defteri 
- Kıymetli evrak defteri 
- Teftiş defteri 
- Gelen-giden evrak kayıt defteri 
Yasal defterler ile kooperatifin özelliğine göre tutulması zorunlu diğer yasal defterler, kullanılmaya 
başlanmadan önce süresi içinde notere onaylatılmaları gerekir. 

2.1.3. Kooperatiflerde Başarıyı Gösteren Temel ve Ek Mali Tablolar: 

Kooperatifin mali durumu ve faaliyetlerinin sonucu ile ilgili olarak muhasebenin sağladığı bilgilerle pek çok 
kişi ve kuruluşlar ilgilenirler. Kooperatifin başarılı olması kamuoyunda onların etkinliğini arttıracaktır. 
Muhasebe kayıtlarından kooperatifin başarısını gösteren dört önemli sonuç belgesi çıkarılabilir (Çıkın ve 
Karacan, 1994: 469). 

1. Bilanço 
2. Gelir Tablosu 
3. Fonlar Tablosu 
4. Dağıtılmamış Karlar Tablosu 

 
a. Bilanço                                                                                                                                                 
Bilanço kooperatifin belli bir tarihteki mali durumunu gösteren bir tablodur. Bilanço, bir işletmenin belirli 
bir andaki varlıklarını, borçlarını ve sermayesini gösterir. Tarımsal amaçlı bir kooperatif için düzenlenmiş 
bir bilanço örneği aşağıdaki gibi gösterilmektedir. 

Tarımsal Amaçlı Kooperatifler İçin Bilanço Örneği 

AKTİF PASİF 
A. DÖNEN VARLIKLAR 
   1. Kasa Mevcudu 
   2. Banka Mevcudu 
   3. Alacaklar 
     3.1. Pay Alacakları 
     3.2. Ortaklardan Diğer Alacaklar 
     3.3. Diğer Kişi ve İşletmelerden Alacaklar 
     3.4. Birlikten Alacaklar 
     3.5. Verilen Depozito, Avans ve Teminatlar 
     3.6. Diğer Alacaklar 
  4.Stoklar 
    4.1. Kooperatifin Ürettiği Ürün Stokları 
    4.2. Kooperatif Dışından Alınan Mal Stokları 
B. DURAN VARLIKLAR 
 5. İştirakler  
 6. Maddi Duran Varlıklar 
   6.1. Arazi ve Arsa  
  6.2. Bina ve İnşaat 
  6.3. Alet ve Makine 
  6.4. Tesisler ve Donanım 
 7. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
 8. Zararlar 

 A. BORÇLAR 
  1. Kısa Vadeli Borçlar 
    1.1. Banka Borçları 
    1.2. Devlet Borçları  
    1.3. Ortaklara Borçlar 
    1.4. Diğer Şahıs ve İşletmelere Borçlar 
    1.5. Diğer Kısa Vadeli Borçlar 
  2. Orta ve Uzun Vadeli Borçlar 
    2.1. Banka Borçları 
    2.2. Devlet Borçları  
    2.3. Ortaklara Borçlar 
    2.4. Diğer Şahıs ve İşletmelere Borçlar 
    2.5. Diğer Orta ve Uzun Vadeli Borçlar 
B. ÖZSERMAYE 
  3. Ödenmiş Sermaye 
  4. Birikmiş Amortismanlar 
  5. Hibeler 
  6. Yedek Akçeler 
  7. Yatırım ve Geliştirme Fonu 
  8. Diğer Fonlar  
  9. Olumlu Gelir – Gider Farkı 

TOPLAM AKTİF TOPLAM PASİF 
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Kaynak: Çıkın, A. ve Yercan M. (1993). İzmir Yöresinde Bulunan Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Mevcut 
Durumları ve Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir 

 

b. Gelir Tablosu 

Gelir tablosu, kooperatif işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir yıla ait net gelirini, brüt satış karı, 
faaliyet karı büyüklüklerini ve bunları oluşturan ana işlemleri gösteren bir tablodur.Gelir tablosunun brüt 
kar bölümü, faaliyet karı bölümü ve net kar bölümü olmak üzere üç ana bölümü bulunmaktadır. 

c. Fonlar Tablosu 

Fon kavramının net işletme sermayesini ifade ettiği kabul edilirse, bu tablo dönem sonunda net işletme 
sermayesinde meydana gelmiş olan artış ve azalışları bu artış ve azalışları oluşturan sebepleri gösteren bir 
tablodur. 

d. Dağıtılmamış Fazlalar Tablosu 

Dağıtılmamış fazlalar tablosu, bazı amaçlara bağlı olarak dağılmayan fazlaların birikimini ve gerektiğinde 
kullanılan bu fazlaların önceki duruma etkisini yansıtır. 

Kooperatifle ilgili bilanço, gelir tablosu, fonlar tablosu ve dağıtılmamış fazlalar tablosu birbirleriyle 
ilişkilendirilerek kooperatif işletmenin mali ve ekonomik başarılarını belirleyen analizler yapılabilir. 

3. ORTAKLARIN KOOPERATİFTEN  AYRILMASI 

Bir ortağın ortaklık sıfatı genel olarak; çıkma hakkını kullanarak kendi isteği üzerine ayrılmasıyla 
(Kooperatifler Kanunu Madde 10), ortağın ölümü ile (Kooperatifler Kanunu Madde 14/1), ortaklık payının 
başkasına devredilmesiyle (Kooperatifler Kanunu Madde 14/2), ortaklık sıfatının bir görev veya hizmetin 
yerine getirilmesine bağlı olması halinde bu görev veya hizmetin sona ermesiyle (Kooperatifler Kanunu 
Madde Madde 15), ortaklıktan çıkarılmasıyla (Kooperatifler Kanunu Madde 16, Madde 27) sona 
ermektedir. Bunlara ilave olarak, kooperatif anasözleşmesinde açıkça gösterilecek başkaca sebeplerle de 
ortaklık sona erdirilebilecektir (Kooperatifler Kanunu Madde 16). 

Ölen ortağın mirasçılarının ortaklık statüsünü devam ettirmek istememeleri durumunda ortağın sermayesi 
mirasçılarına verilir. Kooperatiften ayrılmakta olan ortağın kooperatife borcu var ise bunlar alacaklarından 
mahsup edilir ve kalan değerler kendilerine verilir. Diğer yandan risturn dağıtımı dönem sonunda 
yapılacağından, ayrılan ortağa düşen risturn payı dönem sonunda kendisine ödenir. 

Ortaklığı sona erenlere sermaye payları ve diğer alacakları derhal ödeneceği gibi, nakit durumuna göre 
daha sonraya da bırakılabilmektedir. Ayrılan ortağın ortaklık statüsü kaybolduğundan ona olan borçların 
‘336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı’nda gösterilmesi uygun olacaktır. 

32.1. Borcu olmayan ortağın ayrılışı  
Örnek: 9.000 TL sermaye payına sahip ortak Ali AK, tarım kredi kooperatifinden çıkma talebinde bulunmuş 
olup, kooperatif yönetim kurulunca da bu talep olumlu karşılanmıştır. 
a. Sermaye payının derhal ödenmesi durumu 

500 SERMAYE HESABI 9.000  
     500.07 Ali AK     9.000   
                  100 KASA HESABI  9.000 
                                   veya   
                  102 BANKALAR HESABI   
                     102.10 (A) Bankası    9.000   

Ayrılan Ortak Ali AK’a sermayesinin ödenmesi   

b. Sermaye payının sonraya bırakılması ve ödenmesi durumu 

Kooperatifin para durumu, ayrılan ortağa yapılacak ödemeyi karşılamıyor ise ödemenin bir süre 
ertelenmesi istenebilir. Bu durumda kooperatifin ayrılan ortağa borcu doğmuş olur. Ancak ortağa ödeme 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

461 
 

yapılmasa bile çıkış tahakkuk kaydının yapılması gerekir. Ayrılan ortağın ortaklık statüsü ortadan 
kalktığından ona olan borcun, “336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı”nda gösterilmesi uygun olacaktır. 

 

 

 
3.2.2. Borcu olan ortağın ayrılışı 
Örnek: 15.000 TL. sermayesi bulunan ortak Yıldız GÜL,  tarım kredi kooperatifinden çıkma talebinde 
bulunuyor. Ortağın kooperatifte mal alışlarından dolayı 5.000 TL. borcu bulunmaktadır. 
-Büyük defter kayıtlarında ortağın durumu 

500 SERMAYE HS.  120 ALICILAR. HS. 

  15.000  5.000   
 

a. Sermaye payının derhal ödenmesi durumu 

500 SERMAYE HESABI 15.000  

    500.15 Yıldız GÜL     15.000   

             100 KASA HESABI  10.000 

             120 ALICILAR HESABI   5.000 

              120.15 Yıldız GÜL     5.000   

Ortak Yıldız GÜL’ün ortaklıktan ayrılması   

 
 

b. Sermaye payının sonraya bırakılması ve ödenmesi durumu 

500 SERMAYE HESABI 15.000  

    500.15 Yıldız GÜL     15.000   

            120 ALICILAR HESABI  5.000 

              120.15 Yıldız GÜL     5.000   

            336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  10.000 

               336.10 Yıldız GÜL     10.000   

Ortak Yıldız GÜL’ün ortaklıktan ayrılması     

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 10.000  

     336.10 Yıldız GÜL     10.000   

                 100 KASA HESABI  10.000 

Ayrılan ortağa sermaye tutarının ödenmesi.   

 
3.2.3. Sermaye Taahhüdünü Henüz Tam Ödememiş Ortağın Ayrılması 

500 SERMAYE HESABI 9.000  

     500. 07 Ali AK     9.000   

                  336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  9.000 

                       336.10  Ali AK     9.000   

Ali AK’ın ortaklıktan ayrılması.   

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 
        336.10 Ali AK 9.000 9.000  

                  100 KASA HESABI  9.000 

Ayrılan  Ali AK’a sermayesinin ödenmesi   
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Örnek: 31.000 TL sermaye taahhüdünde bulunan ancak bunun 9.000 TL.’sini nakden ödemiş ortak Ayşe 
ÖZ, Marmara Ereğlisi Tarım Kredi Kooperatifinden çıkma talebinde bulunuyor. Ortağın kooperatife mal 
alışlarından dolayı 5.000 TL borcu bulunmaktadır.                                                                                                                      
- Büyük defter kayıtlarında ortağın ayrılmadan önceki durumu 

501 ÖDENME. SER. HS.  500 SERMAYE HS.  120 ALICILAR HS. 

31.000 9.000   31.000  5.000  
 
 
a. Sermaye payının derhal ödenmesi durumu 

500 SERMAYE HESABI 31.000  

 500.15 Ayşe ÖZ  31.000   

              100 KASA HESABI    4.000 

              120 ALICILAR HESABI    5.000 

                  120.15 Ayşe ÖZ  5.000   

              501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI  22.000 

                 501.15 Ayşe ÖZ    22.000   

Ayşe ÖZ’ün ortaklıktan ayrılması.   

 
b. Sermaye payının sonraya bırakılması ve ödenmesi durumu 
Ayrılan ortak, ortaklık statüsünü kaybettiğinden ona olan borç, “336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı”nda 
gösterilmiştir. 

500 SERMAYE HESABI 31.000  

     500.15 Ayşe ÖZ    20.000   

               120 ALICILAR HESABI  5.000 

                     120.15 Ayşe ÖZ    5.000   

               336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  4.000 

                  336.10 Ayşe ÖZ    4.000   

               501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI       22.000 

                  501.15 Ayşe ÖZ    22.000   

Ayşe ÖZ’ün ortaklıktan ayrılması.    

336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI  4.000  

     336.10 Ayşe ÖZ      4.000   

                  100 KASA HESABI  4.000 

Ayrılan ortağa sermaye tutarının ödenmesi.   

 

4. SONUÇ 

Kooperatifler değişik ölçütlere göre sınıflandırılmaktadır. Fakat uygulamada en çok kullanılan ayrım, 
kooperatiflerin tarımsal kooperatif olması ya da tarım dışı kooperatif olmasıdır. Tarım kredi kooperatifleri 
de tarımsal kooperatif sınıflandırması içine girmektedir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, çiftçilerin düşük maliyetle kredi temin etmelerine yardımcı 
olmuştur. Sanayi, ticaret, tarım gibi sektörlerde görülen tarım kredi kooperatifleri kendi imkânlarıyla 
ortaklarına kredi sağlamanın yanı sıra devletten de önem ölçüde destek almaktadırlar. Tarım kredi 
kooperatifleri, ortak olan çiftçilere üretim döneminde kredi vermekte, hasat mevsimi sonunda ise 
verdikleri kredileri geri almaktadırlar. 
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Küreselleşen dünyada başarı sağlayabilmenin en önemli yolu örgütlü kuruluşlardır. Bu sebeple, kooperatif 
çatısı altında bütünleşmek son derece faydalı olmaktadır. Ülkemizde bulunan tarım işletmelerinin çoğu 
küçük işletmelerdir. Bu işletmelerin çoğunun tarım kredi kooperatiflerinin dışında kalan kaynaklardan 
kredi sağlayabilmeleri, yeterli teminat gösterememeleri sebebiyle neredeyse imkânsızdır. Bu nedenle, 
çiftçilerin desteklenmesi ancak tarım kredi kooperatiflerinin devlet tarafından desteklenmesiyle olacaktır. 

Üretici olan çiftçiler üretim için ihtiyaç duyduğu krediyi şahıslardan ya da tefecilerden yüksek faiz 
oranlarıyla ve uygun olmayan koşullarda almak zorunda kalmaktadırlar. Üreticilerin uygun olmayan 
şartlarda kredi kullanmadan bu durumdan olumsuz etkilenmemesi için devlet bankaları ve kooperatifleri, 
kredi vermek üzere görevlendirmiştir. Çiftçileri olumsuz şartlardan koruyabilmek, daha uygun koşullarda 
kredi sağlamak ve modern girdi kullanımına imkân sağlamak için en rasyonel kredi kaynağı tarım kredi 
kooperatifleri olmuştur. 

Tarım kredi kooperatifleri, tüm faaliyetleri sırasında mali yasaların hükümlerine uymakla yükümlüdürler. 
Bu sebeple kooperatifte iyi bir muhasebe sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Muhasebe sistemi ile edinilen 
sonuçlar sadece ortaklar açısından bir gereklilik değildir, bunun yanında alacaklılar ve mali nitelikteki tüm 
yükümlülükler açısından da gereklidir. 

Tarım kredi kooperatiflerinde de Tekdüzen Hesap Planının uygulanması tüm kooperatifler arasında işlem 
birliği olması sonucundadır. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 
Bu amaçla, bir kamu üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde araştırma gerçekleştirilmiş ve gençlik 
liderlik özelliklerini oluşturan mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme, grup becerileri, güven duyma ve 
güvenilir olma, karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve sorumluluk alt boyutları ile beş faktör kişilik 
özellikleri arasındaki ilişki incelenmiştir.  

Araştırma, nicel araştırma yöntemi benimsenerek gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini bir kamu 
üniversitesi’nde 2017-2018 akademik yılında öğrenim görmekte olan işletme fakültesi öğrencileri arasından kolayda 
örnekleme yöntemiyle belirlenen 225 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesi için yüz yüze 
anket tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 23.0 istatistiki analiz paket programında analize tabi 
tutulmuştur. Araştırmada, örneklemin genel özelliklerini ortaya koymak amacıyla tanımlayıcı istatistiklerden; beş 
faktör kişilik özellikleri ile gençlik liderlik özelliklerini oluşturan mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme, 
grup becerileri, güven duyma ve güvenilir olma, karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve sorumluluk alt 
boyutları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla da korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca, araştırmada 
kullanılan beş faktör kişilik özellikleri ve gençlik liderlik özellikleri ölçeklerine yönelik güvenirlik analizleri 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın amacı bağlamında gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçları, beş faktör kişilik özellikleri ile gençlik 
liderlik özellikleri arasında, istatistiki açından anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 
araştırmada gençlik liderlik özelliklerini oluşturan mücadele isteği ve hedef koyma, iletişim kurabilme, grup becerileri, 
güven duyma ve güvenilir olma, karar verme becerileri, problem çözme becerileri ve sorumluluk alt boyutları ile beş 
faktör kişilik özellileri arasında da istatistikî açıdan anlamlı ilişkilerin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gençlik Liderlik Özellikleri, Liderlik, Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Kişilik Özellikleri 

GİRİŞ 

Liderlik 20. yüzyılın başlarından itibaren bilimsel çalışmalarda ilgi görmeye başlamış, ilerleyen yıllarda hızla 
üzerine yapılan çalışmalar çoğalarak yüzlerce tanım ile farklı şekillerde açıklanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmaların artması ile beraber liderliğin pek çok türü ortaya çıkmış, lidere yüklenen özellikler ve liderden 
beklentilerde artış göstermiştir. Liderlik özellikleri de çalışmalarda detaylı bir inceleme konusuna 
dönüşmüş, farklı alt boyutlarda incelenmiştir. Gençlik liderlik özellikleri de bu alt inceleme konularından 
biridir. Literatür incelendiğinde gençlik liderliğinin diğer liderliğe yönelik çalışmalar arasında daha az 
araştırmaya konu olduğu görülmektedir. Bu çalışmada gençlik liderlik özelliklerinin incelenmesi ve beş 
faktör kişilik özellikleri ile arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmaktadır. 

1. LİDERLİK VE ÖZELLİKLERİ 

1.1. Liderlik 

Yukarıda da değinildiği üzere liderlik, 20. yüzyılın başlarından itibaren bilimsel çalışmalara konu olmaya 
başlamış olsada milattan öncesine dayanan bir tarihe sahiptir. Yıllar içerisinde kendisine mitolojik,felsefi 
ve edebi boyutlarda yer bulmayı başarmış, günümüze yaklaşıldıkçada pek çok tanımla açıklanmaya 
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çalışılmış ve çok yönlü yapılan çalışmalara konu olmuştur. Ancak Bass’a göre halen üzerinde uzlaşılmış bir 
liderlik tanımı söz konusu değildir. Yinede literatüre bakıldığında bazı liderlik tanımları şu şekildedir; 
“Liderlik karakter ve karakterin etkilerinden meydana gelir” (Bass, 1981). “Liderlik, toplumda yer alan bir 
insan grubunu, belirli hedeflere yönlendirme ve eyleme geçirme yeteneğidir”(Tutar, 2016:72). “Liderlik; 
belli şartlar altında, belli kişisel veya grup amaçlarını gerçekleştirmek üzere, bir kişinin başkalarının 
faaliyetlerini etkilemesi ve yönlendirmesi sürecidir ”(Koçel, 2005). 

Zaman içerisinde belli liderlik tipleri ve özellikleri kaybolurken, yeni liderlik tipleri ve özelliklerinin ortaya 
çıktığı görülmektedir. Deiğişim ve döneme özgü ihtiyaçlar bu süreçte belirleyici olmaktadır. Yinede halen 
yeterli sayıda çalışmanın olmadığı liderlik alt alanları mevcuttur. 

1.2. Gençlik Liderlik Özellikleri 

Gençlik liderliği liderliğin alt başlıkları altında kendisine inceleme alanı bulmuştur. Kavramın kendisi ve 
özellikleri konusunda fikir birliği mevcut değildir. Gençlik katılımı ve türev alternatif isimlerde konu üzerine 
yapılan çalışmalarda başlık olarak yer aldığı için bütüncül bir şekilde konuya yaklaşmayı zorlaştırmaktadır. 
Literatürde farklı çalışmalarda gençlik liderlik özellikleri olarak farklı başlıklar belirlenmiş olsada, bu 
çalışmada kullanılan ölçeğin alt boyutları olarak belirlenen aşağıda belirtilen özellikler temel alınarak 
çalışma gerçekleştirilmiştir.  

• Mücadele isteği ve hedef koyma  

• İletişim kurabilmek  

• Grup becerileri  

• Güven duyma ve güvenilir olma  

• Karar verme becerileri  

• Problem çözme becerileri  

• Sorumluluk  

2. BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

Kişilik özelliklerine değinmeden önce kişilik kavramının açıklanması tarafımızca uygun görülmüştür. Türk 
Dil Kurumu’na göre kişilik, bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların 
bütünüdür. Kişilik üzerine çok eski zamanlardan beri araştırmalar yapılagelsede, Mc Adams(1997) kişiliğin 
20. yüzyılın ortalarına yaklaştıkça ayrı bir inceleme alanı olarak değerlendirilmeye başladığını 
belirtmektedir. Kişiliğe yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde farklı kişilik kuramları ortaya çıkmış, 
literatürde bu kuramların alternatif bir çok çalışma için kaynak olduğu görülmüştür. Bu çalışmada beş 
faktör kişilik özellikleri üzerinde durulacaktır. 

Beş faktör kişilik özellikleri kişiye özgü özellikleri iki zıt boyutuyla ele alacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
özellikleri içeren beş sıfat deneyime açıklık, nevrotiklik, sorumluluk, dışa dönüklük ve 
uyumluluktur(McCrae & Costa, 1992). 

Deneyime açıklık boyutu, yatarıcı ve yenilikçi olmayı alternatif deneyimlere merakı içermektedir. 
Nevrotiklik boyutu, duygu durum dengesinin sık ve hassas değişimlere açık olduğunu belirtir. Sorumluluk 
boyutu, planlı, azimli sorumluluk bilinci yüksek ve başarı odaklı davranmayı kapmasaktadır. Dışa dönüklük 
boyutu, yüksek enerjili, sosyal ve ikili iletişimde başarılı bir birey olmayı açıklamaktadır. Uyumluluk boyutu 
ise, nazik, ılımlı ve grup halinde hareket kabiliyeti yüksek olmayı ifade etmektedir. 

3. YÖNTEM 

Bu bölümde çalışmanın amacı, örneklem özellikleri ve veri toplama araçlarına değinilecektir. 
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3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma, gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ölçmek adına 
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple bir kamu üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler üzerinde 
araştırma gerçekleştirilmiş, elde edilen sonuçların alan yazında çalışma yapan araştırmacı ve 
akademisyenlere bir katkı sağlayabilmesi amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Hipotezi 

Araştırmanın hipotezi şu şekildedir; 

H0: Gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki 
yoktur. 

H1: Gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

Ayrıca araştırmada hipoteze bağlı olarak şu sorulara cevap aranmaktadır; 

• Gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özelliklerini oluşturan alt boyutları arasında 
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 

• Gençlik liderlik özelliklerini oluşturan alt boyutları ile beş faktör kişilik özellikleri arasında 
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 

• Gençlik liderlik özelliklerini oluşturan alt boyutlar ile beş faktör kişilik özelliklerini oluşturan alt 
boyutlar arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3.3. Araştırmanın Örneklemi  

Araştırmanın örneklemini, bir kamu üniversitesinde öğrenim görmekte olan 246 öğrenci oluşturmaktadır. 
Örneklem kolayda örnekleme yöntemine göre oluşturulmuştur. Veriler yüz yüze anket yöntemi ile 
gönüllülük esasıyla toplanmıştır. Öğrencilere 250 anket formu dağıtılmış, 4 tanesi eksiklikleri sebebi ile  
değerlendirmeye alınmamıştır. Toplam 246 anket uygun bulunarak analize alınmıştır. 

3.4. Araştırmanın Ölçekleri 

 Araştırmada Gosling, Rentfrow ve Swann (2003) tarafından geliştirilen 10 maddelik beş faktör kişilik 
özellikleri ölçeğinin Türkçe uyarlaması (Atak, 2013) ile Cansoy ve Turan (2016) tarafından geliştirilen 40 
maddelik gençlik liderlik özellikleri ölçeği kullanılmıştır. 

4. VERİ ANALİZİ 

Bu kısımda araştırmanın analizleri ve bu analizlere ait bulgulara yer verilecektir. 

4.1 Demografik Faktörler 

Katılımcılara ait demografik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Demografik Özellikler 

Özellikler Seçenekler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 176 71,6 

Erkek 70 28,4 

Yaş 
18-20 119 48,4 

21 ve üzeri 127 51,6 

Fakülte 
Siyasal Bilgiler 29 11,8 

İşletme 98 39,8 
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Demografik faktörler göz önüne alındığında, katılımcıların % 71,6’sının kadın, % 28,4’ünün erkek olduğu 
görülmüştür. Katılımcılar yaşları bakımından ayrıma tabii tutulduğunda  % 48,4’ünün 18-20 yaş aralığında 
olduğu, % 51,6’sının 21 yaş ve üzeri olduğu anlaşılmıştır. Katılımcıların fakültelere göre dağılımı ise %11,8’i 
siyasal bilgiler fakültesi, %38,9’u işletme fakültesi, %14,2’si mühendislik fakültesi, %17,5’i fen-edebiyat 
fakültesi, %8,2’si eğitim fakiltesi ve %8,5’i tıp fakültesi şeklindedir. 

4.2. Gençlik Liderlik Özellikleri ve Beş Faktör Kişilik Özelliklerine Ait Ortalama, Standart 
Sapma ve Güvenilirlik değerleri 

Tablo 2: Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçek Ortalama 
Standart 
Sapma 

Ortalamanın 
Standart Hatası 

Cronbach’s 
Alpha 

Madde 
Sayısı 

Beş Faktör Kişilik 
Özellikleri (Genel) 

3,55 ,474 ,030 ,59 10 

Gençlik Liderlik Özellikleri 
(Genel) 

4,06 ,445 ,029 ,90 40 

 

Beş faktör kişilik özellikleri genel ortalaması 3,55 ve gençlik liderlik özellikleri genel ortalaması 4,06 
bulunmuştur. Gençlik liderlik özellikleri ölçeği güvenilirlik katsayısı 0,90 ile yüksek düzeyde tutarlılık 
göstermektedir. Beş faktör kişilik özellikleri ölçeği güvenilirlik katsayısı ise 0,59 çıkmıştır ve beklenen 
sınırların altındadır. Ancak, bu çalışmada olduğu gibi ölçeğin geliştirildiği çalışmada (Gosling, Rentfrow ve 
Swann, 2003) ve ölçeğin kullanıldığı diğer uluslararası çalışmalarda da (örn., Jonason ve Webster, 
2010:423) sonuçlar düşük çıkmıştır. 

4.3. Korelasyon Analizi 

Tablo 3.1: Gençlik Liderlik Özellikleri ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Alt Boyutları Korelasyon Analizi 

 
Beş 

Faktör(Genel) 

Deneyime 

Açıklık 
Uyumluluk Nevrotiklik Sorumluluk 

Dışa 

Dönüklük 

Gençlik Liderlik 

Özellikleri 

(Genel) 

,422** ,232** ,233** ,190** ,381** ,257** 

*  p < 0,05 

** p < 0,01 

Analiz sonuçlarına göre, gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasında istatistiki açıdan 
anlamlı pozitif yönlü ve orta kuvvette (p< 0,01, r=0,42) bir ilişki vardır.  Gençlik liderlik özellikleri ile beş 
faktör kişilik özelliklerinin alt boyutları arasında da istatistiki açıdan anlamlı pozitif  yönlü “sorumluluk” 
boyutuyla orta kuvvetli, diğer alt boyutlar ile zayıf kuvvetli (P < 0,01, r=0,232; P < 0,01, r=0,233; P < 0,01, 
r=0,190; P < 0,01, r=0,381; P < 0,01, r=0,257) bir ilişki vardır. 

 

 

 

 

Mühendislik 35 14,2 

Fen-Edebiyat 43 17,5 

Eğitim 20 8,2 

Tıp 21 8,5 
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Tablo 3.2: Beş Faktör Kişilik Özellikleri ile Gençlik Liderlik Özellikleri Alt Boyutları Korelasyon Analizi 

 

Mücadele 

İsteği ve Hedef 

Koyma 

İletişim 

Kurabilmek 

Grup 

Becerileri 

Güven 

Duyma ve 

Güvenilir 

Olma 

Problem 

Çözme 

Becerileri 

Sorumluluk 

(Gençlik) 

Karar 

Verme 

Becerileri 

Beş 

Faktör 

Kişilik 

Özellikleri 

(Genel) 

,419** ,335** ,336** ,198** ,265** ,257** ,324** 

*  p < 0,05 

** p < 0,01 

Ayrıca, beş faktör kişilik özellikleri ile gençlik liderlik özelliklerinin alt boyutları arasında istatistiki açıdan 
anlamlı, pozitif yönlü, “güven duyma ve güvenilir olma”, “problem çözme becerileri” ve “sorumluluk” 
boyutlarıyla zayıf kuvvetli, diğer boyutları ile orta kuvvetli (P < 0,01, r=0,419; P < 0,01, r=0,335; P < 0,01, 
r=0,336; P < 0,01, r=0,198; P < 0,01, r=0,265; P < 0,01, r=0,257; P < 0,01, r=0,324) bir ilişki vardır. 

Tablo 3.3: Gençlik Liderlik Özellikleri ile Beş Faktör Kişilik Özellikleri Alt Boyutlar Korelasyon Analizi 

 

Mücadele 

İsteği ve Hedef 

Koyma 

İletişim 

Kurabilm

ek 

Grup 

Becerileri 

Güven 

Duyma ve 

Güvenilir 

Olma 

Problem 

Çözme 

Beceriler

i 

Sorumluluk(

Gençlik) 

Karar 

Verme 

Becerileri 

Deneyime 

Açıklık 
,142* ,248** ,215** ,074 ,242** ,021 ,266** 

Uyumluluk ,230** ,079 ,197** ,037 ,161* ,231** ,152* 

Nevrotiklik ,386** ,065 ,181** ,037 ,013 ,148* ,100 

Sorumluluk ,473** ,076 ,217** ,236** ,251** ,334** ,329** 

Dışa Dönüklük ,074 ,515** ,222** ,136* ,154* ,064 ,155* 

*  p < 0,05 

** p < 0,01 

Gençlik liderlik özellikleri ölçeğinin alt boyutları ile beş faktör kişilik özellikleri ölçeğinin alt boyutları 
arasındaki ilişki incelendiğinde ise, “Deneyime açıklık” boyutu ile “güven duyma ve güvenilir olma” boyutu 
ve “sorumluluk(gençlik)” boyutları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki yoktur. Gençlik liderlik 
özellikleri ölçeğinin diğer alt boyutları arasında istatistiki açıdan anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf kuvvette bir 
ilişki vardır. “Uyumluluk” boyutu ile “iletişim kurabilmek” boyutu ve “güven duyma ve güvenilir olma” 
boyutu arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki yoktur. Diğer gençlik liderlik özellikleri ölçeği alt boyutları 
ile istatistiki açıdan anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf kuvvette bir ilişki vardır. “Nevrotiklik” boyutu ile 
“mücadele isteği ve hedef koyma” boyutu ve “grup becerileri” boyutu arasında istatistiki açıdan anlamlı, 
pozitif yönlü ve zayıf bir ilişki vardır. Diğer gençlik liderlik özellikleri ölçeği alt boyutlarıyla istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişki yoktur. “Sorumluluk” boyutu ile “iletişim kurabilmek” boyutu arasında istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişki yoktur. Gençlik liderlik özellikleri ölçeğinin diğer alt boyutlarıyla arasında  istatistiki açıdan 
anlamlı, pozitif yönlü, “grup becerileri”, “güven duyma ve güvenilir olma” ve “problem çözme becerileri” 
ile orta kuvvetli, diğer alt boyutlarla zayıf kuvvetli bir ilişki vardır. Son olarak “dışa dönüklük” boyutu ile 
“mücadele isteği ve hedef koyma” boyutu ve “sorumluluk(gençlik)” boyutu arasında istatistiki açıdan 
anlamlı bir ilişki yoktur. “İletişim kurabilmek” boyutu ile istatistiki açıdan anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek 
kuvvette bir ilişki, diğer gençlik liderlik özellikleri ölçeği alt boyutlarıyla ise istatistiki açıdan anlamlı, pozitif 
yönlü ve zayıf kuvvette bir ilişki vardır. 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

469 
 

5. SONUÇ 

Bu çalışma gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasında olası bir ilişkiyi tespit etmek 
amacıyla bir kamu üniversitesinde 250 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Çalışmadan toplanan anketlerin 4 
tanesi eksiklikleri sebebiyle çalışma dışı bırakılmıştır. Çalışmada katılımcıların % 71,6’sının 
kadın, %28,4’ünün erkek olduğu tepit edilmiştir. Ayrıca çalışmaya katılan bireylerin en çok % 39,8 ile 
işletme fakültesi öğrencileri olduğu da edinilen bilgiler arasındadır. Yaş dağılımına bakıldığında oldukça 
dengeli bir dağılım görülmekte, 18-20 yaş arası bireylerle 21 yaş ve üzeri bireylerin neredeyse eşit oranda 
yer aldığı anlaşılmaktadır. Gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin tespiti 
için yapılan analizler sonucunda aralarında istatistiki açıdan anlamlı, pozitif yönlü ve zayıf kuvvette (p< 
0,01, r=0,42) bir ilişkiye raslanmıştır. Bu durum sonucunda H0 hipotezi red edilmiştir. Ayrıca yapılan 
analizler sonucunda araştırma soruları için şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

Gençlik liderlik özellikleri ile beş faktör kişilik özelliklerini oluşturan alt boyutlar arasında da istatistiki 
açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

Gençlik liderlik özelliklerini oluşturan alt boyutlar ile beş faktör kişilik özellikleri arasında da istatistiki 
açıdan anlamlı bir ilişki vardır. 

Gençlik liderlik özelliklerini oluşturan alt boyutlar ile beş faktör kişilik özelliklerini oluşturan alt boyutlar 
arasında da istatistiki açıdan hem anlamlı hem de anlamlı olmayan ilişkiler söz konusudur. 

6. ÖNERİLER 

• Çalışma sırasında literatürde gençlik liderlik özellikleri üzerine çalışmalara az sayıda rastlanmıştır. 
Ayrıca beş faktör kişilik özellikleri ile arasındaki ilişkinin tespitine yönelik bir çalışmaya 
raslanamamıştır. Durum göz önüne alındığında çalışmanın literatüre katkı sağlayabileceği 
umulmaktadır. Bu sebeple sonraki çalışmalar için şunlar tavsiye edilmektedir; 

• Daha geniş örneklemler aracılığıyla konunun derinlemesine incelenmesi sonuçların daha net ortaya 
konulabilmesi adına faydalı olacaktır. 

• Bu çalışma üniversite lisans öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer eğitim düzeylerinde 
çalışmanın tekrar gerçekleştirilmesi literatüre katkı konusunda faydalı olacaktır. 

• Çalışmada örnekleme yöntemi olarak kolayda örnekleme kullanılmıştır. Diğer örnekleme 
yöntemlerinin kullanılması çalışmanın genellenebilirliği açısından fayda sağlayabilir niteliktedir. 

• Gençlik liderlik özelliklerinin diğer kişilik özellikleri ve kişilik türleri ile ilişkisinin ortaya konması adına 
yapılabilecek çalışmalar da kanaatimizce literatüre katkı sağlayabilir. 
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Özet: Hayvan refahı, hem hayvansal gıda üreticileri hem de tüketiciler açısından giderek artan bir öneme sahiptir. Son 
yıllarda hayvansal gıdalarda beklentileri karşılamak amacıyla da refah iyileştirici çalışmalar yürütülmektedir. Hayvan 
refahının gerçekleştirilmesi hayvanın ihtiyaçlarının psikolojik ve fizyolojik olarak karşılanması ve iyileştirilmesi ile 
mümkün olacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla hem ulusal hem de uluslararası düzeyde mevzuat çalışmaları 
son dönemde hız kazanmıştır.Mevzuat çalışmalarının, doğru refah politikaları çerçevesinde saptanması ve 
uygulanabilirliğinin mümkün kılınması ile birlikte hayvansal üretimde önemli bir yol kat edilmiş olacaktır. Hayvan 
refahı politikalarının belirlenmesi sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut hayvansal üretim sistemlerinin 
toplumsal ve çevresel etkileri ile bu etkilere getirilen eleştiriler önemli birer tetikleyici unsur olmuştur. Diğer taraftan, 
Avrupa Birliği’nde, çeşitli sosyal gruplar ve politika koyucular sayesinde bilinçlenmenin artmasıyla birlikte hayvan 
refahı ile ilgili politik çalışmalar yoğunlaşmaya başlamıştır. Türkiye’de de küresel refah iyileştirici politikaları takiben, 
AB uyum mevzuatı kapsamında ve küresel ticaret ağında rekabet edilebilir üretim sistemleri içerisinde refah iyileştirici 
çalışmalar yer almış; ancak henüz istenilen başarıya ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın üç temel amacı bulunmaktadır. 
Birinci olarak, hayvan refahı kavramını geçmişten günümüze tarihsel perspektifte incelemektir. İkinci olarak, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nde uygulanan politikaları incelemek, üçüncü olarak, Türkiye’de hayvan refahına 
yönelik  politikaların belirlenmesi ve genel olarak değerlendirilmesidir.   
 
Anahtar Kelimeler: Hayvan Refahı, Küresel Perspektif, Brambell Raporu, Türkiye 

1. GİRİŞ 

Hayvancılık faaliyeti, hayvanların evcilleştirilmeye başlandığı neolitik çağdan itibaren insanların hayatında 
büyük bir öneme sahiptir. Hayvancılık, uygarlık tarihiyle sürekli karşılıklı etkileşimde olmuş ve insanların 
geçirdiği farklı ekonomik dönemler etkisi altında büyük değişimlere uğramıştır. 1950’li yıllarda yeşil 
devrimin başlaması ve hayvanlara uygulanan kötü muameleler hayvancılık algısının değişmesine neden 
olmuştur. Hayvanlarda refahın ilgi konusu olmasıyla birlikte hem ülkeler stratejik çalışmalar yapmaya 
başlamış hem de bilimsel araştırmalarda artış sağlanmıştır. 

1964’te İngilizlerin bir komite oluşturarak çıkardığı “Brambell Raporu”, hayvanlarda refahı psikolojik ve 
fizyolojik iyi olma olarak tanımlamış ve refahın önemini vurgulamıştır. Refah, Brambell Raporu ile formel 
bir bilim olarak görülmeye başlanırken refahın ölçülmesi de bir diğer tartışmaya açık konu olmuştur. 
Hayvanlarda refah göstergeleri konusunda hem kuruluşlar hem de bilim adamları tarafından farklı 
yaklaşımlar getirilmiştir. Günümüzde World Organisation of Animal Health (OIE)’nin refah tanımı, 
uluslararası kabul görülen refah göstergeleri olmuştur (OIE, 2012). 

Literatür incelendiğinde, hayvanlarda refahın fizyolojik boyutuna yönelik son dönemde birçok çalışmaya 
rastlanırken (Barnett and Hemsworth, 1990; Broom and Johnson, 1993; Grandin, 1997; Roche ve ark., 
2009; Koutsouli ve ark., 2017), hayvan refahı politikaları ve bölgesel uygulamalar ile ilgili kısıtlı sayıda 
çalışmaya rastlanmaktadır (Grethe, 2007, Metz ve ark., 2015; Dalmau, 2016, Vogel, 2017). Bu çalışmanın 
amacı, hayvan refahını kavramsal olarak incelemek, uygulanan hayvan refahı politikalarını, küresel 
gelişmeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ndeki politikaları değerlendirmek, Türkiye 
açısından önerilerde bulunmaktır. Bu kapsamda çalışmanın amaçları dört ana başlıkta detaylandırılabilir; 

• Hayvan refahı kavramını ve tarihsel perspektifteki değişimlerini incelemek, 

• Küresel ekonomi (gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde) perspektifinde hayvan refahı 
politikalarını incelemek, 

• Amerika ve Avrupa Birliği’nde uygulanan politikaları incelemek, 
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• Türkiye’deki hayvan refahı politikalarını incelemek ve genel olarak değerlendirmektir.  

2. HAYVAN REFAHI KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Hayvancılık sektöründe, son 200 yıl içerisinde köklü değişiklikler gerçekleşmiş; son 50 yıl içerisinde hayvan 
refahı bir çok ülkenin tartışma konusu olmuştur (Appleby ve ark.,  Hayvancılıkta entansifleşme yönündeki 
gelişmeler, hayvan yetiştiriciliğinde yeni uygulamaları başlatmıştır. Yeni üretim teknikleriyle, verim 
yükseltilirken, hayvanlar kötü koşullara maruz kalmıştır. Hayvanların acı çekmesi ve ihtiyaçlarının 
karşılanamamasına neden olan bu yöntemlerden dolayı ‘’hayvan hakları’’ gündeme gelmiştir.  ‘’Hayvan 
hakları’’, çiftlik hayvanlarının mevcut kötü koşullarının iyileştirilmesi adına ortaya atılmış ve canlı hayvan 
kesimine dikkat çekmiştir. Hayvan refahı mevzuatta ilk olarak ‘’Hayvan Hakları’’ kavramı içerisinde ele 
alınmıştır. 

Hayvan refahı kavramı, ilk kez Jeremy Bentham’ın 1789’da yayınladığı “Ahlaki Yaşamın İlkelerine Giriş”  
kitabında gündeme gelmiştir. Hayvan refahına bilimsel yaklaşım ve ekonomik yansımalarının gündeme 
gelmesi ise 1960’ların ortalarında başlamıştır. 1960 ve 1970’lı yıllarda refah, fizyolojik stresle 
bağdaştırılmıştır (Hewson., 2004). 1980 ve 1990’lı yıllarda hayvanların duyguları da refah göstergesi olarak 
kabul edilmeye başlanmış ve hayvan refahının kapsamı genişletilerek günümüzdeki modern halini almıştır. 

Yasal dayanaklarda 1957’de Roma Antlaşması’nda kullanılmış olan, anlam olarak zenginlik ve mutluluğu 
anlatan “welfare” kelimesi, hayvan refahını ifade etmektedir.  ‘’Well-being ’’ ifadesi ise, bazı kaynaklarda 
refahın yerine kullanılmakta olup,  ‘’mevcut koşullardan memnun olma hali’’ olarak kabul edilir. Bu iki 
terim arasında farklılıklar olmasına rağmen, eşdeğer de kullanılabilmektedirler (Fraser, 1998). 

Brambell’in hayvan refahı konusunda yazılmış raporunun 1964’te İngiliz Hükümeti tarafından 
yayınlanmasıyla, hayvan refahı artık formel bir disiplin olarak algılanmaya başlamıştır (Brambell Report, 
1964), daha sonra bu hareket tüm dünyaya yayılmıştır (Şentürk, 2006). Rutz Harrison, 1964’te 
‘Makineleşmiş Hayvanlar’ adıyla yayınladığı kitapta da çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi sürecinde, 
ekonomik etkinliği sağlayabilmek için geliştirilen yeni üretim sistemlerini eleştirmiştir. Bu kitabın 
yayınlanmasının ardından, İngiltere’de Brambell öncülüğünde Hayvan Refahı Komitesi kurulmuş ve refah 
kavramı: “yatmak, kalkmak, etrafına dönmek, germek ve tımar’’ olmak üzere 5 hürriyet alanı şeklinde 
belirlenmiştir. Webster (1994)’e göre  belirlemiş olan beş hürriyete mutlak olarak ulaşmak mümkün 
değildir, ancak mevcut karmaşık ve zor durumu daha iyi yapmak için bir girişimdir.    

Literatür incelendiğinde yakın geçmişe kadar hayvan refahı konusundaki en büyük belirsizlik, refah 
kavramının kapsayıcılığının tam olarak belirlenip herkes tarafından kabul gören homojen bir tanımın 
yapılamamasıdır.  Bu durum, hayvanlara yönelik farklı tutumların varlığı, aynı zamanda refahın 
değerlendirilmesinde farklı metotların kullanılmasından da kaynaklanmaktadır (Weber ve Zarate, 2005). 
Refah kavramı, ülkenin gelişmişlik düzeyine, gelir seviyesine, dini inanç ve etik değerlerine göre kültürel 
farklılıklar göstermektedir. Hayvan refahı kavramıyla ilgili yapılan ilk tanımlar hayvanların bireysel olarak 
doğaya uyum sağlayabilirliği olarak görülürken, en geniş ve kabul gören tanımıyla: “hayvanların doğanın 
üstesinden gelebilecek duygusal ve fiziksel sağlığa sahip olması’’ olarak açıklanmıştır (Wood-Gush, 1983).  
Bu tanıma göre hayvan refahının psikolojik ve fizyolojik sağlıklı olmak üzere iki temel bileşeni 
bulunmaktadır. Hayvanın hak ettiği yaşam kalitesine ulaşabilmesi için bu iki bileşenin birlikte ele alınması 
gerekmektedir. Refah kavramının evrimleşmesini sağlayan bir diğer önemli gelişme de etolojistlerin ve 
psikolojistlerin hayvanların güdülenme sistemleri üzerindeki araştırmalarıdır. 

Günümüzde ise, OIE (World Organisation of Animal Health)’ye göre hayvan refahı, ‘’bir hayvanın yaşadığı 
koşullarla nasıl başa çıktığı” anlamına gelmektedir. Böylece uluslararası olarak kabul görmüş refah 
kavramı, “aç ve susuz kalmama ve iyi beslenme, korkudan ve stresten uzak kalma, fiziksel ve ısısal 
rahatsızlıktan uzak kalma; ağrı, yaralanma ve hastalık durumlarından uzak kalma ve normal davranış 
modellerini gösterebilme hürriyeti” olarak tanımlanmıştır (OIE, 2017). Bu beş hürriyet alanı, Avrupa’da 
Amsterdam Kanunları ile hayvanların hisli/duyarlı varlıklar olarak kabul görmesiyle yakından ilgilidir 
(Milliman ve ark., 2004). OIE tanımına göre refah ölçütleri, hayvanın sağlığını ölçemez ancak uluslararası 
ticarette önemli bir rol oynar; çünkü dünyanın ticaret ülkeleri tarafından belirlenmiş tek bilimsel tabanlı 
standartlardır (OIE, 2012). 
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3. HAYVAN REFAHINDA YASAL MEVZUAT VE ORGANİZASYONLAR 

Hayvan refahı, 19.yy’da dünyanın farklı yerlerinde ele alınan bir tartışma konusu olmuştur. 1822’de ilk kez 
İngiltere’nin ‘Sığırları Zalimlikten ve Yanlış Muamelelerden Koruma Yasası’’ içerisinde yer almıştır. 
İngiltere’de yaklaşık bir asır sonra 1911 yılında ilk ‘Genel Hayvan Hakları Yasası’nı yürürlüğe girdi. Konuya 
getirilen yaklaşımlar doğrultusunda, hem hayvan haklarını korumak hem de hayvan refahını iyileştirmek 
amacıyla toplumsal örgütlenmeler oluşmaya başlamıştır. Dünyada iİlk hayvan refahı organizasyonu SPCA 
(the Society for the Prevention of Cruelty to Animals), 1824 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler’de 
1866 yılında kurulan ASPCA (American Society for  the Prevention of Cruelty to Animals) da ulusal hayvan 
refahını iyileştirmek adına faaliyete geçmiştir. Bu kuruluşların direktifleriyle birlikte hayvan refahı 
mevzuatlarda yerini almaya başlamıştır. Refah hakkında en kapsamlı yasalar ise, Avrupa Birliği tarafından 
hazırlanmıştır. Hayvan refahı konusunda, ilk yasal dayanak, 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’dır. 
Roma Antlaşması ile hayvanların yaşam hakları koruma altına alınmıştır. Hayvan refahı kavramı, modern 
hukuk kuralları içerisinde ise, ilk defa 1970’lerde yer almaya başlamıştır.  1972 yılında Hayvanları Koruma 
Yasası çıkarılmış, 1974 yılında hayvan kesimine, 1976 yılında çiftlik hayvanlarının beslenmesine yönelik 
yönerge kabul edilmiştir. Hayvan hakları ve refahı konusundaki  en önemli beyanname ise,  Unesco 
Merkezi’nde 1978’de ilan edilen “Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi’’ olmuştur (Antalyalı, 2007). 
Beyannamede çiftlik hayvanlarının barındırılma, nakil ve bakımları acı çektirilmeden ve korkutmadan 
yapılması yer almıştır. Bu bildiri 1989 yılında Hayvan Hakları Birliği tarafından düzenlenerek, 1990’da 
tekrar yürürlüğe girmiştir. 1996 yılında Avrupa ülkeleri “Taşıma Sırasında Hayvanların Refahı’’ antlaşmasını 
imzalamış, 1997 yılında “Hayvanları Koruma ve Refahı’’ protokolünü gerçekleştirmiştir. Protokolde çiftlik 
hayvanlarıyla ilgili olarak yetiştirme koşulları, nakil işlemleri ve kesim işlemlerine ilişkin hükümler yer 
almıştır. Bu protokolde, hayvanlar ilk kez “duygulu/hisli varlıklar ‘’ olarak kabul edilmiştir.  Bütün bu yasal 
gelişmeler, hayvanların yaşam kalitesini iyileştirip, istenilen refah seviyesine ulaşmak adına gerekli 
kriterlerin belirlenmesinde büyük rol oynamışlardır. 

4. KÜRESEL PERSPEKTİFTE HAYVAN REFAHI 

Hayvancılık faaliyetinde refah algısının benimsenmesi, hayvansal ürünlerde önemli bir dönüm noktasıdır. 
Bunun nedeni ise, çiftlik hayvanlarının diğer hayvanlara (pet ve laboratuvar) göre sayıca üstünlüğe sahip 
olması ve hayvansal ürünlerin kalitesinin refah ile yakından ilgili olmasıdır (Sağmanlıgil ve ark., 2011 ). 
Günümüzde hayvanların refahı göz ardı edilerek üretilen hayvansal ürünler, uluslararası ticarette 
serbestçe alınıp satılamamaktadır. 21. Yy ’da hayvanların rolü ve onları koruma algısı, toplumla ilgili diğer 
hedefler olan gıda güvenliği, gıda güvencesi ve çevresel sürdürülebilirlikle tamamlayıcı olarak ilan 
edilmiştir (Gavinelli ve Lakestani, 2010).  Modern üretim sürecinden kaynaklanan ve gıda güvenliğini 
olumsuz etkileyen faktörlerin üstesinden gelmek için daha iyi refah koşullarının sağlanması gerekmektedir 
(Sağmanlıgil ve ark., 2011). Hayvan refahının iyileştirilmesiyle, gıda güvenliğinde karşılaşılan riskler de 
minimize edilebilmektedir. Çünkü refah iyileştirici çalışmalarla stres faktörü düşük seviyede kalmaktadır. 
Böylelikle hayvanlara karşı korunmasını sağlayan bağışıkları sistemleri de risklere karşı daha güçlü 
olmaktadır.  

Dünya’da ilk defa Avrupa’da ve İngilizce’nin hâkim olduğu bölgelerde tartışma konusu olan refah, 
günümüzde gelişmekte olan ülkelerin de üretim hedefleri arasında yer almaktadır.  Bu ülkelerde, hayvan 
refahını iyileştirmek amacı taşıyan ekonomik teşvik programlarıyla, hastalık kontrol programlarının iyi 
yürütülmesi ve uluslararası şirketler tarafından refah standartlarını küresel bazda uygulama stratejileri 
benimsenmiştir. Ayrıca az gelişmiş ülkelerde uygulanan teknik yardım programları, araştırma ve eğitim 
faaliyetleri,  refah iyileştirme sürecinde önemli araçlar olmuşlardır (Fraser, 2008).  

Gelişmekte olan ülkelerde son yarım yüzyılda geleneksel hayvancılık sistemlerinin yanında yeni üretim 
sistemlerinin de rol almaya başlaması, hayvansal üretimde büyük bir artışa neden olmuştur (Fraser, 2008).  
Gelişmekte olan ülkeler, yeni üretim teknikleriyle ekonomik etkinliklerini sağlamaya yönelik çalışmalarıyla, 
hayvansal üretimdeki verimliliklerini arttırmışlardır. Gelişmekte olan ülkelerdeki hayvansal üretimdeki 
artış, hayvansal devrimi oluşturacak kadar derin olmuştur . 
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20.yy başlangıcında gelişmekte olan ülkeler hayvansal ürünlerin sadece çeyreğini üretirken; 2000 yılı 
verileri, dünya talebinin büyük bir bölümünü bu ülkelerin karşıladığını göstermektedir. Hayvansal 
ürünlerin üretimindeki bu ivme, hayvan refahına dikkat çekerek bunu sadece zengin ulusların endişe 
konusu olmaktan çıkarıp küresel düzeyde bir sorun haline getirmiştir (Boyvel ve ark., 2005). 

Gelişmiş ülkeler incelendiğinde, hayvansal ürünlerdeki artışın üretim metotlarının değişmesine bağlı 
olduğu dikkati çekmektedir. Yeni üretim yöntem ve teknolojileriyle üreticiler tarafından artık gıda 
güvencesi sağlanmış, hayvansal ürünlerde “güvenli gıda’’ kavramı benimsenmiş ve gıda güvenliğini 
sağlamak adına bir çok kriter oluşturulmuştur. FAO gıda güvencesini; “bütün insanların her zaman aktif ve 
sağlıklı yaşamı için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, 
sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” olarak 
tanımlamıştır (Uzmay ve Koç, 2015; Food and Agriculture Organization of the United Nations [FAO], 2001). 
Gelişmiş ülkelerde, üreticilerin güvenli gıda üretme isteklerinde Avrupa Birliği gıda mevzuatları önemli rol 
oynamıştır (Uzmay ve Koç, 2015). Ayrıca üreticilerin güvenli gıda üretme isteklerinin temelinde ise 
tüketicilerin değişen talepleri en önemli unsur olmuştur. Ekonomik kalkınma ve gelişmenin paralelinde 
özellikle kaliteli hayvansal protein talebi artmıştır. Yapılan ampirik çalışmalara göre tüketicilerin hayvan 
refahı konusunda bilgi düzeylerinin arttığı ve beklentileri doğrusunda ödeme istekliliklerinin arttığına 
dikkati çekmektedir (Napolitano ve ark., 2010).  Bu durum, hayvan refahının bir kalite ölçütü haline 
geldiğinin bir göstergesidir. Sanayileşmiş bu ülkeler de yeni üretim teknikleriyle birlikte hayvan refahını 
iyileştirmek için bir dizi düzenleyici reform başlatmışlardır (Fraser, 2008). Yapılan araştırmalar gelişmiş 
ülkelerin; güçlü denetim yapısı, hayvan bakıcıları eğitim programları ve kurumsal sosyal sorumluluk 
programları aracılığıyla refah iyileştirme çalışmalarını sürdürdüğünü göstermektedir (Fraser, 2006). Bu 
doğrultudaki düzenleyici reformlar, ekonomik politikalar ve uluslararası standartlar küresel ölçekte refahı 
iyileştirmede büyük önem taşımaktadır. 

4.1. Amerika Birleşik Devletleri’nde Hayvan Refahının Yasal Dayanakları ve Uygulamaları 

1964’te “Brambell Raporu” yayınlandığında, ABD’de hayvan refahı hakkında toplumsal bilinç ve refah 
endişeleri oldukça azdır. Brambell Raporu’nun yayınlamasından itibaren küresel ölçekte hayvansal üretim 
iki katına çıkmasına rağmen, Amerika’da çiftlik hayvanlarının üretim miktarı sabit kalmıştır. Amerika’da 
hayvancılık stratejileri daha çok ekonomik verimliliği arttırmak amacıyla belirlenmiştir. Verimliliği 
arttırmak, ihraç pazarlarını ele geçirmek için üretim faktörlerine baskı uygulanmıştır (Appleby, 2005). 
Ayrıca Amerika’da hayvan hakları ve refahı daha çok yaban hayatı koruma ve evcil hayvanlar üzerinde 
yoğunlaşmış; çiftlik hayvanlarında refah iyileştirme çalışmaları ve bilinçliliğin artması, Avrupa’ya göre daha 
yavaş meydana gelmiştir. 

Brambell Raporu yayınlandığı dönemde, Amerika’da çiftlik hayvanlarını tehlikelerden korumak amacıyla 2 
yerel yasa vardır. Birincisi, 1873’te hayvanların taşınmasından kesilmesine kadar bütün evreleri kapsayan 
“28 Saat Yasası” dır. Bu yasa hayvanların devletlerarası taşınmasında, 28 saatten sonra en az 5 ardışık saat 
su, yem ve dinleme koşullarının sağlanması kriterlerini içermektedir. İkinci yasa olan; “İnsani Yöntemlerle 
Kesim Yasası” ,  hayvanların kesim sürecinde acı çekmesinin önlenmesi amacıyla 1958’de yürürlüğe 
girmiştir (Mench, 2008). Günümüzde Amerika’nın refah iyileştirme stratejileri incelendiğinde, Brambell 
Komitesi Raporu rotasında belirlenen iki önemli federal çiftlik hayvanları kanunu vardır. Birincisi “Gıda 
Güvenliği Koruma Yasası’’ olup çiftlik hayvanlarının tedavi süreci hakkında hükümler içermektedir. İkinci 
olarak da “Hayvanları Satın Alma Yasası’’, hayvan refahında belirlenen standartlara uyma amacıyla 
programlar düzenlemektedir. 

Hayvan refahına ilginin artmasında, mevcut hayvansal üretim sistemlerinin toplumsal ve çevresel etkileri 
önemli rol oynamıştır. ABD’de son yıllarda özellikle süt sığırcılığı faaliyetleri ile ilgili el altından yayınlanan 
videolar, toplumun dikkatini hayvanların zayıf refah koşullarına çekmeyi başarmıştır (Barrett ve Bergquist, 
2013). Zayıf refah koşullarının hayvancılık uygulamalarında ne kadar yaygın olduğuna bakılmaksızın, 
videolar bir dizi değişikliklere yol açmıştır. Hayvansal ürün endüstrileri bazında yapılan çalışmalar 2 farklı 
şekilde gerçekleşmiştir. Birinci olarak, yasama ve halk oylaması kullanılmıştır. İkinci olarak, perakendeciler 
hayvansal ürün tedarikçilerinden standartlara ve refah uygulamalarına uygulamalarına uymaları 
istenmesidir (Wolf, 2015; Mench, 2003). ABD’de son dönemlerde hayvan refahına ilişkin bir diğer önemli 
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gelişme, gıda hizmeti veren kuruşların (pazar payı yüksek olan fast food ve gıda tedarik zincirleri) üretim 
politikalarında “insana yakışır şekilde yetiştirilmiş” ürünleri kullanmalarına ilişkin düzenlemelerdir 
(MAWP, 2001). Üretim politikalarındaki bu değişimler, tüketicilerin hayvan refahı endişelerinin kritik 
önem taşıdığını göstermiştir (Wolf, 2015).   

Amerika’da Hayvan hukuku konusunda akademik ilginin artması, devlet ve yerel girişimlerin hayvan refahı 
ve hayvanların korunması konularında çalışmalar yapmasında etkili olmuştur. Devlet politikaları 
incelendiğinde önceki dönemde eyaletler kendi standartlarını belirleme yetkisine sahipken,  1996’da New 
Jersey’e Amerika’da çiftlik hayvan refahı standartlarını çıkaracak eyalet olma yetkisini taşıdığı dikkati 
çekmektedir. New Jersey Tarım Bölümü, günümüzde hayvanların yetiştirilmesi, bakımı, tedavi yöntemleri, 
pazarlama ve satış aşamalarında Amerika’nın yasalarını yönetmektedir. Yönetim sürecinde uluslararası 
kuruluşların da koalisyonuyla hazırlanan kılavuzlar, refah iyileştirme çalışmalarına ve akademik kurumlara 
referans olmaktadır (AWFNJ, 2017). 

4.2. Avrupa Birliği’nde Hayvan Refahının Yasal Dayanakları ve Uygulamaları 

2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra kurulan Avrupa Birliği, kuruluş antlaşması olan Roma Antlaşması’nda 
hayvan haklarına değinmiş; ancak refah sadece hayvan hakları içinde yer almıştır. Hayvan refahı, 
Avrupa’da 1960’larda tartışmalı bir odak noktası olmaya başlamıştır (Jacques, 2014).  1964’te yayımlanan 
“Brambell Raporu ” ile Avrupa’daki çiftlik hayvanlarını koruma ve refahı iyileştirme yönetmelikleri arasında 
resmi bir bağ olmamasına rağmen, ilk Avrupa düzenlemeleri rapordan sadece on yıl sonra kabul edilmiştir 
(Veissier ve Ark., 2008). Brambell Raporu, hem sosyal gruplar hem de politika koyucular üzerinde derin 
etkiler yaratmış ve hayvancılıkta bilinçlenme ihtiyacını arttırmıştır. Brambell Raporu’nun öncülük ettiği bir 
dizi çalışma ile birlikte hayvan refahı Avrupa Birliği’nde etik değerlerin bir parçası olmuş ve toplumsal bir 
endişe olarak görülmeye başlanmıştır.  

1970’li yıllarda hayvanlar duyarlı/ hisli varlıklar olarak  görülmeye başlanmış ve mental ve fiziksel olarak 
acı çekme kapasiteleri konusunda bilinçlilik artmıştır (Veissier ve Ark., 2008). Avrupa’da çiftlik hayvanları 
koruma amaçlı ilk yasa girişimi the European Convention for the Protection of Animals kept for Farming 
Purposes (ECPAFP) tarafından Avrupa sözleşmesi ile yapılmıştır. 1976’da  Strazburg’da imzalanan bu 
antlaşma 1978’de yürürlüğe girmiştir (Appleby ve Ark., 2008). Ayrıca 1978’ de Avrupa Birliği, bütün 
hayvanların eşit haklarla doğduğu ve saygı görme hakkına sahip olduğunu ortaya koyan Hayvan Hakları 
Evrensel Bildirisi’ni de ilan edilerek refah konusunda büyük bir gelişme kat etmiştir  (Antalyalı, 2007).  

1980’lere baktığımızda Avrupa Birliği’nin çiftlik hayvanlarını korumak için bir dizi yönergeyi benimsediği 
görülmektedir. Bu yönergeler, hayvancılık sektöründe Avrupa’da yasaların çeşitlenmesini sağlamıştır 
(Veissier ve Ark., 2008). 1968 yılında 65 no’lu Hayvanların Uluslararası Taşıma Sırasında Korunmasına 
İlişkin Avrupa Sözleşmesi, 1976 yılında 87 no’lu Yetiştirme Amaçlarıyla Muhafaza Edilen Hayvanların 
Korunması Hakkında Avrupa Sözleşmesi, 1979 yılında 102 nolu Kesim Sırasında Hayvanların Korunmasına 
Dair Avrupa Sözleşmesi doğrudan çiftlik hayvanlarının refahını iyileştirmek amacıyla imzalanan 
anlaşmaların başında gelmektedir (ABB, 2011). 

Hayvan haklarını koruma ve refahı iyileştirme amaçlarına yönelik yasalar, öncelikli olarak her ülkenin kendi 
mevzuatında yer almaktadır. Bu ulusal geçerliliği olan yasaların yanında hayvanların ihtiyaç duyduğu 
gereksinimler minimum seviyede standartlaştırılıp, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından 
uluslararası yürürlüğe girmiştir (Veisser ve ark., 2008). AB mevzuatı, çiftlik hayvanlarının refahı için asgari 
standartları belirlerken, ulusal hükümetler, temel AB düzenlemeleri ile uyumlu olduğu sürece daha sert 
kurallar benimseyebilmektedirler. 20 Temmuz 1988’ de Avrupa Konsey Direktifi ile Avrupa’da hayvan 
refahını korumaya yönelik asgari standartlar belirlenmiştir. Bu direktifle birlikte hayvanların etiyolojik ve 
fizyolojik olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimler karşılanarak uygun barınma koşulları altında yaşama 
hakları koruma altına alınmıştır (Antalyalı, 2007). Direktifle birlikte çiftlik hayvanlarının FAO tanımında yer 
alan beş özgürlük çerçevesinde ihtiyaçları standartlaştırılmış ve standartlara uyulmasını denetlemek adına 
belirli makamlar yetkilendirilmiştir. Bütün üye devletler için denetimler sonucunda Veterinerlik 
Komitesine dönemsel rapor sunmak zorunlu hale getirilmiştir (Antalyalı, 2007).    
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Bu süreçte, Avrupa Birliği’nin hayvan refahı konusunda yeni programlar geliştirdiği ve sivil toplum örgütleri 
işbirliği, perakendeciler ve üretici örgütlerin desteği ile birlikte uygulanmaya başladığı dikkat çekmektedir. 
Avrupa Birliği, hayvan refahının iyileştirilmesi için Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü ile yakın işbirliği içerisinde 
çalışarak uluslararası refah standartları geliştirmiştir. Ek olarak, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
ile ortak çalışmalar yürütmekte ve Hayvan Refahı Portalı gibi önemli girişimler gerçekleştirmektedir. Bu 
programlarda organik hayvancılık prosedürlerinin içerisinde de refah dostu üretime teşvik projeleri yer 
almıştır (Veissier ve Ark., 2008). 

Avrupa Birliği’nde hayvanların korunması ve refahı için bir dizi eylem planı hazırlanmıştır. 2006 yılındaki 
eylem planında,  AB Komisyonu hem Avrupa Birliği’nde hem de dünyanın geri kalanında hayvanların 
korunabilmesi ve refah seviyelerinin iyileştirilmesi için alınacak tedbirleri açıklamıştır (CEC, 2006). Bu 
planın ardından, Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketici Koruma Genel Müdürlüğü (the Directorate General 
Health and Consumer Protection of the European Commission), eylem planı ile ilgili gelecekteki stratejilere 
temel oluşturması amacıylaq bağımsız bir değerlendirme istemiştir. Bu nedenle 2010’da AB hayvan refahı 
politikalarının geleceği ile ilgili yasama organları, biyoçeşitlilik, hayvanların ihtiyaçları vb. birçok konu ile 
ilgili önerinin yer aldığı final raporu yayınlanmıştır (DG SANCO, 2010). Ayrıca 2011-2015 yıllarını kapsayan 
yeni bir hayvan refahı eylem planı yayınlanmıştır.  

2009 yılında gerçekleştirilen Küresel Ticaret ve Çiftlik Hayvanları Konferansı,  çiftlik hayvanları ile ilgili 
uluslararası ticaret kurallarının ortaya konması, ticaret anlaşmalarının gerçekleştirilmesinde hayvan 
refahının vurgulanması, hayvan refahı mevzuatlarını uluslararası düzeyde teşvik etmek için, fırsatlar 
sunması gibi birçok nedenle önem taşımaktadır. Bir sonraki kritik gelişme 2010 yılında Brüksel’de 
gerçekleştirilen Hayvan Refahı Eğitimi konulu konferans olmuştur. Konferans, bilim insanları, 
akademisyenler, öğretmenler, veterinerler, uluslararası organizasyonlardan oluşan 5 kıtadan 400 katılımcı 
ile gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta eğitimin hayvanların nasıl tedavi edilmesi gerektiği konusundaki 
önemini vurgulayarak farkındalık yaratmak amaçlanmış, hayvan bakıcılarının hayvanların korunması 
konusunda refahı ile ilgili zorunlulukları garanti altına almalarını sağlamayı hedef edinmiştir. Konferansın 
ana stratejisi, 2012’den 2015’e kadar refah standartlarının geliştirilmesinin yanı sıra bu standartların tüm 
Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanmasını sağlamak olmuştur. Ek olarak, pazarların ve tüketicilerin hayvan 
refahını katma değer olarak tanımalarını sağlayarak Avrupa tarım ürünlerinin rekabet gücünü artırmayı 
hedeflemiştir.  

Söz konusu politikalar doğrultusunda günümüz Avrupa Birliği’nde hayvan refahı,  çiftçilik uygulamalarının 
vazgeçilmez bir parçası olarak görülmekte ve Avrupa Birliği kapsamında, çiftlik hayvanlarının 
barındırılması, beslenmesi, taşınması ve insani koşullarda kesilebilmesi için yılda 70 milyon avro (yaklaşık 
97 milyon dolar) katkı sağlanmaktadır (CEC, 2011). 

Avrupa Birliği’nde hayvan refahı ile ilgili birçok proje gerçekleştirilmiş, bunların arasında “Welfare Quality” 
hayvan refahı üzerine şimdiye kadarki en büyük araştırma projesi olmuştur. Welfare Quality projesi, 
hayvan refahının gıda kalitesi zincirine entegrasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. Proje, toplumsal endişeleri 
ve piyasa talebini karşılamayı, çiftliklerde güvenilir izleme sistemlerini geliştirmeyi ve hayvan refahını 
iyileştirmek için türlere özgü stratejiler geliştirmeyi amaçlamıştır (Blokhuis ve ark., 2010).  

2017’nin ocak ayında gerçekleştirilen Hayvan Refahı Platformu da öncelikli olarak birlik içinde ve dışında 
hayvan refahı ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatının uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflemiştir. Bununla 
birlikte çiftliklerde hayvan refahını geliştirmeye yönelik gönüllülük esasını arttırmak, birlik ürünlerinin 
piyasa değerinin küresel düzeyde değerlendirilebilmesi için refah kriterlerine geliştirmek platformun ana 
hedefleri içerisinde yer almaktadır. Bu platform ile birlikte yetkili makamlar, sivil toplum kuruluşları, bilim 
insanları ve hükümetler arası diyalogu teşvik etmenin önemi vurgulanmış, bu amaçla politikalar 
geliştirilmiştir.  

Avrupa Birliği’nin hayvan refahını koruma amacıyla kullandığı diğer bir araç eğitimdir. “Bir çok çalışma 
bulgusuna göre eğitim öğretim, refah konusunda tutum ve davranışlarda pozitif etkiye sahiptir (Bernues 
ve Ark., 2003, Toma ve Ark., 2012;). Avrupa Birliği’nde genel olarak üreticiler hayvan refahını iyileştiren 
uygulamaların mutlaka bilimsel dayanaklara ve eğitime dayandırılması gerektiğini savunmaktadır. Diğer 
yandan, AB’nde konvensiyonal yetiştiricilik yapan üreticiler hayvan refahı ölçütlerinin henüz yeterince eşit 
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olmadığını, üretim maliyetlerini artırdığını, yatırıma ihtiyaç duyulduğunu, idari masrafı artırabileceğini 
savunabilmektedir. Organik üretim gerçekleştirenlerin ise zaten mevcut refah standartlarının ileri 
aşamasında koşulları bulunmaktadır. Ayrıca, hayvan refahının doğal davranışa odaklanarak daha da 
geliştirilmesini savunmaktadırlar (EU Projesi). 

Hayvan refahına uyum kapsamında sadece üreticiler değil, tüketicilerin de  büyük rolü olduğu vurgulanmış, 
bu nedenle toplumun bilinçlenmesini sağlayan politikalar aracılığıyla refah dostu gıda talebinin artması 
sağlanmıştır (Harper and Henson, 2001, WQ, 2007, Toma ve Ark., 2012, Keeling ve Ark, 2012). Bu 
kapsamda, hayvansal ürünlerde değişen talep ile birlikte satın alma davranışları farklılaşmıştır (Çağdaş 
tüketiciler, kişisel sorumluluk hissederek gıdaların üretimi sürecinde hayvanların iyi muamele görmesini 
talep etmişler ve doğal koşullara önem vermişlerdir (Jacques, 2014). Avrupa’da gerçekleştirilen bir 
araştırma sonucuna göre, tüketicilerin büyük çoğunluğu çiftlik hayvanlarının refahını önemli ölçüde 
savunmaktadır. Nitekim, Hollanda'da ankete katılanların %69’u, Fransa'da %75, Macaristan ve 
İsveç'te %83’ü, Norveç ve İtalya sırasıyla %84 ve %87’si hayvan refahına önem verdiklerini belirtmişlerdir. 
Bununla birlikte, tüketicilerin büyük çoğunluğunun tavukların refahı ile ilgili endişelendiği ancak süt 
sığırlarının refahına ilişkin endişelerinin oldukça düşük oranda olduğu da dikkati çekmektedir (Blokhuis ve 
ark., 2013).  

5. TÜRKİYE’DE HAYVAN REFAHI MEVZUATI 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı faaliyet raporlarına göre, Türkiye’de hayvancılık sektöründe 2000’li 
yıllardan itibaren önemli gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği’ne uyum müktesebatında hayvan 
refahını iyileştirici önlemler almış; ancak hijyen, barınakların tasarımı konularında hala Avrupa Birliği 
standartlarına ulaşamamıştır (Öztürk ve ark., 2012).  

Türkiye’de hayvan refahı konusu, 4934 sayılı “Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasına Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun”,  25509 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu”, 27040 
sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetmelik”,  22675 sayılı resmi gazetede yayınlanan  “Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri 
Tesislerinin Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ve 3285 sayılı “Hayvan Sağlığı 
Zabıtası Kanunu’nda”  alt başlık olarak yer almıştır. Refah konusunda mevzuat çalışmaları arasında en 
önemli adım Avrupa Sözleşmesi göz önüne alınarak hazırlanan 5199 sayılı “Hayvanları Koruma Kanunu” 
olmuştur (Yaşar ve İzmirli, 2006).  

Türkiye, Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’ni 2006’da yürürlüğe koyarak hayvanların 
korunmasında uygulama sürecini başlatmıştır. Bu yönetmelikle birlikte, hayvan bakıcılarının ya da 
sahiplerinin, hayvanların her türlü etolojik ihtiyaçlarının karşılanması, gerekli aşı ve tedaviyi veteriner 
hekime yaptırılması ve sağlığına dikkat etmekle yükümlü oldukları açıkça yer almıştır; kısaca hayvan 
sahiplerinin, hayvanlarının sağlık, mutluluk ve iyiliklerini yani refahını sağlamaları gerekliliği ortaya 
konmuştur (Yaşar ve İzmirli, 2006). 

Avrupa mevzuatında çiftlik hayvanlarının refahıyla ilgili olarak dört temel yasa yürürlüktedir. Bunlar; 
“Çiftlik Hayvanlarının Korunması”, “Yumurtacı Tavukların Korunması”, “Buzağıların Korunması” ve 
“Domuzların Korunması” yasalarıdır. Türkiye’de bu dört önemli yasa çerçevesinde hazırlanmış olan 23 
Aralık 2011 tarihli “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik”(Anonim, 2011b) ve 24 Aralık 2011 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 28152 sayılı “Hayvanların Nakilleri Sırasında Hayvan Refahı Korunması 
Yönetmeliği” yürürlüğe girmiştir (Anonim, 2011a). Bu yönetmelikler ile çiftlik hayvanlarının asgari yaşam 
standartları güvence altına alınmak istenmiş ve hayvan nakilleri sırasında refaha uygun olarak 
korunabilmeleri için uyulması gereken usul ve esaslar  nakil işlemleri kapsamında birçok unsur (nakil 
araçlarının taşıması gereken asgari şartlar, nakil araçlarının sürücülerine yeterlilik belgesi vs.) 
yasalaştırılmıştır. 22 Kasım 2014 tarihinde 29183 sayılı Resmi Gazete ’de Yayınlanan “Çiftlik Hayvanlarının 
Refahına İlişkin Genel Hükümler Hakkında Yönetmelik” (Anonim,2014a) ve “Buzağıların Korunması ile İlgili 
Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe 
sokulmuştur (Anonim, 2014b).  Bu Yönetmelik, 98/58/EC sayılı Çiftlik Amaçlı Yetiştirilen Hayvanların 
Korunmasına İlişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifine paralel olarak hazırlanmıştır. Bu yönetmelikle ürün 
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ve hizmetinden yararlanılan çiftlik hayvanlarının etolojik ve fizyolojik özellikleri ve türüne özgü davranışları 
dikkate alınarak bakıldıkları koşulların asgari standartlarını belirlemek amaçlanmıştır. Yönetmelik; 
uygulama ve kontrol esasları, kayıtların tutulması, çiftlik içi düzenlemeler, mekanik donanımlar, uygun 
olmayan müdahaleler ve yem, su gibi ihtiyaçların karşılanmasına ilişkin hükümleri içermektedir. 
Yönetmeliğe göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı hayvanların acı ve ıstırap çekmemeleri için gerekli 
hükümleri belirleme ve bu hükümlere uyulması için denetleme yetkisine sahiptir. Yönetmeliğe aykırı 
davranılması durumunda, 5996 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereğince yetiştiriciye idari yaptırımlar 
uygulanması yasalaştırılmıştır. 

Türkiye’de mevzuat çalışmaları dünyadaki gelişmelere paralel olarak artmakla birlikte, mevzuatlara 
uyumun genellikle gönüllülük esasına dayanması ile denetim ve kontrol aşamalarında kontrol 
mekanizmalarında yaşanan sorunlar, yaptırımların yetersiz olması vs. bir çok nedenle mevzuat 
çalışmalarıyla hedeflenen refah seviyesinin uygulamaya geçirilmesi sürecinde istenilen başarıya 
ulaşılamamasına neden olmuştur.  

6. SONUÇ 

Hayvan refahı ile ilgili yasal mevzuatlar ve tarihsel gelişim incelendiğinde, ilk olarak entansif üretimin 
yapıldığı Amerika ve AB’nin gelişmiş ülkelerinde önem kazandığı dikkati çekmektedir. Yeni üretim 
tekniklerinin kullanılmasıyla verimlilikte optimal seviyede üretim yapan bu ülkeler, hayvancılık 
politikalarında iyi refah uygulamalarını da standartlaştırma yolunda ilerleme sağlamışlardır. Uluslararası 
ticarette hayvan refahı koşullarının aranıyor olması ve AB mevzuatına uyum Türkiye’de de hayvan refahı 
standartlarının uygulanmasında ivme kazandırmıştır. Nitekim, Türkiye’de son dönemde bir dizi 
yönetmelikler çıkarılmıştır. Ancak uygulamada halen ana hedefin tüketici talebini miktar olarak karşılamak 
olduğu, hayvan refahı ve kalite kriterlerinin ise ikinci planda kaldığı dikkati çekmektedir. Bu kapsamda, 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetim ve yaptırımları kadar, üreticilerin yanında tüketicilerin de 
bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerde eğitim müfradatlarında ve iletişim araçları yoluyla 
hayvan sevgisinin yerleştirilmesi hayvan refahına uyumun önemi vurgulanmaktadır. Türkiye’de de yasal 
mevzuatlara uyum zorunluluğunun sağlanması ve hayvan haklarına yönelik iyileştirici yasaların çıkarılması 
ve eğitimin olumlu etkileri çiftlik hayvanlarında olduğu kadar, toplum refahı üzerinde de sosyo ekonomik 
olarak gözlenecektir.    

Sonuç olarak, hayvan refahının iyileştirilmesi, yasaların geliştirilmesi ve işlerlik kazanması, üreticiler ve 
tüketicilerin, politika uygulayıcıların farkındalığının artırılması, perakendecilerin bu konudaki tutumu ve 
baskısı, sivil toplum kuruluşlarının bilinçlendirilmesi ile yakından ilgilidir.  
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Özet: KOSGEB Yeni Girişimci Desteği, Türkiye’de işsizliğin azaltılması ve üretimin artırılması yönünde belirlenmiş 
temel, aktif istihdam politikalarıdan birisidir. Bu politika kapsamında başarılı işletmelerin kurulması ve 
sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla “uygulamalı girişimcilik eğitimleri” verilmektedir. Bu genel amaca uygun 
olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve 
sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları 
hedeflenmektedir. Bu çalışmada, uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Çalışma, Uşak ilinde, 2012-2016 yılları arasında KOSGEB Yeni Girişimci Desteği ile kurulmuş ve faaliyetini sürdüren 
işletmeler üzerinde yapılmıştır. Değerlendirmede, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedeflerine bağlı olarak, iş 
kurma yüzdesi, iş planının hazırlanması, girişim faaliyetlerinin iş planı ile uyumunun kontrolü ve planlanan ile fiili 
durumun uyumlu olup olmadığı olmak üzere dört parametre belirlenmiştir.  Araştırma sonucunda, belirlenen 
parametreler çerçevesinde şu sonuçlar elde edilmiştir: Uşak ilinde, eğitim alanlar arasında iş kurma yüzdesi Türkiye 
genelinden daha düşüktür.  İş kuranların % 90,8 ‘i iş planlarını bir danışmana yazdırmıştır. İş kuranların % 59,8’i girişim 
faaliyetlerinin iş planı ile uyumunu kontrol etmektedir. İşletmelerin % 48,3’ünde iş planı ile mevcut durum uyumludur.  

Anahtar Kelimeler: KOSGEB, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Eğitim Değerlendirme, Uşak. 

The Evaluation Of The Effectiveness Of Kosgeb Practical Entrepreneurship 
Education: Sample Of Uşak Province 

Abstract: KOSGEB New Entrepreneur Support is the one of the basic active employment policies which was 
determined for reducing unemployment and icreasing the production. Within this policy, "practical entrepreneurship 
trainings" are given to establish successful businesses and ensure the sustainability. In accordance with this general 
purpose; it is targeted that the entrepreneurs should have knowledge and skills in business establishment and 
execution, to be aware of their own roles and responsibilities in this process and to acquire the knowledge and 
experience to prepare a business plan for their own business ideas. In this study, it is aimed to evaluate the 
effectiveness of practical entrepreneurship trainings. The study was worked through on the businesses  which were 
established with KOSGEB New Entrepreneur Support between 2012-2016 in the Uşak province and and continue 
operation. Depending on the objectives of Practical Entrepreneurship Trainings  four parameters have been identified 
in the evaluation as the percentage of business establishment, the preparation of the business plan, the control of 
accordance of business activities with the business plan and whether the planned and actual status are compatible. 
As the result of the research, the following results were obtained within the parameters identified: The percentage 
of business establishment is lower than across Turkey among the  trainees in Uşak. 90.8 % of business establishers 
have written their business plans to a consultant. 59.8 % of business establishers control compliance of business 
activities with business plan. 48.3 % of businesses are in line with their business plan. 

Key Words: KOSGEB, Practical Entrepreneurship Training, Evaluation of Training, Usak. 
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GİRİŞ  

Bir ülkede devletin temel sorumlulukları olan güvenlik, sağlık, eğitim, istihdam vb. gibi alanlar kamu 
politikalarının genel çerçevesini oluşturur. Bunun yanında tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkan ve 
müdahale edilmesi gereken ekonomik, sosyal ve siyasal problemler de kamu politikalarının 
oluşturulmasının nedenlerindendir. Kamu politikaları, toplumun bir ya da birden fazla kesiminde dikkate 
alınması gereken sorun alanlarından kaynaklanır. Kamu politikalarına konu olan sorun alanları bireylerin 
aynı problemle yüz yüze geldikleri, çözüm bulamadıkları ve uzun süre devam eden durumlardır (Gerston, 
2004: 22-23). 

İstihdam ya da işsizlik sorunu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir kamu politikası alanı 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu, hem devletin temel sorumluluk alanlarından birisi hem de dönem 
dönem artan şiddetiyle mutlak müdahale edilmesi gereken sosyo-ekonomik bir problemdir. Bu problemle 
mücadelede farklı istihdam politikalarının uygulandığı görülmektedir. Bunların bir kısmı işsizliğin olumsuz 
etkilerini gidermeye yönelik uygulamalardan (pasif istihdam politikaları), bir kısmı ise işsizliğin ortadan 
kaldırılması ve sürdürülebilir istihdamın oluşturulmasına yönelik programlardan oluşmaktadır (Ören, 
2013: 73-94). 

Girişimcilik destekleri aktif istihdam politikaları içerisinde sıklıkla kullanılan, önde gelen  araçlardandır. Bu 
destekler bireylere bir taraftan yeni iş olanakları sağlarken, diğer taraftan da destekten yararlananların 
istihdama katkıda bulunmasını olanaklı kılmaktadır. Girişimcilik desteklerinin öncelikli amacı, geri kalmış 
bölgelerde sosyal ve ekonomik uyumun sağlanması ve ekonominin canlandırılmasıdır. Özellikle 2010 
yılından itibaren, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 
tarafından yürütülen “Girişimcilik Destek Programı”, Türkiye’de istihdamın artırılması ve sürdürülebilirliği 
noktalarında büyük katkı sağlamıştır (İslamoğlu vd., 2014: 27). Bu program kapsamında, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliştirme Merkezi Desteği ve İş Planı Ödülü verilmektedir. 

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları’nın 6. maddesinde programın amacının “ülkede 
girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; 
girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve 
sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim 
kazanmaları” olduğu belirtilmiştir  (KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, 2017).  Bu 
çalışmada “Girişimcilik Destek Programı” kapsamında Uşak ilinde kurulmuş olan ve faaliyetlerine devam 
eden işletmeler bağlamında verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin etkililiği değerlendirilmeye 
çalışılmıştır.  

1. GİRİŞİMCİLİK VE GİRİŞİMCİ KAVRAMLARI  

Günümüzde, ülke ekonomilerinin gelişmesine sağladığı katkılar nedeniyle girişim, girişimci ve girişimcilik 
kavramları ilgi odağı haline gelmiştir (Ocak, 2014: 1). Girişim, girişimcilerin kâr elde etmek için kurdukları 
ekonomik birimlerdir (Öztürk, 2008: 20). Girişimci ise, belirlemiş olduğu kazançlı fırsatlardan yararlanmak 
için gerekli kaynakları bir araya getiren, kâr amacıyla tüm riskleri göze alarak yeni bir iş kuran kişi olarak 
tanımlanmaktadır (Scarborough, 2014: 4). Bu bağlamda girişimcilik, “bir işi oluşturmak ve işletmek için risk 
alma istekliliği” olarak tanımlanmaktadır (Boone ve Kurtz, 2013: 5). Girişimcilik yaygın olarak yeni bir 
işletme kurmak şeklinde ortaya çıkmaktadır (Öncer, 2016: 253).  

Tarihsel süreç içerisinde girişimcilik ilk kez ekonomi bilimi içerisinde ele alınmıştır (Filion, 1997: 2). 
Girişimciliğin iktisat literatüründe kullanımı ise J.B. Say tarafından dördüncü üretim faktörü olarak kabul 
edilmesiyle başlamıştır (Müftüoğlu ve Durukan, 2004: 6). Ancak modern anlamda girişimciliğin başlangıç 
noktası olarak Sanayi Devrimi kabul edilmektedir (Erdoğan, 2012: 2).  

Ülkemizde ise girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik yapıya paralel olarak farklılaştığı görülmektedir. 
Osmanlı Devleti’nde Türkler çoğunlukla çiftçilik ve askerlikle uğraşırken, girişimcilik faaliyetleri daha çok 
gayri müslim azınlıklar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler ülke geneline yayılmamış daha çok 
başkent ve büyük şehirlerde yoğunlaşmıştır. Cumhuriyet döneminde ise girişimcilik faaliyetlerini 1980 
öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. 1980 öncesinin özelliği  vatandaşların girişimde 
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bulunmak için yeterli sermaye ve bilgi birikimine sahip olmaması, dolayısıyla girişimcilik faaliyetlerinin 
zorunlu olarak daha çok devlet aracılığıyla yapılmasıdır (Tutar ve Altınkaynak, 2014: 9-10). 1980 sonrasında 
ekonominin dışa açık hale getirilmesi, girişimciliği geliştirmek için uygulanan politikalar ve yoğun piyasa 
ekonomisinin katkılarıyla birlikte, girişimciliğe ilişkin çalışmalar farklı bir boyut kazanmıştır (Küçük, 2013: 
38). Uygulanan politikalar sonucunda 2000’li yıllara gelindiğinde hem girişimcilere verilen desteklerde, 
hem de destek sağlayan kuruluş sayısında artış sağlanmıştır (Sönmez ve Toksoy, 2014: 47).  

Girişimcilerin yeni işler kurması, insanlara çeşitli ürün ve hizmetler sunması, rekabeti artırması, teknolojik 
değişimle üretkenliği artırması gibi  çok sayıda nedenle girişimcilik, ülkelerin ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunan en önemli faaliyetlerden birisi olarak kabul edilmektedir  (Global Entrepreneur Monitor, 
2013: 11).  Bunun yanında girişimcilik, yeni iş olanakları yaratarak devletin üzerindeki istihdam yükünün 
azaltılmasında ve işsizlikle mücadelede en etkili araçların başında gelmektedir (Tekin, 2015: 6). Günümüz 
dünyasında girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın baş aktörü olarak kabul edilmektedir (Akpınar, 
2011: 13-19). 

2. KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ 

Çağdaş ekonomilerde girişimciliğin yaygınlaştırılması ve yeni girişimcilerin ortaya çıkarılması; ekonomik 
gelişmenin sağlanması, refahın artırılması, yoksullukla mücadele edilmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi gibi 
konularda önem arz etmektedir. Girişimciliğin yaygınlaşması ve bilinçli girişimcilerin sektörlerde yerlerini 
alabilmeleri için ise girişimci gücü yüksek insanlara destek verilmesi ve eğitilmesi zorunluluk haline 
gelmiştir (Kaya, 2007: 33).  

Eğitim, ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan toplumun yaratıcı gücünü ve verimini 
arttıran etkili bir araçtır (Sabuncuoğlu, 2013: 124). Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım bireye, örgüte ve 
topluma yapılan yatırım olarak kabul edilmektedir (Özçelik, 2015: 164). Bu nedenle  girişimci adaylarının 
proje kültürü kazanması, bir iş planı dahilinde işletmelerini kurmaları ve bu işletmelerin iş devamlılığının 
sağlanması amaçlarıyla verilen girişimcilik eğitimleri, hem gerekli hem de zorunlu hale gelmiştir. 
Girişimcilik eğitimi, girişimcinin niteliklerini ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir eğitim türüdür 
(Jianping ve Chao, 2010: 1824). Bu eğitim, bir girişimci adayının fırsatları ve iş fikirlerini eyleme 
dönüştürebilmesi için gerekli olan girişimci tutum, beceri ve bilginin geliştirilmesiyle ile ilgilidir (Europen 
Commission, 2014: 9). Verilen eğitimler, bireylere deneyimsel öğrenmeyi, problem çözmeyi, proje bazlı 
çalışmayı, yaratıcılığı, girişimci beceri ve davranışları kazandırmaktadır (Jones ve English, 2004: 416).  

Türkiye’de de ekonomideki önemli payı nedeniyle, KOBİ’leri geliştirmek ve destek sağlamak amacıyla 1990 
yılında 3624 sayılı Kanun ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
kurulmuştur. 2010 yılına gelindiğinde, KOSGEB, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün 
temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını 
sağlamak amacıyla girişimcilik destek programını başlatmıştır.  

 KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları’nın 7. maddesine göre uygulamalı girişimcilik 
eğitimi, her biri altı saatten az olmamak üzere dört ana modül ve toplamda en az 32  ders saatinden 
oluşmaktadır. Ana modüller ise; girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık 
egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı; işletme kavramı, işletme  fonksiyonları, 
türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar; iş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, 
pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) ve  iş modeli ve iş planına yönelik atölye 
çalışmalarını kapsamaktadır. Ayrıca hedef grubun ihtiyaçları doğrultusunda ana modüllere ilave olarak; e-
ticaret, dış ticaret, inovasyon vb. eğitim ve/veya atölye çalışmalarını içeren modüller de eğitimlere  
eklenebilmektedir  (KOSGEB, Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları, 2017). Söz konusu eğitimler 
Türkiye İş Kurumu, Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Ticaret Odaları, Üniversiteler ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından KOSGEB onaylı olmak koşuluyla verilebilmektedir.  Tablo 1 ve Tablo 2’de sırasıyla 
2012-2016 yılları arasında Türkiye genelinde ve Uşak ilinde verilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin ve 
bu eğitimlere katılan kişilerin sayısı verilmiştir.  
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Tablo 1: 2012-2016 Yılları Arası Verilen Girişimcilik Eğitimi Sayısı (Türkiye Geneli ve Uşak İli) 

YILLAR TÜRKİYE UŞAK 

2012 1.822 28 

2013 2.451 34 

2014 2.459 26 

2015 2.759 30 

2016 4.287 36 

Toplam 13.778 154 

Kaynak: KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 22.12.2016 tarih ve 25286 Sayılı yazısı. 

Tablo 2: 2012-2016 Yılları Arası Verilen Girişimcilik Eğitimlerine Katılım (Türkiye Geneli ve Uşak İli) 
 TÜRKİYE UŞAK 

 ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM 

2012 25.029 32.163 57.192 430 360 790 

2013 36.690 43.287 79.977 556 576 1.132 

2014 39.636 44.208 83.844 609 567 1.176 

2015 45.164 49.595 94.759 972 1.162 2.134 

2016 76.263 59.263 135.526 474 509 983 

Toplam 222.782 228.516 451.298 3.041 3.174 6.215 

Kaynak: KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 22.12.2016 tarih ve 25286 Sayılı yazısı. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistik verilerine göre 
KOBİ’ler 2014 yılında toplam girişim sayısının % 99,8’ini oluşturmuştur. Bunun yanında istihdamın % 
73,5’ini, maaş ve ücretlerin % 54,1’ini, cironun % 62’sini, faktör maliyetiyle katma değerin % 53,5’ini ve 
maddi mallara ilişkin brüt yatırımın ise % 55’ini meydana getirmiştir  (TÜİK, 2016). Bu bağlamda KOSGEB’in 
girişimcilik faaliyetlerine verdiği destek ve sağladığı katkı, Tablo 1 ve Tablo 2’de açıkça görülmektedir. 
Veriler incelendiğinde Türkiye genelinde uygulamalı girişimcilik eğitimleri ve bu eğitimlere katılan kişi 
sayısının yıllar bazında arttığı gözlenmektedir.  

3. YÖNTEM  

Bu çalışmada, Uşak ilinde KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında verilen uygulamalı girişimcilik 
eğitimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, KOSGEB Girişimcilik Destek 
Programı Uygulama Esasları’nda belirtilen uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin hedeflerine bağlı olarak; iş 
kurma yüzdesi, iş planının hazırlanması, girişim faaliyetlerinin iş planı ile uyumunun kontrolü ve planlanan 
ile fiili durumun uyumlu olup olmadığı olmak üzere dört parametre belirlenmiştir. Çalışmanın özgünlüğü, 
mevcut çalışmalardan farklı olarak, uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan potansiyel girişimciler üzerine 
değil; yeni girişimci desteğinden yararlanarak işletme kuran girişimciler üzerinde yapılmasından 
kaynaklanmaktadır. Çalışmada nicel araştırma tekniklerinden anket yöntemi uygulanmıştır. Anket formu 
demografik özellikler ve araştırmacıların geliştirdiği sorulardan oluşturulmuştur. Çalışmanın evrenini 
2012-2016 yılları arasında Uşak ilinde KOSGEB yeni girişimci desteği kapsamında iş kuran 234 girişimci 
oluşturmaktadır. Örneklem seçim yöntemi kullanılmamış olup, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. 
Ancak KOSGEB’in girişimcilere ait bilgileri paylaşmaması, kapanan işletmelerle ilgili veri bulunmaması ve 
girişimcilerin çalışmaya katılmak istememeleri vb. sınırlılıklar nedeniyle anketlerin doldurulması 
aşamasında 87 girişimciye ulaşılabilmiştir. Elde edilen bulgular bu 87 girişimciden sağlanmıştır. 
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4. BULGULAR 

Çalışmaya katılan girişimcilerin demografik özellikleri başta olmak üzere belirlenen parametreler 
çerçevesinde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir: 

4.1. Demografik Özellikler  

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
  Frekans %   Frekans % 

Cinsiyet 
Erkek 51 58,6 

Medeni Durum 
Evli 73 83,9 

Kadın 36 41,4 Bekâr 14 16,1 

Yaş 

15-24  3  3,5 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 29 33,3 

25-45 75 86,2 Lise 35 40,2 

46 ve üstü  9 10,3 Yükseköğretim 23 26,5 

 

Katılımcıların % 58,6’sı erkek ve % 41,4’ü kadınlardan oluşmaktadır. Uşak iline ilişkin KOSGEB verilerine 
göre ise (Tablo-2), destek alabilenlerin % 53,85’i erkek ve % 46,15’i kadındır. Buna göre örnekleminin 
cinsiyet açısından, evrene oldukça yakın bir dağılım gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların % 83,9’u evli 
ve % 16,1’i bekarlardan oluşmaktadır. Türkiye genelinde, girişimcilerin yaşına ilişkin veri 
bulunmamaktadır. Katılımcıların yaş ortalamaları, işletmenin kurulduğu tarih baz alındığında, 31,42 olarak 
hesaplanmıştır. Ayrıca girişimci yaşları literatüre uygun olarak; üç ayrı grupta (15-24 yaş, 25-45 yaş ve 46 
ve üzeri) incelenmiştir. 15-24 yaş aralığı genç kuşağı temsil etmektedir. 25-45 yaş ise, literatürde 
girişimcilik eğiliminin en fazla olduğu dönem olarak kabul edilmektedir.  Son grup olan 46 ve üstü yaş ise, 
birçok sektörde çalışma hayatının sonlandığı yaş dönemine karşılık gelmektedir. Bu yaş grubunda 
girişimcilik daha çok emekli olmuş, ancak üretkenliği devam eden bireyler tarafından, ilave gelir elde etme 
yöntemi olarak kullanılmaktadır. Örneklemin, literatüre uygun olarak 25-45 yaş aralığında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Bu yaş aralığı, toplamın % 86,2’sini oluşturmaktadır. En genç yaş diliminde ise yalnızca üç 
girişimci bulunmakta olup, toplamın % 3,5’idir. En genç yaş grubu oranı, eğitimlerinin devam etmesi, 
sermaye ve deneyim yetersizliği gibi nedenlere bağlı olarak diğer yaş gruplarına göre daha düşüktür. Son 
grup olan 46 ve üzeri yaşta dokuz girişimci bulunmaktır. Bu grubun toplama oranı % 10,3’tür. Araştırma 
grubunun tamamı en az ilköğretim mezunudur. En yüksek grubu % 40,2 ile lise mezunları oluşturmaktadır. 
Lise mezunlarını % 33,3 ile ilköğretim mezunları izlemektedir. Bir yükseköğretim kurumundan mezun 
olanlar ise, toplamın  % 26,5’idir.  

4.2. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Alanların İş Kurma Yüzdeleri  

Tablo 4: 2012-2016 Yılları Arası İş Kurma Yüzdeleri 
 TÜRKİYE UŞAK 

CİNSİYET 
Eğitim 

Alanların 
Sayısı 

İş 
Kuranların 

Sayısı 
% 

Eğitim 
Alanların 

Sayısı  

İş 
Kuranların 

Sayısı 
% 

ERKEK 222.782 13.719 6,2 3.041 126 4,1 

KADIN 228.516 12.505 5,5 3.174 108 3,4 

Toplam 451.298 26.224 5,8 6.215 234 3,8 

Kaynak: KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 22.12.2016 tarih ve 25286 Sayılı yazısı. 

Tablo 4’te Türkiye genelinde ve Uşak ilinde uygulamalı girişimcilik eğitimi alanlar içerisinde iş kuranların 
yüzdeleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir. Türkiye genelinde girişimcilik eğitimi alanların % 5,8’i 
KOSGEB yeni girişimci desteği alarak, kendi işini kurmuştur. Bu oran cinsiyetlere göre farklılık 
göstermektedir. Yeni girişimci desteği alan erkeklerin oranı % 6,2, kadınların ise % 5,5’dir.  Tablo 4 
incelendiğinde Uşak ilinde eğitim sonrası iş kurma oranının, Türkiye geneline göre daha düşük olduğu 
görülmektedir. Uşak’ta iş kurma oranları; erkeklerde % 4,1; kadınlarda % 3,4 ve toplamda % 3,8’dir.  
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4.3. Kendi İş Planlarını Yazabilme Oranı  

Tablo 5: İş Planı Yazma Yüzdeleri 

 Frekans % 

Kendim Yazdım 5 5,8 

Bir Yakınıma Yazdırdım 3 3,4 

Danışmana Yazdırdım 79 90,8 

Toplam 87 100 

KOSGEB’den yeni girişimci desteği alabilmek için iş planı hazırlanması zorunludur. Bu bağlamda KOSGEB 
girişimci eğitimlerinin hedeflerinden birisi de girişimcilerin iş planlarını kendilerinin yazabilmesidir. 
Çalışmamıza katılan girişimcilerin yalnızca % 5,8’i iş planlarını kendilerinin yazdıklarını belirtmiştir. 
Girişimcilerin % 3,4’ü iş planını yakınlarından birisine yazdırdığı cevabını vermiştir. Girişimcilerin % 90,8’ i 
gibi çok büyük bir kısmı ise iş planını bir danışmana yazdırdığını ifade etmiştir.  

4.4. İş Planı İle Mevcut Durumu Karşılaştırma  

Tablo 6: İş Planı ile Mevcut Durumu Karşılaştırma Yüzdeleri 

  Frekans % 

İş Planı ile Mevcut 
Durumu Karşılaştırma 

Evet 52 59,8 

Hayır 35 40,2 

Toplam 87 100 

KOSGEB girişimcilerden iş kurarken bir iş planı hazırlamalarını ve faaliyetlerini de bu iş planı çerçevesinde 
gerçekleştirmelerini beklemektedir. Verilen eğitimlerin ana hedeflerinden birisi de iş planı ile işletmenin 
mevcut durumunun girişimciler tarafından karşılaştırılmasıdır. Tablo 6’da da görüldüğü gibi, girişimcilerin 
59,8’i iş planı ile işletmenin mevcut durumunu karşılaştırırken, % 40,2’si bir karşılaştırma yapmadığını 
belirtmiştir.  

4.5. İş Planı İle Mevcut Durumun Uyumu 

Tablo 7: İş Planı ile Mevcut Durumun Uyum Yüzdeleri 

  Frekans % 

İş Planı ile Mevcut 
Durumun Uyumu 

Evet 42 48,3 

Hayır 10 11,5 

Bilmiyorum 35 40,2 

Toplam 87 100 

İşletmelerin mevcut durumlarının iş planı ile uyumlu olup olmadığı ile ilgili bulgular tablo 7’de verilmiştir. 
Buna göre, işletmelerin % 48,3’ü iş planında belirledikleri hedeflere ulaşmıştır. % 11,5’i ise, iş planında 
belirlenen hedeflere ulaşamamıştır. Geriye kalan % 40,2’lik kısımdaki işletmelerin ise, mevcut durumun 
plana uygun olup olmadığı ile ilgili fikri bulunmamaktadır.   

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Girişimciliğin yaygınlaştırılarak girişimcilik kültürünün oluşturulması ve yeni girişimcilerin ortaya 
çıkarılmasında en önemli faktörlerden birisi, uygulamalı girişimcilik eğitimleridir. Ülkemizde KOSGEB 
uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin amacı; girişimcilerin kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek 
bilgi ve deneyim kazanmaları, iş planına bağlı olarak iş kurmaları ve yapılan plan doğrultusunda 
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faaliyetlerinin sürdürülebilirliği konularında bilgi ve beceri kazandırılması olarak belirlenmiştir. Bu 
kapsamda 2010 yılından itibaren ülkemizde KOSGEB onaylı olmak üzere İŞKUR, Kalkınma Ajansları, 
Belediyeler, Ticaret Odaları, Üniversiteler ve çeşitli projeler kapsamında uygulamalı girişimcilik eğitimleri 
verilmektedir. Bu eğitimlere katılanların sayısı her yıl artarak devam etmekte ve büyük mali kaynak 
aktarılmaktadır. Bu nedenlerle girişimcilik eğitimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular çerçevesinde belirlenen parametreler doğrultusunda şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: 

Öncelikle uygulamalı girişimcilik eğitimi alanların iş kurma yüzdelerine bakıldığında Uşak ilinde uygulamalı 
girişimcilik eğitimi alan ve yeni girişimcilik desteğinden yararlanarak iş kuranların oranının  Türkiye 
genelinin altında kaldığı tespit edilmiştir. Yeni girişimcilerin ortaya çıkarılmasında eğitimlerden beklenen 
faydanın artırılması için girişimciliği etkileyen diğer faktörlerin de desteklenmesi gerekmektedir. Diğer bir 
deyişle eğitim, yeni girişimcilerin ortaya çıkarılmasında önemli ancak tek başına yeterli değildir (Balaban 
ve Özdemir, 2008: 147). 

Cinsiyet bazında ise hem Türkiye genelinde hem de Uşak ili özelinde eğitim alanların iş kurma yüzdesi 
kadınlarda erkeklerden daha azdır. Nüfusumuzun yarısını oluşturmalarına rağmen girişimcilerin içerisinde 
kadınların oranı, TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına  göre (TÜİK, 2017) sadece % 8’dir. Bununla 
birlikte KOSGEB yeni girişimci desteği kapsamında iş kuran girişimcilerin içerisinde kadın girişimcilerin 
oranı Türkiye genelinde % 47,7, Uşak ilinde ise % 51,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu noktada  KOSGEB’in kadın 
girişimcilere verdiği desteğin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin en başta gelen amaçlarından birisi de, girişimcilerin iş planlarını 
kendilerinin hazırlamasıdır. Çünkü KOSGEB’den yeni girişimci desteği alabilmek için iş planı sunulması 
zorunludur. Ancak, çalışmamıza katılan girişimcilerin çok büyük bir kısmı iş planını bir danışmana 
yazdırmıştır. Bir başka ifadeyle girişimci adayları iş kurmadan once profesyonel destek almaktadırlar. Fakat 
bu destek onlara mali olarak bir yük getirmektedir. Bu noktada, Uşak ilinde, KOSGEB eğitimlerinin söz 
konusu hedefe ulaşmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda uygulamalı girişimcilik eğitimlerinde iş planı 
hazırlama modülüne daha fazla ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

İşletmelerin başarılı ve sürdürülebilir bir yapıya sahip olabilmeleri için girişimcilerin faaliyetlerini 
hazırlanan iş planı doğrultusunda gerçekleştirmeleri ve iş planı ile işletmenin mevcut durumunu 
karşılaştırmaları gerekmektedir. Ancak çalışmamıza katılan girişimcilerin % 40 gibi büyük bir kısmının iş 
planı ile işletmenin mevcut durumunu karşılaştırmadığı belirlenmiştir. Karşılaştırma yapmayanların, iş 
planlarını yalnızca finansal destek alma aracı olarak kullandığı düşünülmektedir. Fakat bu yaklaşım kurulan 
işletmelerin hem verimliliğini, hem de sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemektedir. 

Bir işletmenin başarısı belirlediği hedeflere ne kadar ulaştığı ile doğru orantılıdır. Bu bağlamda uygulamalı 
girişimcilik eğitimlerinin etkililiğinin değerlendirilmesinde ele alınan son kriter de işletmelerin mevcut 
durumlarının iş planı ile uyumlu olup olmadığı ile ilgilidir. Çalışmamıza katılan girişimcilerin yarısı iş 
planında belirledikleri hedeflere ulaşmıştır. % 11,5’lik bir kısım iş planında belirlenen hedeflere 
ulaşamadığını belirtmiştir. Geriye kalan % 40’lık kesimin ise, karşılaştırma yapmadığı için mevcut durumun 
plana uygun olup olmadığı ile ilgili bir fikri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu parametre çerçevesinde de 
uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin amacına tam olarak ulaşılamadığı ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, belirlenen parametreler ve elde edilen bulgular çerçevesinde bakıldığında, KOSGEB’in 
uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin etkililiğinin istenilen düzeyde olmadığı açıktır. Her ne kadar KOSGEB 
bu konuda yoğun çaba ve finansal kaynak harcasa da, gerek girişimcilerden, gerekse de eğitim veren 
kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerle uygulamalı girişimcilik eğitimleri nitelik açısından yetersiz 
kalmaktadır.   
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Abstract: The purpose of this study is  (1) to examine shopping center attractiveness elements and destination 
attractiveness elements affecting recreational shopping, (2) to identify the effects of recreational shopping 
tendencies of consumers on customer satisfaction and behavioral intentions. The survey was conducted with a total 
of 1213 shoppers in shopping centers in Istanbul. Both qualitative and quantitative research methods have been used 
in the research. While focus group interviews and in-depth interviews were used in the qualitative part of the study, 
Explanatory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling (SEM) were used in the 
quantitative part. The obtained data were analyzed with SPSS 16.0 and LISREL 8.7 programs.  According to the results 
of the research, a statistically significant, moderate correlation was found between the “shopping center 
attractiveness elements” and “destination attractiveness elements” as external latent variables and the “recreational 
shopping” as inner latent variable. In a similar way, a statistically significant, moderate correlation was found between 
“recreational shopping” as external latent variable and “satisfaction and intention” as internal latent variable.  

Key Words: Recreational Shopping, Shopping Center Attractiveness Elements, Destination Attractiveness Elements, 
Customer Satisfaction, Behavioral Intention.  

INTRODUCTION 

It is observed that today's postmodern consumption patterns are increasingly penetrating and shaping 
individuals into society's lives. Most of consumption takes place in shopping centers that have become 
briefly life centers where consumers make their lives easier, consumers socialize, get status and identity, 
have fun, eat and drink and do other social activities. 

Shopping Centers (SC), which are a common structure in the modern world, have evolved with new 
developments in technology, new forms of production and changes in social life. These developments and 
changes seen in the social and social spheres have influenced both recreation, shopping and 
entertainment in the societies (Aktaş, 2009: 33). Especially these public spaces in the cities provide a good 
experience for recreational shopping (Kömürcü, 2007: 2). It is also seen that the recreational activity areas 
in the shopping centers have become increasingly big share in the total shopping centers (Argan, 2007: 
126). Recreational activities, such as sports, games, crafts, music, theater, drama, hobbies, travel, etc., 
which play an active role in evaluating leisure time, are becoming increasingly important today (Hacıoğlu 
et al., 2003: 54).   

Leisure-based recreational shopping has an active and social quality compared to other leisure activities 
(Stebbins, 2006: 473). Regarding the marketing of destinations, every city carries out its own charm. Some 
of the cities that market themselves as a tourist destination in the world market themselves with their 
history, some with sporting events, festivals, some with their unique natural beauties and scenery, and 
some with shopping malls attractiveness (Giritlioğlu and Avcıkurt, 2010:  78-79).  

For example, in Hong Kong, the Ocean Park maritime theme park and Madame Tussaud's Waxworks are 
examples, while in Singapore the holiday and entertainment venue, the Island of Sentosa is a specially 

 
 
* This study is derived from a doctoral dissertation titled "The relationship between attraction elements and 
recreational shopping, satisfaction and intention to repurchase" supported  Anadolu University Scientific Research 
Portal (BAP) and prepared by Kaya (2013). 
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created attraction (Fyall et al., 2003: 80). Shopping centers, which are among the attractions of leisure in 
terms of leisure time, constitute important attraction points. For this reason, it is considered that 
consumers know that the attraction factors that are important in shopping for a destination for shopping 
will lead to the destination management organizations that will contribute to the perceived image of the 
destination and will be the distinguishing power for the destination and responsible for the marketing of 
the destination. 

The fact that consumers get hedonic values from the shopping experience also increases the likelihood 
that the consumers will visit the same shopping center again. Managers of shopping malls who have 
succeeded in giving new, different or unique meanings to the shopping experiences of the consumers will 
have become aware of their competitors and have increased their earnings level. For this reason, the 
purpose of this study is; (1) examining shopping mall attraction factors that affect recreational shopping, 
(2) destination attraction factors, and (3) determining the effects of consumers' recreational shopping 
tendencies on customer satisfaction and behavioral intentions. Based on the results of the research, 
managers who are responsible for marketing the retail environment and a destination have developed 
suggestions for recreational shoppers. 

1.RECREATIVE SHOPPING LITERATURE 

Products, retail environment and service factors are very important for recreational shoppers who spend 
time and effort on shopping activity, implying that they benefit from the inner benefits of shopping  
(Hibbert and Tagg, 2001: 347-348). Recreational shopping is also defined as the movement of a person 
with the possibility of buying towards a consumption in a place (Lehtonen and Maenpaa 1997: 143). 
Recreational shopping is the shopping activity defined as the purchase of products and services 
independently or together and enjoyment from the shopping process (Guiry et al., 2006:  75). In addition, 
recreational shopping is defined as leisure activity (Bellenger and Korgaonkar, 1980; Ohanian and 
Taschian, 1992).  

Rajagopal (2006, 2009) examines leisure-time shopping behaviors around recreational retailers, factors 
that determine consumers 'satisfaction level, consumer values and consumers' orientation on leisure-
time shopping behaviors. Bloch, Ridgway, and Sherrell (1989) address shopping activity, blending activity 
for information retrieval or recreational purposes. Prus and Dawson (1991) compared shopping behavior 
as recreational activity and task activity.  Jin and Sternquist (2004) focus on hedonic shopping value and 
consumer perceptions of price. Yan et al. (2011) focused on the effects of the shopping center 
environment and consumer behavior on the hedonic and utilitarian values of shopping consumers. Kim 
and Kim (2008) investigated the shopping tastes of shoppers and shopping patterns. Guiot and Roux 
(2010) examine the motivations of second-hand shoppers for critical, economic and recreational 
shopping. It is related to recreational shopping, socialization, attractiveness of peer group and 
communication factors with friends (Tauber, 1972; Ohanian and Taschian, 1992; Guiry, 1999).  

Some studies on shopping have studied different directions such as economic shopping and leisure 
shopping (Bellenger and Korgaonkar, 1980; Williams et al., 1985). Recreational shoppers are consumers 
who enjoy shopping with their friends and enjoy enjoying recommendations to friends through shopping 
(Ohanian and Tashchian, 1992). Guiry and Lutz (2000); Guiry, Magi and Lutz (2006) developed the 
Recreational Shopping Consumer Identity Scale  and Karande and Merchant (2012) conducted a survey 
on shopping consumers with this scale. It is also emphasized that recreational shopping is very important 
for retailers to develop their store environment (Bellenger and Korgaonkar, 1980; Williams et al., 1985; 
Guiry, 1999; Nicholls et al.,2002). Baker and Wakefield (2011) found that the social and task-based 
shopping orientations of consumers in shopping centers were influenced by their control and sincerity 
dimensions. Hirschman and Holbrook (1982) describe consumption as related to multiple perceptions, 
fantasy and emotional dimensions, and describe hedonic consumption that drives consumer behavior. 
For many retailers and marketers, the motivational shopping theme is attractive and fascinating. Research 
in psychology confirms the process leading to recreational shopping and buying impulse (Foroughi et 

al.,2011: 187).  
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Millan and Howard (2007: 474-487) have investigated the latest developments in retail structure with 
factors motivating shopping in shopping centers in Hungary. Backström (2011: 8) tried to enrich 
information about how and why shoppers are interested in shopping, which is a form of leisure time. 
Babin et al., (1994: 654) argue that hedonic shopping value has fundamental dimensions such as pure and 
pure entertainment, enthusiasm, enticement, escape and sincerity, and explains that hedonic shopping 
value has a more subjective and personal structure than utilitarian shopping value. Bloch et al. (1994) 
examined shopping center activities as consumer environments. Boedeker (1995) argues that the items 
needed to measure the elements of the recreational shopping tendency in his research should be based 
on 1) exploration, 2) shopping, 3) stimuli, and 4) emotional experiences.  

Westbrook and Black (1985) conducted research on motivation-based shopping typologies. İbrahim and 
Wee (2002) have made a list of features that affect consumers' enjoyable shopping experiences. This list 
has been categorized under retailer properties, customer properties, and transportation properties 
dimensions. Arnold and Reynolds (2003) classify hedonic shopping motivations into six groups: adventure 
shopping, social shopping, pleasure shopping, shopping to follow fashion / fashion, shopping to catch 
others, and opportunities to make others happy. Stebbins (2006) has dealt with shopping as pleasure, 
shopping as necessity, or shopping as a combination of both. 

2. CONCEPTUAL FRAMEWORK AND RESEARCH HYPOTHESES 

2.1.The Relationship Between Shopping Center Attractiveness Elements and Recreational 
Shopping 
Shopping centers include a variety of shopping malls, departmental and specialty stores with additional 
dimensions including entertainment, commercial products, food, services and atmosphere (Nicholls et al., 
2002: 150). Shopping centers are part of the hedonic purchasing activities of shoppers (Banerjee, 2012: 
102). Atmospheric attraction elements that shopping centers have; ambiance (Baker, 1987 nar. from 
Moye, 2000; Baker and Wakefield, 2011; Bitner, 1992; Baker et al., 1992; Moye, 2000; Singh, 2006), design 
(Baker, 1987: 19 nar. from Moye, 2000; Baker and Wakefield, 2011; Signh, 2006), layout (Bitner, 1992; 
Wakefield and Blodgett, 1994; Baker and Wakefield, 2011; Turley and Milliman, 2000), diversity (Baker 
and Wakefield, 2011; Wong, Lu and Yuan, 2001) ve fun (Christiansen et al., 1999; İbrahim and Wee, 2002;  
Sit et al., 2003; El-Adly, 2007; Tsai, 2010). Rajagopal (2009) suggests that the ambiance of shopping 
centers, the diversity of stores, and the sales discounts increase the economic gains and client traffic to a 
large extent.  

Tsai (2010) examined the effects of shopping mall features (atmosphere, product arrangement, etc.) and 
entertainment experience dimensions (animation, discovery, relaxation, etc.) as a customer of the 
shopping center and on the purchase amount. The vast majority of previous studies on shopping 
behaviors are related to the specific characteristics of the retail environment (Bloch et al., 1994; Nicholls 
et al., 2002; İbrahim and Wee, 2002). Recreational shopping consumers are most affected by qualities 
such as promotional activities, services and interesting atmosphere (Williams et al., 1985). Below are the 
attraction factors that affect consumers in shopping centers and attract consumers to shopping centers 
and spend more time in shopping centers. 

2.1.1.Ambiance 

Ambience, which is one of the attraction elements of shopping centers, is related to elements such as 
heat, lighting, music, air quality which are not related to the visual of the place. Bitner (1992: 60) presents 
a conceptual framework in terms of environmental factors in service organizations. These dimensions; 
the ambiance dimension (eg,  heat, air quality, noise etc.); (eg, layout, equipment, etc.) and signs, symbols, 
and artwork dimensions  (eg, artworks, decor, etc.). In addition, the ambience has an important influence 
over the five senses. Baker (1987 nar. from Moye, 2000: 18-19) and Singh (2006: 6) refer to the ambience 
factor as the non-visual elements (eg, heat, music, lighting) of the space that affects consumers' 
subconsciousness. Baker et al. (1992: 457) mentions the necessity of exploring other elements of the 
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ambiance factor (eg, smell and heat) besides music and lighting. Design elements indicate color, layout, 
architectural style or hardware type. 

2.1.2.Design 

The design factor is the stimuli that represent the visual elements of the space (eg color, layout, 
architectural elements) that are more pre-planar that provide the consumer's awareness (Baker, 1987: 19 
nar. from Moye, 2000: 19; Singh, 2006: 7). Architectural components that shape the interior and exterior 
design of a store in the design and implementation process, affecting the commercial image; shop entry, 
interior planning, architectural surfaces, lighting, colors, furniture and moving elements (Okten, 2004: 74-
75). Attention should be given to shop design and interior space planning in order to attract the attention 
of recreational shoppers who see shopping as a social phenomenon and who do not regard it as a 
necessity (Arslan and Ersun, 2011: 226).  
 
According to Singh (2006: 11, 22), the ambience dimension around the store; store music perceptions, 
perception of commercial visuals and lighting, design dimension; store layout perceptions, store 
functional perceptions, social dimension; shop employee perceptions and shopping consumer 
perceptions. The store's environmental elements influence interpersonal service quality perceptions, 
product value, productivity, visual appeal, entertainment and escape perceptions. This perception of 
value leads to the intention of spending extra time in the store, impulsive buying and re-buying. 

2.1.3.Layout 

The spatial layout, the places where the machines, the equipment and the upholstery are arranged, their 
size and shape, and the relation between them represent the relations (Bitner, 1992: 66).  Consumers on 
perceptions of both aesthetics and order factors show convergence or avoidance behaviors against leisure 
services both intellectually and emotionally (Wakefield and Blodgett, 1994: 67-68).  
Turley and Milliman (2000: 194) argue that order and design variables are influenced by atmospheric 
variables that affect shopping behavior; the design of the space consists of product design and layout, 
product layout, product grouping, workstation layout, equipment layout, cradle layout, waiting areas, 
waiting rooms, locations of departments, traffic flow, shelves and casks, waiting tails, upholstery and dead 
spaces. Wakefield and Blodgett (1994: 68) argue that the higher the perceived quality of the physical 
cycle, the more time consumers spend operating their businesses. 

2.1.4.Variety 

The diversity element, which attracts consumers to the shopping center, includes the diversity of shops, 
products and entertainment possibilities depending on consumers' evaluations. Baker and Wakefield 
(2011), determinants that influence shopping; environmental factors, design factors, order, diversity. In 
Baker and Wakefield (2011) studies, the diversity and physical environment variables in the shopping 
centers, which are two stimulant variables, and the shopping orientation, which is another factor directly 
affect the excitement variable, affecting the intention to remain in the shopping center.  Wong et al. 
(2001) developed a 21-item scale (SCATTR: Shopping Center Attractiveness) to measure shopping mall 
attractions. This scale consists of five factors: space, quality and diversity, popularity, opportunities and 
sales incentives. 

2.1.5.Entertainment 

One of the factors that attract consumers to the shopping center today is the leisure dimension, which is 
seen as an important factor because the individuals provide opportunities for revival, relaxation, 
exploration and socialization. Abraham and Wee (2002) on entertainment as one of shopping center 
attraction factors, affecting consumers' recreational shopping experiences; retailer attributes, customer 
attributes, and transportation attributes. Tsai (2010) examined the effects of shopping center features 
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and entertainment experience dimensions on purchasing amount and shopping center characteristics. 
The vast majority of previous work on shopping behavior is related to the specific characteristics of the 
retail environment (Bloch et al., 1994; Nicholls et al., 2002; İbrahim and Ng, 2002).  
 
Sit, Merrilees and Birch (2003) emphasized that while studying the image of shopping centers, very little 
work is done on the contribution of entertainment quality. In addition to the factors of merchandising, 
accessibility, services, environment features for the shopping center image, it also includes the 
dimensions of entertainment, food and drinking areas and security. El-Adly (2007) classified shopping 
center attractiveness dimensions as comfort, entertainment, diversity, shopping center qualities, 
convenience and luxury. Christiansen et al. (1999) showed the existence of a positive relationship 
between leisure, shopping center profitability and consumer perceived value in their research. Ibrahim 
and Wee (2002) developed a model for fun shopping experiences. 
H1: There is a Positive Relationship Between Shopping Center Attractiveness Elements and Recreational 
Shopping 

2.2.The Relationship Between Destination Attractiveness Elements and Recreational 
Shopping 

The attractions that destinations have are the reasons for the existence of tourism (Boniface and Cooper, 
2009: 52). The attraction factors are defined as attraction factors in tourism that attract visitors to 
destinations, and the desire to escape from everyday affairs and the surrounding environment is referred 
to as driving factors (Kelly and Nankervis, 2001: 42). Visitor attraction promotes the development of the 
destination and is the core of the destination product (Law, 2002:  73). Some of the factors that attract 
individuals to a destination are; (a) time escape; (b) escape from the environment, and (c) more specific 
motivators (eg, discovering new things, discovering different cultures, walking away from stress 
etc.(Decrop, 2006: 79-84).  

Dickman (1997) classifies the attraction components that the destination has as attractions, attractions, 
qualities that make the area pleasant, accommodation, and activities (Kelly and Nankervis, 2001: 41-45). 
The classification of destination attraction elements is handled by different authors in the literature within 
the framework of different classification (Gearing (1974) nar. from Formica, 2000; Swarbrooke, 2002; 
Decrop, 2006; Edward and George, 2008; Demir, 2010).   

The leisure / leisure industry has an important influence on the growth of the economy and the 
destinations. There is a common relationship between the increase in leisure time activities and the 
number of people living in the destination. These people are people who are drawn to live and stay in the 
destination due to their leisure activities (Law, 2002: 132). The leisure industry, which provides multiple 
leisure-time products and services, provides services through the union of multiple and diverse 
organizations, not a single industry. These service providers; (a) transportation services organizations, (b) 
travel agencies and tour operators, (c) visitor attraction centers (destinations), (d) accommodation sector 
including commercial accommodation suppliers and restaurants, (e) recreational organizations (Horner 
and Swarbrooke, 2005: 45-46). Popular charms, hotels, restaurants, and shopping malls in destinations 
that are one of the service providers of the leisure industry come together around destinations to meet 
their needs for sightseeing (Swarbrooke, 2002: 22).  

Cultural, sporting and recreational attractions are 'areas of activity' that require management, including 
'leisure arrangements'. In certain destinations, a 'secondary' element can be the main attraction. For 
example, like shopping. A shopping mall on Princes Street, the world's most famous street, allows 
Edinburgh to expand (Howie, 2004: 83-84). Leisure-based recreational shopping facilities, which attract 
visitors to a destination and have destinations, emerge in various forms. 

These forms are; (Eg, West Edmonton Mall in Canada, etc.), (2) leisure time based recreational shopping 
areas in tourist destinations (eg, maritime hotels selling candy / confectionery in the UK or (3) Industrial 
leisure time based retail stores in the retail areas of towns and cities, (4) Handicrafts centers, (5) Leisure 
time, which is part of the visitor attraction centers (eg, Victoria and Albert Museums in London and theme 
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park like Paris Disneyland); (6) stores for home-based leisure activities (eg, garden centers and "Do-it-
Yourself" stores) (Horner and Swarbrooke, 2005: 250-251).  

Sundström et al. (2011) refers to motivational elements as both rational and hedonic elements when 
shopping tourists visit low-priced shopping destinations (Sundström et al., 2011). According to Moscardo 
(2004), shopping has become popular in academic circles as a leisure activity in recent years, as well as a 
general tourist activity, an element in the selection of destinations and a general acceptance as a 
motivating factor for travel. 

H2: There is a Positive Relationship between Destination Shooting Factors and Recreational Shopping. 

2.3.The Relationship Between Satisfaction and Behavioral Intention with Recreational 
Shopping 

Customer satisfaction is a measure of the total product performance of the business in relation to the 
needs of the customers (Hill and Alexander, 2006: 2). Customer satisfaction surveys; (a) to understand 
customers' needs and expectations, (b) to determine how they will succeed and how to better operate 
their competitors in ways that do not satisfy those expectations and needs (Dutka, 1994, s. 7). Research 
has shown that winning a new customer is more costly than maintaining an existing customer (Hill ve 
Alexander, 2006, s. 8). 

Customer satisfaction includes the ratio between pre-purchase expectations and post-purchase (Oliver ve 
DeSarbo, 1988’den akt. Hu, 2005, s. 28; Eggert ve Ulaga, 2002, s. 108).  Studies on satisfaction often 
involve behavioral consequences. The intention variable that emerged as a dependent variable in 
satisfaction studies includes intentions such as intent to re-customers, intention to re-purchase, and oral 
communication (Soderlund ve Ohman, 2003, s. 53).  

Behavioral intentions are a specific sign that consumers will strengthen their ties with a business (Zeithaml 
vd., 1996, s. 34). The repurchase intention from behavioral intentions is the judgment of consumers about 
the current situation or the decision to repurchase a product or service designed from the same business, 
adding probable situations to the account (Hellier vd., 2003, s. 1764-1765). Eggert and Ulaga (2002, p. 
113) have examined the relationship between consumer perceived value and customer satisfaction in 
studies of satisfaction and behavioral intentions. It has emerged that customer satisfaction plays a more 
predictive role in behavioral intentions (intention to repurchase, search for alternatives and mouth-to-
mouth communication) than perceived consumer value.  

Namkung and Jang (2007) proved the effect of satisfaction on behavioral intent, including re-visit, 
recommendation, and positive oral communication. All findings support an important link between 
satisfaction and intent. Ibrahim and Najjar (2008) have proved that behavioral intentions are directly or 
indirectly influenced by personal-harmony, behavior and satisfaction of shopping consumers. Dabholkar 
and Thorpe (1994, p. 168) indicate that a customer satisfaction developed with intensive effort is likely to 
lead to a higher intention to repurchase and to intend to recommend the store to other people.  Babin 
vd. (1994), alışveriş deneyiminden elde edilen hem faydacı hem de hedonik değerlerin tüketici tatmini ile 
ilişkili olduğunu ifade etmektedirler. Babin et al. (1994) state that both utilitarian and hedonic values from 
the shopping experience are related to consumer satisfaction.  

Guiry, Magi and Lutz (2006, p. 41) point out that recreational shopping as a leisure activity is not only a 
retail market for inner satisfaction but also an opportunity to experience other dimensions of leisure 
activities. Guiry, Magi and Lutz (2006) found that recreational shopping consumer identity is a strong 
relationship with satisfaction. Hanzaee and Khonsari (2011) found that while hedonic and utilitarian value 
have a strong and meaningful effect on customer satisfaction, customer satisfaction has a strong and 
significant influence on the intention to repurchase. According to Ryu et al. (2010), hedonic and utilitarian 
values of consumers have a significant effect on satisfaction and satisfaction on behavioral intention. Irani 
and Hanzaee (2011) show that both the hedonic and utilitarian values of consumers have a positive effect 
on shopping satisfaction. 
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H3: There is a positive relationship between recreational shopping and satisfaction. 
H4: There is a positive relationship between Customer Satisfaction and Intention. 

2.4.Conceptual Model 

In the study, the factors of destination attraction affecting the recreational shopping tendencies and the 
model and hypothesis developed for the variables of shopping center attraction are shown in Figure 1. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Conceptual model for the factors affecting recreational shopping, satisfaction and intentions of 
shopping center consumers 

H1: There is a positive relationship between shopping mall attractiveness elements and recreational 
shopping. 

H2: There is a positive relationship between destination attractiveness elements and recreational 
shopping. 

H3: There is a positive relationship between recreational shopping and satisfaction. 

H4: There is a positive relationship between customer satisfaction and intention. 

2.5.Methodology 

Firstly, theoretical models and hypotheses have been established to form the basis for the research. Then, 
the universe and sample were determined, reliable and valid scales were determined. The focus group 
and in-depth interviews (with a total of 34 participants) were organized to improve the data collection 
tool. 

The results of the interviews are evaluated in the item pool. Evaluated expressions were added to the 
questionnaire form and the pilot research process was passed. With the pilot application, the final form 
is given to the questionnaire form and the data collection process is completed through the determined 
sample. Finally, the data were analyzed and reported. In the method part of the research; identifying the 
researcher's universe and sample, testing the validity and reliability of the data collection method and 
technique, descriptive statistics, descriptive and confirmatory factor analysis. 

 

2.5.1.Development of Data Collection Tool and Pilot Research 

The 44-item Rekreational Shopping Scale developed by Boedeker (1995) was utilized in the research. 
Shopping Center Attractiveness Elements contains 20 items ("Ambience", "Design", "Layout", "Variety" 
(Baker and Wakefield, 2011) and "Entertainment" (El-Adly, 2007). Destination Attractiveness Elements 
contains 24 items  ("Natural Factors" (Gearing, Steward and Var (1974) Var, Beck & Loftus (1977) Kozak 
and Baloğlu (2011) Kozak and Rimmington (1998) Lee et al. (2010)); "Social Factors"; "Historical Factors"; 
"Food and Drink and Accommodation",  (Gearing, Steward and Var (1974), Var, Beck and Loftus (1977) 
nar. from Kozak and Baloğlu (2011); "Recreational and Sportive Services, Shopping Opportunities"” 
(Gearing, Steward and Var (1974); Var, Beck and Loftus (1977); Kozak and Baloğlu (2011); Kozak and 
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Rimmington (1998); Pike (2008), Özdemir (2007)); “Infrastructure” (Gearing, Steward and Var (1974); Var, 
Beck and Loftus (1977); Kozak and Baloğlu (2011); Kozak and Rimmington (1998)).  

Finally, six items that measure customer satisfaction (Oliver, 1980; Anderson and Srinivasan, 2003), one 
item that measures general customer satisfaction, and four items that measure the repurchase intention 
(Naumann and Giel, 1995; Davidow, 2003: 2); two items about word of mouth communication intention 
(Ha and Im, 2012); lastly one item added by an article investigator himself are in the research. 

The focus group and in-depth interviews were carried out by adding four items to the Recreational 
Shopping Questionnaire, six items to the shopping mall attractiveness elements Scale item, three items 
to the scale of the destination attractiveness elements, and a single item to the satisfaction and intentions 
scale. Participants in all scale used in the survey were asked to respond using a 5-point Likert scale (5 = 
Strongly Agree-1 = Strongly Agree) (Churchill ve Iacobucci, 1999: 249).  
 
Using the sampling method, a pilot study of 200 shoppers in Espark AVM was applied. Content validity 
was obtained by taking expert opinion on the scales in the pilot study. It was considered necessary that 
all items were scaled according to the item-total test correlation of all scales and that the correlation 
values of all items were within the range of 0,30-0,90 and all the items were p <0,05 (Alpar (2011: 283).  
Then, factor analysis was applied to determine the appropriateness of the scales to the construction 
validity. Reliability and validity of the scales were tested in the pilot study. New scales were obtained with 
Explanatory Factor Analysis from Recreational Shopping Scale (33 items), Shopping Mall Attractiveness 
Elements Scale (21 items), Destination Attractiveness Elements Scale (19 items), Satisfaction and Intention 
(9 items). 

2.5.2.The Universe and Sampling of the Study 

The universe of the research is made up of shopping center consumers in Istanbul. Both qualitative and 
quantitative research methods were used in the research. The shopping mall list in the Member Catalog 
of the AMPD (Shopping Center and Retailers Association) has been used to determine which shopping 
centers will be included in the survey to determine which sample to select 
(http://www.ampd.org/members/files/avm_standartlari.pdf).According to the traditional shopping 
center standards, sample units were selected from the shopping centers classified in 4 groups as "Very 
Large", "Large", "Medium" and "Small" by applying layered sampling method. (Gegez, 2007: 247).  

In the process of implementation of the study, "easy sampling" method was used for the consumers in 
the shopping mall. In the research, multiple (more than one) sampling method is used in the Structural 
Equation Modeling literature, a ratio of 15: 1 is proposed to minimize the sample error between the 
number of samples and the observed variable (Hair et al., 1998: 605 nar. from Özata, 2009: 120). There 
are 115 observed variables in the model. In this case, the number of samples should be at least 1,725 (115 
*15). Şencan (2005: 622, 637) states that he has worked with 1000-1500 respondents in social research.  

The main research was applied to the shopping customers in shopping centers in Istanbul between 10-22 
October 2012. The total number of surveys distributed is 1725 and the number of surveys required for 
analysis and returning is 1213The response rate of the questionnaires is 70%. Şencan (2005: 640) states 
that at least 70% of the respondents in the sample must have responded to the survey in order to 
generalize the results of testing a particular hypothesis. 

2.5.3.Analysis of Data 

Since the questionnaire method was used as the data collection tool, the data analysis was done in 
computer program SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 16.0 package program and LISREL 8.7 
program. Descriptive data analysis utilized frequencies and fractions. Cronbach's Alpha test was used for 
the reliability analysis of the variables in scale. In the course of the research, Explanatory Factor Analysis, 
Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Modeling was used. 

http://www.ampd.org/members/files/avm_standartlari.pdf
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2.6.Research Findings 
2.6.1.Demographic characteristics and distribution of shopping preferences of shopping 
consumers participating in the survey 

46.2% of the participants were women and 53.8% were women. The age range in which the sampling 
group participates most (53.9%) is 24 or less. The marital status of the sample group is largely single 
(72.2%). It is seen that the sample group has more than half (54.9%) education level at associate or 
undergraduate level and 36.9% is composed of students. The level of income was found to be 313% and 
above 3001 TL. 54.5% of the sample group were shopping on weekends, 42.1% visited shopping centers 
a few times a week, 36.3% spent 2-3 hours on shopping centers, 41.3% they spend most of their time in 
the shopping center with their friends and 39.5% spend between TL 26-50 in the entertainment places in 
the shopping center. 

2.6.2.Explanatory factor analysis results 
 

Cut-off point determined for factor analysis; factor loadings are at least 0.40 and there is at least 0.1 unit 
difference between factor loads. According to this, 33 item Explanatory Factor Analysis determined for 
the Recreational Shopping Scale was applied. As a result, it was found that the value of KMO is 0.941. 
According to the Bartlett Sphericity test result, the data were found to be suitable for factor analysis (X2: 
13058,522, sd: 351 p <0,05). 

In the recreational shopping scale, the contribution of the five components above the initial values of 1 
to the variance is 55.751%. When the variance values of the components (rotated) are examined, 
respectively; it is observed that Emotional Experiences has a rate of 19,611% (CA: 0,900), Hedonic 
Shopping has a rate of 11.99% (CA: 0,837), Exploration / Adventure shopping has a rate of  9,271% of (CA: 
0,730),  Social-purpose Shopping has a rate of  7,532% of (CA: 0,701) and Opportunity Shopping has a rate 
of 7, 348% (CA: 0,646).  

The Explanatory Factor Analysis applied to the 21 items determined for the Shopping Center 
Attractiveness Elements. The value of  KMO is found to be 0.911. The Bartlett Sphericity test shows that 
the end result is suitable for factor analysis (X2:9509,260, sd:171 p<0,05).  The contribution of the four 
components above the initial eigenvalues of 1 in the Shopping Center Attractiveness Elements scale to 
the variance is 58,889%. When the variance values of the components (rotated) are examined 
respectively; it is observed that Layout and Variety has a rate of  17,695% (CA: 0,853), Entertainment has 
a  rate of  16,001% (CA: 0,810), Design has a rate of  14,235 % (CA: 0,792)  and  Ambiance has a rate of  
10,959%  (CA: 0,706).  

The Explanatory Factor Analysis applied to the 19 items determined for the Destination Attractiveness 
Elements. The value of  KMO is found to be  0,927. The Bartlett Sphericity test shows that the end result 
is suitable for factor analysis (X2:10623,698, sd:153 p<0,05). ).  The contribution of the three components 
above the initial eigenvalues of 1 in the Destination Attractiveness Elements scale to the variance is 
59,296 %. When the variance values of the components (rotated) are examined respectively; it is observed 
that  Natural and Historical Sources has a rate of  22,333%  (CA: 0,852), Infrastructure, Food & Drink, 
Accommodation Facilities has a rate of 22,069% (CA: 0,878) and  Recreational, Sports and Shopping 
Opportunities has a rate of 14,894% (CA: 0,805).   

The Explanatory Factor Analysis applied to the 4 items determined for the Satisfaction Element. The value 
of  KMO is found to be  0,825. The Bartlett Sphericity test shows that the end result is suitable for factor 
analysis  (X2:2920,540, sd:6 p<0,05). The contribution of the three components above the initial 
eigenvalues of 1 in the Satisfaction scale to the variance is  75, 910 % (CA: 0,896).   

The Explanatory Factor Analysis applied to the 5 items determined for the Repurchase-Intention Element. 
The value of  KMO is found to be  0,878. The Bartlett Sphericity test shows that the end result is suitable 
for factor analysis (X2:3590,549, sd:10 p<0,05). The contribution of the three components above the initial 
eigenvalues of 1 in the Satisfaction scale to the variance is 70,954 %  (CA: 0,897). 
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2.6.3.Confirmatory factor analysis 

2.6.3.1.Single and multivariable normality test 

The first-order factor structure obtained after the Explanatory Factor Analysis was evaluated by the 
Confirmatory Factor Analysis method. The skewness and kurtosis values calculated according to the 
normalized scores of the variables did not provide the single and multivariate normality assumptions with 
approaching the normal distribution boundaries.  For this reason, instead of the maximum likelihood 
method (Şimşek, 2007, p. 100) used in the normal distribution cases, the Robust most likelihood method, 
which is used for parameter estimation in cases where normality assumption used (Çelik, 2009, s. 243; 
Şimşek, 2007, s. 56; Schumacker ve Lomax, 2004, s. 374).  

2.6.3.2.First Level Explanatory Factor Analysis and Confirmatory Factor Analysis 

The first-level factors that result from the Explanatory  Factor Analysis can be seen in Table 1. According 
to the results of the Explanatory Factor Analysis applied, Confirmatory  Factor Analysis was applied to the 
first level factor structure to be established for the theoretical evaluation, and sufficient compliance 
goodness values were produced. Because the first-order measurement model produces adequate 
compliance goodness values, the parameters of the model can be interpreted. 

2.6.3.3.Second level measurement model 

First-level factor analysis has confirmed the first-level factors and it was decided that the factor structure 
at the second level according to the theoretical evaluation would be as shown in the table. 

Table 1: Second Level Measurement Model 
SECOND LEVEL FACTORS FIRST LEVEL FACTORS 

Recreational Shopping 

Rs1Emotional Experiences 

Rs2Hedonic Shopping 

Rs3Discovery / Adventure Shopping 

Rs4Shopping for Social Use 

Rs5Opportunity Shopping 

Shopping Center Attractiveness 
Elements 

Sca1Layout and Variety 

Sca2Entertainment) 

Sca3Design) 

Sca4 Ambiance 

Satisfaction and Intention  
Satisfaction  

Intention 

Destination Attractiveness 
Elements  

D1Natural and Historical Sources 

D2Infrastructure, Accommodation and Food-Drinking Facilities) 

D3Recreational, Sports and Shopping Opportunities 

Confirmatory Factor Analysis was applied to the second level measurement model described in the above 
table, and the goodness of fit indices given in the following table were produced. 

Table 2: The Goodness of Fit Indices 

CONDITION 
MEASUREMENT 

GOOD 
COMPLIANCE 

ACCEPTABLE 
COMPLIANCE 

VALUE 
Compatibility 
Situation 

χ²/Sd 0 ≤  χ²/Sd ≤ 2 2 ≤  χ²/Sd ≤ 3 
6847,41/2594=2,
63 

Acceptable 
Compliance 
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RMSEA 0,00≤ RMSEA≤0,05 0,05≤ RMSEA≤ 0,08 0,031 
Good 
Compliance 

SRMR 0,00≤ RMR≤0,05 0,05≤RMR≤0,10 0,050 
Good 
Compliance 

TLI (NNFI) 0,97≤TLI≤1,00 0,95≤ TLI≤0,97 0,98 
Good 
Compliance 

CFI 0,97≤ CFI ≤1,00 0,95≤ CFI ≤ 0,97 0,98 
Good 
Compliance 

GFI 0,95≤ GFI≤1,00 0,90≤ GFI ≤0,95 0,86 
Weak 
Compliance 

AGFI 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI≤0,90 0,85 
Good 
Compliance 

Source: (Jöreskog ve Sörbom, 1996: 11; Shermelleh-Engel et al., 2003: 23-74 nar. From Yılmaz ve Çelik, 2009: 47). 

When the values of goodness of fit are examined, it can be said that the model has enough compliance. 
Since the second level measurement model produces adequate goodness of fit values, the parameters of 
the model are suitable for interpretation. 

Table 3: Parameter Values 

FACTORS  Standardized Regression 
Coefficients 

T Value R² 

Recreational Shopping    

Rs1Emotional Experiences 0,89 33,84 0,80 

Rs2Hedonic Shopping 0,81 26,11 0,66 

Rs3Discovery / Adventure Shopping 0,67 20,10 0,45 

Rs4Shopping for Social Use 0,72 20,18 0,52 

Rs5Opportunity Shopping 0,68 16,56 0,46 

Shopping Center Attractiveness Elements    

Sca1Layout and Variety 0,87 26,06 0,76 

Sca2Entertainment) 0,67 18,48 0,45 

Sca3Design) 0,90 25,33 0,81 

Sca4 Ambiance 0,73 20,60 0,54 

Satisfaction and Intention    

Satisfaction  0,94 30,96 0,88 

Intention  0,94 32,58 0,88 

Destination Attractiveness Elements    

D1Natural and Historical Sources 0,84 26,97 0,71 

D2Infrastructure, Accommodation and Food-Drinking 
Facilities) 

0,72 18,44 0,53 

D3Recreational, Sports and Shopping Opportunities 0,91 28,42 0,83 

 
When Table 3 is examined, the recreative shopping factor consists of 5 variables  and  the variability in 
this factor is explained at the level of 80% with the Emotional Experiences variable. The Shopping Center 
Factor Factor consists of 4 variables and the variability in this factor is mostly explained by 81% of the 
Design Variable.  Satisfaction and Intention factor consists of 2 variables. Variability in Satisfaction and 
Intention factor is explained at 88% with (Satisfaction) and (re-purchase + word of mouth communication) 
variables. The fact that sub-variables of Satisfaction and Intention factor are in one dimension is consistent 
with Argan's (2014) research results. The Destination Attractiveness Factor is composed of 3 variables and 
the variability in this factor is mostly explained by 83% of the variables of Recreational, Sport and Shopping 
Opportunities. 

2.6.3.4.Analysis of structural model 

The structural part of the model to be investigated is given below. 
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Figure 2: Structural Model Diagram 

The above model is tested and the following goodness of fit values are obtained. 

Table 4: Goodness of Fit Indices 

CONDITION 
MEASUREMENT 

GOOD 
COMPLIANCE 

ACCEPTABLE 
COMPLIANCE 

VALUE 
Compatibility 
Situation 

χ²/Sd 0 ≤  χ²/Sd ≤ 2 2 ≤  χ²/Sd ≤ 3 7385,31/2606=2,83 
Acceptable 
Compliance 

RMSEA 
0,00≤ 

RMSEA≤0,05 
0,05≤ RMSEA≤ 

0,08 
0,033 

Good 
Compliance 

SRMR 0,00≤ RMR≤0,05 0,05≤RMR≤0,10 0,074 
Acceptable 
Compliance 

TLI (NNFI) 0,97≤TLI≤1,00 0,95≤ TLI≤0,97 0,98 
Good 

Compliance 

CFI 0,97≤ CFI ≤1,00 0,95≤ CFI ≤ 0,97 0,98 
Good 

Compliance 

GFI 0,95≤ GFI≤1,00 0,90≤ GFI ≤0,95 0,85 
Weak 

Compliance 

AGFI 0,90≤AGFI≤1,00 0,85≤AGFI≤0,90 0,84 
Weak 

Compliance 
Source: (Jöreskog ve Sörbom, 1996: 11; Shermelleh-Engel et al., 2003: 23-74 nar. From Yılmaz ve Çelik, 2009: 47). 

When the values of goodness of fit are examined, it appears that the model is adapted to the given. The 
following table shows the standardized regression coefficients for the structural equations related to the 
model, the t values and R² of the coefficients. 

Table 5: Analysis Results 

STRUCTURAL RELATIONS 
STANDARDIZED REGRESSION COEFFICIENTS T VALUE 

SSAE -> Recreational Shop. 0,46 9,90 

Recreational Shop. -> Sat. and Intention  0,47 13,31 

DAE -> Recreational Shop. 0,30 7,26 

YAPISAL EŞİTLİKLER R² 

Recreational Shop. = 0,46*AVM + 0,30*DAE 0,44 

Sat. and Intention = 0,47* Recreational Shop. 0,22 

Kline (1998 nar. from Şimşek, 2007: 126), points out the following as critical values in interpreting the 
effect sizes of standard road coefficients; smaller values than .10 are small effects, values around .30 are 
medium effects, and values above .50 indicate large effects. The relationship levels between variables are 
interpreted according to these critical values. 

Satisfaction 
and Intention 

Shopping Center 

Attractiveness  

Elements (SCAE) 

 

Destinastion 

Attractiveness 

Elements (DAE) 

 

Recreational 

Shopping 

 

H1 

H2 

H3 
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There was a statistically significant positive and moderate correlation (0.46) between “Shopping Center 
Attractiveness  Elements” external latent variable and “Recreational Shopping” inner latent variable. In 
the direction of these results, H1 hypothesis is accepted. There was a statistically significant positive and 
moderate (0.30) relationship between the “Destination Attraction Elements” external latent variable and 
the “Recreational Shopping” internal latent variable with a statistically 95% confidence. In line with these 
results, the H2 hypothesis is accepted. There was a statistically significant positive and moderate (0.47) 
relationship between “Recreational Shopping” external latent variable and “Satisfaction and Intention” ” 
internal latent variable with a statistically 95% confidence. H3 hypothesis was accepted in the direction 
of these results.  

It has been determined that 44% of the change in the recreational shopping variable in the structural 
equation is explained by the variables Shopping Center Attractiveness Elements and Destination 
Attractiveness Elements. It can be stated that 22% of the change in satisfaction and intention variable in 
the structural equation is explained by the Recreative Shopping variable. 

Figure 3: Parameter Estimation Values 
 
 

 

 

 

 

 

 

The path diagram for the main hypothesis is drawn in the above figure.  On each path, the standardized 
regression coefficient and t values are given as *. 

3. RESULTS AND SUGGESTIONS 

It is observed that today's postmodern consumption patterns are increasingly penetrating and shaping 
individuals into society's lives. Most of these consumption takes place in shopping centers that have 
become briefly life centers that enable consumers to make their lives easier, to socialize outside of 
shopping, to gain status and identity, to have fun, eat and drink and other social activities. For some 
consumers, the shopping action, which consists of solving some basic needs in the shopping centers, has 
become a recreational shopping where many consumers need to enjoy shopping. Recreational Shopping 
is a form of shopping that is different from economic shopping, in order to evaluate the leisure time of 
individuals, to enjoy inner pleasure and pleasure, to have fun experiences. In this study, it was tried to 
examine shopping mall attractiveness elements and destination attractiveness elements affecting 
recreational shopping. In addition, research findings, conclusions and comments the literature on the 
effects of recreational shopping on customer satisfaction and behavioral intentions are included. The 
results of this research and suggestions for these results can be summarized as follows. Research results; 

➢ One of the results of the study, a positive relationship was found between the recreational  
shopping variant and the satisfaction and intention variable. There are studies supporting the 
effect of recreational  shopping variable on Satisfaction and Intention variable (Babin vd., 1994; 
Guiry ve Lutz, 2000; Guiry, Magi ve Lutz, 2006; Rajagopal, 2006; Hanzaee ve Khonsari, 2011; Ryu 
vd., 2010; Irani ve Hanzaee,  2011).  

➢ Another consequence of the research is that there is a significant positive relationship between 
the Shopping Center Attractiveness Elements and the Recreational Shopping variant. The fact 
that the Shopping Center Attractiveness Elements are effective on Recreational Shopping is also 
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supported by the literature (Rajagopal, 2009; Singh, 2006, s. 64-66; Hibbert ve Tagg, 2001, s. 347-
348; Williams vd., 1985; Ohanian ve Tashchian, 1992; Bellenger ve Korgaonkar, 1980; Tsai, 2010, 
s. 333; Ünal ve Ceylan, 2008, s. 281; İbrahim ve Wee, 2002).   

➢ One of the other results of the study is that there is a significant level of positive relationship 
between the Destination Attractiveness Elements and the Recreational Shopping Variety. There 
are studies supporting the fact that the Factors of Destination Attractiveness Elements are 
effective on the recreational shopping exchange (Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010, s. 85; Moscardo, 
2004, s. 297; Koppelman ve Hauser, 1978, s. 164).  

Suggestions developed within the scope of the research; 

• Future research can explore the elements that motivate this shopping consumer segment, by 
creating a recreational shopping consumer profile. These consumers can develop appropriate 
marketing strategies by learning about their needs and desires, purchasing habits. 

• In addition, recreational shopping consumers and other shopping consumer groups (eg, 
economic shopping consumers) can be examined comparatively in terms of consumer behavior, 
and potential differences between consumers can be determined. 

• In addition to these, academic research can search for destination attractions that are important 
when shopping for a foreign destination that is within the scope of shopping festivals. 

• The well-managed and marketed charm resources of the destination can provide significant 
economic income from recreational shopping at these destinations thanks to both domestic and 
foreign shoppers. 

• In cooperation with the shopping mall managers and destination management organizations, it 
is possible to work on the dissemination of shopping festivals in other cities outside Istanbul in 
order to contribute to the economy and to promote destinations. 

• In addition to traditional bazaars (eg the spice bazaar in İstanbul, covered bazaar) for travel 
programs to travel from city to city (day trips), from outside the city and from abroad, it can be 
suggested that it will contribute to the promotion of the economy and its destinations. 

• It can be argued that designing shopping malls that are not similar to shopping center attraction 
will attract consumers more. The use of shopping center attractions that are different and unlike 
retail managers is likely to increase the likelihood of consumers visiting again. 

• Retail managers can also use social media more effectively and reach young shoppers. 
 
Sufficient research resources on recreational shopping have not been reached in our country. it can be 
argued that this research on the elimination of this problem will contribute to a new and different 
contribution to both the literature and the retail sector through the recreational shopping dimension. In 
this research, shopping mall attractiveness factors and destination attractiveness factors which are 
effective in recreational shopping are revealed. Finally, consumers' satisfaction with recreational shopping 
and the effects on their intentions have been determined. In the direction of the suggestions developed 
within the scope of the research results, shopping center managers and organizations responsible for the 
marketing of destinations can carry out more effective studies. 

Appendix 1:  Recreational Shopping Scale 
1.I’m going shopping gives me an opportunity to meet friends and acquaintances 
2.I'm going shopping to watch other people  
3.I’m going buying to shop for fun with friends group 
4.I’m going buying to shop for fun (eg show, concert, exhibition, etc.) 
5.I’m going buying to meet new people 
6.I’m shopping to experience interesting sights, sounds and smells 
7.Being together with my friends in shopping is a pleasure 
8.A moving environment is important to me in shopping 
9.Sometimes shopping is like a fantastic ride for me 
10.Continuous surprises are an important aspect of shopping for me 
11.Shopping is a good way to change my environment 
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12.I enjoy shopping as a leisure activity 
13.Sometimes I just visit the shops to have fun 
14.I find it interesting to shop 
15.Shopping is usually fun 
16.I am very excited when shopping 
17.I forget all my problems when shopping 
18.I am happy to review interesting products in shopping 
19.Watching interesting storefronts goes well 
20.I enjoy shopping at places of interest 
21.I am happy to go shopping at a store where many innovations are offered 
22.I find shopping refreshing 
23.Changing, multi-part and sometimes out-of-the-way shopping environments are my pleasure 
24.I go shopping to have fun 
25.Shopping gifted me the chance to go out and do something 
26.When shopping, I enjoy eating and drinking something 
27.In shopping, I do not usually understand how time passes 
28.I always liked to try new or rare things in my shopping 
29.I usually go shopping after I make a purchase 
30.I usually combine lunch or dinner with shopping 
31.I would like to do a price survey 
32Taking advantage of discounts, sweepstakes and campaigns is my pleasure 
33.I like to ask people for ideas on shopping 
 

Appendix2:  Shopping Centers Attractiveness Scales 
1.This shopping center lighting is suitable for me 
2.The heat of this shopping mall is satisfactory to me 
3.The architectural structure of this shopping mall is, in my opinion, an attractive character 
4.It is important for me to decorate this shopping mall in an attractive style 
5.It is important to me that the color scheme of the walls and places of this shopping center is 
interesting 
6.In general, the design of this shopping mall is interesting to me 
7.The layout of this shopping mall makes it easy to reach my desired store 
8.The layout of this shopping mall makes it easy to reach places for eating and drinking 
9.The layout of this shopping mall makes it easy to find toilets 
10.In general this shopping mall is a regular place for me 
11.The variety of places that offer meals and drinks in this shopping mall is important to me 
12.The variety of shops in this mall is important to me 
13.The variety of entertainment alternatives (eg cinema, game halls, etc.) in this shopping mall is 
important to me 
14.It is important for me to have fun venues for young people in this mall 
15.It is important for me to have entertainment programs at this shopping mall 
16.The presence of playgrounds for children in this shopping mall is an important influence for me 
17.It is important to me to take advantage of the facilities provided by store-specific cards (eg clup 
cards) at this shopping mall 
18.The crowded level of this shopping mall is a positive influence for me 
19.The cleanliness of this shopping mall is enough for me 
20.The ventilation of this shopping mall is satisfactory to me 
21.It is important to me that this shopping mall is easily accessible 
 

Appendix3: Destination Attractiveness Scales  
 
1.Having public transportation facilities and services (eg buses, trains, airplanes, etc.) is important if you 
prefer a city for shopping 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

503 
 

2.Being a safe city is important if you prefer a city for shopping 
3.It's important to be easily accessible, if you prefer a city for shopping 
4.The price of accommodation is important, it is important if I choose a city for shopping 
5.It is important that the price of food and drink is convenient, if I prefer a city for shopping 
6.The proximity of the city is important if you prefer a city for shopping 
7.Natural beauties are important if I prefer a city for shopping 
8.Climate, a city is important if I choose a city for shopping 
9.The view is important when I choose a city for shopping 
10.Artistic, cultural and architectural structures are important when I prefer a city for shopping 
11.Historic settlements / structures are important if I prefer a city for shopping 
12.Religious precious places are important if I prefer a city for shopping 
13.Historical significance is important when I prefer a city for shopping 
14.Festival / events are important if I choose a city for shopping 
15.Having shopping centers is important if you prefer a city for shopping 
16.Shopping festivals (eg Istanbul Shopping Festival) are important if you prefer a city for shopping 
17.Educational activities (eg archeology / ethnography, botanical / zoo gardens, giant aquariums, etc.) 
18.Areas of activity for health, relaxation and rest (eg hiking, picnics, camping sites, etc.) are important if 
you prefer a city for shopping 
19.Having recreational events at night (eg cinema, clubs, bars, etc.) is important if you prefer a city for 
shopping 
 

Appendix 4: Satisfation & Repurchase Intention Scale 
 
1.I am happy to shop at this mall 
2.Shopping from this shopping center is a wise decision to shop 
3.I think that the decision to shop from this shopping center is the right decision 
4.Overall, I am satisfied with the shopping center 
5.I would recommend this mall to a friend 
6.I will shop again in this shopping center in the future 
7.I advise you to know this shopping center 
8.I tell you about the experiences I experienced in this shopping center 
9.I speak positively about this mall 
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Özet: Bildiride, Ege Bölgesinde bulunan 26 orman işletme müdürlüğünün 2005–2007 yıllarına ait faaliyetleri esas 
alınarak veri zarflama analizi ile etkinlik düzeyleri değerlendirilmiştir. Orman işletmelerinin toplam alanı, orman alanı, 
toplam ağaç serveti, planlanmış toplam üretim miktarı, toplam personel sayısı, işletme sorumluluk alanı nüfusu, 
toplam orman yangını gideri, üretilen toplam odun miktarı ve giderler genel toplamı, girdi değişken olarak 
kullanılmıştır. Yol yoğunluğu, silvikültür çalışması yapılan alan miktarı, toplam odun satış miktarı, brüt satışlar toplamı, 
dönem kârı, dönen ve duran varlıklar toplamı değişkenleri ise çıktı olarak dikkate alınmıştır. Böylece, Charnes ve 
diğerleri (1978) tarafından önerilen girdiye yönelik olarak geliştirilen veri zarflama analizi tekniği ile Ege Bölgesi Orman 
İşletmelerinin etkinlik değerleri belirlenmiş ve her bir karar veya faaliyette etkin bulunmayan orman işletmelerinin 
etkin olması için girdi ve çıktıların bulunması gereken düzeyleri belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Orman İşletmesi, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi 

1.GİRİŞ  

Etkinlik karşılaştırmaları, işletmenin ekonomik, ticari, mali ve teknik yapısının, rakip firmalar karşısındaki 
durumunun, güçlü ve güçsüz yönlerinin belirlenmesine, elde edilen bilgiler aracılığıyla planlama, yürütme, 
denetim işlevlerinin sağlıklı biçimde sürdürülmesine yardımcı olmaktadır. Bu amaçla, bir taraftan üretim 
süreçleri değerlendirilip geliştirilirken, diğer taraftan da etkinlik ölçümü ile diğer işletmeler karşısındaki 
üstünlük ve zayıflıklar karşılaştırılmaktadır. 

Etkinlik, minimum çaba veya masraf ile maksimum sonuçlar elde etme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır 
(Kök, 1991: 45). Etkinlik, mevcut girdileri kullanarak en fazla çıktıyı üretmek veya belirli bir çıktıyı üretmek 
için en az girdiyi kullanmak olarak da tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle, etkinlik, işletme düzeyindeki 
kaynakların, yani müşteriye ulaşacak mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için kullanılan girdilerin belirli 
standartlarla karşılaştırılması sonucu bulunan bir göstergedir (Demirbaş, 2005: 13; Özcan, 2005: 7). 

Etkinlik ölçümü, temellerini üretim ve maliyet fonksiyonlarının analizinden almaktadır. Etkinlik ölçüm 
yöntemleri oran analizi, parametrik ve parametrik olmayan yöntemler olmak üzere üç grupta 
toplanmaktadır. İşletmeler, bu yöntemlerin bir veya birkaçını birlikte kullanarak gerek sektörün, gerekse 
kendilerinin etkinliklerini değerlendirmektedir. Örneğin; ormancılık sektöründeki etkinlik 
değerlendirmelerinde, yoğun olarak, oran analizi ve regresyon analizi yöntemleri kullanılmakta iken, son 
yıllarda bunlara veri zarflama analizi yöntemi de eklenmiştir.  

Ormancılık; toplumun orman ürün ve hizmetlerine olan gereksinimlerini sürekli ve optimal olarak 
karşılamak amacıyla, biyolojik, teknik, ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel çalışmaların tümünü 
kapsayan, çok yönlü ve sürdürülebilir bir faaliyet (DPT, 2001: 3) veya toplumun orman kaynaklarına yönelik 
çok sayıdaki beklentilerini mümkün ölçüde karşılama sanatı olarak tanımlanmaktadır (Özdönmez ve 
diğerleri, 1996: 33). 

Orman işletme müdürlükleri, ekonomik ve sosyal işletmecilik faaliyetlerinin uygulandığı, kendine özgü 
bütçeleri bulunan ve bilânçoları hazırlanan Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı içindeki en küçük 
birimlerdir (Anonim, 2002: 56). Orman işletmeleri, ormanlardan kerestelik ve kaplamalık tomruk, maden 
direği, tel direği, sanayi ve kâğıtlık gibi oduna dayalı ürünler ile yaprak, çiçek, meyve, tohum, reçine, kabuk, 
kök, çalı, ot, av hayvanı, su, toprak, kil, taş, kömür ve madenler gibi çok sayıda ve değişik nitelikte odun 
dışı orman ürünleri elde etmektedirler.  

Ormanların, toplum ve çevre yaşamında büyük önem taşıyan asli fonksiyonlarının yanında, su rejimini 
düzenleme, toprak koruma (erozyonu önleme) ve çevre kirliliğini (hava, su ve toprak) önleme gibi 
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yaşamsal fonksiyonları bulunmaktadır. Ayrıca, ormanların biyolojik çeşitliliğin korunmasındaki yeri ve rolü 
son derece önemlidir. Bu nedenle de ormancılık sektöründe yürütülen faaliyetlerin, çok sayıda çıktısı 
bulunmaktadır. Bu çıktıların büyük bir çoğunluğu ölçülemeyen, toplanamayan ve/veya hesaplanamayan 
niteliktedir. 

Ormancılık sektöründe yer alan girdi ve çıktılardaki belirsizliklerin fazlalığı nedeniyle, doğrusal 
programlama, amaç programlama, dinamik programlama, simulasyon, analitik hiyerarşi süreci gibi çok 
ölçütlü karar verme tekniklerinden planlama sürecinde yaygın olarak yararlanılmaktadır. Bu bildiride ise 
Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’nin etkinliklerini değerlendirmek amacıyla çok ölçütlü karar verme 
tekniklerinden olan ve doğrusal programlama esasına dayanan veri zarflama analizinden yararlanılmıştır. 

Bildirinin amacı, belirlenen değişkenler ve veri zarflama analizi yardımıyla orman işletmelerinin genel 
olarak etkin olup olmadığını belirlemek, orman işletmelerinin etkinliği konusunda ilgi ve çıkar gruplarının 
bilgi sahibi olmasını sağlamak, orman işletmelerinin etkinlik ölçümü açısından sorunlarını ve darboğazlarını 
tespit etmek, kararların rasyonel alınıp alınmadığını ortaya çıkarmaktır.  

2.YÖNTEM 

Veri zarflama analizi (VZA) Charnes ve diğerleri (1978) tarafından, Farrell (1957)’in etkinlik ölçümü 
konusundaki makalesi temel alınarak, kamu kuruluşlarının teknik etkinliğini ölçmek ve karşılaştırmak 
amacıyla geliştirilmiştir. VZA farklı birimlere sahip çok sayıda girdi ve çıktının söz konusu olduğu ve bunların 
ortak bir ölçüt temeline indirgenemediği durumlarda, nispi toplam faktör etkinliğini ölçme imkânı veren, 
üretimin ekonomik teorisi ile uyumlu, doğrusal programlama tabanlı, parametrik olmayan bir yaklaşımdır 
(Ulucan, 2000: 1; Guo ve Tanaka, 2001: 149; Güran ve Cingi, 2002:64). 

VZA bir takım karar verme birimlerinin (KVB) göreceli etkinliğini ağırlıklı çıktılar toplamını ağırlıklı girdiler 
toplamına oranlayarak değerlendirmektedir (Maragos ve Despotis, 2004: 656). VZA tekniği, varsayım 
gerektirmemesi, çok fazla girdi ve çıktıyı kolaylıkla değerlendirebilmesi nedeniyle etkinlik 
değerlendirmelerinde oldukça fazla kullanılmaktadır. VZA’da her bir KVB’nin etkinlik oranı, sahip olunan 
en iyi çarpanlar seçilerek hesaplanmaktadır (Tsaur ve diğerleri, 1999: 73).  

VZA aynı piyasada, aynı girdileri kullanarak, aynı çıktıları üreten KVB’lerin etkinliğini ölçmektedir. Bu 
bağlamda VZA karar verme birimlerinin etkinlik durumunu, etkinsizlik miktarını ve kaynaklarını 
tanımlayabilmektedir. Bu özelliği ile yöntem, etkin olmayan birimlerde hangi ölçüde girdi ve çıktı 
miktarının azaltılması ve/veya artırılması gerektiğini yöneticilere göstermektedir. VZA ile etkinlik 
ölçüldüğünde kısaca aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır (Ulucan, 2002: 409; Ulucan, 2000: 186; Yılmaz ve 
diğerleri, 2002:177-178) :  

• Etkin olan karar verme birimleri,  

• Etkin olmayan karar verme birimleri, 

• Etkin olmayan karar verme birimlerinin az/fazla kullandığı kaynak miktarları,  

• Etkin olmayan karar verme birimlerinin, mevcut girdi düzeyinde, üretmesi gereken çıktı düzeyi, 

• Etkin olmayan karar verme birimlerinin etkin referans setini oluşturan birimler. 

VZA modelleri, ölçeğe göre sabit getiri ve ölçeğe göre değişken getiri durumlarını dikkate alarak etkinlik 
ölçümünü gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda VZA modelleri kendi teorik ve metodolojik gelişim süreci 
içinde, girdiye ve çıktıya yönelik olarak geliştirilmektedir. Girdiye yönelik modeller, herhangi bir çıktı düzeyi 
için etkin olmayan KVB’lerin girdilerini ne derece azaltmaları gerektiğini belirlemeye çalışır. Bu modellerde 
amaç, kullanılan girdi miktarını minimize etmektir. Çıktıya yönelik modeller ise, herhangi bir girdi 
bileşiminde etkin olmayan karar birimlerinin etkin hale getirilmesi için çıktıların ne kadar arttırılması 
gerektiğini belirler. Çıktıya yönelik modellerde amaç, çıktıların maksimize edilmesidir (Bakırcı, 2006: 141).  

Bu bildiride, Ege Bölgesi Orman İşletmelerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla Charnes ve diğerleri 
(1978) tarafından önerilen girdiye yönelik CCR modeli kullanılmıştır. CCR modeli, ölçeğe göre sabit getiri 
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esasına dayanan ilk VZA modeli olup sanal çıktı/sanal girdi oranını maksimize edecek ağırlıkları 
belirlemektedir. Bu modelde, tüm girdi ve çıktı ağırlıklarının, negatif olmayan değerlere sahip olduğu 
varsayılır. Girdiye yönelik CCR modeli, çıktı seviyesini değiştirmeden girdileri minimize etmeyi amaçlar.  

Veri zarflama analizinde, i) karar verme birimlerinin belirlenmesi, ii) girdi ve çıktı değişkenlerin 
tanımlanması, iii) modelin kurulması, etkinliğin ölçülmesi ve referans kümesinin oluşturulması ile iv) 
sonuçların değerlendirilmesi ve yorumlanması olmak üzere dört temel uygulama aşaması bulunmaktadır. 
Bu aşamalar, orman işletmeleri açısından aşağıda açıklanmıştır. 

2.1. Araştırmada Kullanılan Karar Verme Birimleri 

Ege Bölgesi’nin Ege Bölümü’nde Denizli, İzmir ve Muğla orman bölge müdürlüklerine (OBM) bağlı olarak 
ormancılık faaliyetlerini sürdüren 26 orman işletme müdürlüğü bulunmaktadır. Çalışma alanı içinde yer 
alan orman işletme müdürlüklerinin orman bölge müdürlüklerine dağılımı Tablo 1Hata! Başvuru kaynağı 
bulunamadı.’de verilmiş olup, bu işletmeler aynı zamanda, çalışmada kullanılan karar verme birimlerini 
(KVB) oluşturmaktadır.  

Tablo 1Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. Ege Bölgesi Orman İşletme Müdürlüklerinin Orman Bölge 
Müdürlükleri’ne Dağılımı. 

Denizli OBM İzmir OBM Muğla OBM 
KVB No İşletme Müdürlüğü KVB No İşletme Müdürlüğü KVB No İşletme Müdürlüğü 

1 Acıpayam 8 Bayındır 15 Aydın 

2 Çal 9 Bergama 16 Fethiye 

3 Çameli 10 Demirci 17 Köyceğiz 

4 Denizli 11 Gördes 18 Marmaris 

5 Eskere 12 İzmir 19 Milas 

6 Tavas 13 Manisa 20 Muğla 

7 Uşak 14 Akhisar 21 Nazilli 

    22 Yatağan 

    23 Yılanlı 

    24 Kavaklıdere 

    25 Dalaman 

    26 Kemer 

2.2. Araştırmada Kullanılacak Değişkenler 

KVB sayısının (n), seçilen girdi sayısı (m) ile çıktı sayısının (r) toplamından en az bir fazla ya da girdi ve çıktı 
sayılarının toplamının en az iki katı olması gerekmektedir (Aydemir, 2002: 89).  

1++ )rm(n
    (1) 

)rm(n + 2     (2) 

Bu çalışmada birinci kısıt esas alınmıştır. Orman işletmelerinin etkinliklerini değerlendirmek amacıyla 9 
girdi ve 7 çıktı değişken belirlenmiştir (Tablo 2). Bu değişkenlerin 2005-2006-2007 yılı değerlerinin 
aritmetik ortalaması alınarak analizde kullanılmıştır. 

Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenler 

Kod Girdi Değişkenler Kod Çıktı Değişkenler 

X1 İşletmenin Toplam Alanı Y1 Yol Yoğunluğu 

X2 Orman Alanı Y2 Silvikültür Çalışması Yapılan Alan Miktarı 

X3 Toplam Ağaç Serveti Y3 Toplam Odun Satış Miktarı 

X4 Planlanmış Toplam Üretim Miktarı (Toplam Eta) Y4 Brüt Satışlar Toplamı 
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X5 Toplam Personel Sayısı Y5 Dönem Kârı 

X6 İşletme Sorumluluk Alanı Nüfusu Y6 Dönen Varlıklar Toplamı 

X7 Toplam Orman Yangını Gideri Y7 Duran Varlıklar Toplamı 

X8 Üretilen Toplam Odun Miktarı   

X9 Giderler Genel Toplamı   

2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Zarflama Modeli 

Ege Bölgesi Orman İşletmeleri’nin etkinliklerinin değerlendirilmesinde, mevcut çıktı bileşimi ile en az girdi 
bileşiminin oluşturulmasına katkı sağlaması nedeniyle, VZA modellerinden ölçeğe göre sabit getiri esasına 
dayanan girdiye yönelik CCR modeli kullanılmıştır.  

Buna göre; modelin amaç fonksiyonu ve kısıtları, 

)YuYuYuYuYks.   (u)       ma(LP
55443322110

++++  

1
998877665544332211
=++++++++ )XvXvXvXvXvXvXvXvX(v  

0
9988776655443322115544332211
++++++++−++++ )XvXvXvXvXvXvXvXvX(v)YuYuYuYuY(u  

0
521
,...,u,u u  

0
921
,...,v,vv  

biçiminde tanımlanmıştır. Bu model, Ege Bölgesi’ndeki 26 Orman İşletmesi’nin genel etkinliğini dokuz girdi 
ve beş çıktıdan oluşan toplam 14 değişken ile değerlendirmektedir.  

VZA modeli, Scheel (2000) tarafından tasarlanan EMS (Efficiency Measurement System) version 1.3.0 
paket programıyla çözülmüştür. Etkin olmayan orman işletmelerinin girdi ve çıktı miktarına yönelik 
referans değerlerinin oluşturulmasında ise, excel yazılımından yararlanılmıştır. 

3.BULGULAR 

Ege Bölgesi orman işletmelerinin etkinliklerini değerlendirmek amacıyla oluşturulan VZA modelinin 
sonuçları, i) etkin olmayan orman işletmeleri ve etkinlik değerleri, ii) etkin olmayan orman işletmelerinin 
referans alması gereken etkin orman işletmeleri ve referans düzeyleri, iii) etkin olmayan orman 
işletmelerine ait değişkenlerin hedef değerleri ve oranları biçiminde sunulmuş ve değerlendirilmiştir.  

Modelin VZA çözümünde, 26 orman işletmesinden 7’sinin etkin olmadığı, 19’unun ise etkin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Etkin orman işletmelerinin, etkinlik değeri 1,0000 olup, etkin olmayan Çal, Denizli, 
Uşak, Bayındır, İzmir, Manisa ve Nazilli Orman İşletmeleri’nin etkinlik değeri Tablo 3’de sunulmuştur. Buna 
göre, 0,8524 ile 12 nolu karar verme birimi olan İzmir Orman İşletmesi en küçük etkinlik değerine sahiptir.  

Ege Bölgesi’ndeki 26 orman işletmesinden ikisi büyükşehir, dördü il merkezi ve 20’si ise ilçe merkezlerinde 
faaliyet göstermektedir. Bu kapsamda, Modelin çözümünde etkin bulunmayan İzmir ve Denizli Orman 
İşletmeleri büyükşehirde, Uşak ve Manisa Orman İşletmeleri il merkezinde, Çal, Bayındır ve Nazilli Orman 
İşletmeleri ise ilçe merkezinde bulunmaktadır. Buna karşılık il merkezinde yer alan Aydın ve Muğla Orman 
İşletmeleri ile ilçe merkezinde yer alan 16 orman işletmesi ise etkindir.  

Tablo 3. Modelin  VZA Çözümüne Göre Etkin Olmayan Orman İşletmeleri 

Sıra No 
Karar Verme Birimi (KVB) 

Etkinlik Değeri (ED) 
KVB No Orman İşletmesi 

1 2 Çal 0,9819 
2 4 Denizli 0,8889 
3 7 Uşak 0,8729 
4 8 Bayındır 0,8809 
5 12 İzmir 0,8524 
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6 13 Manisa 0,9427 
7 21 Nazilli 0,9753 

 

VZA’nde, etkin olmayan karar verme birimleri için referans alınacak karar verme birimleri ile referans 
düzeyleri de elde edilmektedir. Modelin çözümüne göre etkin olmayan orman işletmelerinin referans 
alması gereken orman işletmeleri ile referans düzeyleri Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. Etkin Olmayan Orman İşletmelerinin Referans Alması Gereken Orman İşletmeleri* 

KVB Çal Denizli Uşak Bayındır İzmir Manisa Nazilli 

ED 0,9819 0,8889 0,8729 0,8809 0,8524 0,9427 0,9753 

 
 

Referans 
Orman 

İşletmeleri 

Çameli 
(0,3303) 

Eskere 
(0,9750) 

Eskere 
(0,6084) 

Eskere 
(0,3537) 

Aydın 
(0,1480) 

Demirci 
(0,2947) 

Demirci 
(0,5345) 

Tavas 
(0,2795) 

Demirci 
(0,3675) 

Demirci 
(0,1372) 

Akhisar 
(0,4826) 

Milas 
(0,3528) 

Akhisar 
(0,6490) 

Akhisar 
(0,3791) 

Demirci 
(0,2755) 

- 
Akhisar 
(0,2692) 

Kemer 
(0,1115) 

Yatağan 
(0,4407) 

- 
Kavaklıdere 

(0,8980) 

- - 
Kemer 

(0,0418) 
- 

Kemer 
(0,6197) 

- - 

 
Tablo 4’e göre, örneğin; 0,8524 etkinlik düzeyine sahip İzmir Orman İşletmesi, etkin olan Aydın, Milas, 
Yatağan ve Kemer Orman İşletmeleri’ni, sırasıyla 0,1480, 0,3528, 0,4407 ve 0,6197 düzeyinde referans 
alması gerekmektedir. Ayrıca, etkin olan Demirci Orman İşletmesi, etkin olmayan yedi orman işletmesinin 
beşi tarafından referans alınmaktadır. 

VZA ile bu sonuçlar yanında, etkin olmayan orman işletmelerinin etkin duruma gelebilmesi için girdi ve 
çıktı değişkenlerine ait değerlerini ne kadar değiştirmesi gerektiği, yani hedef değerleri ve oranları da 
hesaplanmaktadır. Örneğin; etkin olmayan Çal Orman İşletmesi’nin girdi ve çıktı değişkenlerine ait hedef 
değerleri ile oranları Tablo 4’de hesaplanmıştır. Buna göre Çal Orman İşletmesi, Çameli, Tavas ve Demirci 
Orman İşletmeleri’ni 0,3303, 0,2795 ve 0,2755 düzeyinde referans almıştır. Bu orman işletmelerinin 
toplam alan (X1) değişken değerleri ile Tablo 4’deki referans düzeylerinden yararlanılarak, Çal Orman 
İşletmesi’nin X1 değişkenine ait hedef değeri  

163718,20 305921,0)](0,2755).(193391,5)(0,2795).(  76851,5)(0,3303).( [
1

=++= X  

ve değişim oranı  

56,6 %  377141,5100]377141,5). -[(163718,2 −=  olarak hesaplanır.  

Çal Orman İşletmesi’nin tüm girdi ve çıktı değişkenleri için bu hesaplamalar benzer biçimde yapılmış ve 
Tablo 5’de verilen hedef değerleri ve değişim oranları elde edilmiştir. Buna göre, Çal Orman İşletmesi, 
mevcut girdi ve çıktılarını Tablo 5’de belirtilen hedef değerleri kadar arttırmalı ya da azaltmalı ve böylece, 
etkin duruma gelmelidir. Ayrıca, girdi değişkenlerinden toplam alanın (X1) % 56,6, orman alanının (X2) % 
30,4, toplam ağaç servetinin (X3) % 20,1, işletmenin sorumluluk alanı nüfusunun (X6) % 51,1, toplam orman 
yangını giderlerinin (X7) % 31,7 gibi önemli oranlarda azaltılması, çıktı değişkenlerinden yol yoğunluğunun 
(Y1) % 95,1, toplam odun satış miktarının ise (Y3) % 14,4 gibi önemli oranlarda artırılması gerektiği dikkat 
çekicidir.  

 

 

Tablo 5. Çal Orman İşletmesi İçin Referans Gösterilen Orman İşletmelerinin Girdi Değişken ve Çıktı 
Değişkenleri ile Değişkenlerin Bulunması Gereken Değerleri 

 Referans Gösterilen Orman İşletmeleri ve Referans Düzeyi Çal Orman İşletmesinin 
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Değişken 
Çameli 

(0,3303) 
Tavas 

(0,2795) 
Demirci 
(0,2755) 

Mevcut 
Durumu 

Hedef 
Değeri 

Değişim 
Oranı (%) 

X1 76851,50 193391,50 305921,00 377141,5 163718,2 -56,6 

X2 48698,00 99939,50 117064,50 109603,5 76269,3 -30,4 

X3 3304539,00 3722420,90 2708761,80 3603679,7 2878169,7 -20,1 

X4 35204,00 76283,00 51010,00 50192,1 47002,2 -6,4 

X5 18,67 25,33 30,33 22,0 21,6 -1,8 

X6 19100,00 82059,00 138361,00 137755,0 67362,7 -51,1 

X7 266113,15 796954,21 1134884,04 912472,1 623306,4 -31,7 

X8 33460,10 60718,20 49486,37 42423,1 41656,1 -1,8 

X9 2333534,10 3555518,90 3354782,72 2863545,3 2688776,5 -6,1 

Y1 12,55 11,79 4,86 4,5 8,8 95,1 

Y2 2544,00 4733,33 5137,33 3578,7 3578,6 0,0 

Y3 31616,60 43453,77 45963,90 30818,7 35251,3 14,4 

Y4 2991128,74 5295254,53 4287722,81 3398512,3 3649261,1 7,4 

Y5 4846521,70 6011251,38 5134108,23 4695498,4 4695397,7 0,0 

 

Çal Orman İşletmesi ile birlikte diğer etkin olmayan orman işletmeleri için etkinlik değerleri, referans 
alınması gereken işletmeler ile referans düzeyleri ve değişkenlerin olması gereken hedef değerleri ve 
değişim oranları Tablo 6’da özetlenmiştir. Buna göre, etkin olmayan orman işletmeleri için aşağıdaki 
sonuçlara ulaşılmaktadır : 

• Nazilli Orman İşletmesi hariç, orman işletmelerinin toplam alanı (X1) ile orman alanını (X2) önemli 
ölçüde azaltması gerekmektedir. Örneğin; Uşak Orman İşletmesi, toplam alanını (X1) % 68,5 oranında 
azaltarak, 553916,0 hektardan 174344,9 hektara, orman alanını (X2) ise % 58,2 oranında azaltarak, 
220997,8 hektardan 92387,6 hektara düşürmelidir.  

• Manisa Orman İşletmesi’nde önemli bir değişiklik olmamakla birlikte, orman işletmelerinin toplam 
ağaç servetini (X3) % 5,7 ile % 43,9 arasında azaltması gerekmektedir. Örneğin; Denizli Orman İşletmesi, 
toplam ağaç servetini (X3) % 43,9 oranında azaltarak, 8784491,0 m3’den 4932254,8 m3’e düşürmelidir. 

• Orman işletmelerinin planlanmış toplam üretim miktarını (X4) % 6,4 ile % 37 arasında azaltması 
gerekmektedir. Örneğin; Manisa Orman İşletmesi, planlanmış toplam üretim miktarını (X4) % 37 oranında 
azaltarak, 118527,8 m3’den 74713,1 m3’e düşürmelidir.  

• Çal ve Nazilli Orman İşletmesi hariç, diğer orman işletmelerinin toplam personel sayısını (X5) yaklaşık 
olarak yarı yarıya azaltması gerekmektedir. Örneğin; Manisa Orman İşletmesi, toplam personel sayısını 
(X5) % 52,7 oranında azaltarak, 83 kişiden 39 kişiye düşürmelidir.   
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Tablo 6. Modelin  VZA Çözümünde Etkin Olmayan İşletmeler 
EOİ Çal Denizli Uşak Bayındır İzmir Manisa Nazilli 

ED 0,9819 0,8889 0,8729 0,8809 0,8524 0,9427 0,9753 

Bench. 
 3 (0,3303) 
 6 (0,2795) 
10 (0,2755) 

 5 (0,9750) 
10 (0,3675) 

 5 (0,6084) 
10 (0,1372) 
14 (0,2692) 
26 (0,0418) 

 5 (0,3537) 
14 (0,4826) 
26 (0,1115) 

15 (0,1480) 
19 (0,3528) 
22 (0,4407) 
26 (0,6197) 

10 (0,2947) 
14 (0,6490) 

10 (0,5345) 
14 (0,3791) 
24 (0,8980) 

Değ. 
Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

Mevcut 
Değer 

Hedef 
Değer 

Hedef 
% 

X1 377141,5 163718,2 -56,6 312721,0 177508,7 -43,2 553916,0 174344,9 -68,5 387012,5 193741,8 -49,9 531068,5 297967,9 -43,9 569243,0 295859,0 -48,0 346014,0 326394,1 -5,7 

X2 109603,5 76269,3 -30,4 139454,0 97402,8 -30,2 220997,8 92387,6 -58,2 144904,0 98646,4 -31,9 238867,0 152557,2 -36,1 175990,0 128649,3 -26,9 153907,0 150104,2 -2,5 

X3 3603679,7 2878169,7 -20,1 8784491,0 4932254,8 -43,9 7284772,4 4717515,1 -35,2 5723177,8 5016101,9 -12,4 9956472,1 8486479,5 -14,8 5091080,6 4799333,2 -5,7 8893167,1 6319452,7 -28,9 

X4 50192,1 47002,2 -6,4 81862,0 68087,0 -16,8 91031,0 64283,0 -29,4 95154,9 66921,4 -29,7 91421,5 77923,9 -14,8 118527,8 74713,1 -37,0 158861,0 116486,4 -26,7 

X5 22,0 21,6 -1,8 60,7 31,6 -47,9 58,7 30,8 -47,4 69,3 33,5 -51,7 126,0 65,7 -47,8 83,0 39,2 -52,7 58,7 54,9 -6,5 

X6 137755,0 67362,7 -51,1 517108,0 57996,4 -88,8 319313,0 108594,1 -66,0 439998,0 157258,2 -64,3 2429067,0 223546,3 -90,8 765123,0 240507,3 -68,6 306819,0 201891,6 -34,2 

X7 912472,1 623306,4 -31,7 1916707,7 588142,7 -69,3 1403356,1 904809,8 -35,5 2869700,9 1263678,6 -56,0 4961060,3 2608475,8 -47,4 2609794,2 1745105,5 -33,1 3203462,9 2200016,4 -31,3 

X8 42423,1 41656,1 -1,8 70828,2 62964,4 -11,1 86779,8 75746,4 -12,7 104027,3 91625,7 -11,9 130625,9 111340,7 -14,8 115453,9 108358,9 -6,1 133157,5 129870,0 -2,5 

X9 2863545,3 2688776,5 -6,1 8249262,0 4612972,5 -44,1 5245220,7 4578266,5 -12,7 5643601,5 4970805,5 -11,9 11067703,9 8414128,6 -24,0 6218876,1 5436453,6 -12,6 8663455,6 8449659,5 -2,5 

Y1 4,5 8,8 95,1 11,8 13,7 16,3 5,0 10,6 110,5 9,0 9,0 0,0 7,3 13,2 81,7 6,7 6,7 0,1 11,7 24,2 106,7 

Y2 3578,7 3578,6 0,0 4765,0 4765,2 0,0 4764,7 4764,2 0,0 4858,3 5230,9 7,7 7129,3 7129,0 0,0 6618,0 6618,4 0,0 8852,0 8851,8 0,0 

Y3 30818,7 35251,3 14,4 61529,7 61960,4 0,7 72310,3 72304,7 0,0 86164,5 86157,1 0,0 110138,9 110134,0 0,0 99597,7 99601,7 0,0 116761,3 120994,4 3,6 

Y4 3398512,3 3649261,1 7,4 6426257,3 6426407,0 0,0 6345285,9 6344757,5 0,0 6092607,5 6806607,0 11,7 8132488,6 8357273,7 2,8 6786178,5 7421584,4 9,4 9829819,7 10227650,0 4,0 

Y5 4695498,4 4695397,7 0,0 3149478,2 7525725,0 139,0 5364063,0 6308814,1 17,6 4799258,1 5948117,9 23,9 2043479,5 6716063,2 228,7 4876762,6 6091075,1 24,9 5540819,1 9485402,6 71,2 

 

EOİ : Etkin Olmayan KVB’leri        ED : Etkinlik Değeri 

MevD : Analizde Kullanılan Değişkenlerin Değeri      HedefD : Analize Göre KVB’nin Bulunması Gereken Hedef Değeri 

Hedef% : Analize Göre KVB’nin Değişken Değerlerinin Değişim Yüzdesi  Bench. (Benchmarks) : Örnek Alınması Gereken KVB’leri 
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• Orman işletmelerinin sorumluluk alanı nüfuslarını (X6) büyük ölçüde azaltması gerekmektedir. 
Örneğin; büyükşehir merkezinde bulunan ve en yüksek nüfusa sahip İzmir Orman İşletmesi, sorumluluk 
alanı nüfusunu (X6) % 90,8 oranında azaltarak, 2429067 kişiden 223546,3 kişiye düşürmelidir.  

• Orman işletmelerinin toplam orman yangını giderini (X7) % 31,3 ile % 69,3 arasında azaltması 
gerekmektedir. Örneğin; Denizli Orman İşletmesi, toplam orman yangını giderini (X7) % 69,3 oranında 
azaltarak, 1916707,7 TL’den 588142,7 TL’ye düşürmelidir.  

• Orman işletmelerinin çoğunda, üretilen toplam odun miktarı (X8) büyük değişim göstermemektedir. 
Örneğin; en yüksek değişime sahip İzmir Orman İşletmesi, üretilen toplam odun miktarını (X8) % 14,8 
oranında azaltarak, 130625,9 m3’den 111340,7 m3’e düşürmelidir.  

• Orman işletmelerinin giderler genel toplamını (X9) % 2,5 ile % 44,1 arasında azaltması gerekmektedir. 
Denizli ve İzmir Orman İşletmelerinin diğer orman işletmelerine göre giderler genel toplamı (X9) yüksektir. 
Örneğin; Denizli Orman İşletmesi, giderler genel toplamını (X9) % 44,1 oranında azaltarak, 8249262,0 
TL’den 4612972,5 TL’ye düşürmelidir.  

• Çal, Uşak, İzmir ve Nazilli Orman İşletmelerinin yol yoğunluğunu (Y1) önemli ölçüde arttırması 
gerekmektedir. Örneğin; Uşak Orman İşletmesinin, yol yoğunluğunu (Y1) % 110,5 oranında arttırarak, 5,0 
m/ha’dan 10,6 m/ha’a yükseltmelidir.  

• Orman işletmelerinde silvikültür çalışması uygulanan alan miktarında (Y2) önemli bir değişiklik 
yapılmasına gerek yoktur. Sadece, Bayındır Orman İşletmesi’nin silvikültür çalışması yapılan alan miktarını 
(Y2) % 7,7 oranında arttırarak, 4858,3 hektardan 5230,9 hektara yükseltmelidir. 

• Toplam odun satış miktarı (Y3) açısından en yüksek değişim % 14,4 oranı ile Çal Orman İşletmesi’nde 
gerçekleşmektedir. Diğer orman işletmelerinde toplam odun satış miktarı (Y3) önemli ölçüde 
değişmemektedir. Bu kapsamda Çal Orman İşletmesi, toplam odun satış miktarını (Y3) 30818,7 m3’den 
35251,3 m3’e yükseltmelidir.  

• Bayındır Orman İşletmesi dışındaki diğer orman işletmelerinde brüt satışlar toplamı (Y4) önemli ölçüde 
değişmemektedir. Buna göre; Bayındır Orman İşletmesi, brüt satışlar toplamını (Y4) % 11,7 oranında 
arttırarak, 6092607,5 TL’den 6806607,0 TL’ye yükseltmelidir.  

• Çal Orman İşletmesi hariç, orman işletmelerinin dönem kârını (Y5) % 17,6 ile 228,7 oranında artırması 
gerekmektedir. Örneğin; İzmir Orman İşletmesi, dönem kârını (Y5) % 228,7 arttırarak, 2043479,5 TL’den 
6716063,2 TL’e yükseltmelidir. 

4.SONUÇ 

Bu bildiride, Ege Bölgesi’nde bulunan 26 orman işletmesinin etkinlik düzeyleri, 2005-2007 yıllarına ait 
verilerinden yararlanılarak ve Charnes ve diğerleri (1978) tarafından önerilen girdiye yönelik CCR modeli 
kullanılarak,  VZA tekniği ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, orman işletmelerinin yöneticilerine 
uygun bir organizasyon yapısının oluşturulmasında ve sonuçların analizi ile de yeni yönetsel kararların 
alınmasında yardımcı olmaktadır. Diğer bir ifadeyle, orman işletmelerinin yöneticileri, sürdürülebilir 
orman kaynakları yönetimi kapsamında uygulayacağı kararların etkinliğini, VZA tekniği ile ayrı ayrı 
inceleyebilir.  

Yapılan değerlendirmede, değişkenlerin üç yıllık ortalama değerleri kullanılmıştır. Modeldeki her bir 
değişken için öncelikle etkin olmayan orman işletmeleri (Çal, Denizli, Uşak, Bayındır, İzmir, Manisa ve 
Nazilli), daha sonra ise etkin olmayan orman işletmelerinin etkin olabilmesi için kullandığı girdi 
değişkenlerin ve ürettiği çıktı değişkenlerin olması gereken düzeyleri belirlenmiştir.  

Orman işletmelerinin kontrolü altında olmayan veya kısa dönemde kontrol edemediği toplam alan (X1), 
orman alanı (X2), toplam ağaç serveti (X3), sorumluluk alanı nüfusu (X6) değişkenlerini arttırma veya 
azaltma olanağı oldukça azdır. Bu nedenle Ege Bölgesi’ndeki 26 Orman İşletmesi açısından toplam alan 
(X1), orman alanı (X2), toplam ağaç serveti (X3), sorumluluk alanı nüfusu (X6) düzeyleri yeniden 
değerlendirilmelidir. 
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VZA tekniği ile oluşturulan modellerde kullanılabilecek maksimum değişken sayısı, etkinliği 
değerlendirilecek olan karar verme birimi sayısına oldukça bağımlıdır. Bu nedenle, orman işletmelerine 
yönelik ülke ölçeğinde yapılacak etkinlik değerlendirmelerinde daha fazla sayıda değişkenden 
yararlanılabilir. Örneğin; tek bir VZA modeliyle, Türkiye’deki 245 adet orman işletmesinin etkinliği, 244 
adet değişken kullanılarak değerlendirilebilir.  

Araştırma sonucuna göre, orman işletmelerinin etkinliği, ölçülebilen/gözlenebilen veriler kullanılarak  VZA 
tekniği ile değerlendirilebilir. Ayrıca; orman işletmelerinin yöneticileri, VZA tekniği ile belirlenen etkinlik 
değerlerini, etkin olmayan orman işletmelerine yönelik referans setini ve kaynakların fazla veya eksik 
kullanımına yönelik değerlendirmeleri orman işletmelerinin yönetim, planlama ve uygulama 
çalışmalarının planlanmasında kullanabilir.  
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Özet: Yükseköğretim kurumlarının en önemli iç paydaşlarından birinin öğrenciler olduğu düşünülmektedir. 
Öğrencilerin görüş ve düşünceleri alınarak programlarda iyileştirme ve geliştirmelerin yapılması öğrenci odaklı bir 
eğitim anlayışı açısından önemli görülmektedir. Bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarında kalitenin önemli 
unsurlarından olan öğrenci memnuniyetinin belirli aralıklarla ölçülmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Trakya 
Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  Trakya Üniversitesi Stratejik Plan 
çalışmaları kapsamında, bir iç paydaş olan öğrencilere memnuniyet anketleri uygulanmıştır. Yüzyüze gerçekleştirilen 
memnuniyet anketleri iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye 
yönelik olarak 6 adet soru, ikinci bölümde üniversiteden memnuniyetlerini ölçen 31 ifade yer almaktadır. Araştırmaya 
1375 öğrenci katılım sağlamıştır. Anket verilerinden elde edilen sonuçlara göre; öğrenciler akademik ve idari 
personelin mesleğinde sorumluluk sahibi olduğunu ve akademik personelin sorun çözmede samimi davrandığını 
düşünmektedirler. Ayrıca katılımcılar, öğrenci oldukları birimde yabancı dil eğitiminin yeterli düzeyde olmadığını ifade 
etmişlerdir. Eğitimde kalitenin sağlanabilmesi ve nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesi için öğrencilerin üniversiteden 
beklentilerinin belirlenip gerekli değerlendirmelerin yapılmasının önemli olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, 
öğrenci memnuniyet anketlerinin her yıl yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, öğrenci, memnuniyet 

1.GİRİŞ 

Yükseköğretim kurumları, bilimsel araştırmalar yaparak yenilikler üreten ve eğitim- öğretim faaliyetleri ile 
işgücü yetiştiren hizmet sektörünün baş aktörlerinden olan kurumlardır. Üniversite sayılarının giderek 
artmasıyla birlikte eğitimde kalite olgusuna verilen önem de giderek yaygınlaşmaktadır. Çünkü potansiyel 
öğrenciler için alternatifler çoğalmakta ve öğrenciler giderek daha fazla bir bilinçle yüksek öğretim 
kurumlarının öğrencilere sundukları hizmetleri değerlendirmektedirler. Ayrıca yükseköğretim düzeyinde 
paydaş analizi yapıldığında, öğrenciler en önemli iç paydaşlardan biri olarak sayılmakta ve öğrencilerin 
memnuniyetinin sağlanması gerekli görülmektedir. Bu doğrultuda Yükseköğretim kurumları olan 
üniversitelerin hem mevcut hem de potansiyel öğrenciler için eğitim faaliyetinden spor, barınma vb. 
olanaklara kadar sunmuş oldukları hizmetleri sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetinde bulunması önem 
arz etmektedir.  
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Öğrencilerin ihtiyaç ve isteklerinin belirlenmesi ve karşılanması yani; öğrenci memnuniyetinin sağlaması 
üniversiteler için başlıca hedeflerden biri olarak belirtilmektedir. Öğrencilerinin memnuniyet düzeyleri 
hizmetin niteliği hakkında bilgi vermekte, öğrenci memnuniyetine yoğunlaşmak üniversitelere 
öğrencilerin ihtiyaçlarına uyum sağlayacak organizasyonun yeniden yapılandırılmasını ve öğrencilerin 
ihtiyaçlarını karşılamayı veya aşmayı sağlayan sürekli bir kontrol sisteminin geliştirilmesini sağlamaktadır 
(Erdoğan ve Bulut, 2015: 152). Bu doğrultuda periyodik olarak üniversitelerce öğrencilerin memnuniyet 
düzeylerinin araştırılması önemli görülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, devlet üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin üniversiteden memnuniyet 
düzeylerinin belirlenmesi olup çalışmada, 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi bahar yarıyılında Trakya 
Üniversitesinde öğrenin gören öğrencilerin üniversiteden memnuniyet düzeyleri incelenmektedir. 
Çalışmada kullanılan veriler Üniversite strateji plan çalışmaları sırasında stratejik plan çalışma grubu 
tarafından elde edilmiştir. 

2.Yükseköğretimde Kalite ve Öğrenci Memnuniyeti 

İçinde bulunulan bilgi çağında gelişim ve değişim hızı sürekli olarak artmakta ve bu durum eğitim 
sektörününü de etkisi altına almaktadır. Gelişimin gerisinde kalmamak, değişime ayak uydurabilmek ve 
nitelikli bireyler yetiştirebilmek için eğitim politikaları, amaçları ve süreçlerinde yenileşmeye gidilmesi ve 
bunun sürekli hale gelmesi önemli görülmektedir. Eğitimde sürekli iyileştirme ve gelişme çabaları eğitimde 
kalite olgusuna vurgu yapmakta ve Türkiye’de yükseköğretim alanında kalite çalışmaları giderek 
yaygınlaşmaktadır. 

Türkiye’de Yükseköğretimde kalite çalışmaları 2005 yılında Yükseköğretim Kurumlarında Akademik 
Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği kapsamında Yükseköğretimde Akademik Değerlendirme 
ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurularak, kalite güvencesi alanında ilk uygulamalar başlatılmış 
olup yükseköğretim kurumlarında "Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu" nun (ADEK) 
kurulması sağlanmış ve bütün yükseköğretim kurumları, her yıl hazırlamakla yükümlü oldukları ADEK 
raporlarını YÖK'e göndermeye başlamıştır. Değişim ve gelişmeleri takip edebilmek adına 3 Temmuz 2015 
tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi 
Yönetmeliği ile YÖDEK sona erdirilerek yönetmelik kapsamında Yükseköğretim Kalite Kurulu 
oluşurulmuştur Ayrıca tüm yükseköğretim kurumlarının kalite komisyonu oluşturmaları zorunlu hale 
getirilmiştir. Yükseköğretim kalite kurulu, yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi 
çalışmalarını düzenlemek ve yürütmekte olup kurumlar her yıl kurumsal iç değerlendirme raporlarını 
hazırlamakta ve beş yılda en az bir defa kalite kurulu tarafından dış değerlendirmeye tabi tutulmaktadır 
(http://yok.gov.tr). Bu doğrultuda kalitenin yükseköğretim kurumlarının temel yapı taşlarından olduğu 
söylenebilmektedir.  

Hizmet sektörünün önemli lokomotifi olan eğitim kurumlarından yüksek öğretim kurumları son yıllarda 
hizmetin kalitesi üzerinde önemle durmakta, kalite yönetimi alanında ulusal ve uluslararası kurumların 
standartlarını benimsemekte ve uygulamaktadırlar. Bu doğrultuda iç ve dış müşterilerin beklentilerini 
tespit etmeye yönelik çalışmalara öncelik vermekte özellikle, iç müşterisi olan öğrencilerin memnuniyet 
düzeylerine odaklanmaktadırlar (Maksüdünov, Çavuş ve Eleren, 2016: 66). Çünkü eğitim sektöründe 
kaliteli ürün kavramı, kaliteli insan olarak anlaşılmaktadır ( Karakaya, Kılıç ve Oçar, 2016: 45). 

İşletmelerde olduğu gibi üniversitelerin de müşteri memnuniyeti ile ilgilenmeye başladığı belirtilmektedir 
Eğitim kurumlarının yaşayabilmesi için müşterilerinin yani öğrencilerin beklentilerinin karşılanması 
gerekmektedir. (Ensari ve Onur, 2003: 146). Eğitim kurumlarının birincil müşterileri öğrenciler olarak 
belirtilmektedir. Ancak öğrencilerin ticari temelli geleneksel müşteri yerine aldığı eğitim karşılığında az da 
olsa ücret ödeyen bireyler olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Üniversitelerde 
öğrencilerin müşteri olarak görülme anlayışı, müşterinin aldığı hizmetten memnun olup olmamasını da 
beraberinde getirmektedir (Köse, 2012: 115). Bu doğrultuda üniversitelerin yaşamlarını devam ettirmeleri 
yani tercih edilebilirlik ve tanınırlıklarını sürdürebilmeleri ve artırabilmeleri için öğrenci memnuniyetini 
takip etmeleri ve memnuniyet düzeyini yükseltmeleri gerektiği söylenebilir. 
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Üniversitelerin iç paydaşı olan öğrencilerin, üniversitelerden beklentileri, görüşleri ve değerlendirme 
yapmaları eğitimde kalitenin sağlanması açısından önemli görülmekte ve eğitimde hizmet kalitesi ile 
memnuniyet arasında olumlu yönde bir ilişki olduğu belirtilmektedir (Aksu, 2016: 301). Üniversitelerin 
işlevlerinden biri olan eğitim hizmetinin kalitesinin bu hizmetin alıcısı olan öğrenciler tarafından nasıl 
algılandığının belirlenmesi kaliteye önem veren kurumlar açısından kritik nokta olduğu belirtilmektedir 
(Ekinci ve Burgaz, 2007: 111). Öğrencilerin üniversite ile ilgili algılarının belirlenmesini memnuniyet 
düzeyleri ile ölçümlemek mümkündür. 

Öğrenci memnuniyeti, genel olarak bir öğrencinin eğitimsel deneyimini değerlendirmesi sonucunda 
oluşan kısa süreli bir tutum olarak kabul edilmekte olup öğrenci memnuniyeti öğrencilerin beklentileri 
karşılandığında ya da aşıldığında ortaya çıkmaktadır (Elliott ve Healy, 2008: 2). Öğrencilerin üniversiteye 
yönelik tutumlarını belirlemek zor ama imkansız değildir, bütün ilgili faktörler değerlendirilerek öğrenci 
memnuniyeti ölçümlenebilir. Öğrenci öğrenimine vurgu, yönetici ya da öğrenci danışmanlarına 
ulaşılabilirlik, kütüphane hizmetleri, bilgi işlem imkanları, rekreasyon olanakları, sınıf büyüklükleri, 
derslerin içeriğinin düzeyi ve zorluğu, öğrenci iş yükü gibi faktörler öğrencilerin memnuniyetlerini 
değerlendirmede, üniversiteye kayıtları öncesinde ya da üniversitenin hizmetlerinden yararlanmadan da 
üniversiteye yönelik tutumlarını ölçmede kullanılabilir (Athiyaman, 1997: 531-532). Eğitim hizmeti 
sağlayan kurumların, öğrencilerin seçimlerini etkileyen faktörlerin neler oluğunu, öğrencinin amaçlarını 
başarmasına hangi hizmetlerin yardım ettiğini bilmeye ve öğrecileri tatmin eden ya da etmeyen faktörleri 
belirlemeye ihtiyaçları olduğu belirtilmektedir (Hartman ve Schmidt, 1995: 198). Sözü geçen faktörler 
bilindiği takdirde memnuniyeti sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunulabilir. 

Öğrencinin öğrenim görmüş olduğu kurumla ile ilgili memnuniyeti, eğitim kalitesi, fiziki mekanlar, sunulan 
uygulama olanakları, sosyal, kültürel, sportif olanaklar ve öğrencinin bireysel özellikleri gibi unsurları 
içeren çok boyutlu bir yaklaşımla incelenebilmektedir (Ay ve Koç, 2014: 123). Dolayısıyla öğrenci 
memnuniyeti belirlenmek istendiğinde eğitimden başlayarak sosyal olanaklar ve fiziksel mekanlara kadar 
her unsurun sorgulanması gerekmektedir. Çünkü üniversiteler sadece öğrencilere eğitim vermekle 
kalmayıp onların kültürel ve sosyal gelişimlerine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Yükseköğretim 
Kurumu tarafından kaliteye daha fazla önem verilmesi ve kalitenin denetlenebilir hale gelmesi ayrıca 
kurumların hazırlanan staratejik planlarında öğrencilerin iç paydaş olarak ele alınması öğrenci 
memnuniyetini belirlemenin gerekli olduğunu göstermektedir. Ayrıca dilek ve öneri mekanizmasını işler 
ve etkili hale getirilerek öğrenci görüşleri doğrultusunda adımlar atılması memnuniyet düzeyinin 
artırılması açısından önemli olduğu söylenebilir. 

Öğrenci memnuniyeti ölçümleyen çalışmalara ilgili literatürde rastlamak mümkündür. Aksu (2015), 
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin memnuniyetlerini ölçümlediği 
araştırmasında; öğrenciler Karadeniz İl’ini beğendikleri, ulaşım imkanlarını yeterli olduğunu ancak halkın 
öğrencilere karşı önyargılı olduğunu ve öğrencilere sahip çıkmadığını belirtmişlerdir. Göktürk (2015) 
tarafından Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinde yapılan 
araştırmada, öğrencilerin fiziki yapıda kendilerini sunulanla yetindikleri bir talepleri olmadığı ve derslere 
giren öğretim elemanlarını alanlarında yeterli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.  

 Ekinci ve Burgaz (2007) tarafından Hacettepe öğrencileri memnuniyet araştırmasında öğrencilerin 
beklenti düzeylerinin yüksek ama memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İçli ve 
Vural (2010)’nun Kırklareli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerine yaptığı araştırmada, 
öğrenciler, sektöre yönelik bilgi sağlayan teknik gezi ve konferans gibi etkinliklerin, laboratuvar ve atölye 
gibi fiziki mekanların yetersiz olduğunu, yemekhane ve yemek kalitesinin düşük olduğunu belirtmişlerdir. 
İkiz vd. (2017) tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi kapsamında yapılan araştırmada 
öğrencilerin kütüphane olankalarından ve eğitim kalitesinden memnun oldukları, burs olanaklarını 
yetersiz gördükleri belirlenmiştir. Ayrıca ulaşım, sosyal yaşam alanları ve spor olanakları ile kültürel ve 
sanatsal etkinlikleri öğrencilerin en çok iyileştirilmesini istedikleri alanlar olarak belirlenmiştir. 
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3. Araştırmanın Metodolojisi 

Yükseköğretim kurumlarında kaliteye verilen önemin giderek artarak kalite denetimlerinin yaygınlaşması 
ve öğrencilerin yükseköğretim kurumunun hizmetlerinden yararlanan temel aktör olmaları nedeniyle 
öğrenci memnuniyet kavramı güncelliğini korumaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, Trakya Üniversitesi’nde 
2016-2017 eğitim öğretim yılı bahar yarılında eğitim gören öğrencilerin üniversiteden memnun oldukları 
ve geliştirilmesini düşündükleri hizmetlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada anket 
yöntemi seçilerek öğrencilere yüz yüze anket uygulaması yapılmıştır. Anket, 1=kesinlikle 
katılmıyorum…..5=kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5’li likert ölçeğinden oluşmaktadır. Yüzyüze 
gerçekleştirilen memnuniyet anketleri iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilerin demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik olarak 6 adet soru, ikinci bölümde üniversiteden memnuniyetlerini ölçen 
31 ifade yer almaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında önlisans öğrenci sayısı 17.096, lisans öğrenci 
sayısı 24.550 ve lisansüstü öğrenci sayısı ise 4.836’tır (https://kalite.trakya.edu.tr). Araştırmanın 
örneklemi ise 1375 öğrenciden oluşmaktadır. Katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 22.0 programı 
kullanılar analiz edilmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. 

4.Bulgular 

Trakya Üniversitesi öğrencilerinin memnuniyeti ölçümlemek amacıyla uygulanmış anket sonuçlarına bu 
başlık altında yer verilmiştir. Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri yer 
almaktadır. 

Tablo 1. Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulguları 

Yaş Kişi % Cinsiyet Kişi % 

<18 4 ,3 Kadın 713 51,9 

18-21 1017 74,0 Erkek 662 48,1 

22-25 320 23,3 Eğitim Durumu Kişi % 

26-29 27 2,0 Önlisans 433 31,5 

30-33 3 ,2 Lisans 917 66,7 

34> 4 ,3 Yükseklisans 22 1,6 

Sınıf Kişi % Doktora 3 ,2 

Hazırlık 19 1,4 Birim Kişi % 

1. Sınıf 420 30,5 Meslek Yüksekokulu 423 30,8 

2. Sınıf 551 40,1 Yüksekokul 296 21,5 

3. Sınıf 257 18,7 Fakülte 605 44,0 

4. Sınıf 92 6,7 Enstitü 25 1,8 

5. Sınıf 4 ,3 Konservatuvar 26 1,9 

6. Sınıf 7 ,5 Aşama Kişi % 

   Ders Aşaması 11 ,8 

   Tez Aşaması 14 1,0 

 
Tablo 1’e göre; ankete katılım sağlayan öğrencilerin %51,9 kadınlardan ve %48,1 erkeklerden oluşmakta 
olup ankete erkek öğrencilerin katılma oranın daha fazla olduğu söylenebilir. Katılımcıların %74,0 gibi 
yüksek bir oranı 18-21 yaş arası, hemen ardından katılımcıların %23,32ünün 22-25 yaş arasıda olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde; %31,5’i önlisans, %66,7’si 
lisans, %1,6’sı yüksek lisans, %0,22sinin doktora düzeyinde eğitim gördüğü anlaşılmaktadır. Bu sonuca 
göre ankete katılanların çoğunluğunu lisans öğrencileri oluşturmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin 
%44,0’ü fakültede, %30,8’i meslek yüksekokulunda, %21,5’i yüksekokulda, % 1,8’i enstitü ve %1,8’i 
konservatuvar birimlerinde eğitim görmektedir. Öğrencilerin %1,4’ü hazırlık sınıfta eğitim görürken, 
%30,5’ü 1. Sınıf, %40,1’i 2. Sınıf, %18,7’si 3. Sınıf, %6,7’si 4. Sınıf, %0,3’ü 5. Sınıf ve %0,5’i 6. Sınıf 
örenimlerini sürdürmektedir. Lisansüstü düzeyinde katılım sağlayan öğrencilerin %1,0’i tez ve %0,8’i ders 
aşamasında bulunmaktadır. 
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Tablo2: Katılımcıların Tutum ve Davranış Özelliklerine İlişkin Bulguları 
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Öğrenci olduğum birimin 
hedefleriyle ilgili yeterince 
bilgilendirildiğimi düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde  

147 
 

10,7 

299 
 

21,7 

368 
 

26,8 

446 
 

32,4 

115 
 

8,4 

1375  
3,0604 

 
1,14075 

Üniversitemizin evrensel bir 
üniversite olma yolunda, 
vizyonunu ve çalışmalarını yeterli 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

205 
 

14,9 

389 
 

28,3 

395 
 

28,7 

315 
 

22,9 

71 
 

5,2 

1375  
2,7513 

 
1,11980 

Öğrenci olduğum birimde üst 
düzey yöneticileri 
(dekan/müdür/bölüm başkanı) 
sorun çözmede samimi 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

164 
 

11,9 

210 
 

15,3 

353 
 

25,7 

456 
 

33,2 

192 
 

14,0 

1375  
3,2196 

 
1,21360 

Öğrenci olduğum birimde 
akademik personeli sorun 
çözmede samimi buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

111 
 

8,1 

209 
 

15,2 

335 
 

24,4 

532 
 

38,7 

188 
 

13,7 

1375  
3,3469 

 
1,13548 

Öğrenci olduğum birimde eğitim 
kalitesini yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

150 
 

10,9 

265 
 

19,3 

417 
 

30,3 

435 
 

31,6 

108 
 

7,9 

1375  
3,0625 

 
1,12100 

Öğrenci olduğum birimde 
teknolojik altyapıyı yeterli 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

251 
 

18,3 

349 
 

25,4 

390 
 

28,4 

301 
 

21,9 

84 
 

6,1 

1375  
2,7222 

 
1,17093 

Öğrenci olduğum birimde bilgiye 
erişim olanakları yeterlidir. 

Frekans 
 
Yüzde 

155 
 

11,3 

279 
 

20,3 

430 
 

31,3 

417 
 

30,3 

94 
 

6,8 

1375  
3,0116 

 
1,10964 

Üniversitenin spor alanları 
yeterlidir. 

Frekans 
 
Yüzde 

301 
 

21,9 

298 
 

21,7 

368 
 

26,8 

304 
 

22,1 

104 
 

7,6 

1375  
2,7178 

 
1,23996 

Üniversitenin dinlenme alanları 
yeterlidir. 

Frekans 
 
Yüzde 

313 
 

22,8 

338 
 

24,6 

333 
 

24,2 

287 
 

20,9 

104 
 

7,6 

1375  
2,6589 

 
1,24596 

Üniversitenin yemek kalitesi 
yeterlidir. 

Frekans 
 
Yüzde 

347 
 

25,2 

279 
 

20,3 

366 
 

26,6 

288 
 

20,9 

95 
 

6,9 

1375  
2,6400 

 
1,25289 

Öğrenci olduğum birimde mekan 
temizliğini yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

190 
 

13,8 

252 
 

18,3 

370 
 

26,9 

439 
 

31,9 

124 
 

9,0 

1375  
3,0400 

 
1,18972 

Üniversitenin sağladığı sağlık 
hizmetlerini yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

214 
 

15,6 

260 
 

18,9 

443 
 

32,2 

362 
 

26,3 

96 
 

7,0 

1375  
2,9025 

 
1,16003 

 Öğrenci olduğum birimde 
dershane/amfi iklimlendirmesi 
yeterlidir. 

Frekans 
 
Yüzde 

261 
 

19,0 

268 
 

19,5 

367 
 

26,7 

371 
 

27,0 

108 
 

7,9 

1375  
2,8524 

 
1,23186 

Alacağım eğitimin beni iş 
yaşamına hazırladığını 
düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

193 
 

14,0 

251 
 

18,3 

391 
 

28,4 

426 
 

31,0 

114 
 

8,3 

1375  
3,0124 

 
1,17742 

 Üniversitemin burs olanakları 
yeterli düzeydedir. 

Frekans 
 
Yüzde 

308 
 

22,4 

293 
 

21,3 

437 
 

31,8 

249 
 

18,1 

88 
 

6,4 

1375  
2,6480 

 
1,19303 

 Okuluma ulaşım imkanları 
yeterlidir.  

Frekans 
 
Yüzde 

215 
 

15,6 

210 
 

15,3 

276 
 

20,1 

473 
 

34,4 

201 
 

14,6 

1375  
3,1709 

 
1,,29573 
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Trakya Üniversitesinin sosyal 
mekanlarını yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

258 
 

18,8 

324 
 

23,6 

366 
 

26,6 

328 
 

23,9 

99 
 

7,2 

1375  
2,7716 

 
1,20898 

 Trakya Üniversitesi 
yerleşkelerindeki çevre 
düzenleme çalışmalarını yeterli 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

259 
 

18,8 

292 
 

21,2 

413 
 

30,0 

307 
 

22,3 

104 
 

7,6 

1375  
2,7855 

 
1,20277 

 Üniversitemin öğrenci 
topluluklarını sayı ve nitelik 
açısından yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

194 
 

14,1 

295 
 

21,5 

438 
 

31,9 

359 
 

26,1 

89 
 

6,5 

1375  
2,8938 

 
1,13515 

 Üniversitemdeki öğrenci 
temsilciliğinin etkin olduğunu 
düşünüyorum.  

Frekans 
 
Yüzde 

260 
 

18,9 

337 
 

24,5 

414 
 

30,1 

282 
 

20,5 

82 
 

6,0 

1375  
2,7011 

 
1,16479 

 Akademik personelin 
görüşlerime değer verdiğini 
düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

185 
 

13,5 

243 
 

17,7 

379 
 

27,6 

435 
 

31,6 

133 
 

9,7 

1375  
3,0640 

 
1,18959 

 Üniversitemdeki kütüphane 
olanaklarını yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

200 
 

14,5 

231 
 

16,8 

332 
 

24,1 

460 
 

33,5 

152 
 

11,1 

1375  
3,0927 

 
1,23219 

 Üniversitemdeki kütüphane 
olanaklarını yeterli derecede 
kullanıyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

155 
 

11,3 

241 
 

17,5 

404 
 

29,4 

423 
 

30,8 

152 
 

11,1 

1375  
3,1280 

 
1,16645 

 Öğrenci olduğum birimde 
akademik personelin mesleğinde 
sorumluluk sahibi olduğunu 
düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

121 
 

8,8 

141 
 

10,3 

368 
 

26,8 

526 
 

38,3 

219 
 

15,9 

1375  
3,4225 

 
1,13867 

 Öğrenci olduğum birimde idari 
personelin mesleğinde 
sorumluluk sahibi olduğunu 
düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

116 
 

8,4 

165 
 

12,0 

365 
 

26,5 

524 
 

38,1 

205 
 

14,9 

1375  
3,3905 

 
1,13284 

 Üniversitem iyi tasarlanmış bir 
web sitesine sahiptir. 

Frekans 
 
Yüzde 

168 
 

12,2 

247 
 

18,0 

401 
 

29,2 

418 
 

30,4 

141 
 

10,3 

1375  
3,0851 

 
1,17316 

 

 Üniversitemin yurtdışı öğrenci 
değişim programlarını yeterli 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

241 
 

17,5 

278 
 

20,2 

476 
 

34,6 

298 
 

21,7 

82 
 

6,0 

1375  
2,7833 

 
1,14566 

 Üniversitemin yurtiçi değişim 
programlarını yeterli buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

242 
 

17,6 

265 
 

19,3 

488 
 

35,5 

298 
 

21,7 

82 
 

6,0 

1375  
2,7913 

 
1,14428 

Öğrenci olduğum birimde 
yabancı dil eğitimini yeterli 
buluyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

373 
 

27,1 

322 
 

23,4 

338 
 

24,6 

256 
 

18,6 

86 
 

6,3 

1375  
2,5345 

 
1,24101 

 Üniversitemin sosyal 
sorumlulukla ilgili konularda 
teşvik edici olduğunu 
düşünüyorum. 

Frekans 
 
Yüzde 

231 
 

16,8 

334 
 

24,3 

400 
 

29,1 

302 
 

22,0 

108 
 

7,9 

1375  
2,7978 

 
1,18696 

Mezun olduğumda mezunlar 
derneğine üye olmayı isterim. 

Frekans 
 
Yüzde 

204 
 

14,8 

198 
 

14,4 

360 
 

26,2 

387 
 

28,1 

226 
 

16,4 

1375  
3,1695 

 
1,28407 

 
Tablo 2'de  ankete katılan öğrencilerin üniversite hakkındaki tutum ve davranışlarına ilişkin bulgularına 
dair görüşlerinin dağılımı görülmektedir. Ankete katılan öğrenciler Trakya Üniversitesi'nin hizmetlerinden 
duydukları memnuniyeti "Kesinlikle Katılmıyorum"'dan , "Kesinlikle Katılıyorum"'a, görüş puanları ise 
sırasıyla 1’den 5'e kadar derecelendirerek belirtmişlerdir. İfadelerin ortalamalarına bakıldığında 3'ün 
altındaki değerler, bu unsurların "Kesinlikle Katılmıyorum" ve "Katılmıyorum" olduğunu ortaya koyarken 
3'ün üzerinde hesaplanan değerler "Kesinlikle Katılıyorum" ve "Katılıyorum"'u  yansıtmaktadır. 
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Ankete katılan öğrenciler, "Öğrenci olduğum birimde yabancı dil eğitimini yeterli buluyorum." Ifadesine 
2,53 ortalama ile katılmadıklarını belirtmilerdir. Katılımcıların %50,4’ü ilgili ifadeye katılmaz iken %24,9 
yabancı dil eğitimini yeterli bulmaktadır. 

“Üniversitenin yemek kalitesi yeterlidir” ifadesine öğrencilerin verdiği cevapların ortalaması 2,64 olup 
katılımcıların %45,5’i yemek kalitesinin yetersiz olduğunu  ve %27,8’i ise yemek kalitesinden memnun 
olduklarını belirtmektedirler. 

Ankete katılan öğrenciler 2,648 ortalama ile “üniversitenin burs olanakları yeterlidir” ifadesine 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %43,7’si burs olanaklarını yetersiz bulurken %24,5’I burs 
olankalarının yeterli olduğu görüşüne sahiptir. 

"Öğrenci olduğum birimde akademik personelin mesleğinde sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyorum." 
Ifadesine 3,42’lik ortalama ile en yüksek derecede katılım sağlanan ifade olarak yerini almaktadır. 
Öğrencilerin %54,2’si akademik personelin mesleğinde sorumluluk sahibi olduğunu belirtirken %18,3’ü 
sorumluluk sahibi olmadığını belirtmektedir. 

Ankete katılanlar " Öğrenci olduğum birimde idari personelin mesleğinde sorumluluk sahibi olduğunu 
düşünüyorum." Ifadesine 3,39’luk ifade ile katıldıklarını belirtmiş olup katılımcıların %20,4’ü ifadeye 
katılmamakta %26,5’I kararsız kalıp %%53’ü ifadeyi desteklemektedirler. 

“Öğrenci olduğum birimde akademik personelin sorun çözmede samimi olduğunu düşünüyorum.” Ifadesi 
3,34’lük bir cevap ortalamasına sahiptir. Katılımcıların %23,3’ü bu ifadeye katılmadıklarını belirtmiş 
olup %24,4’ü kararsız kaldıklarını ifade etmiştir. Öğrencilerin %52,4’ü ilgili ifadeye katıldıklarını 
belirtmişlerdir. 

5.Sonuç 

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanında geleceğin nitelikli bireylerinin 
yetiştiği kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Nitelikli bireylerin, geleceğin kalifiye işgücünün yetişmesi 
üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri başta olmak üzere sağlamış olduğu sosyal ve fiziksel imkanlar ile 
desteklenmektedir. Bu doğrultuda üniversiteler tarafından sağlanan hzimetlerin kaliteli olması önem arz 
etmekte olup önemli iç paydaş ve iç müşteri olarak görülen öğrencilerin beklentilerinin ve isteklerinin 
karşılanması gerekli olmaktadır. Beklentileri ve istekleri karşılanmış öğrenciler memnun öğrencilerdir. 
Öğrenci memnuniyeti de üniversitelerin strateji ve kalite çalışmaklarında vurgu yapılan bir unsurdur. Bu 
nedenle üniversitelerde düzenli olarak öğrenci memnuniyetinin ölçülmesi ve ortaya çıkan sonuçlar 
bağlamında iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulması önemli olmaktadır. Memnuniyet, sadece 
eğitim faaliyetleri boyutunda ölçülmekle kalmayıp üniversitenin sunmuş olduğu yemek, barınma, burs, 
kütüphane ulaşım, danışmanlık ve sağlık hizmeti olanakları ile fiziki, sosyal, sportif ve kültürel mekan 
imkanları boyutunda da ele alınmalıdır.   

Bu çalışmada, devlet üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin üniversite hizmetlerinden memnuniyet 
düzeylerini belirlemek amaçlanmış olup memnuniyet çok boyutlu bir kavram olarak ele alınmıştır. Yapılan 
araştırmanın sonuçlarına göre öğrecilerin memnun oldukları alanlar ile yetersiz kaldığını düşündüğü 
alanlar ortaya çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, yabancı dil eğitimi, yemek kalitesi ve burs olanakları başta 
olmak üzere teknolojik altyapı, sportif, dinlenme alanları ve sosyal mekanlar, dershane/amfi 
iklimlendirmesi, çevre düzenlemesi ile öğrenci değişim programları genellikle geliştirilmeye açık  hizmetler 
olarak belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının 
başlatılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda, yabancı dil eğitiminden memnuniyeti 
artırabilmek için lisans ve lisansüstü düzeyde hazırlık programlarının açılmasının yanı sıra sürekli eğitim 
merkezi kapsamında yabancı dil kurslarının düzenlenmesi öngörülebilir. Öğrencilerin önerileri 
doğrultusunda yemek kalitesi artırılabilir, burs olanağı sağlayan kurumlarla işbiriliği yapılarak öğrencilere 
burs imkanları yaratılabilir. Dershane veya amfilere klimalar takılarak soğuk havalarda ısınma sıcak 
havalarda serinleme olanağı yaratılabilir. Yerleşkelerde öğrencilerin ders aralarında ya da çıkışlarında 
dinlenmelerini sağlayacak yeşil alanlar korunarak öğrencilerin kullanmaları sağlanabilir, bisiklet yolları 
yapılandırılabilir. Öğrenci değişim programları halihazırda mevcut olup, bölüm bazında yeni anlaşmaların 
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yapılması teşvik edilebilir, var olan ülke ya da şehirlere yenileri eklenerek değişimden yararlanacak öğrenci 
sayısında artışı gidilebilir. Sayılan düzenlemeler doğrultusunda gelişmeye açık yanlarda memnuniyet 
düzeyini artırmak mümkün olabilir. Ama öncelikli olarak öğrencilerin bu ifadelere neden olumsuz cevaplar 
verdiğinin ve üniversiteden beklentilerin neler olduğunun öğrenilmesi doğru adımlar atılması açısından 
önemli görülmektedir. 

Akdemik ve idari personelin mesleğinde sorumluluk sahibi olması ile akademik personelin öğrenci 
sorunlarını çözmede samimi olması üniversitenin en memnuniyet duyulan hizmetleri olarak ilk sıralarda 
yer almaktadır. Bu hizmetlerin ardından dekan ve müdür düzeyindeki yöneticilerin sorun çözmede samimi 
olmaları, okula ulaşım imkanları ve kütüphane olanaklarının yeterli olması hususlarında memnuniyet 
sağlanmaktadır. Yüksek katılım sağlanan bu ifadelere göre öğrencilerin akademik ve idari personelden 
genel olarak memnun olduğunu söylemek mümkündür. Ayrıca, okula ulaşımın rahat olması ve kütüphane 
hizmetlerinin öğrencileir tatmin etmesi üniversitenin olumlu yanları arasında yer almaktadır. Önemli olan 
bu alanlarda memnuniyet düzeylerinin varlığını korumak ve düzeyini arttırmaktır.  

Karadağ ve Yücel (2016) tarafından Türkiye’de üniversitelerin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamada ne 
kadar tatmin edici olduğunun  belirlenmesi için Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması yapılmıştır. 
174 üniversiteden 10894 öğrencinin katılım sağladığı araştırmada Trakya Üniversitesi de yer almaktadır. 
Araştırmada üniversitelerin genel memnuniyet ortalamasının yanı sıra öğrenim deneyimin tatminkarlığı, 
yerleşke ve yaşam doyuruculuğu, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, 
öğrenme imkanlarının ve kaynaklarının zenginliği, kişisel gelişim ve kariyer destek olmak üzere altı boyut 
altında üniversite sıralamaları yapılmıştır. Trakya Üniversitesi 174 üniversite arasında genel ortalamada 
memnuniyet açısından 49. Sırada, 106 devlet üniversitesi arasında 27. Sırada yer almaktadır. Boyutlar 
açısından incelendiğinde; öğrencilerin en çok öğrenme imkanları ve kaynakları açısından memnuniyet 
duyduğu gözlenmekte olup 29. Sırada yer almaktadır. Yerleşke ve yaşamın doyuruculuğu ile kişisel gelişim 
ve kariyer destek boyutlarında 50. Sırada, öğrenme deneyiminin tatminkarlığı boyutunda 55. Sırada ve 
akademik destek boyutunda 82. Sırada yer almaktadır. Yapılan bu çalışmaların sonuçları üniversiteye yol 
gösterme açısından önemli görülmektedir. Çünkü bu doğrultuda üniversite, hangi hizmetlerinde 
iyileştirme yapması gerektiğini ve hangi hizmetlerinde üstün olduğunu belirleyebilmektedir. Öğrenci 
memnuniyeti sağlanarak hizmet kalitesinin arttırılabilmesi için belirili aralıklarla öğrenci memnuniyet 
ölçümlerinin yapılmasıgerekmektedir. 
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Özet: Tekirdağ ili toplam nüfusu 2017 yılı verilerine göre 1.005.463’dür. Geçmiş yıllar ile kıyaslandığında nüfus 
artışının %3,35 olduğu belirlenmiştir. Kentsel atıksular tüm havza için baskı oluşturan ana etmenlerdendir. Kentsel 
(evsel) atıksu altyapı yönetimi, kentsel yerleşimlere ilişkin kanalizasyon durumuna bağlı olarak, ihale edilmesi, inşaatı 
ve işletmeye alınması izlenmesi denetimi dahil tüm faaliyetleri kapsamakta olup Belediyenin görevleri arasındadır. 
Evsel atıksu arıtma tesislerinin nüfus büyüklüğü oranına göre hizmet vermesi gerekmektedir. Bu çalışmada, Tekirdağ 
ilinin evsel (kentsel) atıksularının bertarafı ve uygun yöntemlerle arıtılmasına yönelik mevcut durum ile planlanan 
çalışmaların neler olduğu, arıtma tesisleri yeterlilik düzeyi ve Tekirdağ il nüfusuna bağlı gelişimleri incelenmiştir. 
Çalışmada, kurumsal mevzuat kapsamında ilgili kuruluşların güncel verileri ile yapılan çalışmalara yönelik envanter 
araştırması ve uzun yıllar il genelinde yapılan saha çalışmaları ve denetim incelemeleri baz alınmıştır.  

Bu kapsamda; 2017 yılı itibariyle, Tekirdağ ilinde Belediyeler tarafından yürütülen ve işletilmesi planlanan 23 adet 
atıksu arıtma tesisi bulunmaktadır. Bunların içerisinde, işletmede ve çalışır vaziyette olan 14 atıksu arıtma tesisi 
mevcuttur. Kentsel atıksuların bertarafına yönelik olarak diğer tesislerin proje çalışmalarının sürdürüldüğü, bir 
kısmının inşaat halinde, bir bölümünün de deneme ve test çalışmaları devam etmektedir. Tekirdağ ilindeki kentsel 
atıksuların arıtılmasında, arıtma türü olarak ön arıtma, doğal arıtma, paket arıtma, biyolojik ve ileri arıtma yöntemleri 
tercih edilmektedir. Tekirdağ ili Büyükşehir gelişim süreci içerisinde, Belediye sınırları dahilinde meydana gelen tüm 
kentsel atıksuların toplanması ve bunların uygun bir şekilde arıtılarak deşarj edilmesi Belediyeler tarafından yönetilen 
kentsel (evsel) atıksu arıtma tesisleri koruma kullanma stratejisi çerçevesinde belirli bir vade içinde programlanarak, 
öncelik kazandırılmalıdır. Alt yapı, proje, ihale ve deneme süreçlerinin bir an evvel sonuçlandırılması gerekmektedir. 
Su kaynaklarının korunmasında, mevcut baskı ve etkilerin miktar ve kalite durumları, yerleşim yerlerinin nüfus 
büyüklükleri, sanayi durumları, korunan alanlar gibi hususların göz önünde bulundurulması kaydıyla ilin nüfusa bağlı 
evsel su kirlilik sorununu çözebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Atıksu Arıtımı, Su Kalitesi, Çevre Kirliliği,  Koruma-Kullanma Dengesi, Arıtma Tesisi 

 

Treatment Conditions of Urban (Domestic) Wastewaters in the Scope of 
Tekirdağ City Population 

Dr. Jale SEZEN1  
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Abstract: According to the data of the year 2016 the total population of Tekirdağ province is 972,875. It is determined 
that the population increase is 3,73% compared to the previous years. Urban wastewater is the main factor that 
creates pressure for the basin. Urban (domestic) wastewater infrastructure management, tendering, construction 
and operation supervision are subject to municipal duties, depending on the status of sewerage related to urban 
settlements. Domestic wastewater treatment plants need to serve according to the population size. In this study, the 
current situation and planned works for treatment of domestic (urban) wastewater of Tekirdağ province with 
appropriate methods are examined, the qualification level of treatment plants and the developments related to 
Tekirdağ province population. In this scope; As of 2017, there are 23 wastewater treatment plants in Tekirdağ 
Province that are planned and operated by municipals. In this scope; As of 2017, there are 23 wastewater treatment 
plants in Tekirdağ Province that are planned and operated by municipals. Among them are 14 wastewater treatment 
plants which are in operation and in working condition. In the case of urban wastewater, some of the works of the 
other facilities are under construction, some of them are under construction and some of them are still being tested 
and tested. Pre-treatment, natural treatment, package treatment, biological treatment and advanced treatment 
methods are preferred for the treatment of urban wastewaters in the province of Tekirdağ. In the metropolitan 
province of Tekirdağ, The collection and discharge of all urban wastewaters in the Tekirdağ municipal boundaries 
should be prioritized within the scope of using urban (domestic) wastewater treatment facilities conservation 
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strategy.Infrastructure, project, tender and trial processes must be concluded as soon as possible.The conservation 
of water resources and the resolution of the pollution problem have been achieved only when settlements can be 
solved by taking into account such issues as quantity and quality of existing pressures and effects, population density, 
industrial status, protected areas. 

Keywords: Urban Wastewater Treatment, Water Quality, Environmental Pollution, Protection Use Balance, 
Wastewater Treatment Plant 

GİRİŞ

Su kaynaklarının kalitesinin korunması ve su kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak 2872 sayılı Çevre 
Kanunu kapsamında, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Kentsel Atıksu Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. 
Kentsel (evsel) atıksular, yaygın olarak yerleşim bölgelerinden ve çoğunlukla evsel faaliyetler ile insanların 
günlük yaşamsal faaliyetlerinin yer aldığı bina vb. ile hizmet oluşturan sektörel faaliyetlerin sonucunda 
meydana gelen atıksular olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca kentsel atıksular, evsel nitelikli atıksuların 
endüstriyel nitelikli atıksu ve/veya yağmur suları ile karışarak da meydana gelebilmektedir. 31.12.2004 
tarih 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Tablo 21 Evsel Nitelikli Atıksuların Alıcı Ortama Deşarj 
Standartlarını belirlemekte olup, Tablo 21’e bağlı olarak alt sektörlerde eşdeğer nüfusa göre kirletici 
parametrelerin sınır değerleri belirlenmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Atıksu Altyapı Tesisleri 
tanımıyla, Evsel ve/veya endüstriyel atıksuları toplayan kanalizasyon sistemi ile atıksuların arıtıldığı ve 
arıtılmış atıksuların nihai  bertarafının sağlandığı sistem ve tesislerin tamamını ifade etmekte olup, 
Atıksu altyapı tesisleri yönetimi ise, Mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi 
altında atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumlu olan, büyük 
şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
belediyeleri sorumlu kılmaktadır. Trakya Bölgesindeki İllerin Göç Yapısı ve Günümüzdeki Nüfusu ile ilgili 
yapılan bir çalışmada, Türkiye’deki 1990 yılı göç verileri karşılaştırıldığında, Türkiye içine hareket halinde 
olan nüfusun Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerine aldıkları göç içinde büyük bir çoğunluğun %80,03 oranı ile 
Tekirdağ ili olduğu belirlenmiştir. Tekirdağ il merkezi ve köylerine diğer illerden göç eden nüfusun oransal 
açıdan fazla olduğu belirlenmiştir (Şener ve Baştimur,1996:33). Değişen İhtiyaçların Kentsel Su Kaynakları 
Üzerindeki Toplumsal ve Çevresel Etkileri ile ilgili yapılan çalışmada, kentsel su kaynakları, kentsel nüfus 
artışından ve göçlerden etkilendiği, kentsel idari sınırların mücavir alan sınırları içinde Büyükşehir Modeli 
ile genişletildiği, bu genişleme ile kentsel su kaynak ve yapılarında da farklı ”Baskı ve Talepleri”     gündeme 
getirdiği, bu durumun yerleşim yerlerinde kentsel atıksu arıtma tesisleri ile su kaynaklarının koruma 
alanları ile ilgili mevcut ve olası yeni Koruma ve Kullanma stratejilerinin oluşturulması gerektiği sonucuna 
varılmıştır (Yinanç vd., 2013:477). Ergene Havzasındaki Kirliliğin Sosyo Ekonomik Etkileri ile ilgili yapılan 
çalışmada, Evsel kaynaklı atık suların arıtılması konusunda bölgede bulunan belediyelerin de daha duyarlı 
davranmaları ve çevreye dolayısıyla insana saygılı projelere öncelik vermelerinin gerektiği ve işbirliğine 
dayalı ortak çözüm yollarının aranmasının gerektiği, sanayinin paralelinde şehirlerde yaşanan nüfus 
patlamaları sonucu, arıtmasız evsel atıkların deşarjlarının da kirliliğin boyutunu daha da arttırdığı ifade 
edilmektedir (Özkan ve Kubaş, 2008:16-20). 

Marmara Denizi’nin Çevre Sorunlarına Küresel ve Hukuksal Bakış açısından yapılan değerlendirmede, tüm 
kıyı belediyelerinin evsel atıklarının tam arıtılmadan denize verilmemesinin gerektiği, Belediyelerin bu 
konudaki finans sıkıntılarının çözümünde Çevre Yasası’nın atıksu için, atıksu toplama, arıtma ve bertaraf, 
katı atıklar için ise katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alma yetkilerini kullanarak belde 
sakinlerinden de sağlanan bu kaynakların yerinde kullanılması izlenmesi sağlanmalıdır (Gürseler, 
2011:269). Kentsel atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanabilen çamurların beratarafı ile ilgili yapılan 
çalışmada, Türkiye’de hızla artan nüfus ile birlikte ortaya çıkan evsel arıtma kaynaklı çamurların 2008 yılı 
TUİK verilerine göre 500000 ton/yıl civarında olduğu ve bu atıkların büyük bir çoğunluğunun katı atık 
depolama sahalarında ya da arazilerde depolandığı ifade edilmiş olup, oysa ki; yerleşim yerleri için uygun 
olabilecek aktarmalı yığın metodu ile evsel katı atığın, evsel atıksu arıtma tesisi çamurlarının birlikte 
kompostlaştırılması ile kolay ayrışabilirliği ayrıca arıtma çamurlarındaki yüksek azot içeriğinin C/N oranını 
dengelemede faydalı olabileceği sonucuna varılmıştır (Çifçi vd.,2011:542-543).   
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Türkiye’de su ve atıksu yönetimi ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konusunda yapılan çalışmada, su ve 
atıksu arıtma tesislerinin inşası, işletilmesi ve bakım onarımı ile ilgili olası problemlerin ortaya çıkmadan 
ele alınmasının gerektiği, bu bağlamda yetkili ve sorumlu kuruluşlar arasında gerçekçi ve tam bir 
koordinasyon sağlanması, Büyükşehir Belediyelerinin, İller Bankasının, Üniversitelerin, Meslek Odaları, 
Müşavir ve Müteahhitlik hizmetleri ve veren kuruluşların aynı amaca yönelik beyin ve emek gücünü daha 
verimli kullanarak güncel gelişmeleri takip etmesi gerektiği ifade edilmektedir (Keskinler ve 
Aydıner,2005:103).  

Atıksu arıtımının sürdürülebilirliğinin araştırılmasına yönelik kapsamlı bir literatür çalışması ve 
sürdürülebilirlik değerlendirme yöntemlerinin halihazırda kullanılan göstergelerle karşılaştırılması 
doğrultusunda, sürdürülebilir atıksu arıtma sistemlerinin seçimi için yapılan değerlendirmelerde, çok 
amaçlı optimizasyon ve eksiksiz sürdürülebilirlik göstergelerinin kullanılarak genel metodolojisinin ortaya 
konulması ve bu şekilde değerlendirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır (Balkema vd.,2002:153-161). 
Kentsel atıksu sistemlerinin gerçek zamanlı kontrol teknolojisinin günümüzdeki durumu ile ilgili

yapılan çalışmada, yalnızca kanalizasyon sisteminin kontrolünün değil, aynı zamanda atıksu arıtma 
tesisinin kontrolünün ve su alma organlarının da dikkate alınmasının şart olduğu, belirli bir sistem için 
kontrol prosedürün elde edilmesinde kentsel topluluk küresel tahmin sistemi üzerinde durularak, gerçek 
zamanlı kontrol için güncel ve gelecekteki gelişmelerin önemini vurgulanmıştır (Schütze vd.,2004:335-
348). ABD’de kentsel atıksu yönetiminin geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği ile ilgili çalışmada, atıksuların 
öncelikle arıtılması veya kaynağında imha edilmesi ya da kaynağa en yakın alanda imhasının sağlanması 
gerektiği ifade edilerek, tarihsel süreç içerisinde Belediyeler, danışmanlar ve mühendislik hizmetlerinin ve 
bireylerin merkezi yönetim çerçevesinde ya da bağımsız olarak hareket ettikleri ifade edilmiştir. Yapılan 
bu tercihlerin nedenlerinin maliyet, kentsel gelişim şekilleri, bilimsel teoriler, gelenek, dini tutum, siyaset, 
egemen kamu anlayışı gibi faktörlerin belirleyici olduğu, teknolojik gelişmelerle beraber alt yapı 
sistemlerinde merkezi tutumların karar verici olduğu sonucuna varılmıştır (Burian vd.,2000:33-34). Kentsel 
atıksu sistemlerinin optimal kontrolü için simülasyon modeli uygulaması yapılarak, kanalizasyon sistemi, 
arıtma tesisi ve nehir alt modellerini kapsayan yazılımda uygulanan bir kontrol modülüyle birlikte 
kullanılan bu özellik, entegre gerçek zamanlı kontrol stratejilerinin geliştirilmesi ve analizi için özel bir 
öneme sahip olduğu kanıtlanmıştır. Model, geleneksel pasif veya yerel kontrol senaryosuna kıyasla 
entegre bir kontrol stratejisi uygulayarak nehir kalitesinin önemli ölçüde iyileştirilebileceğini açıkça ortaya 
koyan bir inceleme sitesine uygulanarak, yazılım ve tekniklerin özetlenmesiyle, doğrudan kentsel atık su 
sistemlerini çalıştırarak, nehir suyunun kalitesini en yükseğe çıkarmak mümkün olabilmektedir (Butler ve 
Schütze, 2005:415-426). 

Avrupa Çevre Ajansı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Avrupa ekonomileri kullandıkları 
kaynaklardan giderek daha fazla miktarda zenginlik yaratabilmektedir. Kaynak verimliliği, ekonomik 
verimliliği daha yüksek olan teknolojilerin kullanılması, hizmete dayalı ekonomilere geçiş sürecinde 
gelişme yaşanmıştır. Özellikle su verimliliğinin arttırılmasında atıksuyun yeniden kullanılması su kıtlığının 
önlenmesinde en etkili çözüm yollarından birisi olmuştur. Bu maksatla, Avrupa’da atıksu arıtma gerek 
içme, gerekse yüzme suyunun kalitesi son 28 yıl boyunca önemli ölçüde iyileştirilmiştir. Kentsel Atıksu 
Arıtma Direktifi’nin uygulanması ile Avrupa nüfusunun artan oranının da belediye arıtma tesislerine 
bağlanması sağlanmıştır, bununla birlikte gübre sızıntılarının, mikrobik canlıların ve bazı zararlı 
kimyasalların sulara karışmasında azalma sağlanarak su kalitesinde olumlu  sonuçlar elde edilmiştir 
(Martin vd.,2010:80-101).  

İspanya’da su kanununa göre, hazırlanan su yönetim planları çerçevesinde su kaynaklarının miktarı, 
mevcut ve nüfusa bağlı gelecekteki su ihtiyaçları, su kullanım önceliklerinin saptanmasındaki esaslar, 
gelecekteki su talepleri için ayrılması gereken kaynak miktarı, çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için 
gereken önlemler, su kalitesinin temel göstergeleri, yeraltı su miktarı ile korunması ve beslenmesi için 
alınacak tedbirler ve atıksu alt yapı tesislerinin inşaası için yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş ve 
uygulamalar bu doğrultuda yürütülmektedir (Bilen 2009:192).  

Tekirdağ ilinde uzun yıllar sadece 4 Belediyenin evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi mevcut olduğundan, İl 
merkezinde evsel nitelikli atıksular şehir kanalizasyon sistemine verilmekteydi, kanalizasyon şebekesi, 
1986 yılında yeni proje uygulaması ile eski kanalizasyon sistemine ilave olarak ele alınmış ve kent 
merkezinin batısı ve Altınova semtinde atıksu deşarj tesisleri ile denize deşarj edilmiştir (Sezen 2013:68). 
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Bu tesisler 900 lt/sn kapasitesinde borularla 1750 m. açığa 40 m. derinliğe arıtmasız olarak deşarj edilmek 
suretiyle (Sezen 2013:68). Marmara Denizinin Tekirdağ kıyılarında evsel nitelikli atıksu kirliliğini 
oluşturmasına neden olmuştur. 

 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tekirdağ ili, Büyükşehir Belediyesi 
statüsü kazanmıştır. Büyükşehir olması ile birlikte Tekirdağ ili Kapaklı, Ergene, Süleymanpaşa ilçeleri de 
dahil edilerek toplam 11 (onbir) ilçesi bulunmaktadır., 31.03.2014 tarih 28958 sayılı R.G.’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2014/6072 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 
Genel Müdürlüğü (TESKİ) kurulmuştur.  Teskinin görev ve yetkileri 2560 sayılı

kanun doğrultusunda belirlenmiş bulunmaktadır. Teski tarafından üstlenilen il genelindeki evsel nitelikli 
atıksu arıtma tesislerinin kurulması, işletilmesi faaliyetleri ile birlikte 2018 yılı itibariyle  atıksu arıtma 
miktarı günde 5 bin metreküpten, 198 bin metreküpe çıkmıştır (Anonim 2018 b). 

2.BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tekirdağ ilinin nüfusa bağlı olarak kentsel (evsel) atıksu arıtma tesislerinin mevcut ve planlanan durumları 
ile ilgili TESKİ sorumluluk sahası içindeki 2017 yıl sonu verileri Tablo 1’de detaylı olarak ifade edilmektedir.
Yapılan çalışma ile; Tekirdağ ilindeki nüfusa bağlı kentsel atıksuların arıtılmasına yönelik olarak alt yapı 
çalışmaları içerisinde yer alan evsel nitelikli atıksu arıtma tesislerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ‘ne 
bağlı TESKİ tarafından yürütülmesi, planlanması ve sürdürülmesi işlemleri, ildeki evsel su kirliliğinin 
önlenmesi açısından önemli görülmektedir. Özellikle Büyükşehir statüsü kazanan Tekirdağ ilinde gelecek 
yıllar itibariyle nüfusunun artması ihtimali ve çözümü aşamasında zorluklar yaşanabileceği düşüncesiyle, 
yapılan ve yapılmakta olan alt yapı kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin kapasitesi, verimlilikleri sanayi 
bölgelerine yakın ilçelerde yaşayan insanların nüfusundaki oransal dağılımlarının dikkate alınması ve bu 
açıdan son dönemde yapılan çalışmalara hız verilmesi önemli görülmektedir. Doğal su kaynaklarının 
korunması, sağlıklı bir çevrede yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve atıksu yönetim planları çerçevesinde 
sistemsel bir yaklaşım benimsenerek, alınan tedbirlerin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde 
ilgili kurum, kuruluş ve paydaşların eşgüdümlü ve katılımcı çalışmalar gerçekleştirmesi istenen hedeflere 
ulaşmada önemli katkılar sağlayacaktır. 
 

1.MATERYAL VE YÖNTEM 
Yapılan bu çalışma, kurumsal ve literatür bilgi birikimine dayalı bir araştırmadır. Araştırmada, Kentsel 
(evsel) atıksuların arıtılmasında sorumlu kurum ve kuruluşlarca yapılan ve devam etmekte olan çalışmalar 
incelenerek, yapılan alt yapı hizmetlerinin mevcut durumları, planlama aşamaları ve nüfus yönünden 
değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmada, Nüfus artış oranları ile Kentsel Atıksu arıtmına yönelik belirlenen 
mevzuat uygulamaları kapsamında ilgili kuruluşların yaptığı çalışmaların çeşitli açılardan irdelenmesi ve 
sentez edilmesi yolu ile ilin genel nüfusu açısından evsel atıksularının arıtılmasında uygulanan politikaların 
ve kullanılan yöntemlerin rantabilirliği, çözümsel yaklaşımına ilişkin sağlayacağı toplumsal faydanın önemi 
ve sonuçlarının yorumlanması yöntem olarak esas alınmıştır. Ayrıca konu ile ilgili hazırlanmış proje, 
araştırma, kitap, makale ve ilgili yönetmelik ve uygulamalardan yararlanılmıştır. 

Tablo 1:Tekirdağ İli Nüfusa Bağlı Kentsel (Evsel) AAT Durumu  
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Tablo 1 
devamı 
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Kaynak:(Anonim 2017a, Anonim 2018c). 

Tablo 1’de Tekirdağ il ve ilçelerinde nüfusa bağlı olarak kentsel atıksularının arıtılabilmesi açısından atıksu 
arıtma tesislerinin durumları ile planlama ve revize aşamasındaki atıksu arıtma tesislerinin mevcut 
atıksular açısından durumları göz önüne alınmaktadır. 2017 yılı itibariyle Tekirdağ nüfusunun 1.005.463 
olması ve nüfus artışının %3,35 olarak belirlenmesi neticesinde, ildeki nüfusun artan oranda büyümesi 
evsel atıksuların arıtılmasındaki önemi ortaya koymaktadır (Anonim 2018 c). Tablo 1 incelendiğinde;    

2017 yılında 260437’ye yükselen Çorlu ilçesi, Tekirdağ ilinin en büyük ilçesi pozisyonundadır. Sanayi 
tesislerinin yoğun olması ilçeyi nüfus artışı yönünden  önemli kılmaktadır. DSİ tarafından yapıldıktan sonra 
TESKİ’ye devredilen, Çorlu AAT işletmeye alınmıştır. Ancak, prosedür işlemleri ile ilgili olarak uygunluk 
süreci devam etmektedir. Bununla birlikte, 2018 yılı itibariyle, Çorlu’da sadece ilçe merkezine bağlı evsel 
nitelikli atıksuların arıtılabilir durumda olduğu, İlçeye bağlı Önerler mah. ile Ergene ilçesine bağlı Yeşiltepe, 
Sağlık, Marmaracık, Cumhuriyet mahallelerinin evsel atıksularını kanalizasyon hattı ve terfi istasyonları ile 
Çorlu AAT’ne verileceği, çalışmalara devam edildiği henüz tamamlanmadığından bölge içinde evsel nitelikli 
atıksu probleminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Çorlu AAT’ne bağlı nüfus 282669’dur, 2017 Çorlu nüfusu 
ve Ergene mahalleleri nüfusu toplamı 302330 olmuştur. Nüfusun artması ile birlikte arıtma tesisi kapasitesi 
1.Kademede 60.000 m3/gün olup, eşdeğer nüfus artış oranına ve günlük su sarfiyatına göre 2.Kademe de 
84.000 m3/gün olarak belirlenmiş olup, mevcut nüfusun evsel atıksuyunu arıtabilme kapasitesine sahiptir. 
Arıtma türü İleri Biyolojik sistem olarak düzenlenmiş olup, klasik arıtma sistemleri çıkış suyunda bulunan 
askıda katı madde, çözünmüş madde ve organik maddeler vb. kirleticilerin arıtılabilmesi açısından önemli 
görülmektedir. Ayrıca deşarj yeri olarak göl, nehir, dere vb. hassas alanlarda ileri arıtma yönteminin 
kullanılması son derece önemlidir (Öztürk vd.,2005:408-416). Bunun yanısıra sanayinin yoğun olduğu ve 
arıtma nüfusunun 9202 olduğu Velimeşe mah.’nin evsel nitelikli atıksularının Velimeşe OSB’ne ait AAT’ne 
verilmesinin planlandığı, bu doğrultuda görüşmelere devam edildiği, ancak Velimeşe OSB’ne ait AAT’nin 
inşaat sürecinin (%80 tamamlanma oranı) devam etmesi ve faaliyete geçmemesinden dolayı mevcut evsel 
nitelikli atıksu kirliliği devam etmektedir.  Süleymanpaşa ilçesi nüfus yoğunluğu bakımından Çorlu 
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ilçesinden sonra ikincil öneme sahiptir. İlçe merkez nüfusu 2017 yılı verilerine göre 162968 olup, genel 
toplam 196031’dir. İlçe merkezinde, evsel nitelikli atıksuların, uzun yıllar boyunca atıksu arıtma tesisi 
olmadan, Altınova mah.’ndeki Derin Deniz Deşarjı sistemi ile fiziksel olarak çöktürmenin akabinde 
Marmara denizine borular vasıtasıyla yaklaşık 2 km açıktan boşaltım yapılmıştır. 150’den fazla balık türünü 
barındırabilen Marmara Denizinin günümüzdeki kirliliğinin başlıca nedenlerinden birisi kanalizasyon 
sularının tamamının denize verilmesi olmuştur. Ancak, Büyükşehir Belediyesinin faaliyet çalışmaları 
kapsamında, Batı Atıksu Arıtma Tesisinin kurulup,  2017 yılı içinde işletmeye alınmasıyla Altınova Derin 
Deniz Deşajı devre dışı kalmıştır. Batı AAT günlük 40.440 m3 arıtma kapasitesinde olup, 2.Kademede 
60.600 m3/gün olarak planlanmıştır. Hali hazırda arıtma tesisine bağlı nüfus 162968 olup, tesis 243.000 
kişilik nüfusa hizmet edecek düzeydedir (Anonim 2018b). Tesis ileri biyolojik atıksu arıtma sistemi olarak 
düzenli çalışmaktadır. Batı Atıksu arıtma tesisi dışında Süleymanpaşa ilçesi sınırları dahilinde, Toki AAT 
2010 yılından itibaren faaliyette olup, 1000 kişilik arıtma nüfusu ile günlük 800 m3 arıtma kapasitesine 
sahiptir. Toki sitesinin evsel nitelikli atıksularını arıtarak alıcı ortama deşarjında su kirliliğinin önlenmesi 
sağlanmıştır. Faaliyette olan diğer atıksu arıtma tesislerinden Barbaros AAT’nin arıtma tesisine bağlı 
nüfusu 1000 olup, 5075 nüfus sayısı ile 200 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi hali hazırda yetersiz 
kalmaktadır. Ancak yeni kanalizasyon hattı çalışmaları ile evsel nitelikli atıksuların, inşaat halindeki 1200 
m3/gün arıtma kapasitesine sahip Kumbağ AAT’ne verilmesi planlanmıştır. Bunun yanısıra, Ferhadanlı, 
Karacakılavuz mahallerine ait evsel atıksu kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak atıksu arıtma tesislerinin 
projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Doğu AAT Süleymanpaşa ilçe merkezinde Batı AAT’nden 
sonra hizmet vermesi için yapım sürecine başlamış olup, ilçe merkezinin önümüzdeki yıllar içerisinde nüfus 
artışına paralel olarak 3960 m3/gün arıtma kapasitesi ve ileri biyolojik sistemde çalışması düşünülerek su 
kirliliğinin önlenmesinde atılan önemli bir adımdır.  

Çerkezköy ilçesi 2017 yılı nüfus verilerine göre, 157.931 sayısına ulaşmıştır. Büyükşehir sınırları ile Kapaklı 
beldesi Çerkezköy’den ayrılarak ilçe statüsü kazanmıştır. Kapaklı ilçesinin nüfusu 2017 yılında 112.269 
olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, artan nüfus oranı dikkate alınarak planlanan ve DSİ tarafından yapılan 
85.780 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik evsel nitelikli atıksu arıtma tesisi faaliyete geçirilmiş olup, 
Çerkezköy Belediyeler Birliği çatısı altında toplanarak, bölgenin evsel nitelikli atıksularını arıtabilmektedir. 
Malkara Belediyesi AAT 2016 yılında faaliyete geçmiş olup, ilçe merkez nüfusunun (29.132) evsel nitelikli 
atıksularını arıtabilmektedir. DSİ tarafından yaptırılan tesisin TESKİ’ye devri yapılarak, faaliyetinin devam 
etmesi ve gerekli izin işlemlerinin yürütülmesi TESKİ’nin sorumluluğundadır. 7320 m3/gün kapasiteli ileri 
biyolojik atıksu arıtma tesisi Malkara ilçesi evsel nitelikli su kirliliğinin önlenerek dere vb. su kaynaklarının 
korunması ve bölgede temiz suyun sürdürülebilirliği açısından son derece önemli görülmektedir. Bunun 
yanısıra, Kozyörük Doğal AAT 1303 arıtma nüfusu ile, günlük 466 m3’lük evsel nitelikli atıksu arıtımı 
yapılması planlanmaktadır. Tesis test aşamasındadır. Doğal AAT olarak planlanması ise, kırsal bölgelerde 
evsel atıksu sorununun düşük maliyet, ileri teknoloji ve ekipman gerektirmeden, biyolojik çeşitliliği 
arttırarak, sürdürülebilir çözüm olması açısından büyük bir önem arz etmektedir (Anonim 2018d). 
Sağlamtaş ve Balabancık mahallelerindeki evsel nitelikli atıksuların arıtılmasına ilişkin olarak arıtma 
tesislerinin henüz projelendirme çalışmalarının devam ettiği, içme suyu havza koruma planları 
çerçevesinde yürütülmesi planlanmaktadır. Saray ilçesi merkez 26.201 arıtma nüfusu ile Saray Belediyesi 
AAT ileri biyolojik sistemde yapılmıştır. Faal durumda olan tesis, 1.Kademede 7.166 m3/gün atıksu arıtma 
kapasitesine sahip olup, 2.Kademede 10.631m3/gün olarak belirlenmiştir. TESKİ tarafından işletilen tesisin 
çevre izin çalışmaları devam etmektedir. Beyazköy mahallesi Doğal AAT, 95m3/gün kapasitede ve 1288 
arıtma nüfusuna hizmet edecek şekilde yapılmıştır. Ancak tesis atıl durumda olup, yeniden faaliyete 
alınabilmesi için bakım ve onarım çalışmaları TESKİ tarafından yapılacaktır. Tesisin hali hazırda çalışabilir 
olup da bugüne kadar atıl durumda bırakılması yerel yönetimlerce evsel su kirliğinin önlenmesi için gerekli 
çalışmalara önem verilmediği düşüncesini oluşturmaktadır. Hayrabolu ilçesi 2017 yılı nüfusu 32.035’dir. 
DSİ tarafından yaptırılarak TESKİ’ye devir yapılan Hayrabolu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 2016 yılında 
işletmeye alınmıştır. Arıtmaya bağlı nüfus 18.023 olup, günlük 5339 m3 arıtma kapasitesine sahiptir. 
Tesisin çalışır vaziyette olması, yörenin tarımsal üretim açısından değerli oluşu buna bağlı olarak su 
kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir su kaynaklarının korunması açısından önem arz etmektedir. 2501 
arıtma nüfusunu kapsayan Çerkezmüsellim AAT ve 1344 arıtma nüfusu kapasiteli Şalgamlı AAT inşaat 
halinde olup, revizyon işlemleri devam etmektedir. Hayrabolu genelinde evsel nitelikli atıksu sorununun 
çözümü için tüm arıtma tesislerinin çalışır vaziyette olması sağlanmalıdır. Şarköy ilçesi geneli 2017 yılı 
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verilerine göre 31.518’dir. Özellikle yaz sezonunda nüfus oranı oldukça yüksek seviyelere ulaşmaktadır. 
İlçenin sahil bandı oluşu ve Marmara Denizi kıyısında yer alması, evsel nitelikli atıksu sorununun deniz 
kirliliğinde önemli etken olması açısından son derece önemlidir. Ancak, Şarköy ilçe merkezinde bu 
sorununun önlenebilmesi amacıyla, 2005 yılından itibaren çalışır vaziyette olan Ön Arıtmalı Derin Deniz 
Deşarjı bulunmaktadır. 54.950 m3/gün kapasiteli tesise sürekli atıksu izleme sistemi yapılmıştır. Özellikle 
yaz sezonunda tatilciler tarafından tercih edilen ilçenin evsel atıksu oluşumunun engellenmesine yönelik 
yapılan çalışmalar başta insan sağlığı olmak üzere, su altı canlılarının varlığını devam ettirmesi yönünde 
deniz suyu kalitesi açısından hayati öneme sahiptir.  

Marmara Denizi kıyısında kalan Mürefte mah.’nde 2437 arıtma nüfusu ile 1000 m3/gün kapasiteli biyolojik 
atıksu arıtma tesisi mevcuttur. Tesis 2015 yılından itibaren düzenli çalışmaktadır. Yazlıkların yoğun olduğu 
Mürefte mah.’nde evsel atıksuların arıtma tesisi yoluyla bertaraf edilmesi deniz kirliliğinin önlenmesi 
açısından olumlu görülmektedir. 1591 arıtma nüfusuna sahip Hoşköy mah.’nde evsel nitelikli atıksuların 
yapılacak kollektör hattı ile Mürefte AAT’nde arıtılması planlanmaktadır. Bölgenin konumu itibariyle deniz 
kıyısında kalmasından dolayı su kirliliği oluşumunun önlenmesine yönelik çalışmaların zaman geçirilmeden 
tamamlanması gerekmektedir. 

Muratlı ilçesi 28.127 nüfusa sahip olup, Muratlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi mevcut ve faaliyettedir. 
5236 m3/gün kapasiteli tesisin TESKİ’ye devri yapılmış olup, Çevre İzni çalışmaları başlatılmıştır. Arıtmaya 
bağlı nüfus 21.893 olup, Muratlı ilçesi 2017 nüfus verilerine göre artış göstermiştir. İleri biyolojik atıksu 
arıtma tesisinin nüfus artışına bağlı olarak ileriki dönemlerde ilçe genelinde alt yapı çalışmalarını 
genişletebilmelidir. 

Marmara Ereğlisi ilçesi’nde 2005 yılından itibaren faaliyet gösteren biyolojik atıksu arıtma tesisi düzenli 
olarak çalışmaktadır. 3840 m3/gün arıtma kapasitesine sahip olan tesisin özellikle Marmara Denizi 
kıyısında kalan ilçenin genelinde alt yapı bağlantılarının tamamlanmış olması son derece önemli 
görülmektedir. AAT’nin ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi olarak projelendirilmesi çalışmaları İller Bankası 
aracılığı ile yürütülmektedir. Tatil beldesi olarak yaz sezonunda nüfus artışı yoğun olan Yeniçiftlik 
mah.’ndeki AAT 2006 yılından itibaren çalışmaktadır. 3000 m3/gün arıtma kapasitesine sahip tesis ileri 
biyolojik sistemdedir. 9040 arıtma nüfusu ile mahallenin evsel nitelikli atıksularını arıtabilmektedir. 2012 
yılında işletmeye alınan Sultanköy AAT’nin arıtma nüfusu 1000’dir. Günlük 720 m3’lük arıtma kapasitesine 
sahiptir. Ancak tesis yeterli vidanjör gelmemesinden dolayı bakım ve onarım amaçlı kapatılmıştır. 
Sultanköy mahallesi 2518 nüfusa sahiptir bu açıdan nüfusa bağlı evsel atıksuların atıksu arıtma tesisinde 
arıtılması sağlanmalıdır. Mevcut binalardaki fosseptiklerin vidanjörle çektirilmek suretiyle taşınması olası 
evsel su kirliliği oluşturması açısından kaçınılmazdır. Marmara Denizine bitişik konumda olan Sultanköy 
Mah.’nde, enerji, depolama vb. sanayi kuruluşları bulunmaktadır. Bölgede su kirliliğinin yaşanmaması için 
tüm alt yapı çalışmalarının tamamlanmış olması ve arıtma tesisinin düzenli olarak çalışması gerekmektedir. 

2.1.Tekirdağ İlindeki TESKİ’ye bağlı AAT Tesisi Örnek Uygulamaları 

 
Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi  
Kapasite : 40.440 m³/gün 
Arıtma Türü: Fiziksel + İleri Biyolojik Arıtma  
Deşarj Yeri: Cevizli Deresi  
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İşletmeye Alınma Tarihi: 2017 yıl  (Anonim 2017a) 
 

 
Yeniçiftlik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 

 
Kapasite: 3.000 m³/gün 

Arıtma Türü: Fiziksel + İleri Biyolojik Arıtma  

Deşarj Yeri: Meşeli Deresi  

İlk İşletmeye Alınma Tarihi: 2006 yılı 

Revizyon Sonrası İşletmeye Alınma Tarihi: 2016 yılı  
(Anonim 2017a) 

 

 
Çorlu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi (Anonim 2018e) 
 

Kapasite: 60.000 m³/gün  

Arıtma Türü: Fiziksel + İleri Biyolojik Arıtma 

Deşarj Yeri: Değirmen (Asım Bey) Deresi 

İşletmeye Alınma Tarihi: 2017 yılı 
(Anonim 2017a) 

 
 
Çerkezköy-Kapaklı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
 
Kapasite: I. Kademe: 52.800m³/gün 
II. Kademe: 85.780m³/gün 
Arıtma Türü: Fiziksel + İleri Biyolojik Arıtma 
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Deşarj Yeri: Çorlu Deresi 

İşletmeye Alınma Tarihi: 2017 yılı  
(Anonim 2017a) 
 

 
Muratlı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 
Kapasite: 5.236 m³/gün 

Arıtma Türü: Fiziksel + İleri Biyolojik Arıtma 

Deşarj Yeri: Çorlu Deresi 

İşletmeye Alınma Tarihi: 2016 yılı  
(Anonim 2017a) 

2.2. Yasal Mevzuat 

Türkiye’de su kirliliğinin önlenmesi ve kontrolü ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuat ve yasa 
çerçevesinde gerekli yasal prosedürleri uygulamakta olup, yasal mevzuat 08.01.2006 tarih 26047 sayılı 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nin 4.maddesi (b) bendi kapsamında, Atıksu altyapı tesislerinin 
bulunduğu yörelerde, kanalizasyona bağlantı izni veren, atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve 
işletilmesinden sorumlu olan, büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerini; 
belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri yetkili kılmaktadır (Anonim 2018a). Yönetmeliğin 
uygulanmasında kentsel atıksuyun arıtılabilmesi için, kanalizasyon sistemine bağlanan kentsel atıksuyun 
nüfus ve alıcı ortam sınıflamaları dikkate alınarak, hassas ve az hassas su alanları dışındaki alanlar için 
ikincil arıtma veya eşdeğer bir arıtmaya tabii tutulması esastır (Anonim 2018 a). Yapılacak olan arıtma 
tesisleri Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’ndeki EK-IV, Tablo 1 ve Tablo 2 değerlerini sağlamak 
zorundadır. Bu parametreler, BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı), KOİ (Kimyasal Oksijen İhtiyacı), TAKM 
(Toplam askıda katı madde) olup, nüfusun 10000-100000 ve 100000’den fazla olması durumunda ise 
toplam fosfor (P) ve toplam azot (N) parametre değerleri de izlenmektedir. Bu parametrelerin 
uygulamasında konsantrasyon değerleri veya arıtma verimleri baz alınmaktadır (Anonim 2018 a).  

3.SONUÇ VE ÖNERİLER  

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri içinde biyoçeşitliliğin korunması açısından, mevcut su kaynaklarının su 
kalitesinin korunması son derece önemlidir. Ülkemizde artan nüfusun, gelişen şehirlerimizin her geçen 
gün kullanabilir suya olan ihtiyacı artmaktadır. Su kaynaklarımızın kullanma sonucunda kirlenme 
potansiyeline bağlı olarak kaybedilmemesi gerekir.  Bu kapsamda, atıksu arıtma tesislerinin varlığı, 
teknolojik açıdan geliştirilmesi ve yapılandırılması çevre politikası uygulamalarında başlıca rol 
oynamaktadır. Avrupa Birliği mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları içinde atık su arıtma konusunda yenilik 
ve gelişmelere olan ihtiyaçlarımızın artması özellikle deniz, göl, dere ve diğer tatlı su kaynaklarımızın 
korunmasında net adımların atılması gerekli görülmektedir.   



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

538 
 

Tekirdağ ili, genel olarak, konumu itibariyle İstanbul iline yakın oluşu, zirai ve iklimsel şartların uygunluğu, 
sanayinin hızlı gelişmesi ile iş imkanlarının artmasına bağlı olarak nüfusu da gün geçtikçe artmaktadır. 
Özellikle sanayi bölgelerindeki nüfus yoğunluğu, şehrin kent merkezinden fazladır. 06.05.2011 tarihinde 
başlatılan Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları ile, hiçbir belediyenin evsel atıksu arıtma 
tesisinin bulunmadığı ve nüfusa bağlı olarak yaklaşık 240.000 m3 evsel atıksu hiç arıtılmadan doğrudan 
alıcı ortama deşarj edildiği belirlenmiştir. Havzanın Tekirdağ ili sınırlarında kalan 6 (altı) Belediyenin (Çorlu, 
Çerkezköy, Malkara, Saray, Muratlı, Hayrabolu) atıksu arıtma tesisleri DSİ tarafından yaptırılmıştır. Oysa 
ki; evsel atıksu arıtma tesislerinin ilgili Belediyeler tarafından daha öncesinde yapılmaları gerekirken 
zamanında tamamlanmaması evsel atıksu kaynaklı noktasal kirliliğe sebep olmuştur. Marmara Denizine 
kıyısı olan Tekirdağ ilinin kanalizasyon atıksuları yıllar boyunca kent merkezinden denize dökülmüştür. 
Terfi istasyonu aracılığıyla herhangi bir arıtmaya tabii tutulmadan verilen atıksular denizde kirliliğe yol 
açmıştır. 2012 yılında Büyükşehir statüsü kazanan ilde başlatılan çalışmalar ile nüfusa bağlı evsel 
atıksuların bertarafına ilişkin olarak atıksu arıtma tesislerinin kurulup, işletilmesi çalışmaları 
yürütülmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile, evsel su kirliliğinin önüne geçilerek mevcut su kaynaklarının 
korunması ve su kalitesinin arttırılması amaçlanmaktadır. 2017 yılı nüfus verilerine göre Tekirdağ ili 
1.005.463 olup, önceki yıllara göre nüfus artış oranı %3,35’dir. Planlanan çalışmalar neticesinde, yeni 
kurulan ve işletmeye alınan evsel atıksu arıtma tesislerinin mevcut nüfusa bağlı evsel atıksuları arıtabilir 
düzeyde olduğu, ancak terfi ve bağlantı çalışmalarını tamamlamayan bölgelerin evsel su kirliliğinin devam 
etmesi ve bu yönde nüfus artışına paralel ek bağlantı hizmetlerinin geciktirilmeden yürütülmesi 
gerekmektedir. Bunun yanısıra; hali hazırda mevcut olan ve kurulduğu yıllar itibariyle arıtma nüfusunun 
sınırlı tutulduğu atıksu arıtma tesislerinin, nüfus artışına bağlı olarak yetersiz kalması sonucu, yapılacak 
olan iyileştirme çalışmaları ile ileri biyolojik atıksu arıtma sistemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 
Bunun yanısıra, inşaat çalışmaları devam eden evsel atıksu arıtma tesislerinin proje onay, ihale ve izin 
süreçleri uzatılmadan bitirilmelidir. Henüz proje aşamasında olup, herhangi bir inşaat çalışmasına 
başlamayan atıksu arıtma tesislerine ilişkin iş ve işlemlere hemen başlanmalıdır. Doğal AAT’lerinin 
uygulanmasında ise, atıl duruma dönüşmesine mahal verilmeden gerekli arazi tahsisi çalışmalarının 
yapılması bakım ve onarımlarının ihmal edilmemesi gerekmektedir. Planlanan atıksu arıtma tesislerinin 
alan çalışmalarına ilişkin olarak arazi arayışları için ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile ikili görüşmelerin 
sürdürülmesi kamu hizmetine yönelik uygulamalarda işbirliği ve eşgüdüm koordinasyon çalışmaları 
çerçevesinde yürütülmesi sağlanmalıdır.  

Gerek Ergene Havzası Koruma Eylem Planı çalışmaları, gerekse Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine bağlı 
TESKİ’nin başlattığı çalışmalar ile, il genelinde evsel atıksu kirliliğinin önlenmesi için yapılan mücadele 
olumlu görülmektedir. Tekirdağ ilinin sürdürülebilir bir çevre anlayışı içinde su kalitesindeki iyileşmenin 
sağlanması biyoçeşitliliğin artmasında ve korunmasında fayda sağlayacaktır. Sosyo-ekonomik ve çevresel 
etkileri açısından ise,  atıksu arıtımı yapılmaksızın evsel su kullanımına bağlı olarak çekilen su miktarındaki 
artış mevcut su varlığını düşürmesiyle birlikte kötü ve bozulmuş bir çevresel durumun düzeltilmesi ve bu 
durumun su kullanımından kaynaklanması eşdeğer maliyet olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa ki; kirliliği 
önlemenin maliyeti, kirliliği gidermenin maliyetinden düşüktür.  

Sağlıklı su ve çevrenin önemi alıcı ortamların korunabilmesi için, ideal atıksu yönetim modelinin  
uygulanması, planlanan ve yürütülen evsel atıksu arıtım faaliyetlerinin ilgili kurum ve kuruluşlarca 
koordineli bir şekilde, kamu hizmet anlayışı içerisinde yürütülmesi, çevresel gereklilik açısından aşırı 
kaynak israfının önlenmesi, su stratejisinin belirlenerek, mevzuata uygun ve hedefe yönelik sonuç 
anlayışının benimsenmesi önerilmektedir.  
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Özet: Bretton Woods sisteminin çöküşü sonrasında ülkelerin ekonomilerini liberalize etme çabalarının başlangıcından 
itibaren sermaye hareketleri dünya ekonomisini yönlendirmede büyük bir rol oynamıştır. Günümüzde gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınmalarını sağlayabilmek için yurtiçi yatırımları fonlamada ihtiyaç duydukları tasarrufların elde 
edilmesinde uluslararası sermaye hareketleri oldukça önemlidir. Sermaye hareketlerine maruz kalan ülkelerde sosyo-
ekonomik açıdan önemli gelişmeler yaşanırken,  yabancı yatırımcılar ise ellerinde tutmuş oldukları maddi değerleri 
genişletirler. Uluslararası sermaye hareketlerinin bir türü olan ve ülkeye sıcak para girişi sağlayan portföy yatırımları 
son yıllarda özellikle uluslararası finans piyasalarında gerçekleşen yeni gelişmeler ile birlikte oldukça revaçtadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşen portföy yatırımları ülke ekonomisinin büyüme, istihdam, yatırım, milli gelir, 
yoksulluk, döviz kuru, faizler ve ihracat-ithalat gibi birçok ekonomik göstergesini olumlu ya da olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu bağlamda portföy yatırımlarının makro göstergelere olan etkisinin ampirik analizi önem arz 
etmektedir.  Bu bağlamda bu çalışma portföy yatırımlarının bir ülkenin dış ticaretini ne yönde etkilediğini 123 ülkenin 
1980-2016 yıllarına ait veriler kullanarak ampirik olarak incelemektedir. Elde edilen tahmin sonuçlarına göre portföy 
yatırımlarının hem ihracat hem de ithalat üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde pozitif etkiye sahip olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Portföy Yatırımları, Dış Ticaret, Panel Veri Analizi 

GİRİŞ 

1973 yılında birçok ülkenin paralarını dalgalanmaya bırakması ile birlikte Bretton Woods sistemi yıkılmış 
ve uluslararası finansal sistemde serbestleşme ve sermaye hareketlerinde liberalleşme başlamıştır. Bu 
yeni dönemde Keynesyen politikalar yerini liberal politikalara bırakmış, rekabet ve özelleştirme ağırlıklı 
uygulamalara geçilmiştir. Küreselleşmenin hızla yayıldığı 1990’lı yıllarda sermaye hareketleri dünya 
ekonomisinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. Birçok ülkede gerçekleşen liberalizasyon süreci 
ve telekomünikasyondaki gelişmeler sermaye hareketlerini mal ve hizmet ticaretinin çok ötesinde farklı 
bir boyuta taşımıştır (Örnek, 2008:200). 
 
Ulusal sermaye piyasalarının liberalleşmesi ve gelişmesi ile birlikte tasarruf sahiplerinin yabancı menkul 
kıymetlere yatırım yapmaları oldukça kolaylaşmıştır. Ayrıca haberleşme imkanlarının artması, bilgiye 
ulaşmadaki sınırların ortadan kalkması para ve sermaye piyasaları arasındaki koordinenin artması gibi 
unsurlar yabancı sermaye yatırımlarının hızlanmasında belirleyici olmuşlardır. Yabancı bireysel ve 
kurumsal yatırımcılar, portföylerini çeşitlendirmek ve yüksek getirilerden faydalanmak amaçlarıyla başka 
ülkelerdeki yatırımlarını arttırmaya başlamışlardır (Direkçi ve Kaygusuz, 2013:29). 
 
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de uluslar ekonomik yönden birbirlerine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu 
ihtiyaçlar mal ve hizmetlere yönelik olabileceği gibi finansal bağlamda da olabilirler. Yabancı sermayeyi 
genel olarak, bir ülkenin karşılığını ödemeksizin veya ileri bir tarihte ödemek suretiyle dış ülkelerden 
sağlamış olduğu ekonomik kaynaklar olarak tanımlamak mümkündür. Başka bir deyişle yabancı sermaye, 
bir ülkenin karşılığını farklı şekillerde ileride ödemek üzere yabancı ülkelerden kısa vadede ekonomik 
gücüne katabileceği teknolojik ve mali kaynaklardır (Çelik, Uslu ve Hodzhaniyazov, 2015:558). Yabancı 
sermaye hibe, bağış şeklinde olabileceği gibi borç alma veya yatırımlar şeklinde de olabilmektedir (Algan, 
1988:95). 
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Yabancı sermaye yatırımları kendi içerisinde resmi ve özel yatırımlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Özel 
yatırımlar ise kendi arasında doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları olarak yine ikiye 
ayrılmaktadır. 
 
Resmi sermaye yatırımları, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkelere yaptıkları bağış ve kredi şeklindeki 
yardımlardır. Yapılan yardımlar bağış şeklinde olursa uluslararası bir transfer söz konusu iken kredi 
şeklinde olursa devletlerarası bir borçlanma söz konusudur (Çelik, Uslu ve Hodzhaniyazov, 2015:558).  
 
Doğrudan yabancı yatırım, firmaların merkezlerinin bulunduğu yer dışındaki ülkelere bir firmayı satın 
alma, yeni kurulacak bir firma için kuruluş sermayesi sağlama ya da mevcut bir firmanın sermayesini 
arttırarak kendisine bağlı bir duruma getirmek suretiyle yaptıkları yatırımlardır (İMKB, 1994:7). Doğrudan 
yabancı yatırımlar, ülkeler arasında sermaye transferinin bir piyasa işlemine bağlı kalmaksızın bir ülkeden 
diğerine aktarılması şeklinde olmaktadır. Bu yatırımlar rekabet faktörünü ev sahibi ülkeye sokmakla 
birlikte genellikle sanayi sektörüne yöneliktir (Karluk, 2009:688). 
 
Özel uluslararası sermaye hareketlerinden birisi olan portföy yatırımları, tasarruf sahiplerinin uluslararası 
sermaye piyasalarında uluslararası politik, kambiyo kuru ve bilgi edinme riski gibi riskleri göze alarak 
sermaye kazancıyla faiz ve dividant getiri gibi kazançlar elde etmek amacıyla hisse sendi, tahvil ve diğer 
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmalarıdır (Başoğlu, 2000:89-90). Portföy yatırımları, portföylerde 
çeşitlendirme yapma ve yüksek getirilerden yararlanma amacıyla giderek artmakta ve özellikle de 
gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilmektedir. Aslen hisse senetlerine yönelik yapılan portföy 
yatırımları sonradan hazine bonoları ve tahvillere de yönelmiştir (Cengiz ve Karacan, 2015:331-332). 
 
Portföy yatırımlarının ülkeye giriş ve çıkışı elektronik ortamda gerçekleştiğinden işlemler oldukça kısa 
sürede olabilmekte ve yatırımcılar risk gördükleri anda kolaylıkla portföylerini boşaltabilmektedirler. 
Portföy teorisine göre belirli bir sermayeye sahip olan yatırımcılar mevcut fonlarını farklı menkul değerler 
arasında paylaştırırken, kabul edilecek bir risk düzeyinde portföyden elde edeceği gelirin maksimum 
olmasını tercih etmektedir. Bu amaçlarını gerçekleştirmek için yatırımcılar portföylerini oluştururken her 
menkul kıymet için risk ve getiri oranını dikkate alarak portföyünü oluştururlar. Bu anlamda sadece menkul 
kıymetin getirisini değil riskini de göz önünde bulundurarak seçimlerini yaparlar (Takım, 2010:43). 
 
Portföy yatırımlarına ev sahipliği yapan ülkelerde sıcak para girişi nedeniyle ekonominin birçok kalemi 
etkilenmektedir. Yabancı portföy yatırımları ev sahibi ülkelere borçlanma yoluna gitmeden ihtiyaç 
duyduğu fonları sağlama olanağı vermektedir. Portföy yatırımları ile sağlanan fonlar ödemeler dengesine 
olumlu olarak yansımaktadır. Ucuz bir finans kaynağı olan bu fonlar aynı zamanda ülkenin büyüme hızının 
sürekliliğine de katkı sağlamaktadır (İMKB, 1994:60). Portföy yatırımları sayesinde ülkeye giren sıcak 
paranın zamanla yerel paranın değerini arttırması ihracatın pahalı hale gelmesine ve ithalatın artmasına 
neden olacaktır. Dolayısıyla portföy yatırımlarının dış ticaret üzerinde doğrudan bir etkisi olduğundan söz 
edebiliriz.  
 
Bu bağlamda çalışmamızda portföy yatırımlarının dış ticaret üzerindeki etkisi dengesiz panel veriler 
yardımıyla ampirik olarak test edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda portföy yatırımları ile dış ticaret 
arasında pozitif bir etkileşimin ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmıştır. Çalışmanın 
bundan sonraki kısımlarında birinci bölümde literatür, ikinci bölümde data ve metodoloji, üçüncü bölümde 
tahmin sonuçları ve dördüncü bölümde sonuç yer almaktadır. 

1. Literatür 

Yabancı sermaye hareketlerinin ülkelerin makroekonomik göstergelerine olan etkileri araştırmacıların 
dikkatini çekmiş ve üzerine çalışmalar yapılmış bir konudur. 
 
Örnek (2008) Türkiye’nin 1996 yılının son çeyreği ile 2006 yılının ilk çeyreğini kapsayan döneme ait yabancı 
sermaye girişleri ve yurtiçi tasarrufları ile ilgili zaman serilerini kullanarak iki değişken arasındaki 
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nedensellik ilişkilerini incelediği çalışmasında doğrudan yatırımların kısa ve uzun dönemde yurtiçi 
tasarruflar üzerinde pozitif bir etki yarattığı, kısa vadeli sermaye akımlarının ise kısa ve uzun vadede yurtiçi 
tasarruflar üzerinde negatif bir etki oluşturduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Ayrıca kısa vadeli sermaye 
girişlerinin ve doğrudan yatırımların ekonomik büyüme üzerine pozitif etki yarattığını tespit etmiştir. 
 
Vergil ve Karaca (2010) panel veri test ve tahmin yöntemlerini kullanarak gelişmekte olan ülkelere giren 
yabancı sermayenin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini 1980-2005 dönemi için analiz etmişlerdir. 
Yapılan tahminler sonucunda doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımlarının ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini pozitif yönde bulmuşlardır.  
 
Direkçi ve Kaygusuz (2013), kısa vadeli sermaye akımlarının cari açık, faiz oranı, enflasyon oranı ve milli 
gelir ile olan ilişkisini 1990 yılının ilk çeyreği ile 2012 yılının son çeyreği arasındaki dönemde Türkiye 
özelinde ARDL sınır testi kullanarak incelemişlerdir. Yapılan araştırma sonucunda kısa vadeli sermaye 
akımlarının bağımlı değişken olduğu model istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Ayrıca reel döviz kuru ve 
enflasyon oranından kısa vadeli sermaye akımlarına doğru hem uzun hem de kısa dönemde istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. 
 
İnsel ve Sungur (2003) 1989 yılının üçüncü dönemi ile 1999 yılının dördüncü dönemleri arasını kapsayan 
çalışmalarında sermaye hareketleri ile seçilmiş temel ekonomik göstergeler arasındaki ilişkiyi kantitatif 
analiz ile test etmişlerdir. Analiz sonucunda portföy yatırımlarındaki artışın cari açığı arttırdığı bunun 
nedeninin sermaye girişinin yol açtığı ithalat artışı olduğu sonucuna varmışlardır. 
 
Pazarlıoğlu ve Gülay (2007) Türkiye’ye yapılan yabancı sermaye yatırımlarının reel faiz ile olan ilişkisini 
1992 yılının birinci çeyreği ile 2005 yılının dördüncü çeyreğini kapsayan dönem için ARDL testi kullanarak 
analiz etmişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda reel faiz oranları ile net yabancı portföy yatırımları arasında 
hem uzun dönemde hem de kısa dönemde pozitif bir ilişki tespit etmişler ve ülkelerde meydana gelen 
ekonomik krizlerin net portföy yatırımları üzerinde negatif bir etki yarattığı sonucuna ulaşmışlardır. 
 
Karahan ve İpek (2015) sınır testi ve ARDL analizini kullandıkları ve 1991 yılının son çeyreği ile 2013 yılının 
son çeyreği arasındaki dönemi kapsayan çalışmalarında Türkiye’ye yönelik finansal sermaye girişlerinin 
uzun dönemde yurtiçi tasarrufları negatif yönlü yatırımları ise pozitif yönlü etkilediği sonucuna ulaşarak 
bu durumun ülkenin krize karşı olan kırılganlığın arttırdığını tespit etmişlerdir. 
 
Ekinci (2011) 1980-2010 yılları arasında Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyüme ve 
istihdam üzerindeki etkisini incelediği çalışmasında doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında meydana 
gelen değişmelerin GSYİH’da meydana gelen değişmelerin önemli bir kaynağı olduğu sonucuna ulaşılırken 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile istihdam arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.  
 
Yabancı sermaye yatırımlarının ülkelerin makroekonomik göstergelerine olan etkileri ile ilgili yapılan 
birçok çalışmanın bulunmasının yanı sıra bu yatırımların ülkelerin ithalat ve ihracatına olan etkilerine 
yönelik direkt yapılan çalışmalar oldukça kısıtlıdır.  

2. Data ve Metodoloji 

Bu çalışmada 123 farlı ülkenin 1980-2016 yıllarına ait dengesiz panel verileri kullanılarak portföy 
yatırımların dış ticaret üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. Çalışmamızda dış ticaretin iki unsuru olan 
ithalat ve ihracata ait veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. 

2.1.İthalat 

Portföy yatırımlarının ithalat üzerindeki etkisini dengesiz panel veri seti kullanarak analiz etmek için 

aşağıdaki tekli ve çoklu sabit zaman etki modelleri (SEM) tahmin edilmiştir:  
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( )1 2it t it itİT PORTF YHALAT uÖ  = + + +  (1) 

( )1 2 3 4 5it t it it it it itİTHALAT BÜYÜME YATIRIM İHRACATPORTFÖY u     = + + + + + +  (2) 

Yukarıda yer alan it alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 1  modelin 

sabit terimini; t  tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen fakat zamanlar arası değişen zaman spesifik etkiyi; 

itu  ise regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir. 

  
Ayrıca aşağıdaki çoklu rastsal zaman etki modeli (REM) tahmin edilmiştir: 

( )1 2it it t itİTHALAT PORTFÖY u  = + + + (3) 

( )1 2 3 4 5it it it it it t itİTHALAT PORTFÖY BÜYÜME Y İHRACAATIRIM T u     = + + + + + + (4) 

Modelin bağımlı değişkeni olan İTHALAT değişkeni Amerikan doları cinsinden cari fiyatlar ile mal ve hizmet 
ithalatını göstermektedir.  

PORTFÖY değişkeni bono cinsinden portföy yatırımlarını göstermekte olup Amerikan doları cinsindendir. 
Modelde PORTFÖY değişkenin milli gelir içindeki yüzdesel payı kullanılmıştır. Modelde yer alan İHRACAT  
ve İTHALAT değişkenlerine ait logaritmik değerler kullanılmıştır.  

Modelde BÜYÜME değişkeni için kişi başı milli gelir büyüme hızı kullanılmıştır.  

YATIRIM değişkeni için kullanılan indikatör özel sektör brüt sabit sermaye oluşumunu yansıtmaktadır. 
YATIRIM bağımsız değişkeni gayri safi yurtiçi hasıla oranındaki yüzdesel payı şeklinde ölçümlenmiştir.  

İHRACAT değişkeni Amerikan doları cinsinden cari fiyatlar ile mal ve hizmet ihracatını göstermektedir. 

Modelde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait veri WDI(World Development Indicators) veri 
tabanından alınmıştır. 

Modelde bağımlı değişken olan İTHALAT değişkenine yönelik tekli ve çoklu regresyon modellerine ilişkin 
elde edilen tahmin sonuçları aşağıdaki Tablo 1’de raporlanmıştır. Hausman testi sonuçlarına göre gerek 
tekli gerekse çoklu regresyon modelleri için en uygun modelin SEM modeli olduğu görülmüş ve bundan 
dolayı da Tablo 1’de sadece SEM tahmin sonuçları raporlanmıştır.  

2.2 İhracat 

Portföy yatırımlarının ihracat üzerindeki etkisini dengesiz panel veri seti kullanarak analiz etmek için 
aşağıdaki tekli ve çoklu sabit zaman etki modelleri (SEM) tahmin edilmiştir: 

( )1 2it t it itİH PORTF YRACAT uÖ  = + + + (1) 

( )1 2 3 4 5it t it it it it itİHRACAT BÜYÜME YATIRIM EĞİTİPORTF Y MÖ u     = + + + + + + (2) 

ve ayrıca aşağıdaki çoklu rastsal zaman etki modeli tahmin edilmiştir: 

( )1 2it it t itİHRACAT PORTFÖY u  = + + + (3) 

( )1 2 3 4 5it it it it it t itİHRACAT PORTFÖY BÜYÜME YATIRIM EĞİTİM u     = + + + + + + (4) 

Yukarıda yer alan it alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 1  modelin 

sabit terimini; t  tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen fakat zamanlar arası değişen zaman spesifik etkiyi; 

itu  ise regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir. 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

544 
 

Modelin bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin tanımları ve kaynak bilgileri yukarıda açıklanmıştır. Yukarıda 
açıklaması yapılmayan EĞİTİM değişkeni ilkokul brüt kayıt oranlarıdır ve diğer değişkenler gibi bu değişken 
de WDI veri tabanından alınmıştır.  

Modelde bağımlı değişken olan İHRACAT değişkenine yönelik tekli ve çoklu regresyon modellerine ilişkin 
elde edilen tahmin sonuçları aşağıdaki Tablo 2’de raporlanmıştır. Hausman testi sonuçlarına göre gerek 
tekli gerekse çoklu regresyon modelleri için en uygun modelin SEM modeli olduğu görülmüş ve bundan 
dolayı da Tablo 2’de sadece SEM tahmin sonuçları raporlanmıştır.  

3. Tahmin Sonuçları 

Yukarıda 1, 2, 3 ve 4 nolu eşitliklerde belirtilen modellere ait tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda 
raporlanmıştır. REM ve SEM modellerinden hangisinin daha uygun olacağı hususunda Hausman testi 
kullanılmış olup söz konusu iki model arasında karar verme aşamasında %1 anlamlılık düzeyi kullanılmıştır. 

Tablo 1: İthalat Modeli Tahmin Sonuçları 

  Basit Çoklu 

Sabit 21.7846 3.5746 

P-değeri 0.0000 0.0000 

PORTFÖY 0.1675 0.0271 

P-değeri 0.0000 0.0000 

BÜYÜME  0.0028 

P-değeri  0.0342 

YATIRIM  0.0022 

P-değeri  0.0240 

İHRACAT  0.8475 

P-değeri  0.0000 

Gözlem Sayısı 3942 2567 

Ülke Sayısı 123 104 

R-Kare 0.1679 0.9602 

F-ist. 21.2977 1524.0420 

F-ist. P-değeri 0.0000 0.0000 

Hausman Test İst. 34.3099 218.4109 

Hausman Testi P-değeri 0.0000 0.0000 

Seçilen Model SEM SEM 

 

Bir ekonomide artan portföy yatırımları neticesinde döviz kurunda meydana gelecek değerlenmeler 
karşısında ithalatın artması beklenir. Bu nedenle değerlenen döviz kuru neticesinde ulusal paranın değer 
kazanması yabancı malların göreceli olarak ucuzlamasına sebebiyet verir ve bu da ithalatı tetikler. 
PORTFÖY değişkeni için gerek tekli gerekse çoklu regresyon modellerinde elde edilen katsayılar 
beklentilere paralel bir biçimde pozitif olup aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Üretim ve büyümesini yoğun bir biçimde ithal ara malları kullanarak gerçekleştiren ekonomilerde büyümü 
hızı arttıkça ithalatında artması beklenmektedir. Bundan dolayı BÜYÜME değişkeninin ithalat üzerinde 
arttırıcı etki yapması beklenmektedir. Tablo 2’de BÜYÜME değişkeni için elde edilen katsayı beklentilere 
paralel bir biçimde pozitif sonuç vermektedir ve aynı zamanda istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bir ülke de yatırımların artması üretimi gerçekleştirecek olan makine ve teçhizat ithalatının artmasına ve 
aynı zamanda yapılan yeni yatırımlar neticesinde gerçekleştirilecek olan üretimin ihtiyaç duyduğu ara malı 
ithalatının da artmasına yol açacaktır. Bu nedenlerden dolayı yatırımların artmasının ithalat üzerindeki 
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nihai etkisinin attırıcı yönde olması beklenmektedir. Modelde yer alan YATIRIM değişkenine ait katsayının 
beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. 

Yurtdışına ihraç edilen mal ya da hizmetin üretiminde gerekli olan malzeme veya teknolojinin dışarıdan 
temin edilmesi ithalatı arttırır. Bu nedenle büyümesini ithalata dayalı gerçekleştiren ekonomilerin daha 
fazla ihracat yapabilmeleri için daha fazla ithalat yapması gerekmektedir. Dolayısıyla İHRACAT 
değişkeninin İTHALAT değişeni üzerinde etkisinin pozitif olması beklenmektedir. Modelde yer alan 
İHRACAT değişkenine ait katsayının beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 2: İhracat Modeli Tahmin Sonuçları 

  Basit Çoklu 

Sabit 21.4816 19.4012 

P-değeri 0.0000 0.0000 

PORTFÖY 0.1762 0.2291 

P-değeri 0.0000 0.0000 

BÜYÜME  0.0110 

P-değeri  0.1362 

YATIRIM  0.0345 

P-değeri  0.0000 

EĞİTİM  0.0186 

P-değeri  0.0000 

Gözlem Sayısı 3942 2151 

Ülke Sayısı 123 101 

R-Kare 0.1373 0.2536 

F-ist. 16.7863 17.9192 

F-ist. P-değeri 0.0000 0.0000 

Hausman Test İst. 35.7984 144.3560 

Hausman Testi P-değeri 0.0000 0.0000 

Seçilen Model SEM SEM 

 

Ülkeye giren portföy yatırımlarının ihracatı iki farklı potansiyel kanal üzerinden etkilemesi beklenmektedir. 
İlk olarak artan portföy yatırımları neticesinde döviz kurunda meydana gelecek değerlenmeler karşısında 
ihracatın azalması beklenir. Diğer taraftan portföy yatırımları ülke için dış tasarruf kaynağı sağladığından 
dolayı daha fazla yurtiçi yatırımların yapılmasına ve dolayısıyla ülkenin daha fazla üretip daha fazla ihracat 
yapmasına olanak tanır. Portföy yatırımlarının ihracat üzerindeki nihai etkisi bu iki etkinin (azaltıcı ve 
arttırıcı etkiler) hangisinin diğerine baskın gelmesine bağlı olarak pozitif veya negatif yönde gerçekleşir. Bu 
nedenle PORTFÖY yatırımlarının İHRACAT değişkenini negatif veya pozitif yönde etkilemesi beklenir. 
Tahmin sonuçlarına göre gerek tekli regresyon modelinde gerekse çoklu regresyon modelinde PORTFÖY 
değişkenine ait katsayının pozitif işareti aldığı ve bu sonucun her iki model için istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu görülmektedir.  

Ülkede büyümenin artması üretimin artmasına ve üretim artışı da ihracatın artmasına yol açar. Bu 
gelişmelerden ötürü büyümedeki artışın ihracat oranlarını arttırması beklenmektedir. Modelde yer alan 
BÜYÜME değişkenine ait katsayının beklenen pozitif işareti aldığı fakat istatistiksel olarak anlamsız olduğu 
görülmektedir. 

Yatırımlardaki artış, ekonominin üretim kapasitesinin genişlemesine aynı zamanda üretimdeki sermayenin 
pay oranını arttırarak ülkenin daha yüksek üretim düzeyine ulaşmasını sağlamaktadır. Artan üretim 
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düzeyinin ülkenin ihracat oranlarını da arttırması beklenmektedir. Tablo 2’de modelde yer alan YATIRIM 
değişkenine ait katsayının beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

Üretim tekniklerinde yaşanan gelişmelerin hızlanması nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırmaktadır. 
Eğitim düzeyindeki artış nitelikli insan gücünü artırarak ülkenin üretim düzeyinin armasına ve bunun 
neticesinde de daha fazla ihracat yapabilir duruma gelmesini sağlar.  Bu nedenle eğitim seviyesindeki 
artışın ihracat üzerinde pozitif bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Modelde yer alan EĞİTİM 
değişkenine ait katsayının beklenen pozitif işareti aldığı ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. 

Sonuç 

Birçok ülkenin liberalizasyon sürecini tamamlaması ile birlikte özellikle 1990’lı yılların başlarında yabancı 
sermaye hareketleri dünya ekonomisinde kendisine önemli bir yer edinmiştir. Hem yatırıma maruz kalan 
ülkenin hem de yatırımcının kazançlı çıktığı bu işlemler giderek popülerleşmiştir. Özellikle kalkınma için 
yeterli tasarrufa sahip olamayan ülkelerde yabancı sermaye yatırımları ihtiyaç duyduğu bu tasarrufları 
fonlamada önemli bir rol oynarlar. Ayrıca yabancı sermaye hareketlerinin ev sahibi ülkenin 
makroekonomik göstergeleri üzerinde birçok olumlu ya da olumsuz etkisi bulunmaktadır. 

Çalışmamızda özel yabancı sermaye yatırımı türlerinden birisi olan portföy yatırımlarının dış ticaret üzerine 
olan etkisini 1980-2016 yılları arasını kapsayan dönemde dengesiz panel veri seti kullanarak analiz 
edilmiştir. Çalışmada portföy yatırımlarının dış ticaretin iki unsuru olan ithalat ve ihracat üzerindeki etkisini 
ayrı ayrı ele alınıp ampirik olarak incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre portföy yatırımlarının hem 
ithalat üzerindeki hem de ihracat üzerindeki etkisi, beklentilerimize paralel olarak, pozitif yönlü ve 
istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Bu bulgular hem tekli hem de çoklu regresyon modellerinde 
geçerliliğini korumaktadır.  

Aynı zamanda portföy yatırımlarının ithalat üzerindeki etkisinin analiz edildiği modelin kontrol 
değişkenlerini oluşturan BÜYÜME, YATIRIM ve İHRACAT değişkenlerindeki artışın ithalatı da arttırdığı 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan portföy yatırımlarının ihracat üzerindeki etkisinin analiz edildiği modelin 
kontrol değişkenlerini oluşturan BÜYÜME, YATIRIM ve EĞİTİM değişkenlerinden ilk ikisindeki artışın 
ithalatı da arttırdığı tespit edilmiştir ama EĞİTİM değişkeni için anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
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Özet: Tarım sektörünün doğal koşullara bağlı olmasından dolayı risk faktörü her zaman kendini göstermektedir.Bu 
anlamda İklim faktörleri üretimi en çok etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.Sıcaklık ve yağış parametreleri bir 
tarımsal ürünün büyüme, gelişme, verim ve kalitesi üzerinde son derece etkilidir.Yoğun üretim alanına sahip domates 
de bu etkiye açık bulunan önemli bir üründür.Bu araştırmanın konusu olan domateste fide ekimi güneşlenme süresine 
göre bölgesel olarak değişmektedir.Bu değişim dikkate alındığında bölgelere göre üretimin etkilendiği aylar da farklılık 
göstereceğinden, fide ekimin başladığı nisan ayı ile hasadın sonlandığı ekim ayları arasındaki verilerin  
değerlendirilmesi önemli görülmektedir.  

Domates, ülkenin önemli ürünlerinden olup; sebze ihracatımızda da önemli yer tutmaktadır.Antalya, Bursa, 
Çanakkale, İzmir, Muğla ve Tokat en yüksek üretime sahip illerdendir.  

Bu çalışmada, sıcaklık ve yağışın domates verimine etkisi iller bazında  araştırılacak ve karşılaştırmalar yapılacaktır. 
Araştırma, üretime etki edebilecek aylardaki iklimsel faktörlerin verim üzerine etkisinin belirlenmesi yönünde 
sınırlandırılmıştır. Araştırma periyodu 2002-2016 yıllarını ve Türkiye'de toplam domates üretiminin (Sofralık ve 
Salçalık) en yüksek oranlarda olduğu illerden 6 ili kapsayacaktır. Model parametrelerini tahmin etmek için multiple 
regression modeli kullanılacak ayrıca uygun trend modelleri aracılığı ile gelecek yıllardaki domates verimine ait 
projeksiyon yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İklim Değişiklikleri, Domates,Verim. 

1.GİRİŞ  

Küresel ısınma dünyayı tehdit eden önemli sorunların başında gelmektedir.Bu nedenle dünya ülkelerinin 
özellikle de sanayinin yoğun olduğu ülkelerin karbon salınımlarının bilimsel çevrelerde kabul gören sınır 
değerlerin altına çekilmesi yönünde adım atmaları hayati önem taşımaktadır. 

1958 yılından bu yana ölçülmeye başlanan atmosferdeki ortalama karbon düzeyi, Ekim 2016 itibariyle üst 
sınır olarak belirlenmiş olan 400 ppm(milyonda bir)’i aşmış durumdadır (Anonim,2016a) 

4 Şubat 2018 Mauna Loa Gözlemevi, Hawaii (Scripps Keeling Eğrisi) ön verilerine göre atmosferik 
karbondioksit (CO2) Ocak 2018 itibariyle 408.05 ppm olarak belirlenmiştir(Anonim,2018a) 

Son 800.000 yıllık dönemde, karbondioksit (CO2), metan (CH4) ve diazotmonoksit (N2O) gazlarının 
atmosferik birikimleri, hiç olmadığı kadar yüksek bir düzeye ulaşmıştır. CO2 birikimleri, temel olarak fosil 
yakıt yanması ve ikincil olarak net arazi kullanımı değişikliğinden kaynaklanan salımlar nedeniyle, sanayi 
öncesi döneme göre %40 oranında artmıştırIPCC,2013). 

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC ) göre, 
yeryüzü yüzeyinin küresel ortalama sıcaklığı son yüz yılda yaklaşık 0.74 °C artmıştır (IPCC, 2007). 

Kyoto anlaşmasına imza koymayan ABD küresel ısınmaya olumsuz anlamda en fazla katkı sağladığı halde, 
anlaşmayı imzalamaktan kaçınarak dünyanın felaketini hazırlamaktadır.Küresel ısınmanın etkisini çokça 
hissettiğimiz bu günlerde, mevsimler değişmekte atmosferin kalınlaşması sonucu sera etkisine sebep olan 
karbon ve diğer gazlar nedeniyle kar ve yağmurların yağış düzeninde değişiklikler olmaktadır. 

Küresel iklim modelleri ile yapılan simülasyonlara göre 2030 yılında Türkiye’nin büyük bir kısmı oldukça 
kuru ve sıcak bir iklimin etkisine girecektir (IPCC, 1990). Küresel ısınma kesindir ve 1950’li lerden beri 
iklimde gözlenen değişiklikler daha önce hiç görülmemiş düzeye ulaşmıştır. 
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Bunlar sonucunda mevsimler değişmekte, buna bağlı olarakta tarımsal üretim azaldığından dünyayı yakın 
gelecekte gıda eksikliği nedeniyle bir açlık tehlikesi beklemektedir. Su açısından da durum farklı olmayıp, 
beliren tehlike  günden güne kendini göstermektedir. 

Genel olarak Doğu Akdeniz Havzası'nın ve Türkiye'nin yıllık ve özellikle kış yağışlarında, 1970’li yılların başı 
ile 1990’lı yılların ortası arasında gözlenen önemli azalma eğilimleri söz konusudur (Türkeş, 1998). 
Günümüzde sera gazı salımlarının kontrolü için yapılan küresel ölçekteki mücadeleler iklim değişikliğini 
tamamen engelleyememektedir. Bütün sera gazı salımları durdurulsa bile hâlihazırda atmosferde bulunan 
gazların yerküreyi ısıtmaya devam edeceği bilinmektedir (Silkin,2014)    

Türkiye’de Ekim 2017 ayı itibariyle tarım sektöründe çalışan sayısı 229 bin kişi arttmıştır. Toplam 
istihadamın %19,3’ü tarımsal alandadır(Anonim,2018b).Tarımdaki işçi sayısı ise 5.534.000’tür(TİM,2017). 
2016 yılı itibariyle tarımın GSYH içerisindeki payı Türkiye’de %  6,2 , Almanya’da % 0,6, Fransa’da % 1,5, 
İngiltere’de % 0,6, Yunanistan’da % 4 ve Hollanda’da % 1,8 ‘dir(Anonim,2017). 

Çeşitli tarım ürünlerinin ülkede değişik alanlarda öne çıkıyor olmasındaki ana etkenlerden olan iklimsel 
nedenler zaman zaman gösterdiği değişiklikler ile verime etki etmekte ve bazı illerde verimin ve üretimin 
azalmasına,bazılarında ise artmasına sebep olmaktadır.Örneğin domates Türkiye’de bir çok ilde 
yetiştirilmekle birlikte, bazılarında daha fazla yetiştirme alanı bulmaktadır.Bazı illerde sofralık üretim öne 
çıkarken, bazılarında ise sanayiye yönelik üretim ilk sıraya yerleşmektedir(Tablo 21). 

Tablo 21.Türkiye’de  2002-2016 yılları arasında sebzelerin üretim miktarları (ton) (Seçilmiş ürünlerde) 

Yıllar Domates Hıyar Kavun Karpuz Soğan (Kuru)(Ton) 

2002 9 450 000 1 670 000 1 820 000 4 575 000 2 050 000 

2010 10 052 000 1 739 191 1 611 695 3 683 103 1 900 000 

2016 12 600 000 1 811 681 1 854 356 3 928 892 2 120 581 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr.2016.(Anonim,2016b) 

Bu çalışmada, 2002-2016 yılları arasında Türkiye’de en fazla domates üretimi yapılan Antalya Tokat, Bursa, 
Çanakkale, İzmir ve Muğla illerindeki veriler kullanılmıştır. Bu verilere bağlı olarak, iklimin verim üzerine 
etkisinin tespiti ile herhangi bir değişikliğin domates verimi üzerine olası etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılmıştır. 

2.ÇALIŞILAN İLLERDEKİ SICAKLIK ve YAĞIŞ ORTALAMALARINA AİT ANALİZ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

Tablo 22’de 2002-2016 yılları arasındaki çalışmaya konu olan illerin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. 
Buna göre, Antalya ili sıcaklık ortalaması 19.19 °C ile en yüksek sıcaklığa sahip iken; Tokat 12.95 °C ile en 
düşük sıcaklığa sahip il olmuştur.  

Tablo 22.Çalışmaya konu olan illerin 2002-2016  yılları arasında sıcaklık ortalamaları(°C) 

YILLAR 
SICAKLIK ORT 

ANTALYA BURSA ÇANAKKALE İZMİR MUĞLA TOKAT 

ORTALAMA 19,19 15,07 15,66 18,25 15,49 12,95 
Kaynak:(Anonim,2018c) 

Tablo 23’ de 2002-2016 yıllarına ait yağış ortalama değerleri verilmiştir. Buna göre en yüksek yağış 
ortalaması 97.11 mm ile Muğla ilinde görülürken, en az yağış ortalaması ise 37.17 mm ile Tokat’dadır. 
Tokat ilinin, yapılan son çalışmalara göre orta şiddetin üzerinde bir kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı 
görülmektedir. 

Tablo 23.2002-2016 Yılları arasında yağış ortalamaları (mm) 

 YAĞIŞ ORT 

ANTALYA BURSA ÇANAKKALE İZMİR MUĞLA TOKAT 

ORTALAMA 78,19 63,76 51,96 60,15 97,11 37,17 
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3.İLLERE GÖRE SICAKLIK VE YAĞIŞLARIN DOMATESİN VERİMİNE ETKİSİ. 

3.1.Tokat  

Domatesin en çok üretildiği illerden biri olan Tokat’ın sıcaklık ve yağış miktarlarının ortalamaları ve 
standart sapma değerleri Tablo 24'de verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, domates üretiminde 
dikkate alınan  aylar içerisinde en düşük sıcaklık ve en yüksek standart sapma ortalamasının nisan ayında; 
en yüksek sıcaklık ortlamasının ise ağustos ayında gerçekleştiği görülmektedir. Nisan ayında görülen 
sıcaklık oldukça değişkendir ve ekstrem sıcaklıklar çok fazladır. Bu durum, standart sapmanın 
yükselmesine neden olmaktadır.  

Yağış miktarları incelendiğinde ise, en fazla yağış ve standart sapma ortalamasının mayıs ayında;  en az 
yağış ve standart sapma ortalamasının ise ağustos ayında olduğu görülmüştür.  

Tablo 24.2002-2016 Tarihleri arasında Tokat’ta yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

Aylar 
Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 

Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart Sapma 
Sapma Nisan 12,53 2,157 45,02 19,778 

Mayıs 16,79 1,567 55,73 31,309 

Haziran 20,29 1,084 40,23 20,860 

Temmuz 22,94 1,074 16,91 21,604 

Ağustos 23,66 1,613 5,71 8,568 

Eylül 19,50 1,517 19,88 15,980 

Ekim 14,43 1,488 43,95 26,685 

 
Model sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Bulunan R Square değerleri, bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
olan verim değişkenine ait varyansı % 22 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile  verimin % 22 oranında bu 
faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır. 

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aralarındaki ilişkinin görüldüğü Anova testinde(Tablo 6) ise 
verim ile nisan ayı yağışlarının ilişkili ve  anlamlı olduğu yani nisan ayı yağışıyla verimi açıklayabileceğimizi 
görüyoruz. 

Tablo 7’de ise diğer faktörler sabit kabul edildiğinde nisan ayı yağışındaki %1’lik bir artışın domates 
veriminde % 0,02 oranında bir azalışa sebep olacağı görülmektedir. Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) 
ile nisan ayı yağışları arasındaki ilişki p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır 

Tablo 5.Model özeti 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,467a ,218 ,158 ,7949 

a. Tahminler (Sabit)YagisNisan 

Tablo 6.Anova 

Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

2,290 1 2,290 3,624 ,079b 

8,214 13 ,632   

10,504 14    

a.Bağımlı Değişken: Verim   b.Tahminler (Sabit) YagisNisan 
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Tablo 7. Yağışın verime olan etkisi( a.Bağımlı değişken) 

Model 1 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 
YagisNisan 

7,201 ,525  13,707 ,000 

-,020 ,011 -,467 -1,904 ,079 

   
Bilindiği gibi trend denklemleri regresyon denklemlerinin özel bir halidir.Burada regresyon denklemlerine 
ait parametrelerin istatistiki olarak test edilmesi söz konusudur(Özoğuz, 2011). Literatürde  R2, MAPE  
(ortalama mutlak yüzde hata), MAD (ortalama mutlak hata), MSD (ortalama standart hata) değerlerini 
dikkate alan  yaklaşımlar olduğu gibi tümünü dikkate alarak farklı yaklaşımların uygulandığı çalışmalar 
bulunmaktadır(Chatkin ve ark, 2001; Wei, 2004; Hobai, 2009; Seetharam ve Simha, 2009; Rani ve 
Raza, 2012; Tahir ve Habib, 2013; Abid ve ark., 2014). 

Bu çalışmada istatistiklerde öngörü hatalarını yüzde olarak ortaya koyan ve tek başına anlam     ifade eden  
MAPE değerleri dikkate alınmıştır. Literatürde yapılan tahmin hatalarını yüzde olarak ölçmede yaygın 
kullanılan ve  daha çok kabul gören MAPE istatistiğidir(Karahan, 2015). MAPE değerleri % 10’ un altında 
ise tahmin modelleri “yüksek doğruluk”, % 10-20 arasında ise “doğru” % 20-50 arasında “kabul edilebilir” 
ve %50’nin üzerinde ise “yanlış-hatalı” olarak sınıflandırılır(Witt and Witt 2000).  

Gelecek 5 yıl boyunca domates verimi projeksiyonlarını belirlemek için dört farklı trend modeli 
kullanılmıştır. Bunlar, Linear Trend Model, Quadratic Trend Model, Exponential Growth Curve Model ve 
S-Curve Trend Modellerdir.Modellerin etkililik durumları ise MAPE değerlerine bakılarak yorumlanmıştır. 

3.1.1.Tokat Domates Verim Projeksiyonları. 

Tablo 25’de Trend modeller kullanılarak, Tokat ili için gelecek 5 yılın domates verim tahmini yapılmıştır. 
Linear model gelecek için sürekli bir verim artışı ön görürken, Growth Curve ise hafif bir artış,           S-Curve 
Trend modeli de çok düşük bir verim artışını öngörmüştür. Ouadratic Trend Model ise verimin azalacağı 
yönde tahminde bulunmuştur. Trend modellerine ait sonuçlar Şekil 1’de grafiksel olarak gösterilmiştir.4 
Modelin MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek doğruluk oranlarını yansıtmakla birlikte S-Curve Trend 
Analiz modeli en düşük MAPE oranıyla(4,65097) en iyi sonucu vermiştir. 

Tablo 25.Tokat’ta domates veriminin trend modelleri  ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar Linear Trend 
Model 

Ouadratic Trend 
Model 

GrowthCurve 
Model 

S-Curve Trend 
Model 2017 7,59008 7,10084 7,76985 6,93999 

2018 7,75950 7,08680 7,99674 6,95742 

2019 7,92892 7,05117 8,23026 6,97098 

2020 8,09834 6,99395 8,47060 6,98152 

2021 8,26776 6,91515 8,71795 6,98970 

Şekil 1. Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 
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3.2.Antalya 

Domatesin en çok üretildiği illerden bir diğeri olan Antalya’nın sıcaklık ve yağış ortalamaları ile standart 
sapma değerleri Tablo 26’da verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, domates üretiminde dikkate 
alınan aylar içerisinde en düşük sıcaklık ortalamasınının nisan ayında, en yüksek sıcaklık ortlamasının ise 
ağustos ayında gerçekleştiği görülmektedir. En yüksek standart sapma değeri ekim ayında, en düşük ise 
ağustos ayında meydana gelmiştir. Yağış miktarları incelendiğinde ise, en fazla yağış ve standart sapma 
ortalamasının ekim ayında; en az yağış ve standart sapma ortalamasının ise ağustos ayında olduğu 
görülmüştür. Antalya ilinde, ilkbahar ve sonbahar yağışları çok sık, düzensiz ve ekstrem  olduğundan 
standart sapmanın ortalamadan uzaklaşarak yükselmesine neden olmaktadır.   

Tablo 26. 2002-2016 Tarihleri arasında Antalya ili yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

Aylar Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 

 Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart  Sapma 
Sapma Nisan 16.720 .8205 71.727 66.3695 

Mayıs 21.067 .9131 37.873 34.7259 

Haziran 25.933 .9131 9.060 9.8755 

Temmuz 29.133 .7556 3.807 9.8745 

Ağustos 29.447 .6610 1.113 1.7667 

Eylül 25.647 .6643 21.780 28.1644 

Ekim 20.860 1.0246 84.420 120.0208 
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2002-2006 yılları arasında, Antalya iline ait sıcaklık ve yağış verilerinin istatistiksel olarak değerleri Tablo 
27’da verilmiştir. Tablo 10’da R square değerleri incelendiğinde, değerlerin bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken olan verim değişkenine ait varyansı % 38 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile verimin % 38 
oranında bu faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.  

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
ANOVA testi yapılmıştır(Tablo 28). Buna göre verim ile eylül ayı sıcaklıkları ilişkili görülmekte yani eylül ayı 
sıcaklığı ile verimi açıklayabileceğimiz görülmektedir.  

Tablo 27. Model özeti 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,614a ,377 ,329 ,939145923 ,377 7,856 1 13 ,015 

a. Tahminler (Sabit)SıcaklıkEylül 

 

Tablo 28. ANOVA (Predictors: (constant), Sıcaklık eylül b. Dependent variable: Verim) 

Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 
Residual 

Total 

6,929 1 6,929 7,856 ,015a 

11,466 13 ,882   

18,395 14    

 
Sıcaklıklar ve verim arasındaki ilişki irdelenmiş ve Tablo 12’deki sonuçlar incelenmiştir.Diğer faktörler sabit 
kabul edildiğinde eylül ayı sıcaklıklarındaki %1’lik bir artışın domates veriminde yaklaşık   % 1,06 oranında 
bir artışa sebep olacağı görülmektedir. Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) ile eylül ayı sıcaklıklarındaki 
arasındaki ilişki p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 29.  Sıcaklığın verime olan etkisi. 

Model 1 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) -16,480 9,694  -1,700 ,113 

SıcaklıkEylül 1,059 ,378 ,614 2,803 ,015 

3.2.1.Antalya Domates Verim Projeksiyonları 

Antalya ilindeki domates verimi, gelecek 5 yıl için Trend modeller ile simüle edilmiş ve sonuçlar Tablo 13’de 
verilmiştir. Linear ve Growth Curve modeller gelecek için sürekli olmakla birlikte ancak çok düşük 
miktarlarda bir verim artışı öngörürken, S-Curve Trend modeli ise nerdeyse sabite yakın çok düşük bir 
verim artışı belirlemiştir. Ouadratic Trend Model ise, önce artış daha sonra ise düşüş gösteren bir verim 
artışı tahmin etmiştir. Trend modellerine ait sonuçlar Şekil 2’de grafiksel olarak gösterilmiştir.Modellerin 
MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek doğruluk oranlarını yansıtmakla birlikte Ouadratic Trend Model 
verimin önce artan sonra azalan bir seyir izleyeceğini öngörerek en düşük MAPE oranıyla(2,46905) en iyi 
sonucu vermiştir. Bu sonuçlar Tablo 13 de ki değerleri desteklemektedir.  

Tablo 30.Antalya’da domates veriminin trend modelleri  ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar   Linear Trend Model Ouadratic Trend Model Growth Curve Model S-CurveTrend 
Model 

2017 12,5768 11,9982 12,7462 12,0031 

2018 12,8135 12,0180 13,0399 12,0758 

2019 13,0503 12,0122 13,3404 12,1387 

2020 13,2870 11,9810 13,6478 12,1932 

2021 13,5238 11,9242 13,9623 12,2403 
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Şekil 2.Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 

 

 

 

3.3.Bursa 

Domatesin en çok üretildiği illerden bir diğeri olan Bursa’nın sıcaklık ve yağış miktarlarının ortalamaları ve 
standart sapma değerleri Tablo 14’de verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, domates üretiminde 
dikkate alınan  aylar içerisinde en düşük sıcaklık ortalaması ile en yüksek standart sapma değerinin nisan 
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ayında, en yüksek sıcaklık ortlamasının ağustos ve en düşük standart sapma değerinin ise temmuz ayında 
ayında gerçekleştiği görülmektedir. Yağış miktarları incelendiğinde ise, en fazla yağış ve standart sapma 
ortalamasının ekim ayında, en az yağış ve standart sapma ortalamasının ise ağustos ayında olduğu 
görülmüştür.  

Tablo 31. 2002-2016 Tarihleri arasında Bursa’da yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

2002-2016 
Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 

Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart  Sapma 
Sapma Nisan 13,073 1,9155 67,427 40,8710 

Mayıs 18,353 ,9694 40,533 27,1426 

Haziran 22,833 1,0748 43,813 39,0250 

Temmuz 25,393 ,8388 12,927 17,7400 

Ağustos 25,520 1,1669 11,260 15,5115 

Eylül 20,800 1,0810 61,620 44,9949 

Ekim 15,707 1,5476 91,693 95,0877 

 
Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar 
Tablo 15’de verilmiştir. R square değerleri incelendiğinde, değerlerin bağımsız değişkenlerin bağımlı 
değişken olan verim değişkenine ait varyansı % 35 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile verimin % 35 
oranında bu faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.  

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aralarındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
verilere ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo 16). Buna göre verim ile eylül ayı sıcaklıkları ilişkili görülmekte 
yani eylül ayı sıcaklığı ile verimi açıklayabileceğimiz görülmektedir. 

Sıcaklıklar ve verim arasındaki ilişki  Tablo 17’de verilmiştir.Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde eylül ayı 
sıcaklıklarındaki %1’lik bir artışın domates veriminde yaklaşık % 1,18 oranında bir artışa sebep olacağı 
görülmektedir. Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) ile eylül ayı sıcaklıklarındaki arasındaki ilişki p < 0.05 
düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 32. Model özeti (Tahminler (Sabit)Sıcaklık eylül  

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 
Sig. F 

Change 

1 ,587a ,345 ,294 1,817746667 ,345 6,844 1 13 ,021 

Tablo 33. ANOVA  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 
Residual 
Total 

22,614 1 22,614 6,844 ,021a 

42,955 13 3,304   

65,568 14    

aBağımlı Değişken; Verim 

Tablo 34. Sıcaklığın verime olan etkisi 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(Constant) 
SıcaklıkEylül 

-17,050 9,359  -1,822 ,092 

1,176 ,449 ,587 2,616 ,021 
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3.3.1.Bursa Domates Verim Projeksiyonları. 

Tablo 18’de gelecek 5 yılın domates verim tahmininde;  Linear, S-Curve,Growth Curve ve Ouadratic 
modeller gelecek için sürekli bir verim artışı öngörmüşlerdir.Modellere ait sonuçlar Şekil 3’de grafiksel 
olarak gösterilmiştir.Modellerin MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek doğruluk oranlarını yansıtmakla 
birlikte Ouadratic Trend Model en düşük MAPE oranıyla(5,35864) en iyi sonucu vermiştir. 

Tablo 35. Bursa’da domates verimin trend modelleri  ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar 
Linear Trend 

Model 
Ouadratic Trend 

Model 
Growth Curve 

Model 
S-CurveTrend 

Model 

2017 11,1818 10,6814 12,2715 10,6768 

2018 11,6539 10,9659 13,1455 10,9262 

2019 12,1260 11,2283 14,0818 11,1459 

2020 12,5981 11,4686 15,0847 11,3384 

2021 13,0703 11,6869 16,1591 11,5060 

Şekil 3. Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 
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3.4.Çanakkale 

Domatesin en çok üretildiği illerden bir diğeri olan Çanakkale’nin sıcaklık ve yağış miktarlarının 
ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 19’da verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, 
domates üretiminde dikkate alınan aylar içerisinde en düşük sıcaklık ortalamasınının ve en yüksek 
satandart sapma ortalamasının nisan ayında, en yüksek sıcaklık ortlamasının ise ağustos ayında 
gerçekleştiği görülmektedir. Söz konusu aylarda, sıcaklık oldukça fazla değişkenlik göstermektedir. Bu 
durum verilerin ortalamadan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Yağış miktarları incelendiğinde ise, en fazla 
yağış ortalamasının ekim ayında en az yağış ortalamasının ise ağustos ayında olduğu görülmüştür.   

Tablo 36. 2002-2016 Tarihleri arasında Çanakkale’de yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

2002-2016 
Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 

Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart  Sapma 
Sapma Nisan 12,787 1,4672 48,360 31,5432 

Mayıs 18,160 ,8131 25,247 25,9114 
Haziran 22,967 ,9663 28,647 24,0774 
Temmuz 26,040 ,8887 7,913 12,4594 
Ağustos 26,227 ,8827 6,580 13,8394 
Eylül 21,680 ,9275 27,407 25,9321 
Ekim 16,587 1,3426 82,587 77,1425 

 
Model özeti verileri arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve sonuçlar Tablo 20’de verilmiştir. 
R square değerleri incelendiğinde, değerlerin bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan verim 
değişkenine ait varyansı % 77 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile verimin % 77 oranında bu faktörlere 
bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.  

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aralarındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
verilere ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo 3221). Buna göre verim ile eylül ve nisan ayı sıcaklıkları ve nisan 
ayı yağışları ilişkili görülmekte yani eylül ve nisan ayı sıcaklıkları ve nisan ayı yağışları ile verimi 
açıklayabileceğimiz görülmektedir. 

Sıcaklıklar ve yağışlar ile verim arasındaki ilişki  Tablo 22’de verilmiştir.Diğer faktörler sabit kabul 
edildiğinde eylül ayı sıcaklıklarındaki %1’lik bir artışın domates veriminde yaklaşık % 0,49 oranında bir 
artışa sebep olacağı, nisan ayı sıcaklıklarındaki %1’lik bir artışın da domates veriminde %  0,34 oranında 
bir artışa sebep olacağı gözlemlenmektedir.Nisan ayı yağışlarındaki %1’lik bir artışın ise domates 
veriminde % 0,01 oranında bir artışa sebep olacağı görülmektedir. Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) ile 
eylül ve nisan ayı sıcaklıkları ile nisan ayı yağışları arasındaki ilişki p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 37. Model özeti (Tahmin,Sabit), Sıcaklık eylül, Sıcaklık nisan, Yağış nisan) 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 3 ,875c ,765 ,702 ,480996545 ,118 5,541 1 11 ,038 
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Tablo 38. ANOVA  

Model 3 Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

 
Regression 8,307 3 2,769 11,969 ,001c 

Residual 2,545 11 ,231   
Total 10,852 14    

a. Tahmin: (Sabit), Sıcaklık eylül b. Sıcaklık nisan, Yağış nisan 

Tablo 39. Yağış ve sıcaklıkların verime olan etkisi 

Model 3 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

  

(Constant) -9,956 3,077  -3,235 ,008 
SıcaklıkEylül ,488 ,142 ,515 3,429 ,006 
SıcaklıkNisan ,340 ,092 ,567 3,717 ,003 

YağışNisan ,010 ,004 ,357 2,354 ,038 

3.4.1.Çanakkale Domates Verim Projeksiyonları. 

Gelecek 5 yılın domates verimi Trend modeller ile tahmin edilmiş ve bulunan sonuçlar Tablo 23’de 
verilmiştir. Linear, S-Curve,Growth Curve ve Ouadratic modeller gelecek için sürekli bir verim artışı 
öngörmüşlerdir (Tablo 23). Modellere ait sonuçlar Şekil 4’de grafiksel olarak gösterilmiştir.Modellerin 
MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek doğruluk oranlarını yansıtmakla birlikte Ouadratic Trend Model 
en düşük MAPE oranıyla(2,62454) en iyi sonucu vermiştir. 

Tablo 40. Çanakkale’de domates verimin trend modelleri  ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar   Linear Trend 
Model 

Ouadratic Trend 
Model 

Growth Curve 
Model 

S-CurveTrend Model 

2017 7,01140 7,01441 7,19631 6,78020 

2018 7,20452 7,20866 7,45957 6,89262 

2019 7,39764 7,40305 7,73246 6,99615 

2020 7,59076 7,59757 8,01534 7,09123 

2021 7,78389 7,79222 8,30856 7,17829 

Şekil 4. Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 
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3.5.İzmir 

Domatesin en çok üretildiği illerden bir diğeri olan İzmir’in sıcaklık ve yağış miktarlarının ortalamaları ve 
standart sapma değerleri Tablo 24’de verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, domates üretiminde 
dikkate alınan  aylar içerisinde en düşük sıcaklık ve en yüksek standart sapma ortalamasınının nisan ayında, 
en yüksek sıcaklık ve en düşük standart sapma ortlamasının ise ağustos ayında gerçekleştiği 
görülmektedir. Yağış miktarları incelendiğinde ise, en fazla yağış ortalamasının ekim ayında en az yağış 
ortalamasının ise ağustos ayında olduğu görülmüştür.  

Tablo 41.2002-2016 Tarihleri arasında İzmir’de yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

2002-2016 Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 

 Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart  Sapma 
Sapma Nisan 13,073 1,9155 67,427 40,8710 

Mayıs 18,353 ,9694 40,533 27,1426 

Haziran 22,833 1,0748 43,813 39,0250 

Temmuz 25,393 ,8388 13,167 17,5578 

Ağustos 25,520 1,1669 11,460 15,3607 

Eylül 20,800 1,0810 61,687 44,8977 

Ekim 15,707 1,5476 91,693 95,0877 

Model özeti verileri arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlerindirilmiş ve sonuçlar Tablo 25’de 
verilmiştir. R square değerleri incelendiğinde değerlerin bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken olan 
verim değişkenine ait varyansı % 35 oranında açıkladığı, diğer bir ifade ile  verimin % 35 oranında bu 
faktörlere bağlı olarak şekillendiği anlaşılmaktadır.       

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aralarındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
verilere ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo 3226). Buna göre verim ile eylül ayı sıcaklıkları ilişkili görülmekte 
yani eylül ayı sıcaklıkları ile verimi açıklayabileceğimiz görülmektedir. 

Sıcaklıklar ile verim arasındaki ilişki  Tablo 27’de verilmiştir.Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde eylül ayı 
sıcaklıklarındaki %1’lik bir artışın domates veriminde yaklaşık % 1,18 oranında bir artışa sebep olacağı 
görülmektedir. Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) ile eylül sıcaklıkları arasındaki ilişki  p < 0.05 düzeyinde 
anlamlıdır. 
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Tablo 42. Model çıktısı (Tahmin: (Sabit), Sicaklik eylul) 

Mod R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig.F 
Change 1 ,587a ,345 ,294 1,817746667312440 ,345 6,844 1 13 ,021 

Tablo 43. ANOVA  

Model 1 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

 

Regression 22,614 1 22,614 6,844 ,021b 

Residual 42,955 13 3,304   

Total 65,568 14    

a. Bağımlı Değişken: Verim   

Tablo 44. Sıcaklığın verime olan etkisi 

                  Model 1 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) -17,050 9,359  -1,822 ,092 

SicaklikEylul 1,176 ,449 ,587 2,616 ,021 

a. Bağımlı Değişken: Verim 

3.5.1.İzmir Domates Verim Projeksiyonları 

Gelecek 5 yılın domates verim tahmin sonuçları incelendiğinde; Linear, S-Curve,Growth Curve ve 
Ouadratic modeller gelecek için az da olsa sürekli bir verim artışı öngörmüşlerdir (Tablo 28). Modellere ait 
sonuçlar Şekil 5’de grafiksel olarak gösterilmiştir.Modellerin MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek 
doğruluk oranlarını yansıtmakta,Ouadratic Model ise en düşük MAPE oranıyla(5,41404) en iyi sonucu 
vermektedir. 

Tablo 45. İzmir’de domates verimin trend modelleri ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar   Linear Trend Model Ouadratic Trend 
Model 

Growth Curve 
Model 

S-CurveTrend 
Model 2017 7,06656 7,22256 7,14940 6,74585 

2018 7,21839 7,43289 7,33816 6,79753 

2019 7,37022 7,65010 7,53189 6,84249 

2020 7,52205 7,87419 7,73074 6,88153 

2021 7,67388 8,10517 7,93485 6,91536 

Şekil 5. Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 
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3.6.Muğla 

Domatesin en çok üretildiği illerden bir diğeri olan Muğla’nın sıcaklık ve yağış miktarlarının ortalamaları 
ve standart sapma değerleri Tablo 29’da verilmiştir.İldeki sıcaklık verileri incelendiğinde, domates 
üretiminde dikkate alınan  aylar içerisinde en düşük sıcaklık ortalamasınının nisan ayında, en yüksek 
sıcaklık ortlamasının ise ağustos ayında gerçekleştiği görülmektedir. Yağış miktarları incelendiğinde ise, en 
fazla yağış ortalamasının ekim ayında en az yağış ortalamasının ise ağustos ayında olduğu görülmektedir. 

Tablo 46. 2002-2016 Tarihleri arasında Muğla’da yağış ve sıcaklıkları tanımlayıcı istatistikler 

2002-2016 Sıcaklıklar (°C) Yağışlar (mm) 
 Ortalama Standart Sapma Ortalama Standart  Sapma 

Sapma Nisan 13,120 1,1378 67,787 35,5520 
Mayıs 18,013 1,2176 44,467 32,7245 
Haziran 23,387 1,3569 28,000 31,3717 
Temmuz 27,233 ,9484 14,767 19,1912 
Ağustos 27,253 1,0113 7,693 14,2585 
Eylül 22,100 1,1045 31,047 32,5744 
Ekim 16,207 1,1622 91,787 63,7262 

 
Model çıktısı sonuçlarının verildiği Tablo 30’daki R square değerleri incelendiğinde, değerlerin bağımsız 
değişkenlerin  bağımlı değişken olan verim değişkenine ait varyansı % 50 oranında açıkladığı,  
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diğer bir ifade ile verimin % 50 oranında bu faktörlere bağlı olarak şekillendiği görülmektedir.  

Bağımlı değişken ile bağımsız değişkenlerin aralarındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını belirlemek için 
verilere ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo 3231). Buna göre verim ile mayıs ayı yağışları ilişkili görülmekte 
yani mayıs ayı yağışları ile verimi açıklayabileceğimiz görülmektedir. 

Sıcaklıklar ile verim arasındaki ilişki Tablo 32’de verilmiştir.Diğer faktörler sabit kabul edildiğinde mayıs ayı 
yağışlarındaki %1’lik bir artışın domates veriminde % 0,23 oranında bir artışa sebep olacağı görülmektedir. 
Buna göre ; verim(Bağımlı Değişken) ile mayıs yağışları arasındaki ilişki p < 0.05 düzeyinde anlamlıdır. 

Tablo 47. Model özeti( Tahmin : (Sabit), (Yağış mayıs) 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig.F 
Change 1 ,705a ,498 ,459 ,781230007 ,498 12,875 1 13 ,003 

a.  

Tablo 48. ANOVA  

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,858 1 7,858 12,875 ,003a 

Residual 7,934 13 ,610   

Total 15,792 14    

Tablo 49. Yağışların verime olan etkisi 

Model 1 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

 
(Constant) 4,703 ,348  13,509 ,000 

YağışMayıs ,023 ,006 ,705 3,588 ,003 

3.6.1.Muğla Domates Verim Projeksiyonları. 

Gelecek 5 yılın domates verim tahmininde; Linear model küçük bir artış ömgörmekte, Growth Curve ve 
Ouadratic modeller ise biraz daha yüksek bir artış göstermektedir (Tablo 33). S-Curve model ise oldukça 
yüksek ve düzensiz bir artış öngörmektedir.Modellere ait sonuçlar Şekil 6’da grafiksel olarak 
gösterilmiştir.Modellerin MAPE değerleri %10 altında olup, yüksek doğruluk oranlarını yansıtmakla birlikte 
Ouadratic Trend Model en düşük MAPE oranıyla(6,53862) en iyi sonucu vermiştir. 

Tablo 50. Muğla’da domates verimin trend modelleri  ile tahmini(ton/dekar) 

Yıllar Linear Trend Model Ouadratic Trend 
Model 

Growth Curve 
Model 

S-CurveTrend 
Model 2017 7,23063 8,3835 7,29300 9,0042 

2018 7,41936 9,0045 7,53314 10,4585 
2019 7,60809 9,6764 7,78119 12,7737 
2020 7,79682 10,3992 8,03741 16,9961 
2021 7,98555 11,1729 8,30207 27,0196 

Şekil 6. Trend analizleri modelleri sonuçlarının grafiksel olarak gösterilmesi 
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4.SONUÇ 

Tarımsal üretimin doğal etkilere doğrudan açık olması nedeniyle sıcaklıkların ve yağışların verim üzerinde 
etkisinin olması da doğaldır. Bundan yola çıkarak yağış ve sıcaklıkların belirli aylarda Türkiye'deki tarım 
sektörünün en önemli ürünlerinden olan domates üretiminde de önemli olduğu yapılan analizlerle tespit 
edilmiştir.Nitekim Agbola ve Ojeleye (2007) ve Deressa ve Hasan (2009), ürün verimi ile yağış ve sıcaklık 
arasında pozitif bir korelasyonun olduğunun tahminini yapmışlardır.  

Bu çalışmada, Türkiye’de en çok domates üreten illerin başında gelen Tokat,Antalya,Bursa,Çanakkale,İzmir 
ve Muğla’da domates verimine etki eden bazı aylardaki yağış ve sıcaklık olgularının tespitleri 2002-2016 
yıllarını kapsayan aylık veriler baz alınarak yapılmıştır.                       

Buna göre; Tokat ilinde verime nisan ayı yağışları olumsuz etki ederken, Antalya ,İzmir ve Bursa’da eylül 
ayı sıcaklıkları verime olumlu katkı sağlamaktadır.Çanakkale’de eylül ve nisan ayı sıcaklıkları ile nisan ayı 
yağışları da verime olumlu etki sağlamaktadır. Muğla’da ise mayıs ayı yağışları verime olumlu etki 
yapmaktadır. 

Çalışmada, iklim verilerinin domates verimini üzerinde az  veya çok etkili olduğu belirlenerek Linear Trend 
Model,Ouadratic Trend,Growth Curve ve S-CurveTrend Modeller ile analizler yapılmıştır. Her ilde ayrı ayrı 
MAPE değerleri düşük olan modelin öngörüsü dikkate alınmış ve gelecek 5 yıllık verim projeksiyonları 
ortaya konulmuştur. 
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Sonuç olarak ; iklimin domates verimi üzerinde etkisi tarım ürünlerinin genel yapısının doğal etkilere açık 
olması dikkate alınarak analizlerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Küresel ısınmanın yoğun şeklide 
yaşandığı günümüzde tarım ürünlerinin verimine etki eden bir çok önemli etkenden, , literatürde bilinene 
uygun olarak iklim değişikliklerinin de verime bu manada önemli etkisinin olduğu ve gelecekte de olacağı 
değerlendirilmektedir. 

KAYNAKÇA 
Anonim,2016a  http://listelist.com/elon-musk-mars-atmosfer-karbon-seviyesi/ September 30, 2016) 

Anonim,2016b TÜİK,2016 Sebzelerin üretim miktarları (Seçilmiş ürünlerde) 

Anonim,2017  https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler Dünya BankasıTUİK-WDI 2017.  

Anonim,2018a,   https://www.co2.earth(Erişim Tarihi 25.02.2018) 

Anonim,2018b, Tuik İşgücü İstatistikleri, Ekim 2017  sayı: 27691  

Anonim,2018c, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Agbola, T. ve D. Ojeleye, 2007,İklim değişikliği ve gıda ürünleri ür. Nijerya, Mısır, 8: 1423-1433. 

Chatkin, J. M., Fiterman, J., Fonseca, N. A., Fritscher, C. C., 2001. Mudança da tendência da  

           mortalidade por asma em crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul: 1970-1998. J  

           Pneumol, 27(2), 89-93. 

Deressa, T.T. ve R.M. Hassan, 2009. Etiyopya'da iklim değişikliğinin ekin üretimi üzerindeki ekonomik  

            etkisi: Kesit önlemlerine dayanan kanıt. J. Afr. Ekon., 18 (4): 529-554. 

IPCC, 1990, IPCC, Raporu 1990 

IPCC, 2007, IPCC, Raporu 2007 

IPCC,2013, IPCC 1. Çalışma Grubu 5. Değer. Rap. IPCC 5. Değerlendirme Raporu “İklim Değişikliği 2013 

Karahan, M. (2015). Turizm Talebinin Yapay Sinir Ağaları Yöntemiyle Tahmin Edilmesi. Süleyman Demirel    

            Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(2), 195–209.  

Özoğuz, K., 2011. Zaman Serilerinde Trend Fonksiyon Tipinin Belirlenmesi ve Yorumu. İktisat Fakültesi  

             Mecmuası, 42(1-4) Silkin,2014 http://www.suyonetimi.gov.tr/Libraries/su/H.Sİlkin Uzmanlık Tezi 

TİM, 2017,Türkiye İhracatçılar MeclisiTarim Raporu 2017.pdf 

Türkeş,2014 Influence of geopotential heights, cyclone frequency and southern oscillation on rainfall  

           variations in Turkey  Int. Journal Of Clımatology Int. J. Climatol. 18: 649–680 (1998)Murat Türkeş 

WITT, S.F. ve WITT, C.A. (2000), Modeling and Forecasting Demand in Tourism, Academic Press, Londra. 

 

 

https://biruni.tuik.gov.tr/secilmisgostergeler
https://www.co2.earth(Erişim
http://www.suyonetimi.gov.tr/Libraries/su/H.Sİlkin


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

565 
 

Kültürlerarası Bir Aktarım Aracı Olarak Çeviri Eylemi 

Öğrt. Gör.Dr. Coşkun DOĞAN1 

1Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Bölümü Mehmet Akif Ersoy Yerleşkesi 22030 EDİRNE 

e-mail: coskundogan2002@yahoo.de 
         
Özet: Çeviri eylemi tarihsel süreç içerisinde birçok bilim adamının ilgi odağı olmuş ve günümüzde de ayrı bir bilimsel 
disiplin olarak varlığını devam ettirmektedir. Bu süreçte çeviri eyleminde “Kültür” kavramı öne çıkarılmış ve 
kültürlerarası iletişimin gerekliliği çeviri araştırmalarının konusu olmasına neden olmuştur. Bu düşünceden hareketle; 
çeviri eyleminde, basit bir dilsel aktarım yerine, kültürlerin uygulama alanı olan toplumların kendilerine özgü yaşayış 
biçimleri, düşünce tarzları ve uygarlıkları da göz önünde bulundurması söz konusu olmuştur.  

Dünyadaki hızlı iletişim ve ulaşım olanakları farklı kültürlerin daha kolay bir araya gelmesine ve iletişim içerisine 
girmelerine olanak sağlamaktadır. Kültürün en önemli alt öğesi olan dil sayesinde kendi özgünlüğünü ortaya koyma 
fırsatı bulan farklı kültürler, çeviri dili aracılığı ile diyalog kurma şansını bulmaktadırlar. Bu anlamda farklı kültürlerdeki 
zenginliklerin keşfedilmesini ve erek kültür ile iletişim içerisine sokarak tanınmasını sağlamak, çeviribilimin en doğal 
sorumluluk alanı haline gelmiştir. 

Farklı toplumların kültürel değerlerini birbirleriyle paylaşma arzuları, kendilerine yabancı olan dünyalarında tanınma 
isteklerini ortaya koymaktadır. Çeviri, kültürlerarası aktarım sürecinde bir köprü rolü üstlenmekte ve farklı kültürel 
ürünlere sahip uygarlıkların birbirlerine yaklaşmasını sağlamaktadır. Böyle bir deneyim, çevirinin faklı kültürel 
değerlerin bir arada uyumlu bir şekilde yaşatabileceği bir işlevinin varlığını göstermektedir.  

Bu çalışmada; çeviribilimin bağımsız bir bilimsel disiplin olmasıyla birlikte, farklı kültürlerin, günümüz dünyasında çeviri 
aracılığı iletişim içerisinde oldukları ve birbirleriyle etkileşim içinde bulundukları vurgulanacaktır. Ayrıca, çeşitli 
nedenlerle karşılaşan farklı kültürlerin, bir arda uyum içerisinde kalmalarını sağlayacak ve kültürel zenginliklerin 
tanınmasına olanak sağlayacak, farklı kültürleri ve dilleri tanıyan yetişmiş kimselerin olması gerekliliği, nitel bir 
araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.   

Anahtar Sözcükler: Kültür, Çeviri, İletişim. 

1. GİRİŞ 

Günümüzde çeviri artık kültürlerarası bir iletişim görevi üstlenmiştir. Farklı kültürleri erek toplumun 
düşünce dünyasına aktarmak, çevirinin temel sorunlarından biri haline gelmiştir. Böylece artık çeviri, farklı 
kültürleri analiz eden, yorumlayan ve erek dil- kültür bağlamında yapılandıran kültürlerarası çok işlevli bir 
görevi yerine getirmektedir. Bu anlamda çeviri, karşılıklı olarak kültürlerarasında bir etkileşime de neden 
olmaktadır. Kültürlerarası etkileşim bazen, toplumlararası dilsel- kültürel eşitsizliklere de yol açmıştır.  

Kültürlerarası çeviri öncelikle, sözcük ve cümle anlamlarının çevirisinin ötesine giderek, kaynak kültürdeki 
anlamsal anahtar olabilecek kültürel kavramları tanımayı gerektirmektedir. Bu anlamda kültürel olgular 
(sosyal yapı, din, ritüeller vb.), dikkate alınmak zorundadır. Çünkü kültürler salt bütünsel bir bağlam 
içerisinde çevrilmezler, erek toplumun anlayabilmelerini sağlamak için, aynı zamanda da çeviri sürecinde 
belli bir biçim kazanmaktadırlar.  

Metin bağlamı içerisinde kültürel öğelerin erek dile aktarılması oldukça zordur. Çeviri uygulamalarının en 
büyük sorunlarından biridir. Çünkü kaynak metin içerisinde harmanlanmış kültürel öğelerin oluşturduğu 
geniş yelpazenin erek metine aktarılması anlam kaymalarına ve farklı biçim kazanmasına neden 
olmaktadır.  

Diğer bir taraftan çevirinin, farklı kültürlerin zenginliklerinin tanınmasını sağlaması ve bunları birbirleriyle 
paylaşma arzularını yerine getirmesi, birbirlerinden coğrafik sınırlarla ayrılmış toplumları olumlu anlamda 
yakınlaştırmaktadır. Çeviri aracılığı ile kültürel çeşitliğinin gün yüzüne çıkarılması, toplumlararası barışın 
sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlarken, farklı kültürlerin hoşgörü ortamının yaşatılmasın da yardımcı 
olmaktadır.  

mailto:coskundogan2002@yahoo.de
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2. KÜLTÜR KAVRAMININ TANIMI VE ÇEVİRİ 

Kültür kavramı, tanımlaması oldukça zor ve çok tanımı olan bir kavramdır. Sosyolojinin ünlü kavramı kültür 
bazen farklı dillerde farklı anlamlarda kullanılmıştır. Hatta kültür kavramı, yazar ve dönemlere göre de 
tanım değişiklikleri içermiştir. Ancak buna rağmen Bharadwaj’a (2007) göre kültür sözcüğü: 

“Latince kök anlamının türetildiği en son izi sürülebilir kelime olarak “colere’den” yine Latince aynı 
ya da diğer dildeki bir klimenin birincil öncüsü “cultura’dan” türemiştir. Bir diğerine göre, “tarım 
ve aynı zamanda dinsel ibadet ile benzerlik gösteren Latince “cultura” (colere kökünden gelen: 
ekip biçmek, ikamet etmek, dikkat etmek, meşguliyet, muhafaza etmek) kelimesinden türemiştir” 
(Yanık; 2012:23).  

Reed- Alexander (2006), insanı inceleyen bilime (antropoloji) göre kültür tanımı ise; “entelektüel ve 
sanatsal aktiviteleri ve insan eliyle üretilenleri vurgulamaktadır”, diye tanımlamaktadır. İnsan eliyle yapılan 
her şeyin doğa olaylarından ayrı olduğunu vurgulayan Eriksen (2009) ise kültürü; “kültürel olan her ne ise 
o her zaman doğadan başka bir şeydir ve kültür her zaman bir dönüşümü, zaman zaman da doğal olanın 
inkarını” içermektedir, diye tanımlamaktadır. En genel tanımıyla Özkalıp’a (2005) göre; “dil, inanç, değer, 
norm davranışlar ile bir nesilden diğer bir nesle aktarılan maddi öğelerden oluşan bir bütün olarak 
açıklanabilir”. Kültür bir toplumun yaşam biçimidir. Kültürün en büyük özelliği dil ile birlikte var olmasıdır. 
Kesinlikle genetik bir olgu değildir ve her toplumun kedine özgün bir kültürü vardır. Bu anlamda Parekh 
şöyle düşünmektedir: 

İnsanların, insan yaşamının, edimlerinin ve ilişkilerinin anlam ve önemi hakkında oluşturdukları 
inanç ve görüşler, bireysel ve toplu yaşamlarını yapılandırıp düzenlemede kullandıkları adetleri 
biçimlendirir. Böyle bir inanç ve adet sisteminden bahsederken kültür terimini kullanacağım. 
Kültür, tarih içerisinde yaratılan bir anlam ve önem sistemi, ya da başka bir deyişle, bir grup 
insanın bireysel ve toplu yaşamlarını anlamada, düzenlemede ve yapılandırmada kullandıkları bir 
inançlar ve adetler sistemidir (Parekh, 2002:184) 

Kültür insanlığın mirasıdır ve semboller kültürün temelini oluşturur. İnsanlığın temel iletişim biçimi olan 
dil büyük kültürel semboldür. Geertz’e göre; kültür,” bir topluma ait üyelerin “kendilerinin dokuduğu bir 
anlam örgüsüdür”, bu anlam örgüsüyle eylemler sürekli olarak yorumlayan işaretlere ve sembollere 
çevrilir.  Vermeer’e göre kültür; “bir toplumun ya da bireyin sergilediği davranışları yönlendiren normların, 
uzlaşıların ve kanıların bütünüdür”. Kültürün en büyük aktarım aracı dildir. Dil sürekli kendini yenileyen bir 
olgudur. Dille aktarımın diğer bir şeklide farklılıklar bağlamında “çeviridir”. Bu anlamda çeviri ile kültürün 
sadece iletişim bağlamında değil, toplumsal olarak da sıkı ilişkisi söz konusudur. Bu anlamda karaca şöyle 
söylemektedir: 

“Çeviriyi sosyal bir pratik olarak ele almak, sosyal ve kültürel iki düzlemi bir araya getirmek ve 
“sosyokültürel” bir olgu olarak incelemek açısından önemlidir. Toplumsal bir olgu ve sosyal bir 
“pratik” olarak çeviri, toplumsal organizasyon, kurumsal yapılar ve yol açtığı sosyokültürel 
değişimler açısından önemlidir” (Karaca, 2011:362). 

Çeviri iletişimin özel bir şeklidir. Her ne kadar farklı diller arasında bir uzlaşma aracı olarak bilinse de; çeviri 
farklı kültürler arasında ortaya çıkan zorlukları aşmak için başvurulan bir eylemdir. Çeviri, her bir toplumun 
farklı kültürel zenginliklerinin buluşturan bir köprü görevi üstlenmek durumundadır. Çeviri, insanların en 
temel iletişim aracı olan dilin sembolik özelliklerini kullanarak, farklı kültürlerin anlaşılmasına rehberlik 
eden bir aracı ve farklılıkları anlamaya yardımcı olmaktadır.   

 3. KÜLTÜREL ODAKLI ÇEVİRİ KURAMLARI 

Tarihsel süreç içerisinde tüm dillere ait kültürel değerler oluşmaktadır. Bu değerlerin örüldüğü ürünler 
erek kültüre aktarılırken yaşanılan zorlukları dilsel bağlamlarla çözmek mümkün olmamaktadır. Bu 
nedenle diller arası aktarım kültürel bağlamdan ayrı düşünülemez. Kültürel odaklı çeviri eylemine yönelik 
ilk bilimsel araştırmalar 20. Yüzyıl başlarında başlamıştır. Kültürel norm odaklı yaklaşımların hedefi, çeviri 
aracılığı ile kaynak metinlere ait kültürel olguları erek kültüre aktarırken, o metinlere yeniden hayat 
vermek ve anlaşılmasını sağlamaktır.    Kültür kavramını çeviri olgusu bağlamında değişik şekillerde ele 
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alan birçok çeviribilimcinin düşüncelerinden hareketle, kültürel norm odaklı yaklaşımlardan bazıları 
şunlardır. 

Umberto Eco’nun Erek Kültür Yaklaşımı, Hans G. Gadamer’in Evrensel Hermeneutik Yaklaşımı, Gideon 
Toury’un Kültür Norm Yaklaşımı, Otto Kade’nin Idio- Kültür Yaklaşımı, Helmut Brackert ve Jörn Stückraht’ın 
Kültürel Açıdan Metinlerarasılık Yaklaşımları literatür taraması yapılarak kültür ve çeviri ilişkisi açısından 
değerlendirilmiştir. 

Toury; çeviri ürünlerinin dünyadaki değişen yaşama göre, her zaman değişkenlik gösterebileceğini ve 
toplumsal yaşam pratiğini etkileyen sosyal ve kültürel normların etkisi altında kalabileceğini 
söylemektedir. Bunun için, kaynak kültürden aktarılan çeviri ürünlerinin erek kültür bağlamında 
incelenmesi gerekmektedir. Bu anlamda Toury şöyle düşünmektedir: 

“Çeviri ürünü adeta mercek altına alınarak incelenir ve atomlarına ayrıştırılır. Metin içi 
bağlantıların oluşumu irdelenerek, çeviri ürününün nasıl oluşabileceği değerlendirilir. Çeviri süreci 
yeniden yaşanır. Buradan çıkan sonuçlarla çeviribilim için gözlem malzemesi elde edilir. Toury, 
çeviri sürecini yeniden kurarken çeviri normlarından söz eder” (Akt: Arı, 2014: 64). 

Eco kaynak metnin yeniden değerlemeye alınması ve yorumlaması gerektiğini ve erek kültüre aktarılması 
gerektiğini söylemektedir. Bu şekilde o eserin yeniden toplumsal yaşama kazandırılmasının olanaklı hale 
geleceğini söylemektedir. Bu anlamda erek kültürdeki okurun beklentilerini de tanımak zorundadır. Eco 
(1996), okunmayan ve yorumlanmayan metinleri tembel birer makine olarak belirtmektedir. Bu anlamda 
Tosun şöyle düşünmektedir: 

“”Kendi kültüründe yaşayan kaynak metinler bile çevrilmedikleri sürece, aradan yüzyıllar geçse 
de, erek kültür için ölü bir varlıklardır. Çeviri, yüzyıllar önce yazılmış olmasına rağmen bugün 
Türkçeye aktarılmış bir metin, bizim kültürümüz için, yüzyıllardır ölü olan metnin, bir düşüncenin 
canlanmasıdır” (Tosun, 2007:285). 

Gadamer’in hemeneutik anlayışı; beraberinde kültürlerin edebiyatın sonsuz sınırları içerisinde yani 
ufuklarda buluşmasını sağlamak anlamına gelmektedir. Bu düşünce, tarihi yeniden canlandırmak ve 
yaşamak değildir. Aksine geçmişle bugün arasında yani, tarihi kültürel miras ile popüler kültürel yaşam 
arasında ilişki kurmaktır. Kültürlerin inceleme alanının dil bağlamında olması düşüncesinden hareketle; dil, 
Gademer için “anlamanın” anahtarıdır ve Gademer dilni “evrensel medyum” olarak adlandırmaktadır. Bir 
araya getirilen ve çeviri aracılığı ile kaynaştırılan kültürler, farklı kültürlere sahip toplumların birbirlerini 
anlamalarına olanak sağlanmış olur. Bu bağlamda Tosun’un düşüncesi şöyledir: 

Çevirmen çevirisinde, bir kültürle diğer bir kültürü kaynaştırır. Bir başka kültüre aktarırken, kendi 
ön kabullerini, tarihsel yorumlarını, bir de alıcı kitlenin kaynak metnin kültürünü anlamayla ilgili 
ön kabullerini dikkate alır. Eğer ön bilgiler yeterli değilse, ufukların kaynaşması adına, insan 
öznesini, dünyadaki evrensel ortak paydaları üzerinden yorumlayarak diğer bir kültüre aktarır. 
Kültürler, bu süreçlerin devamı sonucunda zaman içerisinde kaynaşarak, birbirlerini anlamada 
adımlar atmış olurlar (Tosun, 2007:185). 

Çeviri, sadece kültür aktarımı anlamına gelmemektedir. Çeviri, farklı kültürlerin buluştuğu yerdir. Bu 
buluşma, farklı kültürel öğelerin birbirleriyle etkileşimini sağlamaktadır. Çeviri olgusu, etkileşimin 
yaşandığı kültürlerin ait olduğu toplum yaşamında da değişimlere neden olmaktadır. Çevirinin 
kültürlerarası iletişimde üstlenmiş olduğu rol, “çokkültürlü” toplumsal yapının oluşmasına da katkı 
sağlamaktadır. 

4. KÜLTÜRLERARASI AKTARIM ARACI OLARAK ÇEVİRİ 

Çeviri, paradigma değişimi ile artık dilsel aktarımın yerine “kültürlerarası” bir aktarım rolünü üstlenmiştir. 
Hızlı teknolojik gelişmelerle birlikte iletişimin çok önemli konuma geldiği bu çağda, çeviri etkinliğinin artık 
kültürel ürünlerin sunulduğu alan olduğu söylenebilir. Bu bağlamda çeviriyi bir kültürel etkinlik olarak 
betimlemek mümkün hale gelmektedir. Çeviri kültür odaklı araştırmaların ışığında irdelendiğinde, 
kültürün kendi geçmiş ürünlerinin ortaya çıkarılmasında ve farklı kültürel olguların aktarımında merkezi 
bir rol oynamaktadır. Kültürlerarası iletişimin çeviri aracılığı ile gerçekleştirilmesi kültürlerarası alışverişi 
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de ön plana çıkarmıştır. Çeviri esnasında her dilsel eylemin iki kültürü de kapsaması ve her dilsel etkinliğin 
kültür süzgecinden geçmesi gerekmektedir. Bu anlamda Köngis çeviribilimsel perspektiflerinde içerisinde 
yer alan “kültür odaklı perspektifi”nde şöyle düşünmektedir:  

“Vermeer ve Maenttaeri, çeviriyi yalnızca dilsel bir olay olarak görmez, aksine her dilsel eylemin 
kültürel genişlemesini vurgularlar. Onlara göre dil eylemi, kültürler üzerinden eylem olarak, iki 
kültürlü olmaya mecbur bir eylemdir. -------------------------------. Burada çevirmen, hem kaynak 
metnin alımlanmasında hem de erek metnin üretilmesinde, dilsel çevirme sırasında, onsuz 
başarılmayacak kültürel bilgisini harekete geçirerek çeviri yapar. Kültür, öne çıkan her dilsel 
bilginin içinden geçmek zorunda olduğu bir fitredir”(Akt: Arı, 2014:22).  

Kültürün en önemli alt öğesi olan dil sayesinde kendi özgünlüğünü ortaya koyma fırsatı bulan farklı 
kültürler, çeviri dili aracılığı ile diyalog kurma şansını bulmaktadırlar. Bu anlamda farklı kültürlerdeki 
zenginliklerin keşfedilmesini ve erek kültür ile iletişim içerisine sokarak tanınmasını sağlamak, çeviribilimin 
en doğal sorumluluk alanı haline gelmiştir. Hönig’e göre çeviri bir kültürden diğerine bir köprüdür. 
Kültürlerarası tüm alışveriş bu köprü üzerinden sağlanmaktadır. Kültürlerarası farklılıkların iletişim trafiğini 
çevirmen düzenlemekte ve çeviri aracılığı ile erek kültürün hizmetine sunmaktadır. Hönig’in bu 
düşüncesini Tosun da şöyle yorumlamaktadır: 

“Kültürler arasıda gerçekleştirilen çeviriler, devamlı olarak kültürel değişim ve kültür süzgecinden 
geçerler. ------------------------------. Çeviri metinler arası bir geçişten çok, kültürler ve özneler arası 
bir geçişi yansıtır. Çeviri aktarımının metin oluşumu alanında, tüm bu süreçlerle birlikte ürettiği 
ürün, işlevine uygun bir erek metindir” (Tosun, 2017:285).   

Çeviri sadece farklı kültürlerarasında köprü rolü oynamamakta, bazen aynı kültüre sahip toplumun tarihsel 
süreç içerisinde unuttuğu kültürel değerleri hatırlatma konusunda çeviri büyük rol oynamaktadır. 
Assmann (2005), Nietsche düşüncesinden hareketle; “insanların hatırlamaktan çok unutmaya eğilimli 
olduklarını” söylemektedir. İşte bu bağlamda çeviri eyleme geçer ve toplumların tarihsel deneyimlerini 
gün yüzüne çıkarmakta görev üstlenir. Çeviri, “kültürel bellek” görevini de yerine getirerek, unutulanı 
hatırlatmaya yönelik olarak devreye girmektedir. Çeviri tarihi Babil kulesinin tarı tarafından yıkılmasıyla 
başladığı  düşünüldüğünde, çevirinin “kültürel bellek” olarak ne kadar önemli olgu görülmektedir. Bu 
anlamda Assmann şöyle düşünmektedir: 

Kültürel bellek, “kurgulanmış bir bellek tekniği sorunudur” ve içinde yaşanan dönemin 
tanıklığından çok geçmişe dönüktür; ancak geçmişe dönmenin nedeni, şimdi’nin kimliğini 
kurgulamak içindir” (Akt: Daldeniz, 2011:13). 

Kültürlerin çeviri yoluyla buluşmasını, çeviribilimci Gademer “ufukların kaynaşması” anlamında 
kullanmıştır. Çevirmenler çeviri sürecinde ufukları kaynaştırma yoluyla metinlere bir yorum getiriler. Yani 
iki farklı kültürü kaynaştırır. Ancak Bhabha’nın görüşüne göre; çeviri yoluyla kültürler sadece çevrilmezler. 
Bunun yanında çeviri yoluyla belli bir varlık ve biçim kazanmaktadır. Bhabha bu konuda şöyle 
söylemektedir: 

Kültürler, artık çevirinin bir nesnesi konumunda değerlendirilmezler, çatışma, farklılık, ele geirme 
ve karışma sürecindedirler.Çeviri kavramı öylesi merkezi bir konum alır ki, kültürel farklılıkların 
giderilmeye çalışıldığı, kültürleri üst üste konumlandırma (hibridite), senkretizm ve creole dil 
değişimine varıncaya kadar dinamik bir kavrama doğru değiştiği görülür (Bachmann-Medick, 
2013:88). 

Dünyada yaşanan sıkı uluslararası ilişkilerin ve çeviri uygulamalarında kültürlerin kaynaşması nedeniyle 
artık, çeviri yoluyla kültürlerarası aktarımda, kültürlerin özgünlüğünün korunabildiği yeni yöntemsel 
uygulamaların gündeme getirilerek teşvik edilmesi gerekmektedir.  

5. SONUÇ 

Farklı kültürlerin, günümüz dünyasında çeviri aracılığı iletişim içerisinde oldukları ve birbirleriyle etkileşim 
içinde bulundukları görülmektedir. Ayrıca, çeşitli nedenlerle karşılaşan farklı kültürlerin, bir arda uyum 
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içerisinde kalmalarını sağlayacak olgu yine çeviri eylemedir. Kültürlerarası iletişimin en büyük mimarları 
çevirmenlerdir. Salt çok dilli olmalarının yanında çok kültürlü olmaları da beklenmektedir.  
Küreselleşmenin ve göçlerin farklı kültürlere sahip toplumları oldukça çok etkilediği dünyamızda 
kültürlerarası iletişim oldukça önemli hale gelmiştir.  

Çeviri iletişimin çok farklı ve özel bir şeklidir. Bu açıdan bakıldığında farklı kültürlerin arasındaki iletişimi 
sağlamak için kültürel odaklı çeviri eylemi gereklidir. Ancak bu aktarım esnasında, kaynak metinden erek 
kültüre yapılan çeviri eyleminde kültürel katmanların farklılaşmamasına, değişim göstermemesine ve 
asimile olmamasına dikkat edilmelidir. Kültürel olguların çevirisi, erek kültüre aktarımda çok geniş bir 
yelpaze etrafında düşünmeyi ve yorumlamayı gerektirmektedir. 

Bu nedenle; çeviri eğitimi, kültürlerarası iletişim çerçevesinde gerçekleşmesini sağlayacak bireylerin 
yetişmesine olanak verecek şekilde düzenlemesi yapılmalıdır. Farklı toplumlara ait kültürel zenginlikleri 
ortaya çıkararak tüm insanlığın beğenisine sunabilecek, farklı kültürleri ve dilleri tanıyan, çeviri olgusunu 
kültürlerarası bir iletişim aracı olarak yapacak çevirmenlerin yetişmesini sağlayacak eğitim kurumlarının 
mutlaka her anlamda desteklenmesi gerekmektedir.    
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Özet: Çeviri eylemi, yeni paradigma değişimi ile birlikte, bir dilbilim çalışması olmaktan çıkarak, kültürlerarası bir 
sosyolojik eyleme dönüşmüştür.  Bu anlamda, kültürlerarası diyalogun oluşması için, kültürel dinamiklerin yaşandığı 
toplumların iyi tanınması ve analiz edilmesi söz konusu olmuştur. Çeviri eylemi ise, farklı kültürel ürünlerini ve 
toplumsal değerlerini, erek kültüre tanıtılmasında köprü görevini üstlenmektedir. Bu köprüyü inşa eden kimse ise, 
belirli bir sosyo-kültürel yapının parçası olan “Çevirmen”dir.   

Çevirmen, içinde yaşadığı toplumun bir parçasıdır. İçinde yaşadığı toplumun değerlerinin şekillendirdiği kişiliği, 
yetenekleri ve aldığı eğitimle kaynak kültürden erek kültüre çeviri eylemini gerçekleştirir. Çevirmen, kendi toplumu ile 
işbirliği yaparken, kaynak kültürün değerlerini de iyi analiz ederek çeviri eyleminde kullanmaktadır. Çevirmen, çeviri 
sürecinde hem kaynak hem de erek kültüre ait birçok toplumsal katmanlarla etkileşim içerisindedir. Çevirmen ve 
toplum arasındaki karşılıklı etkileşim, toplumların çeviri eylemiyle değişim göstermesinin olanaklı kılmaktadır. Çünkü 
çevirmenin yaptığı çeviri eylemi, sadece bir dilsel aktarım değil, artık yeni bir düşünce etkinliğidir. 

Çevirmen, etkileşim içerisinde bulunduğu toplum içerisinde farklı roller üstlenmek zorundadır. Çünkü çevirmenin rolü 
artık kültürlerarasında farklılıkları dilsel bağlamda ortaya koymak değil, bir kültür/toplum uzmanı olarak farklı kültürler 
arasında bir bağlantı kurmaktır. Çevirmenin ürettiği yeni düşünce etkinliği içeren çeviri eylemi, erek kültür içerisinde 
anlayış ve kültür değişimlerine neden olabilmektedir. Değişimlerin temelinde yatan çevirmenlerin çeviri eylemi 
aracılığı ile üretilen düşüncelerdir. Düşünsel bu etkinlik sosyal bir birey olan çevirmenden başlar ve çeviri ürünleri 
sayesinde tüm toplumu etkiler duruma gelir.  

Bu çalışmada; çevirmenin çeviri eyleminde ürettiği düşüncelerin bireyden topluma nasıl etkili olduğunu göz önüne 
sermek ve çeviri alanındaki paradigma değişimi ile birlikte, çeviri eyleminde çevirmen düşüncelerinin ön plana 
çıkarıldığı vurgulanacaktır. Ayrıca, kaynak kültür ve erek kültür farklılıklarını ortaya koyan bir çevirmen kimliği değil, 
aksine farklılıkları kaynaştıran ve uyum içerisinde kalmalarını sağlayacak uzman çevirmenlerin olması gerekliliği, nitel 
bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı olarak irdelenecektir.   

Anahtar Sözcükler: Çevirmen, Çeviri, Kültürel/Toplumsal Etkileşim.         

1. GİRİŞ 

Çeviri eylemi, yeni paradigma değişimi ile birlikte, bir dilbilim çalışması olmaktan çıkarak, kültürlerarası bir 
sosyolojik eyleme dönüşmüştür.  Bu anlamda, kültürlerarası diyalogun oluşması için, kültürel dinamiklerin 
yaşandığı toplumların iyi tanınması ve analiz edilmesi söz konusu olmuştur. Çeviri eylemi ise, farklı kültürel 
ürünlerini ve toplumsal değerlerini, erek kültüre tanıtılmasında köprü görevini üstlenmektedir. Bu 
köprüyü inşa eden kimse ise, belirli bir sosyo-kültürel yapının parçası olan “Çevirmen”dir.   

Çevirmen, kaynak metni, ait olduğu toplumun içerisinde edindiği kültür çerçevesinde ele alır, yorumlar ve 
erek dile aktarımını yapar. Çevirmen, kendi toplum yaşamında sergilediği davranış biçiminin benzerini 
çeviri eyleminde de kendi öznelliği çerçevesinde belli bir karar verme işlem geliştirmektedir. Bu anlamda 
çevirmenin kendi kişiliğinin etkisi çeviri eylemine etkisi sorgulanmalıdır. Çevirmen belli bir kültürün 
uygulandığı toplumun bir bireyidir. Bu düşünceden hareketle çevirmenin, yapması beklenen çeviri 
eyleminin de bu kültürel yapıdan etkilenmemesini düşünmek doğru olmayacaktır.  

Çevirmenin dilsel aktarım yetisi, sadece dil içi sözcüklerden değil, dil dışı oluşumlar kültür ve toplum gibi 
olgulardan oluşmaktadır. Bu anlamda dilin aktarılması demek çeviri metninin, çevirmen tarafından 
yeniden üretilmesi anlamına gelmektedir. Bu iki farklı dil ve kültür ürünü olan metnin arasındaki mesafeyi 
kısaltma ve kültürlerarası bir iletişim köprüsü kurmak anlamına gelmektedir.  

Çevirinin, sosyo- kültürel bir iletişim aracı olarak boyut kazandığı günümüzde çalışma ve araştırma alanı 
olarak hızla gelişmektedir. Bu alan çeviriye olduğu kadar çevirmene de hem toplumsal hem de kültürel 
bağlamda yeni görevler yüklemektedir. Farklı kültürel yapıya ve sosyal dokuya sahip toplulukların bir araya 

mailto:coskundogan2002@yahoo.de


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

571 
 

gelmesi, çeviri etkinliğinin de aracılık rolünün değişmesini gerekli hale getirmiştir. Böylece çevirmenin 
sadece dilsel aracı konumundan çıkarak, bir kültür ve bir toplumbilimci olması beklenmektedir. 

2. ÇEVİRMEN KİMLİĞİNİN OLUŞMASI 

Çevirmenlik uğraşı, temel olarak farklı diller arasında gerçekleştirilen yazılı veya sözlü iletişim uzmanlığıdır. 
Çevirmen, göstergeler yardımıyla insanlar arasında iletişim sağlamaya çalışan kimsedir. Belli bir amacı 
gerçekleştirmek için başvurulan çeviri eylemini uygulamaya sokan sorumlu kimsedir. KUCURADI (l980) 
çevirmenle ilgili şu yorumu yapmıştır: 

"Bir tek dünya fikrinin gitgide yaygınlaştığı bugünkü dünyada, onsuz olunamayacak bir aracıdır 
çeviri işi, bir bakıma, müzikte virtüoz'un işine benziyor, onsuz ulaşılamıyor bu yapıta. Ama bir 
bakımdan, işi onunkinden zor Çünkü bir dille üretileni başka bir dille yeniden üretmek zorunda 
olan çevirmen, iki farklı sınırlamamayla boğuşmak zorundadır, hem çevirdiği metne bağlı kalmak 
zorunda-aslını vermek zorunda- hem de bir metni çevirdiği dilin ona çizdiği olanak sınırlarının 
içinde hareket etmek zorunda” (Akt: Baykan, 2005:179).  

Her birey içinde bulunduğu toplumun en küçük yapı taşıdır. Çevirmenlik görevini yürüten kimsenin kişiliği, 
toplumun genelinde geçerli olan ve kabul edilen değerler çevresinde (aile, okul gibi) oluşmaktadır. 
Ammann’a göre bireyin kendisi için belirlediği “İdiokültür” dür. Çevirmen kişiliği belli bir grubun kültürü 
içerisinde (Diakültür), bir toplumun, geçerli normları, kuralları ve uzlaşıları aracılığı ile, her birey gibi ait 
olduğu toplumun kültürü (parakültür) içerisinde şekillenir ve oluşur. Çevirmenin kendi öznelliği ve aldığı 
eğitim (Habitusu) buna eklenerek çevirmen kişiliği oluşmaktadır.  Erkurt bu konuda şöyle düşünmektedir: 

Her birey gibi çevirmen de içerisinde var olduğu, yaşadığı para- ve diakültürlerden etkilenir. 
Çevirmenin kişiliği, her birey gibi ait olduğu kültür içerisinde şekillenir ve oluşur. Sosyal bir veraset 
olarak nesilden nesile istemli/istemsiz aktarılarak gelen parakültürden etkilenen çevirmen, diğer 
tüm bireyler gibi ait olduğu diakültürlerin de genel kural ve normlarıyla yaşamı boyunca gelişir, 
değişir ve şekillenir. Bu gelişim ve değişim salt dış etkenli bir şekilde gerçekleşmez. Çevirmen 
önceleri kültürden sadece etkilenirken, yaşamı boyunca yeni kazanımlar ve deneyimler elde 
ettikçe, ait olduğu kültürle olan etkileşimini değiştirebilir. Kendi kişisel gelişimi ile zamanla kültürü 
etkilemeye başlar (Erkurt, 2014:30).. 

Çeviribilim bağımsız bir bilimsel disiplin olmasıyla birlikte, alanda araştırma yapan kimseler çeviri eylemini 
toplumsal bağlamında ele almışlardır. Kapsam alanı gittikçe genişleyen çeviri toplumun beklentileri göz 
önüne alınarak ve kültürel ürün yanında toplumsal bir ürün olarak değerlendirilmeye başlanılmıştır. Bu 
bağlamda çeviri eylemini gerçekleştiren çevirmen olgusu da ön plana çıkmıştır. Bu anlamda Kutlay şöyle 
demektedir: 

Çeviri sosyolojisiyle birlikte çevirmen bir birey olarak ön plana çıkmış ve her çeviri sürecinde kendi 
habitusuyla çeviri sürecini şekillendiren farklı bir çevirmenin olduğu fikri kabul görmüştür. 
Çevirmenin kişisel tarihinin ve toplumla kurduğu ilişkiler ve yaşadığı deneyimlerin bir 
sonucu/ürünü olan çevirmen habitusu çeviri sürecindeki kararları etkileyerek bir erek metin ortaya 
çıkarır. Bu kavram, çeviribilim araştırmacılarının çevirmenleri daha gerçekçi bir şekilde ele 
almasını sağlamıştır (Yılmaz- Kutlay,2015:436). 

Yaşadığı toplumun bir bireyi konumunda olan çevirmen, çeviri eylemi sürecinde içinde bulunduğu kültür 
çerçevesinde oluşmuş kişiliğini çevirisine yansıtacaktır. Tüm çevirmenler, çevirmek istediği kaynak metni, 
kendi habitusu, yani kendi ait olduğu kültür içerisinde oluşan kişiliğine bağlı olarak geliştirdiği öznel bir 
sistemle algılar, yorumlar ve erek kültüre aktarır. Çeviri eyleminde önemli olanda, çevirmenin sahip olduğu 
bu sistemler bütünü olan bir bireyin kültürü yani idiokültürdür. 

3. DİL VE KÜLTÜR UZMANI OLARAK DEĞİŞEN ÇEVİRMEN KİMLİĞİ 

Çevirmen için, hem kaynak metnin vermek istediği mesajı doğru yorumlayabilmek hem de erek metnin 
sunulduğu toplumunun beklentilerini karşılayabilmek zor bir uğraştır. Bu anlamda çevirmenin iyi bir okur, 
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iyi bir yorumlayıcı ve iyi bir yazar olması beklenmektedir. Küreselleşmenin, iletişim alanını hızla gelişen 
teknolojik yapılarıyla etkilemesi, uluslararası ürünlerin ortaya çıkması, özgün kültürel değerlerini de 
etkilemektedir. Bu anlamda çevirmenin görevi ise, çeviri ürünü ile kültürel özgünlükleri korurken, 
günümüz toplumunun yapısına uygun kültürel değerleri anlamlandırmaya yönelik bir ürün ortaya 
çıkarmaktır. Kültürel dinamiklerin toplumsal yaşamı oldukça etkilediği ve bu süreçte de çeviri alanında 
sosyo- kültürel değerlerin, çeviri sürecinde ön plana çıkması, çevirmenin farklı kültürler arasında bir köprü 
rolü oynamasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda Yılmaz şöyle düşünmektedir.   

"Çevirmenin işi zordur, çünkü çevirmen kaynak ve hedef dilin toplumsal ve kişisel kullanım 
değerlerini çok iyi bilmek durumundadır. Aksi takdirde, iletişim kurabilmekte mesajın tam 
geçirgenliği arasındaki ayrıntılarda kaybolabilir. Çevirmen kendi kişisel yaklaşımlarını hesaba 
katmadan, ön yargıdan uzak, ne yaptığını bilen, sözcüklere saygılı ve ancak uygun gördüğü yerlere 
kendi tarzını ithal edebilen bir olma zorunluluğu vardır"(Akt: Baykan,2005:181). 

Çevirmenin yaptığı çeviri eylemi dillerarası basit bir dilsel aktarım değildir. Çevirmen, temelini düşünsel 
etkinliklerin oluşturduğu bir sanat icra ederler. Bu anlamda çevirmen iyi olabilmesi için çok çeviri 
uygulaması yapması gerekmektedir. Çeviri becerisinin kazanılması demek, Hönig, çevirmeni, tüm 
güçlükleri aşarak yüküyle birlikte gemiyi denizaşırı yerlerden sağlam bir limana getiren gemi kaptanı olarak 
betimlemektedir. Aynı zamanda çevirmenlik işini kültürlerarası köprü inşa eden deneyimli bir ustalık, 
uzmanlık olarak görmektedir. Bu anlamada Hönig şöyle düşünmektedir: 

Çeviri bir kültürden diğerine bir köprüdür. Çevirmenler ise anlaşma köprüsünü inşa eden 
uzamanlardır. Çeviri köprüsü, iki farklı kültürü ve dil toplumunu birbirine bağlar ve böylece 
sözcüklerin ve düşüncelerin iki kültür arasında serbest değişimi mümkün kılar. Çeviri köprüsü, 
metinleri sorunsuz bir şekilde bir taraftan diğer tarafa aktarmaya yarar (Akt: Tosun, 2017:66). 

Çevirmen, etkileşim içerisinde bulunduğu toplum içerisinde farklı roller üstlenmek zorundadır. Çünkü 
çevirmenin rolü artık kültürlerarasında farklılıkları dilsel bağlamda ortaya koymak değil, bir kültür/toplum 
uzmanı olarak farklı kültürler arasında bir bağlantı kurmaktır. Bu anlamda Eruz şöyle düşünmektedir:  

Çevirmen çeviri sürecinde iki farklı kültür arasında hareket eder, zaman zaman kültürlerin kesiştiği 
ortak alanda durur ya da bir kültürü öteki kültüre anlaşılır kılmak için öteki kültür katmanlarının 
için dalarak sürekli bilişsel eylemlerde bulunur. O bir denge uzmanıdır (Esen-Eruz, 2008:45). 

Çevirmenin ürettiği yeni düşünce etkinliği içeren çeviri eylemi, erek kültür içerisinde anlayış ve kültür 
değişimlerine neden olabilmektedir. Değişimlerin temelinde yatan dil/ kültür uzmanı olan çevirmenlerin, 
çeviri eylemi aracılığı ile ürettikleri düşüncelerdir. Düşünce temelinde oluşan bu etkinlik toplumsal bir 
birey olan çevirmenden başlayarak çeviri ürünleri sayesinde zamanla tüm toplumu etkiler hale 
gelmektedir. 

4. ÇEVİRMEN KİMLİĞİNİN ÇEVİRİ EYLEMİNE YANSIMALARI 

Çevirmen önceleri sadece kendi kültüründen etkilenirken, yaşamı boyunca yeni kazanımlar ve deneyimler 
elde ettikçe, erek kültürle olan etkileşimini değiştirebilir. Çevirmenin erek kültür toplumunu çok iyi 
tanıması, bilgisi, özellikleri, yetileri kendisini toplumu yönlendiren bir uzman haline getirebilir. Bu kültürün 
bireyle olan etkileşimi sonucu bir durağan olmaktan çıkarak, değişmeye yönelik bir kültür alışverişine yeri 
bırakmaktadır. Bu anlamda Erkurt şöyle düşünmektedir. 

Birey kültürden kazandığı bu kimliği ile yine ait olduğu kültürle özdeşleşir. Bu karşılıklı bir 
etkileşimdir. Çünkü kültürü içerisinde kazandığı kimlik ile kültürün sistemini ve yapısını etkileyen 
birey, bir bakıma kültürden aldığını aynı veya farklı şekilde kültüre vererek karşılıklı alışverişe girer. 
Sosyalin bir gereği olarak devingenlik burada kendini göstermektedir. Bireyin kültürü hem içerik 
hem yapısal olarak etkilemesiyle durağanlık yok olur. Önceleri tek taraflı bir etkileşim olan kültür 
ile birey arasındaki ilişki, bireyin kültürü etkilemeye başlamasıyla, birey adına durağanlık vasfını 
yitirir (Erkurt, 2014: 27). 
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Bu karşılıklı etkileşim, önceleri toplumun beklentileri ve ihtiyaçları üzerine ortaya çıkıyorken, daha sonra 
çeviri erek yazını etkiler. Erek yazın içerisinde dizgeye girmemiş olan türlerin ortaya çıkması ve dolayısıyla 
erek okurun tercihlerinin yönlenmesi de çeviri sayesinde olur. Erek okurun tercihlerinin yönlendirilmesi 
yine çevirinin o kültüre yeni konular tanıtması sonucu meydana gelir. Bu bağlamda çevirinin erek kültürün 
uygulama alanı olan toplum yapısına olan etkisini, çevirmenin etkisi olarak görmek gerekir. Çeviri süreci 
tamamen çevirmenin kararlarına dayanmaktadır. Çevirmen merkezli bu yaklaşım, çeviribilim alanına 
birey- toplum çerçevesinde sosyolojik açıdan bir katkı yapmıştır. Arı bu konuda şöyle düşünmektedir: 

Çeviri alanında salt metin ve dil merkezli yaklaşımlardan çevirmen merkezli ve çeviri süreci 
merkezli yaklaşımlara geçişin çevirilerin etkileri ve sonuçlarını açıklamada yeterli olmadığı 
görülmüştür. Tüm toplumsal alanlarda yapılan araştırma ve çalışmaların alanların oluşum ve 
gelişimine yaptığı katkılar çeviribilim tarafından oldukça geç keşfedilmiştir. Çeviribilim 
disiplinlerarası çalışmalarla, gereksinim duyduğu bütünsel bakış açısını sosyoloji kuramlarıyla 
bulabilmiştir. Bu anlamda çeviri pratiğinin kuramsallaştırılması, çevirmen davranışlarının pratiği 
ve çeviri alanının yapısını gözlemleme anlamında Pierre Bourdieü’nün kuramı ve çevirinin 
toplumsal bir sitem olarak işleyişini ve yapısını gözlemlemede Niklas Luhmann’ın toplumsal sistem 
kuramının çeviriye önemli bir paradigma değişimi yaşatmakta olduğu açıktır (Kabucik,2013:17). 

Çeviri olgusunu ilk başından en son aşamasına kadar süreç olarak gerçekleştiren, çeviri eyleminin 
oluşmasını sağlayan ve son noktayı koyan bizzat çevirmenindir. İlk aşamada çevirinin oluşmasını gerektiren 
nedenler sosyo-kültürel boyutta bir ihtiyaç ve beklenti şeklinde olsa da, çevirmenin beklentileri, ihtiyaçları, 
kararları bu başlangıç aşamasında oldukça etkindir. Çevirmenin yaptığı çevirinin, erek toplumunda erek 
okur aracılığıyla nasıl bir işlev görmesi gerektiğini de nasıl bir etki yapması gerektiğini de, kesin olmamakla 
birlikte, çevirmenin yorumlaması belirleyecektir. 

5. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİME ARACI OLAN ÇEVİRMENİN ROLÜ 

Çevirmenlik uğraşı, temel olarak farklı diller arasında gerçekleştirilen yazılı veya sözlü iletişim uzmanlığıdır. 
Çevirmen, göstergeler yardımıyla insanlar arasında iletişim sağlamaya çalışan kimsedir. Belli bir amacı 
gerçekleştirmek için başvurulan çeviri eylemini uygulamaya sokan sorumlu kimsedir. G.Toury çevirmenliği 
şöyle tanımlamaktadır: 

“Çevirmenlik”, her şeyden önce toplumsal bir rol oynayabilmek, yani bir topluluk tarafından- 
çevirmenliğe, bu etkinliği gerçekleştirenlere ve/ya da onların ürettiklerine- o topluluğun uygun 
gördüğü adlarla verilen işlevi, uygun görülen bir biçimde yerine getirebilmek demektir. Bu 
nedenle, çevirmenlik davranışının uygunluk derecesinin saptanabilmesi ve davranışı 
kısıtlayabilecek zorlukların üstesinden gelinmesi için birtakım normların öğrenilip benimsenmesi 
bir kültür ortamında çevirmen olabilmenin ön koşuludur” (Rıfat, 2012:149). 

Çevirmenin kültürlerarası iletişimi sağlamak için ilk görevi iyi bir okur olmaktır. Önce “kaynak metinleri” 
okumalı ve erek kültüre aktarırken, bu metinlere yeni bir ruh vermeli, bu metinlerin başka yerlere, farklı 
okurlara ulaşmasını sağlamaktadır. Kaynak metinlerin yeniden toplumsal yaşama kazandırılması, farklı iki 
kültür arasında olağan bir çeviri aktarımı değildir. Bunun en önemli yanı, bir kültürün unutulmuş veya terk 
edilmiş bilinmeyen değerlerini, dil ve çeviri yoluyla yeniden insanlığın hizmetine sunmak demektir. 
Çevirmen burada erek dilde okura, Eco’nun da (2000) dediği gibi; ormanda kaybolmadan gidebileceği 
yerlerin haritalarını vermektedir. Çevirmen, erek okura kendi donanımlarını da kullanarak yolunu bulması 
olanağını sağlayacaktır. Çevirmen ile erek metin okuyucusu arasında fark vardır. Bu konuda Eruz şöyle 
düşünmektedir: 

“Çevirmen, “kaynak metin – erek metin- erek metnin okuru” zincirinde bir tür ara okurdur, bu 
anlamda çevirmen- okur olarak kaynak metni anlamlandırmak durumundadır, ancak metinle 
çevirmen arasındaki ilişki, gerçek bir okurla metin arasındaki ilişkiden daha farklıdır. ----------------
-----. Çevirmen ise kaynak metne ve erek metne karşı sorumluluğu bulunmaktadır, onun kaygısı 
erek metni erek kültür işlevsel şekilde aktarmaktır, bu açıdan okurla yanı konumda değildir” (Eruz-
Esen, 2008:217). 
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Çevirmen metni, kapalı bir metinden açık bir esere dönüştürmek görevini üstlenir. Ancak metin yine de 
tam olarak bitmiş ve anlaşılmış bir metin olamamaktadır. Metnin yorumlanması, okurun okuma 
stratejilerini uygularken kullanabileceği edimlere bağlıdır. Eco (1996), metin edinim üzerine temellendiğini 
ve edimin üretilmesine katkı sağladığını söyleyerek; yazarın ya da çevirmenin okurun edinimini 
oluşturabileceğini belirtmiştir. Bu bağlamda, metin de kendi örnek okurunu üretmek zorundadır 

6. SONUÇ 

Çevirinin, erek kültür/toplumsal yapı üzerindeki etkisi herkesçe kabul edilmektedir. Hem bu yazıda verilen 
hem de tarihsel süreçte bilinen birçok sosyal yapı değişikliği çeviriler aracılığıyla veya nedeniyle 
gerçekleşmiştir. Bunlara insanlık tarihi boyunca rastlamak mümkündür. Dinlerin yayılma süreçleri, büyük 
askeri hareketler, felsefi akımlar, bilimsel etkilenmeler hep toplumlar arasındaki çeviri faaliyetleri sonucu 
etkisini göstermiş ve yayılmıştır.  

Her biri sosyal yapı üzerinde etkili olmuş, tarihin akışını değiştirdiği kadar insanlığın ortak mirası olan kültür 
üzerinde de büyük etkiler yaratmıştır. Çeviri araştırmalarında toplumsal ve kültürel olguların ön plana 
çıkmasıyla birlikte çevirmenin de rolünün sadece dil aktarımı olmaktan çıktığı görülmektedir. Çeviri eylemi 
ile kültürel bir ürün oluşturan çevirmenin, kaynak metni erek kültürde daha fazla açıklamaya ve 
yorumlamaya yönelmesi gerekmektedir. 

Dil ve kültür uzmanı olarak rol üstlenen çevirmenin, çeviri eyleminde ürettiği düşüncelerin bireyden 
topluma etkili olduğu, çeviri alanındaki paradigma değişimi ile birlikte görülmektedir. Çeviri eyleminde 
çevirmen düşünce ve yorumlarının çevirmen kültürü çerçevesinde ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, kaynak 
kültür ve erek kültür farklılıklarını ortaya koyan bir çevirmen kimliği değil, aksine farklılıkları kaynaştıran 
ve uyum içerisinde kalmalarını sağlayacak uzman çevirmenlerin olması gerekliliği söz konusudur. 
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Özet: Sefalet Endeksi (Misery Index), son yıllarda sıklıkla kullanılan ve ülkelerin birbirlerine göre durumlarını ortaya 
koyan bir ölçüttür. İlk olarak 1970 yılında Okun tarafından sadece işsizlik ve enflasyon oranları ile hesaplanan bu 
endeks daha sonra Hanke tarafından ülkelerin işsizlik oranı, kredi faizi, TÜFE bazlı enflasyon oranlarının toplamından 
kişi başına düşen reel GSYİH değerlerinin çıkarılmasıyla elde edilerek son halini almıştır. Ülkelerin ekonomik 
gelişmişliklerinin bir göstergesi niteliğinde de kullanılmaktadır. Endeks değerlerindeki yükselme ile ülkelerin sefalet 
durumları doğru orantılıdır. Ancak ülkelerin gelişmişlik seviyelerini belirlemede makroekonomik göstergelerin tek 
başına kullanımının uygun olmadığı çeşitli çalışmalarla ortaya konulmuştur. Hatta 1990 yılında Amartya Sen ülkelerin 
gelişmişliğini belirlemede eğitim, sağlık ve eşitsizlik unsurlarının en az ekonomik göstergeler kadar önemli olduğunu 
vurgulamıştır.  

Bu çalışmada, 82 ülkeye ait 2015 yılı Sefalet Endeksi, Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, Eğitim Endeksi ve Sağlık Endeksi 
verileri kullanılmış olup, tüm veriler Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından sunulan rapordan elde 
edilmiştir. Ancak Sefalet Endeks değeri aykırı değer olan üç ülke (Venezuela, Brezilya ve Ukrayna) analizden 
çıkarılmıştır. İlk olarak ülkeler Hiyerarşik Kümeleme Analizi Tekniği kullanılarak Sefalet Endeksi değerlerine göre 
gruplandırılmıştır. Daha sonra elde edilen gruplar için Çok Değişkenli İstatistik Teknikler kullanılarak cinsiyet eşitsizliği, 
eğitim ve sağlık endeksi değişkenlerinin sefalet endeksine etkisi incelenmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, ülkeler sefalet durumlarına göre üç gruba ayrılmıştır. İlk grup, sefalet düzeyi çok yüksek 
olan 26 ülkeden oluşurken, ikinci grupta sefalet düzeyi en düşük olan 28 ülkeyi içermektedir. Üçüncü grupta ise sefalet 
düzeyi orta olan 25 ülke yer almaktadır. Elde edilen kümelerin, incelenen değişkenler açısından birbirlerinden farkını 
incelemek amacıyla uygulanan Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA) sonucunda gruplar arasında anlamlı farklılık 
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ülkelerin ait oldukları kıtalara göre de başka bir faktör eklenerek, kıtaların bu 
değişkenlere göre de anlamlı farka sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 Anahtar Kelimeler: MANOVA, Sefalet Endeksi, Kümeleme Analizi 

GİRİŞ 

Günümüzde bireylerin kalkınması ve gelişmesi, ülkelerin kalkınmışlık düzeyinde etkili olan temel 
göstergedir. Bireylerin gelişimi için, eğitim sağlık gibi temel ihtiyaçlara toplumdaki her bireyin ulaşabilmesi 
esastır. Amartya Sen tarafından 1990 yılında önerilen ve Birleşmiş Milletlere sunulan İnsani Kalkınma 
Raporu’nda, ekonomik göstergelerin gelişmedeki yerinin büyük olduğunu, ancak yetersiz olduğunu 
savunmuştur. Ülkedeki tüm bireylerin eğitim, temiz içme suyu, temiz besin gibi hayati ihtiyaçlara 
ulaşmasının en önemli kalkınma göstergesi olduğu belirtilmiştir. Ancak unutulmamalıdır ki, bilhassa 
gelişmekte olan ülkelerde, temel ihtiyaçlara ulaşabilmek için bile belirli bir alım gücüne sahip olmak, ya da 
sosyal hizmetlerden faydalanabilmek için sürekli bir işte çalışıyor olmak gerekmektedir. Temel ihtiyaçlara 
ulaşabilmek için gerekli olan minimum gücün bir göstergesi de sayılabilecek olan Sefalet Endeksi 
kalkınmaya araç olan bir endeks niteliğindedir.  

Ancak Sefalet Endeksi (SE), yalnızca iki makroekonomik göstergeyi baz alarak hesapladığından, eğitim, 
sağlık, eşitsizlik gibi birçok temel kalkınma unsuru göz ardı edilmektedir. (Jahan, 2016) 

Tüm bunlara ek olarak, dünyadaki ülkeler SE değerlerine göre sıralanmakta, ancak sınıflanmamaktadır. 
Hangi ülkelerin sefalet açısından birbirlerine benzer özellik gösterdiklerini görmek mümkün olmamaktadır. 
Yalnızca, aynı coğrafi benzerlik taşıyan ülkelerin SE açısından da benzer özelliklere sahip olduğu 
gözlenmiştir. Ancak coğrafyanın Sefalet Endeksine etkisi de tam olarak bilinmemektedir.  
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Bu çalışmanın amacı, ülkeleri SE verilerine göre sınıflara ayırmak ve her grubun profilini belirlemektir. 
Ancak SE’nin kalkınma göstergesi olarak yetersiz olması nedeni ile SE ile oluşturulan sınıflar arasında; 
eğitim endeksi, sağlık endeksi ve cinsiyet eşitsizliği endeksi açısından anlamlı bir fark olup olmadığı 
incelenmiştir. Böylece elde edilen grupların bir kalkınma gruplaması niteliğinde olduğu da söylenebilir. 
Bunlara ek olarak, coğrafyanın SE göre yapılan sınıflama üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Tüm veriler 
2015 yılına ait olup Dünya Bankası’ndan elde edilmiştir.  

Geçmiş yıllarda ülkelerin kalkınma sıralaması yalnızca gelir unsuru baz alınarak yapılmaktaydı. Yalnızca 
gelir gözetilerek yapılan sıralamanın yetersiz olduğu saptandıktan sonra, İnsani Gelişmişlik Endeksi, 
Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi gibi birçok endeks geliştirilmiş ve ülkeler kalkınma düzeylerine göre farklı 
kriterler temel alınarak tekrar sıralanmıştır.  

Çalışmada eğitim, sağlık ve eşitsizlik göstergelerinin grup üstünlüğü belirlemekte kullanılmasının nedeni, 
BM’ye göre kalkınmanın temel ölçütünün bu üç gösterge olmasıdır  (Draper, 1990). Eğitim göstergesi 
olarak Eğitim Endeksi, sağlık göstergesi olarak Sağlık Endeksi ve eşitsizlik göstergesi olarak da Cinsiyet 
Eşitsizliği Endeksi kullanılmıştır. BM tarafından hesaplanan bu üç endeks değeri aşaağıdaki gibi 
hesaplanmaktadır:  (Jahan, 2016) 

• Sağlık Endeksi; 

𝐻𝐼 =
𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑦𝑎ş𝑎𝑚 𝑠ü𝑟𝑒𝑠𝑖 − 20

85 𝑦𝑎ş − 20 𝑦𝑎ş 
 

• Eğitim Endeksi; 

𝐸𝐼 =
𝐵𝐸𝑆 + 𝐸𝑁𝑅

2
 

𝐵𝐸𝑆 =
𝐵𝑒𝑘𝑙𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚 𝐸𝑟𝑖𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖

18
 

𝐸𝑁𝑅 =  
𝑂𝑟𝑡𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎 𝐸ğ𝑖𝑡𝑖𝑚 𝑆ü𝑟𝑒𝑠𝑖 

15
 

• Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi; 

𝐶𝐸𝐼 =  [
(𝐺𝐹

−1 + 𝐺𝑀
−1)

2
]

−1

 

𝐺𝐹 =  √ (
10

𝑀𝑀𝑅
 

1

𝐴𝐵𝑅
)

1
2⁄

 (𝑃𝑅𝐹 . 𝑆𝐸𝐹)
1

2⁄  𝐿𝐹𝑃𝑅𝐹

3

  

𝐺𝑀 =  √1 (𝑃𝑅𝑚 𝑆𝐸𝑀)
1

2⁄  𝐿𝐹𝑃𝑅𝑀 
3

 

 

Burada; 

 GF : Kadın Cinsiyet Endeksi 

 GE : Erkek Cinsiyet Endeksi 

 MMR: Anne Ölüm Oranı 

 ABR: Erken Doğum Oranı 

 PR: Parlamento Koltuk Oranı  

 SF: Ortaöğretim ve Yükseköğretime Katılım Oranı 

 LFPR: İşgücüne Katılım Oranı  

olarak ifade edilmektedir. 
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Böylelikle, SE’ye göre yapılan sınıflandırmada tüm kalkınma ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur. 
Bunlara ek olarak, coğrafyanın etkisi de incelenecektir.  

Bu çalışmada, öncelikle kullanılan endeks değerleri açıklanarak, konuyla ilgili literatüre yer verilmiştir. 
Daha sonra verilerin analizinde çok değişkenli istatistik teknikleri kullanılarak elde edilen bulgular 
yorumlanmıştır.  

1. LİTERATÜR 

Arthur Okun tarafından 1970’li yıllarda geliştirilen ‘Sefalet Endeksi’ (SE) de, kalkınma göstergesi 
niteliğindeki ekonomik göstergelerden ilk geliştirilen endekstir. Enflasyon Oranı ve İşsizlik oranı toplanarak 
hesaplanan Sefalet Endeksi (Misery Index), özellikle ekonomik kaos dönemlerinde çok belirleyici 
niteliktedir (Cavanaugh & King, 1988).  Sefalet Endeks değerinin artması, ülkenin ekonomik olarak kötüye 
gittiğini göstermektedir. Ülkelerin SE değerleri her sene hesaplanmakta, ancak ülkelerin sınıflandırması 
yapılmamaktadır. Bunun temel nedeninin SE’nin, yalnızca iki makroekonomik gösterge baz alınarak 
hesaplanması nedeniyle kalkınma göstergesi olarak tek başına kullanılamamasıdır. Endeks kalkınma için 
yalnızca bir araç niteliğindedir.  

Ancak eğer ülkelerin sınıflandırmaları SE değerlerine göre yapıldıktan sonra, grupların temel kalkınma 
ölçütlerinden eğitim, sağlık ve eşitsizlik göstergelerine göre üstünlükleri incelenip, kalkınma 
sınıflandırması ve isimlendirmesi bu göstergelere göre yapılırsa, elde edilen sonuçlar daha sağlıklı ve 
gerçekçi olacaktır.  

Konu ile ilgili yapılan geçmiş çalışmalar incelendiğinde; 

Akçay tarafından 2018 yılında yapılan “Remittances and Misery Index in Turkey: Is There a Link?” isimli 
çalışmada, 1975-2011 yılları arasında göçmenler tarafından yapılan banka havaleleri ile Sefalet Endeksi 
arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir. Burada asıl incelenmek istenen, Türkiye’de yaşayan 
yabancıların ya da başka ülkelerde yaşayan Türklerin paralarını değerlendirmeyi tercih ettiği ülke ile 
Sefalet Endeksi arasındaki ilişkidir. Çalışmada, Türkiye'de 1975'ten 2011'e kadar göçmenlerin para transfer 
oranı, sefalet endeksi ve kişi başına GSYİH büyüme oranı verileri kullanmaktadır. Elde edilen bulgulara 
göre, kişi başına GSYİH büyüme oranı, Sefalet Endeksi ve göçmenlerin para transfer oranları arasında ilişki 
olduğu saptanmıştır. Buna göre Türkiye’de ekonomik koşullar kötüye gittiğinde, yurtdışında yaşayan Türk 
vatandaşlar paralarını Türkiye yerine çalıştıkları ülkelerde değerlendirmektedirler. Bu da, Türkiye’nin kişi 
başına GSYİH büyüme oranının düşmesine sebep olmaktadır. (Akçay, 2018) 

2016 yılında yapılan “Global Implication of Fractals on Misery Index across Countries” isimli çalışmada, 
Ekonomik İstihbarat Birimi’nde bulunan 89 ülkenin Sefalet Endeksi verilerinin Fraktal Analizi yapılmıştır. 
Pogpy, Balo, Plaisent ve Bernard’a göre, Sefalet Endeksi ülkelerin yoksulluk düzeylerinin belirlenmesinden 
ziyade, yoksulluk oranlarındaki temel dalgalanmaları gözlemlemek amacı ile kullanılabilecek iyi bir 
göstergedir.  2013 yılına ait olan verilerin analizinde ilk olarak tanımlayıcı istatistiklere yer verilmiştir. 
Yapılan analizler sonucu, incelenen dönemde uygulanan devlet politikaları ülkelerin sefalet düzeyini 
azaltmakta etkili olamamıştır. Fraktal Analiz sonucu elde edilen bulgulara göre, tüm dünyada gözlenen 
Sefalet Endeksi değerinin doğal seviyesine dönebilmesi için, Sefalet Endeksini azaltmak için kullanılan 
sermayenin kısılması gerektiği saptanmıştır. Yani uygulanan devlet politikaları hatalıdır. (Pogoy, Balo, 
Plaisent, & Bernard, 2016) 

2013 yılında Akpınar, Taşçı ve Özsan tarafından yapılan çalışmada, Hoşnutsuzluk Endeksine göre 
Türkiye’deki bölgesel farklılıklar incelenmiştir. Hoşnutsuzluk Endeksini oluşturmak için, Sefalet endeksi 
verilerine ek, net göç hızı, kaba boşanma oranı, kaba intihar oranı, suç oranları ve halk oylamasına katılım 
oranı eklenmiştir. Temel Bileşenler Analizi uygulanarak, Hoşnutsuzluk Endeksinin alt göstergeleri 
belirlenmiştir. Daha sonra, Türkiye’de yer alan 26 farlı bölgesinde bulunan şehirlerin 2007 ve 2010 yılları 
Hoşnutsuzluk Endeksi değerleri hesaplanmış, şehirler yeniden ait oldukları bölgelere atanmış ve 
hesaplanan bölge istatistikleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yalnızca sekiz bölgenin 
Hoşnutsuzluk sıralaması değişmemiştir. Geri kalan 18 bölgenin sıralaması, 10’u negatif, sekizi pozitif yönde 
olacak şekilde değişmiştir. (Akpınar & Kamil Taşçı, 2013) 
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Tang ve Lean tarafından 2009 yılında yapılan “New Evidence From The Misery Index In The Crime 
Function” isimli çalışmada, ABD’de 1970 yılından 2005 yılına kadar Sefalet Endeksi ve Suç oranları 
arasındaki ilişki incelenmiştir. Lojistik regresyon analizi kullanılarak yapılan tahminlerde, suç oranları, 
sefalet endeksi değerleri yardımı ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre Sefalet 
Endeksi ile suç oranları arasında çok yüksek düzeyde korelasyon bulunmuştur. Ayrıca tek bir değişken ile 
oluşturulan regresyon modeli anlamlı bulunmuştur. Buna göre, artan işsizlik ve enflasyon düzeylerinin 
ABD’de suç oranını arttırmada oldukça etkili olduğu görülmüştür (Tang & Lean, 2009). 

2. VERİLERİN ANALİZİ 

Bu çalışmada, ülkeler sefalet düzeylerine göre gruplandırılarak elde edilen grupların Sağlık Endeksi, Eğitim 
Endeksi ve Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi bakımından farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Ayrıca 
ülkeler kıtalarına göre de gruplandırılarak ilgili değişkenler bakımından ortalamaları arasında fark olup 
olmadığı test edilmiştir. Bu amaçla, 79 ülke Sefalet Endeksine göre Kümeleme Analizi ile gruplandırılmıştır. 
Grup sayısının önceden bilinmemesi sebebiyle Hiyerarşik Kümeleme Tekniği, bu teknikler arasından da 
grup içi varyansı minimum yapan Ward Tekniği kullanılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen ülke grupları 
Tablo 1’de yer almaktadır. Çalışmanın analiz kısmında SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. 

   Tablo 1: Sefalet Endeksi’ne Göre Gruplar 

1. Grup 

Cezayir, Azerbaycan, Kolombiya, Kosta Rika, Hırvatistan, Dominik 
Cumhuriyeti, Gürcistan, Yunanistan, Honduras, İran, Jamaika, Ürdün, 
Kazakistan, Makedonya, Moldova, Myanmar, Paraguay, Peru, Rusya, 
Sırbistan, Güney Afrika, İspanya, Trinidad & Tobago, Tunus, Türkiye, Uruguay 

2. Grup 

Avusturya, Çin, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Almanya, Macaristan, 
İzlanda, İrlanda, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Malezya, Hollanda, Norveç, 
Panama, Filipinler, Katar, Güney Kore, Romanya, Singapur, Sri Lanka, İsveç, 
Tayland, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam 

3. Grup 

Bangladeş, Barbados, Belçika, Bolivya, Bulgaristan, Kanada, Şili, Kıbrıs, 
Ekvador, ElSalvador, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Endonezya, İtalya, 
Mauritius, Meksika, Moroco, Nikaragua, Pakistan, Polonya, Portekiz, Suudi 
Arabistan, Slovakya, Slovenya 

 
 
Ülkeler; 1. grupta sefalet düzeyi yüksek olanlar, 2. grupta sefalet düzeyi düşük olanlar, 3. grupta ise sefalet 
düzeyi orta seviyede olanlar olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Elde edilen üç kümenin ortalamaları 
ANOVA ile test edilmiş ve istatistiksel olarak ortalamalarının birbirinden farklı olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  Bu gruplar çalışmanın geri kalan kısmında Sefalet faktörünün düzeyleri olarak kullanılacaktır. 
Sefalet faktörünün üç düzeyi, kıta bilgisinin ise dört düzeyi olmak üzere oluşturulan hipotezler şu 
şekildedir: 
 

• H01: Ülkelerin sefalet düzeylerinin eğitim, sağlık, cinsiyet eşitsizliği üzerinde etkisi yoktur. 
H11: Ülkelerin sefalet düzeylerinin eğitim, sağlık, cinsiyet eşitsizliği üzerinde etkisi vardır. 
 

• H02: Ülkelerin kıta bilgisinin eğitim, sağlık, cinsiyet eşitsizliği üzerinde etkisi yoktur. 
H12: Ülkelerin kıta bilgisinin eğitim, sağlık, cinsiyet eşitsizliği üzerinde etkisi vardır. 

 
Hipotezleri sınamak adına yapılan MANOVA sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Analizlere geçilmeden önce 
çoklu normallik ve varyans-kovaryans eşitliği varsayımları sınanmış ve varsayımların sağlanmağı 
görülmüştür. Ancak MANOVA, varsayımlar sağlanmadığı durumda gruplardaki gözlem sayıları yeterli ve 
birbirine yakın ise oldukça robust bir tekniktir ve bu durumda Pillia’s Trace katsayısını yorumlamak uygun 
olacaktır (Olson, 1974:894-899, Scheiner ve Gurevitch, 1993:110). 
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Tablo 2: MANOVA Sonuçları 

Etki Değer F-Değeri 
Hipotez 

Serbestlik 
Derecesi 

Hata 
Serbestlik 
Derecesi 

p-değeri 
Partial 

Eta 
Squared 

Sabit Terim 

Pillai's Trace ,996 5367,975 3,000 65,000 ,000 ,996 

Wilks' Lambda ,004 5367,975 3,000 65,000 ,000 ,996 

Hotelling's Trace 247,753 5367,975 3,000 65,000 ,000 ,996 

Roy's Largest Root 247,753 5367,975b 3,000 65,000 ,000 ,996 

 
Sefalet  

Pillai's Trace ,316 4,135 6,000 132,000 ,001 ,158 

Wilks' Lambda ,704 4,161 6,000 130,000 ,001 ,161 

Hotelling's Trace ,392 4,185 6,000 128,000 ,001 ,164 

Roy's Largest Root ,295 6,497 3,000 66,000 ,001 ,228 

Kıta 

Pillai's Trace ,732 7,210 9,000 201,000 ,000 ,244 

Wilks' Lambda ,369 8,897 9,000 158,344 ,000 ,283 

Hotelling's Trace 1,434 10,144 9,000 191,000 ,000 ,323 

Roy's Largest Root 1,210 27,024 3,000 67,000 ,000 ,548 

Sefalet*Kıta 

Pillai's Trace ,386 1,649 18,000 201,000 ,051 ,129 

Wilks' Lambda ,654 1,662 18,000 184,333 ,050 ,132 

Hotelling's Trace ,471 1,666 18,000 191,000 ,048 ,136 

Roy's Largest Root ,291 3,249 6,000 67,000 ,007 ,225 

 

Pillai’s Trace değerlerine bakıldığında, hem sefalet faktörünün hem de kıta faktörünün sağlık, eğitim ve 
cinsiyet eşitsizliği endeksleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir (p-
değeri=,001<α=,005 ve p-değeri=,000<α=,005). Ancak sefalet faktörü ile kıta faktörünün etkileşim 
teriminin ise istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (p-değeri=,051<α=,005). Partial Eta 
Squared katsayısı ise faktörlerin etki düzeylerini göstermekle birlikte, bu değerin 1’e yaklaşması etkinin 
arttığı yönünde yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2010:169). Tablo 2’deki değerlere bakıldığında faktörlerin bir 
etkisi olduğu görülmekte ancak bu etkinin kuvvetli olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Her bir bağımsız değişkenin her bir bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olup olmadığı Tablo 
3’te yer almaktadır. Tablo 3 incelendiğinde, sefalet faktörü ve kıta faktörünün eğitim, sağlık ve cinsiyet 
eşitsizliği üzerinde ayrı ayrı anlamlı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ancak iki faktöre ait etkileşim 
teriminin (Sefalet*Kıta) eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitsizliği değişkenleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 
bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Partial Eta Squared sütuna bakıldığında, en fazla etkinin 
kıta faktörünün cinsiyet eşitsizliği ve eğitim değişkenleri üzerinde olduğu, en düşük etkinin ise sefalet 
faktörü için cinsiyet eşitsizliği değişkeninde meydana geldiği gözlenmektedir. Kıta faktörünün sağlık 
değişkeni üzerinde de anlamlı bir etkisi olduğu görülmekte ancak diğer değişkenlere oranla daha düşük bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmektedir. 

Sefalet faktörünün Eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitsizliği üzerinde etkisi olduğunun tespitinden sonra bu 
etkinin hangi grup ya da gruplardan meydana geldiğini belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerine 
başvurulmuştur. Çoklu karşılaştırma testlerinde varyansların eşit olmaması durumunda kullanılan 
Tamhane testinin sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4’e göre, eğitim değişkeni için sefalet gruplarından birinci ve ikinci grup farkları 0,11086’dır ve birinci 
grubun eğitim endeks değeri daha düşüktür.  İkinci ve üçüncü grup arasındaki fark 0,09728’dir ve üçüncü 
grubun eğitim endeks değer daha yüksektir. Bu farklar p değerleri 0,05’ten küçük olduğu için anlamlı 
farklardır. Ancak birinci grup ile üçüncü grup arasındaki fark anlamlı olmadığından yorumlanmamıştır. 
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Tablo 3: Etkilerin Ayrı Ayrı İncelenmesi

Kaynak 
Bağımsız 

Değişken 

Type III 

Sum of 

Squares 

Serbestlik 

Derecesi 

Kare 

Ortalamaları 
F-değeri 

p-

değeri 

Partial 

Eta 

Squared 

Corrected 
Model 

Eğitim ,684 11 ,062 8,206 ,000 ,574 

Sağlık ,177 11 ,016 4,269 ,000 ,412 

Cinsiyet Eşitsizliği 1,316 11 ,120 9,918 ,000 ,620 

Sabit Terim 

Eğitim 28,322 1 28,322 3735,294 ,000 ,982 

Sağlık 39,998 1 39,998 10599,599 ,000 ,994 

Cinsiyet Eşitsizliği 5,445 1 5,445 451,314 ,000 ,871 

Sefalet 

Eğitim 
,124 2 ,062 8,157 ,001 ,196 

Sağlık ,057 2 ,029 7,592 ,001 ,185 

Cinsiyet Eşitsizliği ,077 2 ,039 3,207 ,047 ,087 

Kıta 

Eğitim ,380 3 ,127 16,711 ,000 ,428 

Sağlık ,083 3 ,028 7,334 ,000 ,247 

Cinsiyet Eşitsizliği ,877 3 ,292 24,233 ,000 ,520 

Sefalet*Kıta 

Eğitim ,102 6 ,017 2,239 ,050 ,167 

Sağlık ,048 6 ,008 2,104 ,064 ,159 

Cinsiyet Eşitsizliği ,188 6 ,031 2,598 ,025 ,189 

Hata 

Eğitim ,508 67 ,008    

Sağlık ,253 67 ,004    

Cinsiyet Eşitsizliği ,808 67 ,012    

Toplam 

Eğitim 44,576 79     

Sağlık 59,481 79     

Cinsiyet Eşitsizliği 8,205 79     

Corrected 
Total 

Eğitim 1,192 78     

Sağlık ,430 78     

Cinsiyet Eşitsizliği 2,125 78     

 
Sağlık değişkeni için Tablo 4 incelendiğinde, p değerlerinden sadece birinci ve ikinci sefalet gruplarının 
farkının anlamlı olduğu görülmektedir ve bu fark 0,06825’dir. Farkın negatif olması, birinci grubun sağlık 
endeksinin ikinci gruba göre daha düşük olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Cinsiyet Eşitsizliği için Tablo 4’teki değerlere göre, sefalet gruplarındaki farklılık birinci grup ile ikinci grup 
arasında 0,10683 olup, ikinci grubun cinsiyet eşitsizliği endeks değerleri daha düşük olduğundan fark 
negatif olarak çıkmıştır. Benzer şekilde, ikinci grup ile üçüncü grup arasında farklılık 0,10739 olup, ikinci 
grubun cinsiyet eşitsizliği endeks değerleri daha düşük olduğundan fark negatif olarak çıkmıştır. Burada, 
birinci grup ile üçüncü grup arasındaki fark anlamlı olmadığından yorumlanmamıştır. 
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Tablo 4: Sefalet Gruplarına Göre Çoklu Karşılaştırma Testi 

Değişken (I) Grup (J) Grup Ortalama Farklar (I-J) Standart Hata p-değeri 

Eğitim 

1 2 -,11086* ,023715 ,000 

3 -,01358 ,024391 ,843 

2 1 ,11086* ,023715 ,000 

3 ,09728* ,023960 ,000 

3 1 ,01358 ,024391 ,843 

2 -,09728* ,023960 ,000 

Sağlık 

1 2 -,06825* ,016730 ,000 

3 -,03766 ,017207 ,080 

2 1 ,06825* ,016730 ,000 

3 ,03059 ,016903 ,174 

3 1 ,03766 ,017207 ,080 

2 -,03059 ,016903 ,174 

Cinsiyet 

Eşitsizliği 

1 2 ,10683* ,029915 ,002 

3 -,00056 ,030767 1,000 

2 1 -,10683* ,029915 ,002 

3 -,10739* ,030224 ,002 

3 1 ,00056 ,030767 1,000 

2 ,10739* ,030224 ,002 

 

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere, sefalet gruplarındaki farklılık eğitim endeksi ve cinsiyet eşitsizliği endeksi  
için ikinci gruptan kaynaklanmakta iken sağlık endeksi için öne çıkan belirli bir grup olmamakla birlikte 
birinci ve ikinci gruplar arasında anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. 

3. SONUÇ 

Sefalet Endeksi, ülkelerin işsizlik ve enflasyon gibi makroekonomik göstergeleri baz alınarak ekonomik 
statülerinin karşılaştırılması amacıyla son dönemde yaygın olarak kullanılan bir endekstir. Ancak 
makroekonomik göstergeler, ülkelerin gelişim düzeylerini göstermede gerekli olmakla birlikte, tek başına 
kullanımları yeterli olmamaktadır. Eğitim, sağlık, cinsiyet eşitsizliği de makroekonomik değişkenler kadar 
önemli rol oynamaktadır.  

Bu çalışmada, 79 ülkenin 2015 yılına ait verileri kullanılarak öncelikle Sefalet Endeks değerine göre ülkeler 
Hiyerarşik Kümeleme Tekniklerinden olan Ward Tekniği ile gruplandırılmış ve üç grup elde edilmiştir. 
Birinci grup sefalet düzeyi yüksek olanlardan, ikinci grup sefalet düzeyi düşük olanlardan, üçüncü grup ise 
sefalet düzeyi orta seviyede olanlardan oluşmaktadır. Elde edilen üç grubun ortalamalarının istatistiksel 
olarak birbirinden farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Kümeleme analizi sonucunda oluşan üç grup, sefalet faktörü olarak ele alınmıştır. Ayrıca ülkelerin 
bulunduğu kıtalar da bir başka faktör olarak dikkate alınmış olup eğitim, sağlık ve cinsiyet eşitsizliği 
endeksleri değişkenleri kullanılarak İki Yönlü MANOVA analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak, sefalet ve kıta 
faktörlerinin sağlık, eğitim, cinsiyet endeksleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, bu iki faktöre 
ait etkileşim teriminin ilgili değişkenlere etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca en fazla etkinin kıta 
faktörünün cinsiyet eşitsizliği ve eğitim endeksleri üzerinde olduğu, en düşük etkinin ise sefalet faktörü 
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için cinsiyet eşitsizliği değişkeninde olduğu tespit edilmiştir. Kıta faktörünün sağlık değişkeni üzerinde de 
düşükte olsa anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür.  

Anlamlı bulunan etkiler için farklılığın kaynaklandığı grupların tespit edilmesi adına çoklu karşılaştırma 
testleri uygulanmıştır. Genel olarak her üç grup için farklılık sefalet endeksi değerlerinin en düşük olduğu 
ikinci gruptan kaynaklandığı görülmektedir. Eğitim endeksi için sefalet endeks değerleri düşük olan grubun 
eğitim endeksinin de düşük olduğu görülürken, sefalet endeks değeri orta düzeyde olan grubun eğitim 
düzeyinin, sefalet endeks değeri yüksek olan gruptan daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Sağlık 
endeksi için, sefalet gruplarından orta ve yüksek kategorileri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 
Düşük ve yüksek sefalet kategorileri arasında fark tespit edilmiş ve sefalet değeri düşük olan grubun sağlık 
endeks değerinin de düşük olduğu görülmüştür. Cinsiyet eşitsizliği endeksi için ise, sefalet endeks değeri 
düşük olan grupta cinsiyet eşitsizliği endeksi de düşük çıktığı tespit edilmiştir.  

Sonuç olarak, ülkelerin karşılaştırılmasında makroekonomik göstergelerinin yanı sıra eğitim, sağlık ve 
cinsiyet eşitsizliği gibi değişkenler de önemlidir. Analizler sonucunda genel anlamda sefalet endeksi ile 
oluşturulan gruplar ile bu üç değişkenin etkileri birbirleri ile paralel çıksa da bazı nüansları görebilmek 
adına birlikte düşünülmesi gerekmektedir.  
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Özet: Her ne kadar cadı kavramının kökeni ve anlamı tam açıklanamasa da, sözlü ve yazılı edebiyatta cadı figürünün 
önemi yadsınamaz. Cadı figürünün en sık rastlandığı edebi tür ise masaldır. Günümüzde masallar çocuklar için uygun 
görülmüş olsa da, araştırmalar ortaya çıkış zamanlarında hedef kitlenin yetişkinler olduğunu ortaya koymaktadır. Sözlü 
olarak yetişkinler tarafından yine yetişkinlere aktarılan masalların dilini sadeleştirerek çocuklara uygun bir türe 
dönüştürüp yazıya döken ve masal türüne ilişkin önemli çalışmalar yaparak 19. yüzyılın başında Alman edebiyatında 
önemli rol oynayan iki kişi vardır: Jacob (1785-1863) ve Wilhelm Grimm (1786-1859).  Grimm kardeşlerin birçok edebi 
yapıt arasından öne çıkan ve Avrupa Edebiyatı ile beraber Dünya Edebiyatında da kendisine önemli bir yer edinen 
“Kinder- und Hausmärchen” (Çocuk ve Aile masalları) adlı masal derlemesindeki masallara bakıldığında büyük bir 
çoğunluğunda cadı figürüne rastlamak mümkündür. Bu figür dolaylı yoldan üvey anne veya kraliçe olarak da karşımıza 
çıkmaktadır. Cadı dendiğinde ise, şüphesiz ki Grimm kardeşlerin “Hänsel ve Gretel” masalındaki cadı akla gelir ve cadı 
figürünün temsilcisi olarak anılır. Yaşlı, kötü ve ürkütücü olarak tasvir edilen bu cadıdan yola çıkarak, biz bu incelemede 
filme dönüştürülmüş olan masaldaki cadının nasıl yansıtıldığını ve filmdeki rolünü ve önemini çözümlemeyi 
amaçlıyoruz. Bu inceleme “Hänsel ve Gretel” ve “Hänsel ve Gretel: Cadı Avcıları” filmleri ve içerisinde geçen cadılar ile 
sınırlandırılmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Cadı, Grimm Kardeşler, Masal, Edebiyat  

Abstract: Wie sehr auch die Herkunft und Bedeutung des Begriffes „Hexe“ nicht ganz geklärt werden kann, ist die 
Hexenfigur in der mündlichen- und schriftlichen Literatur unumstritten. Das Märchen ist jedoch die literarische 
Gattung, in der die Hexenfigur am meisten vorzufinden ist. Wie sehr auch heutzutage Märchen für Kinder gedacht 
sind, zeigen Recherchen, dass, in der Entstehungszeit die Adressaten Erwachsene sind. Zwei Personen haben die 
mündlichen Weitergaben von Erwachsenen für Erwachsene vereinfacht, kindgerecht umgeformt und schriftlich 
festgehalten. Diese haben der  literarischen Gattung Märchen Wichtiges beigetragen und spielten somit im 19. Jh. in 
der deutschen Literatur eine wichtige Rolle: Jacob (1785-1863) und Wilhelm Grimm (1786-1859). Eines der 
besonderen Werke der der Grimm Brüder ist die Sammlung der Kinder- und Hausmärchen, das sich neben der 
europäischen Literatur auch einen Platz in der Weltliteratur erschaffen hat. Schaut man sich diese Sammlung an, so 
fällt auf, dass Märchen, in denen Hexenfiguren anzutreffen sind, in der Vielzahl sind. Diese Figur tritt auch indirekt als 
Stiefmutter oder Königin auf. Fällt jedoch der Begriff „Hexe“ auf, so kommt man zweifellos auf die Hexe im Märchen 
„Hänsel und Gretel“ der Brüder Grimm, die als Vertreter der Hexenfigur fungiert. Ausgehend von dieser Hexe, die als 
alt, böse und angsteinflößend beschrieben wird, zielen wir darauf ab, die Darstellung, Rolle und Bedeutung der  Hexe 
in der Filmversion des Märchens zu analysieren. Diese Untersuchung begrenzt sich mit den Filmen und den Hexen in 
„Hänsel und Gretel“ und „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“.  

Schlüsselwörter: Hexe, Brüder Grimm, Märchen, Literatur  

1. EINLEITUNG  

Der Mensch als soziales Wesen, hat das Bedürfnis seine Gefühle und Erlebnisse mit Mitmenschen zu 
teilen. Diese Erlebnisse wurden erstmals mündlich überliefert, bevor sie schriftlich niedergelegt wurden. 
Dies brachte die mündliche Literatur zur Geltung. Obwohl die mündlichen Überlieferungen als 
Ausgangspunkt der Literatur eine wichtige Rolle spielen, assoziiert man heutzutage mit dem Begriff 
„Literatur“ eher schriftliche Werke (vgl. Ülkü, 2006).  Jedoch ist der Wert des Mündlichen unumstritten. 
Im Mittelalter, welches im Nachhinein eine Orientierung für Romantiker war, traten besonders, neben 
Legenden und Sagen, Märchen hervor. Zwei Personen kommen hier, in der deutschen Literatur, 
besonders in Geltung. Diese brachten ein vorbildliches Werk heraus, in dem sie wichtiges zum Phänomen 
„Märchen“ beitrugen, welches als Vorbild in der europäischen Literatur betrachtet wird, Wilhelm und 
Jacob Grimm. 
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1.1. Die Gebrüder Grimm      

Jacob Ludwig Carl (1785-1863) und Wilhelm Carl Grimm (1786-1859) studierten Jura in Marburg. Nach 
dem Abschluss arbeiteten sie u. a. als Bibliothekare und Professoren.Wilhelm heiratete und bekam drei 
Kinder, wohingegen Jacob unverheiratet blieb aber weiterhin im selben Haus mit Wilhelm weiterlebte. 
Sie hatten noch weitere vier Geschwister von denen der Bruder Ludwig Emil Grimm ein bekannter Maler 
war (vgl. Brüder Grimm, o. D.). Jacob und Wilhelm Grimm bezeichneten sich u. a. als 
Sprachwissenschaftler und Volkskundler und galten neben Karl Lachmann und Georg Friedrich Benecke 
als „Gründungsvater“ der Germanistik. Sie untersuchten die geschichtliche Entwicklung der Literatur und 
begannen 1806 nach ihrem Juraabschluss mit ihrer Märchensammlung (vgl. Brüder Grimm, o. D.). Doch 
Jacob Grimm setzte sich nicht nur mit Märchen auseinander, er schenkte auch der deutschen Sprache 
Aufmerksamkeit und veröffentlichte 1819 (erstes Band) und 1826 (zweites Band) die „Deutsche 
Grammatik“. Dieses Werk behandelte nicht ausschließlich die Grammatik, sondern gab auch Auskünfte 
über die geschichtliche Entwicklung der deutschen Sprache. Bis 1837 folgten noch zwei weitere Bände. 
Wilhelm beschäftigte sich derweil mit alten Schriftzeichen der Germanen und veröffentlichte 1829 sein 
Werk die „deutschen Häldensagen“. Im Jahr 1838 begannen die Brüder mit ihrem Lebensprojekt 
„Deutsches Wörterbuch“, welches aber nicht vervollständigt werden konnte. Bis zu ihrem Tode 
vervollständigte Jacob die Buchstaben A, B, C und E, wohingegen Wilhelm den Buchstaben D übernahm. 
Er bearbeitete den Buchstaben F kurz bevor er davonging. (vgl. Lindauer, 2011; Lindauer, 2011). 

1.2. Die Märchensammlung der Gebrüder Grimm 

Jacob und Wilhelm Grimm ließen sich, vor Beginn der Sammlung der „Kinder- und Hausmärchen“, von 
literarischen Arbeiten der Vertreter der Romantik, Clemens Brentano und Achim von Arnim, 
beeindrucken. Somit beschlossen sie, mündlich überlieferte Erzählungen zu sammeln und zu 
verschriftlichen. Zwei Märchenerzähler trugen diesem Prozess besonders bei, Marie Hassenpflug und 
Dorothea Viehmann. Als Folge kam das bekannteste literarische Werk der Brüder Grimm heraus, die 
Sammlung der „Kinder- und Hausmärchen“, das in den Jahren 1812 (erste Auflage) – 1815 (zweite Auflage) 
erschien (vgl. Lauer, 2004). Da die Brüder Grimm im 19. Jh. wirkten, werden sie als Romantiker, der 
literarischen Epoche Romantik zugeordnet. Die berühmteste Märchensammlung, die aus                mehr 
als 200 Märchen besteht, beginnt im Vorwort mit den Worten „Es war vielleicht gerade Zeit, diese 
Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltner werden.“ (Grimm und 
Grimm, 1857:9). 

2. DIE VERBINDUNG VON MÄRCHEN UND HEXEN    

Die Verschriftlichung der mündlichen Überlieferungen erfolgte einige Jahrzehnte nach dem Hexenwahn 
jedoch wurden die aggressiven Handlungen des vorgängigen Volkes in Bezug auf Hexen und deren 
Verfolgung von Generation zu Generation weitererzählt und schließlich in den Märchenstoff 
miteinbezogen. Daher ist sie eine bedeutende Figur innerhalb der Märchen und erscheint in rund 50 
verschiedenen Erzählungen der Brüder Grimm. Märchen sind kurze Erzählungen, in denen die Hexen sehr 
komprimiert beschrieben werden. Sie fungieren als Hauptgegenspieler des Helden und werden 
gelegentlich als weibliche Figuren dargestellt. Die Hexe, die mit magischen Kräften dem Helden im 
Märchen gegenübersteht, wird als böse, alt und hässlich präsentiert. „Das Bild der Hexe, wie wir es aus 
den bekanntesten Märchen kennen, ist sehr einseitig. Als Kinderschreck ist sie alt, hässlich und 
böse.“ (Früh, 1986:7 zitiert nach Hofmann, 2009). Röhrich (2002) zufolge assoziiert man mit dem Begriff 
„Hexe“, die Hexe im Märchen „Hänsel und Gretel“ der Gebrüder Grimm (vgl. ebd.). Von diesen Aussagen 
ausgehend ist abzuleiten, dass die Begriffe „Märchen“ und „Hexe“ unzertrennlich sind. Im Weiteren 
folgen nähere Informationen zur Herkunft und Bedeutung der Begriffe.  

2.1. Herkunft und Bedeutung des Märchenbegriffs  

Der Begriff „Märchen“ galt zuvor im Mittelhochdeutschen als „Märlein“ oder „Maerlin“. Der Wortstamm 
„Mär“ des Begriffs „Märchen“ jedoch, setzte sich aus dem althochdeutschen „mâri“ und 
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mittelhochdeutschen „maere“ zusammen und nimmt die Bedeutung „kurze Erzählung“ an (vgl. Lüthi, 
2004). In der Literatur lassen sich Märchen in zwei Kategorien aufteilen, Volksmärchen und 
Kunstmärchen. Bei Volksmärchen ist das Volk der Erzähler, wobei die Überlieferung mündlich geschieht. 
Hierbei werden Spuren individueller Bearbeitung gesichtet, zumal der Erzähler während der Weitergabe 
Hinzufügungen oder Veränderungen durchführen kann.  Bei Kunstmärchen jedoch, gibt es keinen 
anonymen Erzähler. Jedes Kunstmärchen hat einen individuellen Erzähler bzw. Verfasser und die 
Überlieferung erfolgt schriftlich. In diesem Fall hat jedes Märchen einen bestimmten literarischen 
Individualstil, indem die Aussageabsicht des Verfassers miteinbezogen wird. Die modernisierte Form des 
Märchens wird heutzutage als Sciencefiction oder Fantasy bezeichnet. 

2.2. Herkunft und Bedeutung des Hexenbegriffs  

Trotz Recherchen, ist die Herkunft und Bedeutung des Hexenbegriffs nicht ganz zu klären. Das Wort 
„Hexe“ wurde nach Angaben aus dem althochdeutschen Wort „hagzissa“ abgeleitet und ist ein 
Kompositum aus dem Wort „hag“, das im althochdeutschen für „Hecke“ oder „Wald“ verwendet wurde, 
und dem germanisch/ norwegischen „tysja“, welches für „Elfe“ oder „Geist“ steht.   Demzufolge ist 
abzuleiten, dass „hagzissa“ ein „auf einer Hecke sitzendes weibliches Zauberwesen“ ist (vgl. Märchenatlas, 
o. D.). Dem Handwörterbuch des Aberglaubens zufolge nimmt „zussa“ die Bedeutung „altes, hässliches 
Weib“ an. Das Substantiv „hag“ behält seine Bedeutung und heißt auch in diesem Fall „Zaun“ bzw. 
„Hecke“. Dieser Definition zufolge heißt der Begriff „hagazussa“ (Zaunweib) „ein auf Zäunen oder Hecken 
sitzendes Wesen“. Im Mittelalter dienten Zäune und Hecken zum Schutz des Dorfes von umgebenen 
Wäldern und bildeten somit eine Grenze zwischen Menschen und Dämonen (vgl. Hofmann, 2009). 
Männliche Figuren mit magischen Kräften werden demzufolge Hexer oder Hexenmeister genannt, wobei 
in Märchen der Begriff „böser Zauberer” häufiger anzutreffen ist.  Im Volksglauben kooperieren sie mit 
dem Teufel und verursachen aufgrund ihrer magischen Kräfte diverse Schäden, wie Naturkatastrophen 
und Tod. Eine systematische Hexenverfolgung, was im christlichen Europa der Fall, führte vom 
Spätmittelalter bis hin zur frühen Neuzeit. Weder im Judentum noch im Islam oder in der Orthodoxie war 
dieser Zustand vorzufinden. Grausame Folterpraktiken wurden im Gegensatz zur Kirche und dem Rest der 
Welt vom Volk anerkannt und verbreitet. Wie zuvor erwähnt, wurden Hexen für Ungutes verantwortlich 
gehalten. Dies erklärt den Höhepunkt der Hexenverfolgung, der während des Dreißigjährigen Krieges 
geschah. Aufgrund der Geschehnisse wie Zerstörung, Missernten und Seuchen, wurden bestimmte 
Frauen, die bestimmte Tätigkeiten ausübten für verantwortlich und diesbzgl. auch für Hexen gehalten 
(vgl. Märchenatlas, o. D.). Die bekanntesten Märchen der Brüder Grimm, in denen sich Hexen befinden 
sind u. a. „Hänsel und Gretel“, in dem eine alte, kannibalische, tief im Wald lebende Hexe das 
Geschwisterpaar gefangen nahm und Hänsel verspeisen wollte. Bevor sie dieses Vorhaben aber in die Tat 
umsetzen konnte, von Gretel im Ofen verbrannt wurde; „Schneewittchen“, die von ihrer königlichen 
Stiefmutter verfolgt wurde und Schutz bei den sieben Zwergen fand und im Nachhinein mit einem Biss in 
den giftigen Apfel, der ihr von der verkleideten Stiefmutter überreicht wurde, in einen tiefen Schlaf fiel;  
„Die sechs Schwäne“, die eigentlich sechs Söhne eines Königs waren und von der Stiefmutter in Schwäne 
verzaubert wurden.   „Für die Herausbildung des Hexenbildes im Märchen genügt es nicht, das 
Vorkommen des Wortes 'Hexe' im Grimm- Korpus zum Maßstab zu nehmen. In insgesamt mehr als einem 
Fünftel der Märchen in der Ausgabe letzter Hand kommen entsprechende Gestalten vor. Sie tragen neben 
dem Namen 'Hexe' Bezeichnungen wie 'Stiefmutter', 'die Alte' oder einfach 'Mütterchen'.  (Röhrich, 
2002:130 zitiert nach Peillex, 2008). 

3. DIE HEXENFIGUR IM MÄRCHEN „HÄNSEL UND GRETEL“ UND „HÄNSEL UND GRETEL: DIE 
HEXENJÄGER“   

3.1. Die Hexenfigur im Film „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“ 

Der Film „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“ ist ein amerikanisch- deutscher Fantasyfilm, der Horror und 
Actionszenen beinhaltet und 2013 erschien. Im diesem Film erscheinen im Gegensatz zum Märchen 
zahlreiche Hexenfiguren. Diese Hexen teilen sich in gute bzw. weiße und böse Hexen auf. Durch diese 
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Aufteilung kann man feststellen, dass man das stereotypische Bild einer Hexe nicht übernimmt. In der 
ersten Szene des Films ist zu sichten, dass man den äußerlichen Merkmalen der Hexe im Märchen treu 
geblieben ist. Jedoch wird in der Szene nicht ausgedrückt, dass die Hexe eine Kannibalin ist oder unter 
Sehbeschwerden leidet. Diese Details kann man erst ableiten, wenn man sich mit dem Originalmärchen 
bekanntgemacht hat. Darüber hinaus treten die weiteren bösen Hexenfiguren als dämonische Gestalten 
mit magischen Kräften auf. Jede Hexe weißt äußerlich verschiedene Merkmale auf und unterscheidet sich 
in Gestik, Mimik und Kleidung. Wie zuvor erwähnt, ist der Hauptunterschied von diesem Film und dem 
Märchen, das Miteinbeziehen weißer Hexen. Äußerlich betrachtet, sind sie vom Volk nicht zu 
unterscheiden verfügen jedoch über magische Kräfte, die sie für gute Zwecke einsetzen. Im Film sind drei 
weiße Hexen zu sehen. Gretels Mutter wird als große weiße Hexe erwähnt, die ihre magischen Kräfte an 
Gretel weitergegeben hat und darüber hinaus tritt die letzte hilfsbereite Hexe Mina im Film auf (vgl. 
Wirkola, 2013). 

3.2. Die Hexenfigur im Film „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“          

Der Film „Hänsel und Gretel“ ist eine Koproduktion von Kinderfilm GmbH, Moviepool GmbH und ZDF, der 
durch die Mitteldeutsche Medienförderung gefördert wurde und im Jahr 2016 erschien. In diesem Film 
herrscht nur eine Hexenfigur. Im Vergleich zum Märchen gibt es in Hinsicht der äußerlichen Merkmale, 
Unstimmigkeiten. Wie auch Früh (vgl. ebd.) erwähnte, ist die Hexenfigur im Märchen alt, hässlich und 
böse. Schaut man sich die Figur im Film näher an, so kann man sehen, dass sie ziemlich junge Gesichtszüge 
hat und nicht ganz als hässlich bezeichnet werden kann. Daher kann man sagen, dass sie nicht ganz dem 
herkömmlichen Hexenprofil entspricht. Diese Eigenschaften tragen dazu bei, dass sie weniger 
angsteinflößend ist. Im Gegensatz zu den äußerlichen Merkmalen werden, dem Märchen treubleibend, 
alle Sinne in den Film miteinbezogen. Die elaborierteste Hexenfigur leidet unter schlechter Sicht, wovon 
man ableiten kann, dass auf den visuellen Sinn angedeutet wird. Aufgrund der schlechten Sicht, tritt der 
Tastsinn hervor. Sie tastet Hänsels Finger ab um erkennen zu können, wie sehr er zugenommen hat. Die 
Hexe versucht, Hänsel fettzufüttern um ihn, im Nachhinein zu essen. Demnach ist zu erschließen, dass sie 
eine Kannibalin ist. Die Hexe orientiert sich im Film durch die Stimmen und feiner Witterung, d.h. der 
Hörsinn und olfaktorische Sinn wird angesprochen (vgl. Medienförderung, 2016).               

4. VERGLEICH DER HEXENFIGUREN         

Im Film „Hänsel und Gretel“ erscheint nur eine Hexenfigur, wohingegen im Film „Hänsel und Gretel: Die 
Hexenjäger“ mehrere Hexen vorzufinden sind, die sich in gute (weise) und böse Hexen aufteilen lassen. 
Schaut man sich die äußerlichen Merkmale der Hexen an, kann man sagen, dass die Hexe im Film „Hänsel 
und Gretel“ nicht ganz den Beschreibungen der Hexe im Märchen entspricht. Sie hat ein junges 
Erscheinungsbild und wirkt gepflegt, welches der Feststellung von Früh (vgl. edb.) widerspricht.               In 
„Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“ sind Hexen verschiedenen Alters vorzufinden, die als äußere 
Erscheinung eher eine dämonische Gestalt einnehmen. Betrachtet man den gesundheitlichen Zustand, so 
sind alle Merkmale der Hexe im Märchen im Film „Hänsel und Gretel“ vorzufinden. Die Hexe ist zwar nicht 
alt, jedoch leidet sie unter Seheinschränkung. Aus der Sicht des Geschmacksinns ist der Film dem Märchen 
treu geblieben, da die Hexe eine Kannibalin ist und Hänsel essen möchte. Im Märchen wird auch erwähnt, 
dass sie Hänsel mästet und weil sie schlecht sehen kann, seine Finger abtastet, um zu kontrollieren ob er 
zugenommen hat, welches auch im Film erscheint. Sie orientiert sich durch die Stimmen und Witterung 
der Kinder.                         Resümierend kann man sagen, 
dass im Film „Hänsel und Gretel“ zwar die äußerliche Erscheinung nicht ganz zutrifft, jedoch die restlichen 
Merkmale mit der Hexe im Märchen übereinstimmen. Im Vergleich dazu sind im Film „Hänsel und Gretel: 
Die Hexenjäger“ außer dem Kannibalismus keine anderen Eigenschaften einer Hexe vorzufinden. Diese 
sind entweder aus dem Kontext zu erschließen oder den Vorkenntnissen der Zuschauer überlassen. 
Gemeinsam haben beide Filme, dass die Hexen über magische Kräfte verfügen. 
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5. FAZIT 

Es ist zu betonen, dass die erste Hexenfigur in „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“ eher den Vorgaben 
und Merkmalen (Gestik, Mimik, Kleidung) einer Hexe ausgehend vom Märchen entspricht. Obwohl der 
Film in Kinos gezeigt und somit auch finanzieller Gewinn zum Ziel gemacht wurde, ist man hier der 
originellen Hexenfigur treu geblieben. Anders als bekannt, erscheinen jedoch diverse Hexenfiguren die 
wiederum auf die Spieldauer und dem finanziellen Gewinn zurückzuführen sind. Im Gegensatz zur 
neueren Version wurden in der amerikanisch- deutschen Verfilmung die äußerlichen Erscheinungen der 
Hexe beibehalten. Die Atmosphäre, optischen Effekte, Szenen und das Bühnenbild entsprechen der 
Märchenerzählung. In der Originalversion des Märchens befindet sich nur eine Hexe. Im Film „Hänsel und 
Gretel: Die Hexenjäger“ aber erscheinen mehrere Hexenfiguren. Es ist festzustellen, dass die erste, alte 
Hexe im Film mit einer kurzen Szene vorgelegt wird. Aufgrund der kurzen szenischen Darstellung ist es 
doch schwer zu sagen, ob alle Sinne der Hexe, wie in „Hänsel und Gretel“ miteinbezogen wurden. Diese 
kurze Darstellung kann auf die Spielzeit des Films zurückgeführt werden, da es hier mehrere Hexen gibt 
und eine lange Szene mit der ersten Hexe die Dauer des Films ungünstig beeinflussen kann. Von 
Erzählungen ist es bekannt, dass es im Märchen nur eine Hexe gibt. In dieser Version jedoch ist es strittig, 
welche Hexe die Hauptfigur ist. Greift man aber auf die Anzahl und Dauer der Szenen zurück, so ist 
festzustellen, dass die zweite Hexe in dämonischer Gestalt im Film die Hauptrolle der Hexe übernimmt. 
Im Vergleich zu „Hänsel und Gretel: Die Hexenjäger“ stimmt die äußerliche Erscheinung der Hexe in 
„Hänsel und Gretel“ nicht mit dem Hexenbild aus dem Erzählten überein. Das junge und teilweise 
gepflegte Äußere irritiert die Zuschauer, zumal sie eine bestimmte Vorstellung der Hexe haben. In diesem 
Film erscheint nur eine Hexe. Es ist daher zu erwarten, dass sich die Filmemacher mehr auf die einzige 
Hexenfigur konzentrieren. Nimmt man jedoch die Szenen im Film in Angriff, so ist festzustellen, dass die 
Atmosphäre, die optischen Effekte und das Bühnenbild originaltreuer hätten ausgearbeitet werden 
können. Im Gegensatz zum amerikanisch- deutschen Film ist es hier beachtenswert, dass alle Sinne der 
Hexe im Film miteinbezogen und vor Augen geführt werden. Dies liegt höchstwahrscheinlich daran, dass 
es hier nur eine Hexenfigur gibt; die Szenen können freier ausgearbeitet werden und weil es keine 
weiteren Charaktere gibt, wird auch keine extra Spielzeit in Anspruch genommen. Aufgrund der Vielfalt 
der Szenen und Charaktere herrscht beim amerikanisch- deutschen Fantasyfilm eine komplexere Struktur. 
In diesem Fall ist der Film „Hänsel und Gretel“ übersichtlicher, wobei aber auch einiges mit dem Original 
des Märchens nicht übereinstimmt. Schlussfolgernd ist zu sagen, dass die Hexenfiguren in beiden Filmen 
zwar den Sinn und Zweck einer Hexe erfüllen jedoch Unstimmigkeiten und Unvollständigkeiten im 
Vergleich zum Original herrschen.                                                                                   
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Özet: Türkiye'de 27 Ekim 2003 tarihinde ilk emeklilik planlarının onaylanması ile başlayan Bireysel Emeklilik Sistemi 
aradan geçen 15 senede önemli bir aşama katetmiştir. Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi üç dönem halinde analiz 
edilebilir. İlk dönem sistemin başladığı 2003 yılından devlet katkısı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2013 tarihine kadar 
olan dönemdir. İkinci dönem ise devlet katkısı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2013 tarihinden otomatik katılım 
uygulamasının başladığı 1 Ocak 2017 tarihine kadar olan dönemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde üçüncü dönem ise 
otomatik katlım uygulamasının başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar olan dönemdir. Bu çalışmanın amacı 
Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2003-2017 dönemindeki performansını analiz etmektir. Çalışmanın 
sonucunda, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin bahsi geçen üç dönemde başarılı bir performans sergilediği ve  
2017 yılı sonu itibarıyla 10,3 milyona yaklaşan katılımcı sayısı ve yaklaşık 70 milyar TL'lik fon tutarına ulaşmayı başardığı 
görülmüştür. Bireysel Emeklilik Sistemi'nin gösterdiği performans ile bireylere tasarruf alışkanlığı kazandırılması ve 
ülkemizde tasarrufların artırılması yönüyle de büyük bir aşama katettiği görülmektedir. Sistemin 2003-2017 
döneminde tasarrufların artırılması ve ekonomiye kaynak yaratılması yönünde başarılı bir performans göstermiştir 
fakat bireylere daha gerçekçi bir emeklilik geliri sağlaması amacıyla dördüncü bir dönem olarak çalışma hayatına yeni 
başlayacaklar için zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım, Türkiye 

Performance Analysis of Turkey's Private Pension System During the Period of 
2003-2017 

Abstract: Turkey's Private Pension System which began after the approval of first pension plans on October 27th, 
made significant progress in the following 15 years. Turkey's Private Pension System can be analyzed under three 
distinct periods. The first period is between 2003, when the system was put in action and January 1st, 2013 when the 
state subsidy practice began. The second period is between January 1st, 2013 when the state subsidy practice began 
and January 1st, 2017 when the automatic enrollment practice began. The third period of Private Pension System is 
between January 1st, 2017 and lasts up to this day. The aim of this study is to analyze the performance of Turkey's 
Private Pension System between the period of 2003-2017. As a result of this study, it was found that Turkey's Private 
Pension System performed well during the abovementioned three periods and by the end of the year 2017, the 
participant count reached 10,3 million with funds amounting around ₺70 billion. This performance exhibited by the 
Private Pension System demonstrates that an important progress was made regarding the promotion of saving habits 
within individuals and the increase of nation-wide savings. Even though the system performed well during the period 
of 2003-2017 regarding the increase in savings and creation of funds within the economy, in order for it to provide 
individuals a more acceptable retirement income, there needs to be a fourth period with compulsory Private Pension 
System practice for those who are about to start their work life. 

Keywords: Private Pension System, Automatic Enrollment, Turkey 

Giriş 

Dünyada eski bir uygulama olarak karşımıza çıkan özel (bireysel) emeklilik sistemleri, Türkiye'de 2003 
yılında başlamıştır. Bireysel emeklilik sistemi ile ekonomiye uzun vadeli fon sağlayarak, gerek kamunun 
borçlanma maliyetlerini düşürücü yönde olumlu katkı yapan, gerekse özel sektörün daha uzun vadeli ve 
daha düşük maliyetli finansman olanaklarına ulaşabilmesine imkân veren emeklilik fonlarının gelişimi 
ülkemiz açısından oldukça önemlidir (TCMB 2011: 58). Bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında başlamasına 
karşılık başlangıcından bu yana önemli bir gelişim göstermiştir. Türkiye'de 2017 yılı sonu itibarıyla bireysel 
emeklilik sisteminde toplanan fonların milli gelire oranı yaklaşık %4 seviyesindedir. Bu oran OECD 
ülkelerinde %51 ve gelişimekte olan ülkelerde ise ortalama %17 seviyesindedir (Başaran, 2018). Türkiye'de 
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bireysel emeklilik sisteminin OECD ülke örneklerine göre istenen seviyede olmamasında sistemin göreli 
olarak birçok ülkeye göre yeni başlaması ve hanehalkı gelirinin düşük olmasından kaynaklandığı 
söylenebilir. Diğer taraftan Türkiye'de tasarruf oranları son yıllarda önemli bir düşüş göstermiştir.  Grafik 
1'de 2003-2017 döneminde Türkiye'de yurtiçi tasarruf oranları gösterilmiştir. 

Grafik 1. Toplam Yurtiçi Tasarruf Oranları (GSYH'deki Payı) 
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Kaynak : T.C. Kalkınma Bakanlığı, www.kalkinma.gov.tr, (29.11.2016), *Tahmin, **Program 

 

Türkiye'de 2003 yılında başlayan bireysel emeklilik sistemi hanehalklarının tasarruf yapmasını sağlayan ve 
böylece ülkemizde düşük olan tasarrufların artırılmasını amaçlayan bir sistemdir. Bu çalışmanın amacı, 
Türkiye'de Bireysel emeklilik sisteminin 2003-2017 dönemindeki performansını katılımcı sayısı, 
katılımcıların fon tutarı ve emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımı özelinde analiz etmektir. Çalışmada 
bireysel emeklilik sistemi üç dönem halinde analiz edilecektir. İlk dönem sistemin başladığı 2003 yılından 
devlet katkısı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2013 tarihine kadar olan dönemdir. İkinci dönem ise devlet 
katkısı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2013 tarihinden otomatik katılım uygulamasının başladığı 1 Ocak 
2017 tarihine kadar olan dönemdir. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde üçüncü dönem ise otomatik katlım 
uygulamasının başladığı 1 Ocak 2017 tarihinden günümüze kadar olan dönemdir. 

1.Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Birinci Dönem (2003-2013) 

Bireysel emeklilik sisteminde ilk dönem sistemin başladığı 2003 yılından devlet katkısı uygulamasının 
başladığı 1 Ocak 2013 tarihine kadar olan dönemdir.  

1.1.Katılımcı Sayısına İlişkin Göstergeler  

Bireysel emeklilik sisteminin başladığı 2003 yılı sonunda 15.245 kişi sisteme dahil olurken ,2005 yılı sonu 
itibarıyla bir önceki yıla göre %100'ün üzerinde artan katılımcı sayısındaki artış oranı 2012 yılına kadar 
genel olarak  azalan bir seyir  izlemiştir.  Küresel Krizin  etkilerinin derinleştiği 2009 yılında katılımcı sayısı 
bir önceki yıla göre %14,5 oranında artarak 1.998.322'ye ulaşmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla ise sisteme 
dahil olan katılımcı sayısı 3.119.033'e yükselmiştir.Grafik 1’de Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminde 
katılımcı sayıları yıllar itibarıyla gösterilmektedir. 

Grafik 1. Katılımcı Sayısı 
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Kaynak: EGM,www.egm.org.tr (14.01.2018). 
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1.2.Katılımcıların Fon Tutarına İlişkin Göstergeler 

 

Bireysel emeklilik sisteminin ülkemizdeki gelişimi ile ilgili bir diğer temel gösterge ulaşılan fon 
büyüklüğüdür. Bireysel emeklilik sisteminde 2003 yılı sonu itibarıyla 6 milyon TL olan katılımcıların fon 
tutarı, 2014 yılı sonu itibarıyla 288 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2005 yılı sonunda 1 milyar TL'ye yükselen 
katılımcıların fon tutarı 2006 yılı sonunda 2,8 milyar TL'ye, 2007 yılı sonunda 4,5 milyar TL'ye yükselmiştir.  
Küresel krizin etkilerinin derinleştiği 2009 yılı sonunda 9 milyar TL olan katılımcıların fon tutarı 2010 yılı 
sonunda 12 milyar TL'ye 2011 yılında 14,3 milyar TL'ye ve 2012 yılında ise 20,3 milyar TL'ye kadar 
yükselmiştir. Grafik 2’de bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların fon tutarı yıllar itibarıyla 
gösterilmektedir.                                         

Grafik 2. Katılımcıların Fon Tutarı (Milyon TL) 

6 288 1.078
2.814

4.554
6.372

9.000

12.011
14.329

20.326

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

    
  Kaynak: EGM,  www.egm.org.tr (14.01.2018). 

1.3. Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımına İlişkin Göstergeler 
 

Emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımları incelendiğinde, kamu borçlanma senetlerinin yıllar itibarıyla 
en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. 2012 yılı sonu itibarıyla, kamu borçlanma senetleri toplam 
varlıkların %58,07’sini oluştururken, hisse senetlerinin oranı %15,97’dir. Emeklilik yatırım fonu varlıkları 
içerisinde hisse senedi varlıklarının en fazla olduğu yıl %15,97 ile 2012 yılı iken, en az olduğu yıl ise %7,68 
ile 2008 yılıdır. Emeklilik yatırım fonu varlıkları içerisinde kamu borçlanma senetlerinin en fazla olduğu 
yıl %80,41 ile 2005 yılı, en az olduğu yıl ise %57,78 ile 2010 yılıdır.  Yıllar itibariyle kamu borçlanma 
senetlerine olan talebin yüksek olması, sistemde biriken fonların büyük bir kısmının kamu kesimine 
aktarıldığını göstermektedir. Bu durum, kamunun borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi ve imkânlarının 
artırılması açısından olumludur. Ancak, sermaye piyasalarının derinleşip gelişebilmesi için sistemden 
piyasalara yönelecek fon miktarının artmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Grafik 3’te 
emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımı yıllar itibariyle gösterilmektedir. 
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Grafik 3. Emeklilik Yatırım Fonlarında Portföy Dağılımı (%) 
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Kaynak: EGM, Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları (2003-2012). 

2.Bireysel Emeklilik Sistemi'nde İkinci Dönem (2013-2016) 

İkinci dönem ise devlet katkısı uygulamasının başladığı 1 Ocak 2013 tarihinden otomatik katılım 
uygulamasının başladığı 1 Ocak 2017 tarihine kadar olan dönemdir. 

2.1. Katılımcı Sayısına İlişkin Göstergeler  

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı uygulamasının başlamasıyla birlikte 2012 yılı sonunda 3,2 
milyon olan katılımcı sayısı  2013 yılı sonunda 4,1 milyon kişiye, 2014 yılı sonunda 5 milyon kişiye 2015 yılı 
sonunda 6 milyon kişiye ve 2016 yılı sonunda ise 6,6 milyon kişiye ulaşmıştır. Grafik 4’de 2013-2016 
döneminde Türkiye’de bireysel emeklilik sisteminde katılımcı sayıları gösterilmektedir. 

Grafik 4. Katılımcı Sayısı 
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Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı,  2018 Yılı Programı, s. 49. 

1.2. Katılımcıların Fon Tutarına İlişkin Göstergeler 

Bireysel emeklilik sisteminin ülkemizdeki gelişimi ile ilgili bir diğer temel gösterge ulaşılan fon 
büyüklüğüdür. Bireysel emeklilik sisteminde 2013 yılı sonu itibarıyla 25,1 milyar TL olan katılımcıların fon 
tutarı, 2014 yılında bir önceki yıla göre %38,4'lük artışla 34,7 milyar TL'ye, 2015 yılında bir önceki yıla 
göre %23,5 'lik artışla 42,9 milyar TL'ye ve 2016 yılı sonunda bir önceki yıla göre %24,3'lük artışla 53,4 
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milyar TL'lik fon büyüklüğüne  ulaşmıştır. Grafik 5’te 2013-2016 döneminde katılımcıların fon tutarı 
gösterilmektedir.                                         

Grafik 5. Katılımcıların Fon Tutarı (Milyon TL) 
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Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı,  2018 Yılı Programı, s. 49. 

1.3.Devlet Katkısına İlişkin Göstergeler 

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı uygulaması 1 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. Bireysel 
emeklilik sisteminde 2013 yılı sonu itibarıyla 1,1 milyar TL, 2014 yılı sonu itibarıyla 3 milyar TL, 2015 yılı 
sonu itibarıyla 5 milyar TL ve 2016 yılı sonu itiarıyla 7,4 milyar TL devlet katkısı birikmiştir. Grafik 6’da 2013-
2016 döneminde devlet katkısına ilişkin göstergeye yer verilmiştir. 

Grafik 6. Devlet Katkısına İlişkin Göstergeler (Milyon TL) 
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Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı,  2018 Yılı Programı, s. 49. 

1.4. Emeklilik Yatırım Fonlarının Portföy Dağılımına İlişkin Göstergeler 

Emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımları incelendiğinde, kamu borçlanma senetlerinin yıllar itibarıyla 
en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. 2013 yılı sonu itibarıyla, kamu borçlanma senetleri toplam 
varlıkların %58,88'ini oluştururken, hisse senetlerinin oranı %14,04’dir. Emeklilik yatırım fonu varlıkları 
içerisinde hisse senedi varlıklarının en fazla olduğu yıl %19,68 ile 2015 yılı iken, en az olduğu yıl ise %12,01 
ile 2016 yılıdır. Emeklilik yatırım fonu varlıkları içerisinde kamu borçlanma senetlerinin en fazla olduğu 
yıl %58,88 ile 2013 yılı, en az olduğu yıl ise %54,14 ile 2016 yılıdır. Ayrıca fonların varlık dağılımında yabancı 
para cinsi varlıklar 2016 yılına kadar  artması dikkat çekmektedir. Grafik 7’de 2013-2016 döneminde 
emeklilik yatırım fonlarının portföy dağılımı yıllar itibariyle gösterilmektedir. 
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Grafik 7. Emeklilik Yatırım Fonlarında Portföy Dağılımı (%) 
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Kaynak: EGM, Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporları (2013-2016). 

3.Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Üçüncü Dönem (2017- ....  ) 

Katılımın gönüllülük esasına dayandığı Bireysel emeklilik sistemi, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayan otomatik 
katılım ile 45 yaşını doldurmamış çalışanların zorunlu olarak sisteme katıldığı yeni bir uygulamaya 
geçmiştir. Otomatik katılım uygulamasının çalışanlara, bireysel emeklilik şirketlerine ve ülkemizin düşük 
olan tasarruf düzeyinin artırılması yönünde olumlu etkileri olacağı tahmin edilmektedir (Akın, 2016: 7-10).  
Otomatik katılım uygulaması dünyada ilk defa Amerika tarafından uygulanmış ve emeklilik sistemine 
katılım oranı %37'lerden %86'lara çıkmıştır (Akgiray vd. 2016: 14). Ülkemizde de dünyadaki uygulama 
sonuçlarına benzer bir şekilde otomatik katılım ile hem sistemdeki katılımcı sayısı hemde katılımcıların fon 
tutarının hızlı bir şekilde artması beklenmektedir. 2017 yılı sonu itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde 
katılımcı sayısı 6,9 milyona ulaşmış olup aynı tarihte otomatik katılım ile Bireysel emeklilik sistemine 3,4 
milyon çalışan dahil olmuş böylece sistemde toplam katılımcı sayısı 10,3 milyona ulaşmıştır.Bireysel 
emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 2017 yılı sonu itibarıyla 67,8 milyar TL'ye ulaşmış olup 
aynı tarih itibarıyla otomatik katılım ile sisteme dahil olan çalışanların toplam fon tutarı ise 1,8 milyar TL'ye 
ulaşmış ve böylece sistemin toplam fon büyüklüğü 69,6 milyar TL'ye yükselmiştir.  2017 yılında otomatik 
katılımın devreye girmesi ile birlikte  bireysel emeklilik sistemine  8.7 milyon katılımcının dahil edilmesine 
rağmen 3.4 milyon katılımcının sistemde kaldığı düşünüldüğünde, yaklaşık %40’lık bir devam oranı olduğu 
görülmektedir. Bireysel emeklilik sistemine otomatik katılım ile dahil olan katılımcıların sistemde kalma 
oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri ise sistemde iki aylık cayma süresinin iyi anlatılamaması 
olarak görülmektedir (Kişmir, 2018). 

Sonuç 

Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi'nin bahsi geçen üç dönemde başarılı bir performans sergilediği ve  
2017 yılı sonu itibarıyla 10,3 milyona yaklaşan katılımcı sayısı ve yaklaşık 70 milyar TL'lik fon tutarına 
ulaşmayı başardığı görülmüştür. Bireysel emeklilik sisteminin gösterdiği performans ile bireylere tasarruf 
alışkanlığı kazandırılması ve ülkemizde tasarrufların artırılması yönüyle de büyük bir aşama katettiği 
görülmektedir. 2017 yılında başlayan otomatik katılım ve getirilen teşvikler ise bireysel emeklilik 
sisteminin gerek katılımcı sayısı ve fon tutarı gerekse düşük olan tasarruf oranlarının daha da artırılması 
mümkün olabilecektir. Bireysel emeklilik sisteminin 2003-2017 dönemindeki performansını daha da 
artırmak için şu hususlar önem arz etmektedir. İlk olarak Bireysel emeklilik sistemin 2003-2017 döneminde 
tasarrufların artırılması ve ekonomiye kaynak yaratılması yönünde başarılı bir performans göstermesine 
karşılık bireylere daha gerçekçi bir emeklilik geliri sağlaması amacıyla dördüncü bir dönem olarak çalışma 
hayatına yeni başlayacaklar için zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 
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İkinci olarak bireysel emeklilik sisteminde 2003-2017 döneminde emeklilik yatırım fonlarının net 
getirisinin %10 seviyesinde olduğu aynı dönemde ortalama enflasyonun %9 seviyesinde olduğu 
düşünüldüğünde bu getirinin yeterli olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda emeklilik yatırım fonlarının 
getirisinin artması sistemin daha çok tercih edilmesine sebep olabilir.  Üçüncü olarak, 2003-2017 
döneminde emeklilik yatırım fonmlarının portföy dağılımına bakıldığında kamu borçlanma senetlerine 
olan talebin yüksek olması, sistemde biriken fonların büyük bir kısmının kamu kesimine aktarıldığını, bu 
durumun kamunun borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi ve imkânlarının artırılması açısından olumlu 
olmasına karşılık sermaye piyasalarının derinleşip gelişebilmesi için sistemden piyasalara yönelecek fon 
miktarının artmasının oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Dördüncü olarak sistemin katılımcılara iyi 
anlatılması sistemin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Son olarak bireysel emeklilik 
sisteminin katılımcılara temel olarak ilinci bir emeklilik geliri sağlalayarak refah seviyelerinin yükseltilmesi 
amacından hareketle sisteme kısa vadeli girerek çıkılmasını engellemek adına daha büyük yaptırımların 
getirilmesi gerekmektedir. 
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Özet:  Dünya ekonomisi 2001 yılında yeni yükselen ekonomiler tanımlamasının (BRICS) ardından 2010 yılında HSBC 
tarafından ortaya atılan yeni bir tanımlama (CIVETS) ile karşı karşıya kalmıştır. CIVETS ekonomileri Kolombiya, 
Endonezya, Vietnam, Mısır, Türkiye ve Güney Afrika'nın baş harflerinin birleşiminden oluşmaktadır. Bu ekonomiler 
dinamik olarak gelişen ekonomilere sahiptirler ve 2008 Küresel Krizi'nin olumsuz etkilerinden kısa bir süre içinde 
kurtulmayı başarmışlardır. CIVETS ekonomilerinin her biri büyük, genç ve artan bir nüfusa sahip olmalarının yanı sıra 
son yıllarda yabancı yatırımcıların ilgisini çekecek yüksek iç pazar potansiyeline de sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, 
CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemindeki makroekonomik performansını karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. 
Bu amaçla çalışmada beş göstergeden (Büyüme oranı, Enflasyon oranı, İşsizlik oranı, Cari denge/GSYH, Bütçe 
dengesi/GSYH) yararlanılmıştır. Bu beş temel gösterge yardımıyla oluşturulan makroekonomik performans endeksi ile 
ülkeler karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda incelenen ülkeler içerisinde makroekonomik 
performansı en iyi olan ülke 98,8'lik endeks değeri ile Endonezya olurken, Endonezya'yı 98,5'lik endeks değeri ile 
Vietnam ve 97,5'lik endeks değeri ile Kolombiya takip etmektedir. Makroekonomik performansı en zayıf durumda 
olan ülke ise 93,6'lık endeks değeri ile Güney Afrika olmuştur. Türkiye 96,7'lik endeks değeri ile altı ülke arasında 
dördüncü sırada yer almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Makroekonomik Performans Endeksi, Türkiye, CIVETS Ekonomileri 

Comparative Analysis of the Macroeconomic Performances of CIVETS 
Economies During the Period of 2007-2016 

Abstract: A new abbreviation appeared within the world economy (CIVETS) proposed by HSBC in 2010, following the 
creation of the abbreviation for describing newly rising economies (BRICS). CIVETS stands for, Columbia, Indonesia, 
Vietnam, Egypt, Turkey and South Africa. They possess dynamically improving economies and managed to quickly 
recover from the detrimental effects of the 2008 Global Financial Crisis. Besides from having a young and increasing 
population, CIVETS economies possess a domestic market potential which drew the attention of foreign investors in 
recent years. The aim of this study is to comparatively analyze the macroeconomic performances of the CIVETS 
economies for the period of 2007-2016. Five indicators were used (growth rate, inflation rate, unemployment rate, 
current account balance/GDP, budget balance/GDP) for this purpose. The countries were comparatively analyzed 
using macroeconomic performance index created with the aid of these five indicators. Among the countries analyzed 
in this study, Indonesia had the best macroeconomic performance with an index value of 98.8 which was followed by 
Vietnam with 98.5 and then Columbia with 97.5. Country with the poorest macroeconomic performance was South 
Africa with an index value of 93,6. Turkey ranked four out of the six countries with an index value of 96,7. 

Keywords: Macroeconomic Performance Index, Turkey, CIVETS Economics 

Giriş 

Küresel ekonomi 2010 yılında HSBC tarafından ortaya atılan CIVETS ülkeleri sınıflandırması ile karşı 
karşıya kalmıştır (Geoghegan, 2010). CIVETS kısaltması, Kolombiya'nın C'si (Columbia), Endonezya'nın İ'si 
(Indonesia), Vietnam'ın V'si, Mısır'ın E'si (Egypt), Türkiye'nin T'si ve Güney Afrika'nın S'si (South Africa) ile 
oluşturulmuştur. Bu gelişmekte olan piyasalar, demografik özellikleri (genç ve büyüyen bir nüfus), 
ekonomik koşulları (dinamik ve büyüyen) ve politik avantajları (göreceli istikrar) nedeniyle ulus ötesi 
işletmeler için cazip ülkeler olarak kabul edilmiştir (Gueraa-Baron and Mendez, 2015: 7). CIVETS 
ekonomileri, dinamik olarak gelişmekte olan, ılımlı borç seviyesine sahip ülkeler olarak son mali ve 
ekonomik krizi kısa sürede başarıyla aşmayı başarmışlardır (Mitręga-Niestrój and Puszer, 2015:1). Dünya 
Bankası 2017 yılı verilerine göre, CIVETS ekonomileri içerisinde Endonezya, Vietnam ve Mısır orta gelirli 
ülkeler iken, geri kalan ekonomiler üst-orta gelir düzeyinde yer almaktadır (Worldbank, 2018). 
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Endonezya 2017 yılı itibarıyla 1 tilyon USD'lik GSYH'si ile CIVETS grubunun en büyük ekonomisi olurken, 
Endonezya'yı 849 milyar USD'lik GSYH'si ile Türkiye, 349 milyar USD'lik GSYH'si ile Güney Afrika, 309 
milyar USD'lik GSYH'si ile Kolombiya, 235 milyar USD'lik GSYH'si ile Mısır ve 223 milyar USD'lik GSYH'si ile 
Vietnam takip etmektedir (Worldbank, 2018). CIVETS ülkeleri Asya, Afrika, Güney Amerika ve Avrupa 
kıtalarında yer almaktadır. Türkiye, CIVETS grubunda Avrupa'da yer alan tek ülkedir (Şafak, 2010). CIVETS 
ülkeleri BRICs ülkeleri ile karşılaştırıldığında, çok daha küçüktür. CIVETS ülkeleri dünya nüfusunun 
yaklaşık %8,5'ini oluşturan yaklaşık 640 milyonluk bir nüfustan oluşmaktadır. Grubun en kalabalık ülkesi 
262,5 milyonluk nüfusu ile Endonezya'dır.  Endonezya'yı 95 milyonluk nüfusu ile Vietnam, 94,5 milyonluk 
nüfusu ile Mısır, 80,7 milyonluk nüfusu ile Türkiye, 55,4 milyonluk nüfusu ile Güney Afrika ve 48,9 
milyonluk nüfusu ile Kolombiya takip etmektedir (Countrymeters, 2018). Şekil 1'de CIVETS ülkelerinin 
dünya haritası üzerindeki konumları gösterilmektedir.  

Şekil 1: CIVETS Ekonomileri 

   
Kaynak : University of Pittsburgh, https://pitt.libguides.com/c.php?g=12454&p=66105 (01.01.2018). 

Bu çalışmanın amacı, CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemindeki makroekonomik performansını 
karşılaştırmalı olarak analiz etmektir. Bu amaçla çalışmada beş göstergeden (Büyüme oranı, Enflasyon 
oranı, İşsizlik oranı, Cari denge/GSYH, Bütçe dengesi/GSYH) yararlanılmıştır. Bu beş temel gösterge 
yardımıyla oluşturulan makroekonomik performans endeksi ile ülkeler karşılaştırmalı olarak analiz 
edilmiştir. 

1.CIVETS Ekonomilerinin Makroekonomik Performansı 

1.1.Büyüme Performansı 

2007-2016 döneminde CIVETS ekonomilerinde ortalama büyüme hızı %4,6'dır. Dönem ortalamasının 
üstünde performans gösteren ülkeler %6 ile Vietnam, %5,7 ile Endonezya ve %4,8 ile Türkiye'dir. 
Ortalamanın altında büyüme performansı gösteren ülkeler %4,2 ile Mısır, %4 ile Kolombiya ve %2,9 ile 
Güney Afrikadır. Büyüme performansı bakımından Küresel krizin etkilerinin arttığı 2009 yılında Türkiye 
ekonomisi %4,7 oranında daralırken Güney Afrika %1,5 oranında daralmıştır. Dİğe taraftan diğer CIVETS 
ülkelerinin krizin etkilerinin derinleştiği 2009 yılında büyümeye devam ettiği görülmektedir. Tablo 1'de 
CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemi büyüme oranı göstergesi verilmektedir. 

Tablo 1. Büyüme Oranı (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ort. 

Endonezya 6.3 7.4 4.7 6.3 6.1 6.0 5.5 5.0 4.8 5.0 5,7 

Güney Afrika 5.3 3.1 -1.5 3.0 3.2 2.2 2.4 1.7 1.2 0.2 2,9 

Kolombiya 6.9 3.5 1.6 3.9 6.5 4.0 4.8 4.3 3.0 1.9 4,0 

Mısır 7.0 7.1 4.6 5.1 1.7 2.2 3.3 2.9 4.3 4.2 4,2 

Türkiye  5.0 0.8 -4.7 8.4 11.1 4.7 8.4 5.1 6.0 3.1 4,8 

Vietnam 7.1 5.6 5.3 6.4 6.2 5.2 5.4 5.9 6.6 6.2 6,0 

Kaynak: IMF. 
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1.2.Enflasyon Performansı 

2007-2016 döneminde CIVETS ekonomilerinde ortalama enflasyon %7,4 olmuştur. Bahsi geçen dönemde 
en düşük enflasyon ortalamasına sahip olan ülke %4,2 ile Kolombiya olurken, en yüksek enflasyon 
ortalamasına sahip olan ülke %11,1 ile Mısır olmuştur.  Türkiye 2007-2016 döneminde %8,1'lik enflasyon 
oranı  ortalaması ile CIVETS ekonomileri içerisinde en yüksek enflasyon ortalamasına sahip üçüncü ülke 
olmuştur. CIVETS ekonomilerinde Endonezya, Güney Afrika ve Vietnam 2007 yılına göre 2016 yılında 
enflasyon oranını düşüren ülkeler olmuştur. Tablo 2'de CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemi 
enflasyon oranı göstergesi verilmektedir. 

Tablo 2. Enflasyon Oranı (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ort. 

 Endonezya 6.0 11.0 3.0 6.9 3.7 3.6 8.0 8.3 3.3 3.0 5,7 

Güney Afrika 8.8 10.0 6.3 3.4 6.1 5.6 5.3 5.3 5.2 6.7 6,3 

Kolombiya 5.6 7.6 2.0 3.1 3.7 2.4 1.9 3.6 6.7 5.7 4,2 

 Mısır 8.5 19.9 9.9 10.5 11.7 7.2 9.7 8.2 11.3 13.9 11,1 

 Türkiye  8.3 10.0 6.5 6.4 10.4 6.1 7.4 8.1 8.8 8.5 8,1 

 Vietnam 12.6 19.8 6.5 11.7 18.1 6.8 6.0 1.8 0.5 4.7 8,9 

Kaynak: IMF. 

1.3.İstihdam Performansı 

2007-2016 döneminde CIVETS ekonomilerinde ortalama işsizlik oranı %11,1 olmuştur. Bahsi geçen 
dönemde CIVETS ekonomileri içerisinde en düşük işsizlik oranı ortalamasına sahip olan ülke %3,5 ile 
Vietnam olurken, en yüksek işsizlik oranı ortalamasına sahip olan ülke %24,5 ile Güney Afrika olmuştur. 
Türkiye, CIVETS ekonomileri içerisinde bahsi geçen dönemde %10,1'lik işsizlik oranı ortalaması ile en 
yüksek işsizlik ortalamasına sahip üçüncü ülke olmuştur. CIVETS ekonomilerinde Endonezya, Kolombiya 
ve Vietnam 2007 yılına göre 2016 yılında işsizlik oranını düşüren ülkeler olmuştur.  Tablo 3'te CIVETS 
ekonomilerinin 2007-2016 dönemi işsizlik oranı göstergesi verilmektedir. 

Tablo 3. İşsizlik Oranı (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ort. 

 Endonezya 9.1 8.3 7.8 7.1 6.5 6.1 6.2 5.9 6.1 5.6 6,9 

Güney Afrika 23.0 22.5 23.7 24.8 24.8 24.8 24.7 25.1 25.3 26.7 24,5 

Kolombiya 11.1 11.2 12.0 11.7 10.8 10.3 9.6 9.1 8.9 9.2 10,4 

 Mısır 9.2 8.6 9.3 9.2 10.3 12.3 12.9 13.3 12.8 12.7 11,1 

 Türkiye  9.1 10.0 13.0 11.1 9.0 8.4 9.0 9.9 10.2 10.9 10,1 

 Vietnam 4.6 4.6 4.6 4.2 4.5 2.7 2.7 2.1 2.3 2.3 3,5 

Kaynak: IMF. 

1.4.İç Denge  Performansı 

CIVETS ekonomileri 2007-2016 döneminde ortalama olarak GSYH’lerinin %3,8’İ kadar bütçe açığı 
vermişlerdir. Bahsi geçen dönemde en yüksek bütçe açığı veren ülke %9,5 ile Mısır olurken, en düşük bütçe 
açığı veren ülke %1,5 ile Endonezya olmuştur. Türkiye 2007-2016 dönemi ortalamalarına göre %2,2'lik 
bütçe açığı ile CIVETS ekonomileri içerisinde en yüksek bütçe açığı veren dördüncü ülke olmuştur. Diğer 
taraftan CIVETS ekonomilerinde 2007 yılına göre 2016 yılında bütçe açığını azaltan ülke yoktur. Tablo 4'de 
CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemi bütçe dengesi/GSYH göstergesi verilmektedir. 

Tablo 4. Bütçe Dengesi (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ort. 

Endonezya -0.9 0.0 -1.6 -1.2 -0.7 -1.5 -2.2 -2.1 -2.4 -2.4 -1,5 

Güney Afrika 1.2 -0.6 -5.2 -4.9 -3.9 -4.3 -4.2 -4.1 -4.5 -3.9 -3,4 
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Kolombiya -0.8 -0.2 -2.7 -3.2 -1.9 0.0 -0.8 -1.7 -3.4 -3.0 -1,8 

Mısır -7.1 -7.4 -6.5 -7.8 -9.3 -9.8 -13.2 -11.7 -11.4 -10.8 -9,5 

Türkiye  -1.9 -2.6 -5.8 -3.4 -0.6 -1.8 -1.4 -1.4 -1.2 -2.3 -2,2 

Vietnam -2.0 -0.4 -6.0 -2.7 -1.1 -6.8 -7.4 -6.2 -6.2 -6.6 -4,5 

Kaynak: IMF. 

1.5.Dış Denge Performansı 

2007-2016 döneminde, CIVETS ekonomileri ortalama olarak GSYH’lerinin %2,9'u oranında cari işlemler 
açığı vermişlerdir. CIVETS ekonomileri içerisinde dönem ortalamasının altında cari işlemler açığı veren 
ülkeler %2,5 ile Mısır, %1,1 ile Vietnam ve %0,8 ile Endonezya'dır. Bir ülkenin cari açığının milli gelirine 
oranı %5 ve üzerinde bir orana ulaşması o ülke ekonomisi açısından önemli bir risk olarak görülmektedir. 
Bu durum üç ya da dört yılık bir periyotta, yavaş gelir büyümesi ve önemli bir reel döviz kuru aşınmasıyla 
neticelenecektir (Freund ve Warnock, 2005:9) Türkiye 2007-2016 dönemi ortalamalarına göre 
GSYH’sinin %5,1'i oranında cari işlemler açığı ile CIVETS ekonomileri içerisinde en yüksek cari işlemler açığı 
veren ülke olmuştur. Diğer taraftan 2016 yılı itibarıyla Vietnam CIVETS ekonomileri içerisinde cari işlemler 
fazlası veren tek ülke olmuştur. Tablo 5'te CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemi cari denge/GSYH 
göstergesi verilmektedir.                         

Tablo 5. Cari Denge (%) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ort. 

 Endonezya 1.4 0.0 1.8 0.7 0.1 -2.6 -3.1 -3.0 -2.0 -1.7 -0,8 

Güney Afrika -5.3 -5.5 -2.7 -1.5 -2.2 -5.1 -5.8 -5.3 -4.3 -3.2 -4,1 

Kolombiya -2.9 -2.6 -1.9 -3.0 -2.9 -3.0 -3.2 -5.1 -6.3 -4.3 -3,5 

 Mısır -0.0 -1.3 -3.7 -1.8 -2.4 -3.6 -2.2 -0.7 -3.6 -5.9 -2,5 

 Türkiye  -5.4 -5.1 -1.7 -5.7 -8.9 -5.4 -6.6 -4.6 -3.7 -3.7 -5,1 

 Vietnam -9.0 -10.9 -6.5 -3.7 0.1 5.9 4.5 4.8 -0.0 4.0 -1,1 

Kaynak: IMF. 

2. Makroekonomik Performans Endeksi 

Çalışmada büyüme, enflasyon, işsizlik, cari denge ve bütçe dengesinden oluşan makroekonomik 
performans endeksi oluşturulmuştur. Endekste büyüme, cari işlemler ve bütçe fazlası pozitif, daralma, 
enflasyon, işsizlik, cari işlemler ve bütçe açığı negatif olarak hesaplamaya dahil edilmiştir. Makroekonomik 
performans endeksi hesaplanırken büyüme %30, cari işlemler ve bütçe dengesi %15, enflasyon ve 
işsizlik %20 oranında ağırlık verilerek hesaplama yapılmıştır. Makroekonomik göstergelere verilen ağırlık 
ile ortaya çıkan değerlere 100 ilave edilerek makroekonomik performans endeksi elde edilmiştir. Endeksin 
100’ün üzerinde olması veya bir önceki yıla göre yükselmesi, ekonominin performansında olumlu bir 
gelişme olduğunu, 100’ün altında olması veya bir önceki yıla göre düşmesi ise, ekonominin 
performansında olumsuz bir gelişme olduğunu göstermektedir (Yükseler, 2017: 9-10).  

2007-2016 dönemi ortalamasına göre, Türkiye'nin makroekonomik performans endeksi 96,7'dir. CIVETS 
ekonomilerinin 2007-2016 dönemi makroekonomik performans endeksi ortalaması ise 97,6'dır. 
Makroekonomik performansı en iyi olan ülke 98,8 endeks değeri ile Endonezya olurken, Vietnam 98,5'lik 
ve Kolombiya 97,5'lik endeks değerleri ile Endonezya'dan sonra en iyi performans gösteren ülkeler 
olmuşlardır. Makroekonomik performansı en düşük olan ülke ise 93,6'lık endeks değeri ile Güney Afrika 
olmuştur. Grafik 1'de CIVETS ekonomilerinde 2007-2016 döneminde makroekonomik performans endeksi 
(MPE) ortalaması gösterilmektedir. 
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Grafik 1. CIVETS Ekonomilerinde MPE  (2007-16) 
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Kaynak: Yazar tarafından hesaplanmıştır.  

Sonuç 

CIVETS terimi 2010 yılında HSBC tarafından bir grup dinamik olarak gelişen yükselen ekonomileri bir arada 
toplayan bir kısaltmadır. CIVETS kısaltması, Kolombiya'nın C'si (Columbia), Endonezya'nın İ'si (Indonesia), 
Vietnam'ın V'si, Mısır'ın E'si (Egypt), Türkiye'nin T'si ve Güney Afrika'nın S'si (South Africa) ile 
oluşturulmuştur.  CIVETS ekonomileri 2008 Küresel Krizi'nin olumsuz etkilerinden kısa bir süre içinde 
kurtulmayı başarmışlardır. CIVETS ekonomilerinin bir araya getiren bazı ortak özellikleri ise şunlardır; 

▪ CIVETS ekonomilerinin hepsi görece genç bir nüfusa sahiptir. 

▪ CIVETS ekonomileri iyi gelişmiş ve sofistike finansal sistemlere sahiptir.  

▪ CIVETS ekonomileri herhangi bir sektöre aşırı bağımlı değildir. 

CIVETS ekonomilerinin 2007-2016 dönemi ortalamalarına göre makroekonomik göstergeleri genel olarak 

değerlendirildiğinde ise şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır; 

▪ CIVETS ekonomileri içerisinde özellikle Güney Afrika'nın  büyüme oranı %2,9 gibi diğer grup ülkelerine 

göre daha düşük bir seviyededir. 

▪ CIVETS ekonomileri içerisinde özellikle MIısır'da enflasyon oranı %11 gibi oldukça yüksek bir seviyeye 

ulaşmıştır. 

▪ CIVETS ekonomileri içinde özellikle Güney Afrika'da işsizlik oranı  %25 gibi oldukça çok yüksek bir 

seviyeye ulaşmıştır. 

▪ CIVETS ekonomileri içinde Türkiye'de cari işlemler açığının milli gelire oranı %5 gibi kritik kabul 

edilebilecek seviyenin üstüne çıkmıştır. 

▪ CIVETS ekonomileri içerisinde özellikle Mısır'da bütçe açığının milli gelire oranı  %9,5 gibi oldukça 

yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 

CIVETS ekonomilerinin makroekonomik performansını karşılaştırmalı olarak ortaya koymayı amaçlayan bu 
çalışmanın sonucunda incelenen ülkeler içerisinde makroekonomik performansı en iyi olan ülke 98,8'lik 
endeks değeri ile Endonezya olmuştur. Endonezya'yı 98,5'lik endeks değeri ile Vietnam ve 97,5'lik endeks 
değeri ile Kolombiya takip etmektedir. Makroekonomik performansı en zayıf durumda olan ülke ise 
93,6'lık endeks değeri ile Güney Afrika olmuştur. Türkiye 96,7'lik endeks değeri ile altı ülke arasında 
dördüncü sırada yer almıştır.  
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Özet: Küresel ekonomi içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik sorunlarından birisi 
tasarrufların düşük olmasıdır. Ülkemizde de tasarrufların düşük olması, ekonomimizin yabancı tasarruflara muhtaç 
hale gelmesine ve ekonomimizin dışa bağımlı olarak daha da kırılgan bir  yapıya bürünmesine yol açmaktadır. Bu 
bağlamda düşük tasarruf oranlarının artırılması amacıyla bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin artırılması büyük 
önem arz etmektedir. Finansal eğitim almayan/finansal okuryazar olmayan bireyler her geçen gün karmaşıklaşan 
finansal piyasalarda mevcut tasarruflarını kaybedebilmektedir. Yaşanan bu olumsuz deneyim bireylerin birikimlerini 
yastık altında tutmaları ve bu birikimlerin ekonomiye kazandırılamaması ile neticelenmektedir. Literatürde finansal 
okuryazarlık ve tasarruf ilişkisini ele alan çalışmaların çok sınırlı olduğu görülmektedir. Finansal okuryazar olan ve/veya 
olmayan bireylerin tasarruf konusundaki davranışlarının ortaya konulması ülkemiz için en önemli ekonomik 
sorunlardan birini oluşturan tasarrufların düşük olması sorununun çözümü noktasında bir temel oluşturabilecektir. Bu 
kapsamda Bilecik ilinde ikamet eden bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile tasarruf davranışı arasındaki ilişki 
anket tekniği uygulanarak araştırılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, bireylerin temel ve/veya ileri düzey finansal 
okuryazar olmaları (finansal okuryazarlık düzeyleri) ile tasarruf davranışları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını 
incelemiş ve daha yüksek finansal okuryazarlık seviyesinin tasarruf davranışını olumlu yönde etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Tasarruf, Bilecik 

Researching the Effects of Financial Literacy on Savings2 

Abstract: One of the leading economic problems within the global economy especially among developing countries 
is low savings. Low savins in our country results our economy being more dependent on foreign savings and thus 
relying more on foreign resources, rendering it more fragile in return. With this taken into account, it becomes highly 
important to increase the financial literacy of individuals to increase the saving rates. Individuals without financial 
education/financial literacy may end up losing their current savings as financial markets become more and more 
complex with each passing day. As a result of such a bad experience, individuals end up holding onto their savings 
and not bringing them into the economy. It can be seen that within the literature, there aren't enough studies on the 
relationship between financial literacy and savings. Putting forth the savings-related behaviors of individuals with 
and/or without financial literacy can be fundamental for the resolution of the low savings problem which is one of 
the most important economic problems in our country. For this purpose, a survey-based research was conducted on 
the relationship between financial literacy levels and savings-related behaviors of individuals residing in the Bilecik 
province. As a result of this study, the presence of a significant relationship between the financial literacy of 
individuals and their savings-related behaviors was analyzed and it was found that financial literacy levels have a 
positive impact on savings-related behaviors. 

Keywords: Financial Literacy, Savings, Bilecik 
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Finansal okuryazarlık kavramı, küresel ekonominin yaşamış olduğu 2008 finansal krizi ile daha sık gündeme 
gelmektedir. Yaşanan finansal krizlerin etkisiyle, finansal sistemin ve finansal sistemi oluşturan 
kavramların çeşitlenmesi ise, konuya olan önemin daha da artmasını sebep olmuştur.  Bir ülkedeki en 
küçük ekonomik birimi oluşturan bireylerin, bu gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değildir. Her ne 
kadar bireyleri yakından ilgilendiren finansal okuryazarlık konusu gündeme sıklıkla gelsede, finansal 
okuryazarlık kavramının tanımına ilişkin, görüş birliğine varılamadığı görülmektedir. Finansal okuryazarlığı 
kısaca tanımlamak gerekirse, finansal okuryazarlık bireylerin gerçekleştirmiş oldukları finansal tercihlerde 
akılcı davranarak, mevcut bütçelerini doğru şekilde yönetebilmeleridir (Altan ve Biçer, 2017:1502). 

Bireylerin oluşturduğu bir toplumun, finansal kavramları anlayabilme ve yorumlayabilme yeteneğinin 
gelişmesi ile bireysel tasarruflarında arttırılabileceği ön görülmektedir. Bu tasarruf bilincinin ortaya 
çıkartılması için finansal okuryazarlık üzerine çalışmalar başta akademik çevreler olmak üzere, TEB gibi 
özel finansal kurumların yanında, OECD vb. uluslararası kuruluşlar tarafından da gerçekleştirilmektedir. 
Özellikle bireysel tasarruf bilincinin, ülkenin yatırımlara kaynaklık edebilecek, finansal derinliğin 
oluşmasındaki rolü dikkate alındığında finansal okuryazarlık eğitimlerinin ne derece önemli olduğu da 
anlaşılacaktır. 

Bu çalışmanın amacı, finansal okuryazarlık ve tasarruf davranışı arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. 
Bu amaçla Bilecik ilinde ikamet eden bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri ile tasarruf davranışı 
arasındaki ilişki anket tekniği uygulanarak araştırılmıştır.  

1.Finansal Okuryazarlık Kavramı  

Akademik literatürde işlevsel hale getirildiği üzere, finansal okuryazarlık; finansal ürünler hakkındaki bilgiyi 
(hisse senedi ve tahvil nedir, sabit ya da değişken oranlı mortgage arasındaki fark nedir) finansal kavramlar 
ile ilgili bilgiyi (enflasyon, çeşitlendirme, kredi skorları), etkin finansal kararlar verebilmek için sahip olunan 
matematiksel beceriler ya da aritmetik bilgi ve finansal planlama gibi çeşitli anlamlar almıştır (Hastings vd., 
2013:5). Literatürde finansal okuryazarlık ile ilgili olarak yapılan bazı tanımlar şunlardır; 

Chen ve Volpe (1998)'ye göre finansal okuryazarlık, belirsizlik ortamında finansal karar vermede en etkili 
kavramlardandır.   

Mason ve Wilson (2000)'a göre finansal okuryazarlık, bireyin finansal kavramların farkında olarak, karar 
vermede gerekli bilgileri elde etme, anlama ve değerlendirmesidir. 

OECD (2005)'ye göre finansal okuryazarlık, finansal ürünler ve kavramlar hakkında finansal tüketicilerin 
bilgilendirilmesini veya finansal risk ve çeşitli alternatifler arasında tercih yapabilecek farkındalığa sahip 
olmasını temin ederek finansal refahını arttırma sürecidir. 

Bodie (2006)'ye göre finansal okuryazarlık, bütçeleme, tasarruf, yatırım, ödünç alma, ödünç verme, 
sigortalama, çeşitlendirme ve gelir-gider eşleştirmesi ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi sahibi olarak 
davranış geliştirme becerisi olarak değerlendirilmektedir. 

Mandell (2006)’e göre finansal okuryazarlık, bireyin yeni ve karmaşık finansal araçları değerlendirme ve 
uzun vadeli çıkarları doğrultusunda bilinçli kararlar alma becerisi olarak açıklanmaktadır. 

Lusardi (2008)'e göre finansal okuryazarlık, temel düzey finansal okuryazarlık ve ileri düzey finansal 
okuryazarlık olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Temel düzey finansal okuryazarlık, faiz oranları, enflasyon, 
risk kavramı ve riskin çeşitlendirilmesiyle ilgili bilgileri kapsamaktadır. İleri düzey finansal okuryazarlık, 
temel finansal kavramların ötesinde olan tahvil, hisse senedi, yatırım fonları ve bunların nasıl işlendiğine 
ilişkin bu tür bilgilerin algılanabilmesini kapsamaktadır. 

PACFL (2008)'e göre finansal okuryazarlık,  bireyin yaşamı boyunca finansal güvenliği için, finansal 
kaynaklarını etkin bir biçimde kullanabilmesi ve bunu sağlayabilecek bilgiyi elde edebilme yeteneğidir. 

Huston (2010)'a göre finansal okuryazarlık, bir bireyin finansal bilgiyi ne kadar anlayıp ne kadar iyi 
uygulayabildiğinin ölçüsüdür. 
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Remund (2010)'a göre finansal okuryazarlık, bir bireyin bütçeleme, tasarruf, borç alma ve yatırım gibi 
anahtar finansal kavramları anlama derecesinin ve bireysel finansal durumunu idare etme yeteneğini ve 
güvenini gösterdiği durumudur.  

Atkinson & Messy (2012)'ye göre finansal okuryazarlık, doğru finansal kararlar almak ve bireysel refaha 
ulaşabilmek için gerekli olan farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve davranışların bileşimidir. 

Hastings vd. (2013)'e göre finansal okuryazarlık, bireylerin yaşam boyu finansal kaynaklarını doğru ve etkin 
bir biçimde yönetebilme bilgi ve becerilerinin toplamıdır. 

Goel ve Khanna (2013)'ya göre finansal okuryazarlık, finansal açıdan bilgili ve yeterli tüketiciler yetiştirmek 
için bir amaç, finansal eğitim ise bu amaca ulaşmak için bir araçtır. 

TEB (2014)'e göre finansal okuryazarlık, bir tüketicinin paranın kullanımında ve yönetiminde bilgiyle 
değerlendirme yapmasını ve yatırımlara yön verecek finansal araçların seçiminde etkili kararlar 
verebilmesini sağlayan yeterlilik düzeyidir. 

FODER (2018)'e göre finansal okuryazarlık, bireyin geliriyle/bütçesizyle ilgili bilgi sahibi olmak ve onu etkin 
bir şekilde yönetebilmesidir.  

2.Tasarruflar ve Finansal Okuryazarlık İlişkisi 

Bir ülkenin yatırımlarını finanse edebilmesi, yurtdışı finansmana bağımlılığını azaltılması, sürdürülebilir 
iktisadi büyüme ve kalkınmasını sağlayabilmesi için yurtiçi tasarruflarını yeterli ve istikrarlı hale getirmeye 
yönelik politikalar ortaya koymasına bağlıdır (Sancak ve Demirci, 2012:160). Bir ekonomide yurtiçi tasarruf 
oranı o ekonominin genel dengesi içerisinde yer alan temel değişkenlerden biridir. Bir ülkedeki tasarruf 
eğilimi, o ülkede ne oranda yatırım yapılacağı, ne oranda dış kaynak kullanılacağı ve bunun neticesi olarak 
cari dengesinin ne yönde gelişeceği konularında belirleyici rol oynamaktadır (Özel ve Yalçın, 2013:2). 
Yurtiçi tasarrufların yetersiz kalması üretim faktörlerini karşılamak için sermaye eksikliğine ve yatırım, 
üretim ve istihdam düzeylerinin azalmasına yol açmaktadır. Bu durum üretimin finansmanının 
sağlanabilmesi için ülkenin yurtdışı tasarruflara olan bağımlılığını ve dolayısıyla ekonominin kırılganlığını 
artırmaktadır (TCMB, 2015:5). Bu bağlamda düşük tasarruf oranları Türkiye ekonomisinde de yüksek 
büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Tasarruflar ve yatırım arasındaki ilişki tasarrufun 
büyümeye aksettirilmesinde potansiyel bir kanal niteliği taşımaktadır (Worldbank ve Kalkınma Bakanlığı, 
2012). Diğer taraftan tasarrufların ülkenin refah seviyesine katkıda bulunması, tasarruf amaçlı ayrılan 
miktarın finansal sistem aracılığıyla yatırıma dönüştürülerek ekonomik faaliyetlere aktif olarak dâhil 
edilmesi ile sağlanabilmektedir. Yatırım olarak değerlendirilmeyip, yastık altında tutulan tasarrufların ülke 
ekonomisine katkısı sınırlı olacağı gibi, enflasyon karşısında değerinin düşme riski birey açısından da 
olumsuzluk yaratabilmektedir (TCMB, 2015:1). Bu aşamada tasarrufların artırılması noktasında finansal 
eğitimin (finansal okuryazarlığın) önemi ortaya çıkmaktadır. Finansal eğitim, finansal risklere ilişkin 
farkındalığın artırılması, finansal hizmetlere erişimin geliştirilmesi, finansal konularda bilgi birikiminin 
sağlanması ve elde edilen bilgi birikiminin bireylerin tüketim, yatırım ve tasarruf davranışlarında değişiklik 
yaratması ve bu değişikliklerin ekonomi ve topluma yansıması olarak tanımlanmaktadır. Bireylerin finansal 
kararlarında finansal okuryazarlığın (finansal eğitimin) öneminin anlaşılmaya başlaması ile birlikte 
literatürde finansal okuryazarlığı esas alan çalışmaların sayısı da hızla artmaya başlamıştır. Finansal 
okuryazarlık ile ilgili literatürde yapılan çalışmaların sayısındaki artışa karşın finansal okuryazarlık ve 
tasarruf ilişkisinin esas alan çalışmaların sayısı ise sınırlıdır. 

3.Literatür Özeti 

Sabri ve Macdonald (2010), çalışmalarında Malezya'daki üniversite öğrencileri arasındaki tasarruf davranışı ve finansal 
problemler ile finansal okuryazarlık arasındaki ilişki incelenmişlerdir. Çalışmada kamu ve devlet üniversitelerinde 
okuyan 2.519 öğrenciye anket uygulanmıştır. Çalışma ile, daha yüksek finansal okuryazarlık seviyesine sahip 
öğrencilerin tasarrufa daha fazla eğilimleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Van Rooij ve diğerleri (2011) çalışmalarında finansal okuryazarlığın borsa ile olan ilişkisini, temel düzey ve 
ileri düzey finans sorularının yer aldığı anket yöntemi ile ölçmeyi amaçlamışlardır. Ankete 834'ü erkek, 
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674'ü kadın olmak üzere toplam 1.508 kişi katılmıştır. Katılımcılardan beş adet temel düzey finansal 
okuryazarlık sorusuna doğru cevap verenlerin oranı sadece %40,2'dir. İleri düzey finansal okuryazarlık 
sorularının tamamını doğru cevaplayanlar ise tüm katılımcıların sadece %5'idir. Beş adet temel düzey 
finansal okuryazarlık sorusu içinde basit faiz sorusu %90,8'lik doğru cevap yüzdesi ile katılımcılar 
tarafından en çok doğru cevaplanan soru olurken, en çok yanlış cevaplanan soru %24,3 ile para yanılgısı 
ile ilgili sorudur. Onbir adet ileri düzey finansal okuryazarlık sorusu içinde "Hangi varlık zaman içinde en 
yüksek dalgalanmayı yaşar sorusuna" tüm katılımcıların %68,5'i doğru cevap verirken, "faiz oranlarının 
düştüğünü kabul edersek tahvil fiyatlarının ne olacağını beklersiniz" sorusu %37,1'lik yanlış cevap yüzdesi 
ile en fazla yanlış cevap verilen soru olmuştur.  Çalışmanın sonucunda daha düşük finansal okuryazar olan 
bireylerin borsaya yatırım yapma olasılığının daha düşük olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Goel ve Khanna (2013), çalışmalarında finansal okuryazarlığın tüketicilerin tasarruf eğilimini artırdığı ve 
tasarruf etme disiplinini geliştirdiği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, finansal okuryazarlık düzeyi yüksek 
olan bireyler risk yönetimini daha iyi yapabilmekte daha doğru finansal kararlar alarak, ekonomik 
kalkınmaya olumlu anlamda katkıda bulunmaktadırlar. 

Beckman (2013), Romanya’da finansal okuryazarlığın  hanehalkı tasarrufları ile arasında nasıl bir ilişki 
olduğunu anket yöntemi ile analiz etmiştir. Ankete katılanların % 5'inden daha azı, faiz, enflasyon ve risk 
çeşitlendirmesi hakkındaki üç “temel” finansal okuryazarlık sorularını doğru bir şekilde cevaplayabilmiştir. 
Katılımcıların %20'si hem bileşik faiz hem de enflasyon sorularını doğru cevaplayabilmektedir. Çalışmanın 
diğer bir sonucu daha yaşlı ve daha az eğitimli bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri daha düşüktür. 
Finansal okuryazarlığın, tasarruf ve yatırım ile pozitif ve anlamlı bir şekilde ilişkili olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. 

Mahdzan ve Tabiani (2013), Malaya Üniversitesi işletme yüksek lisans programından 192 öğrenciye anket 
yöntemi kullanarak finansal okuryazarlığın kişisel tasarruflar üzerindeki etkisini analiz etmişlerdir. 
Çalışmanın sonucunda finansal okuryazarlık düzeyinin bireysel tasarruf üzerinde önemli ve olumlu bir etki 
yarattığını belirtmiştir. 

Hidajat (2015), Endonezya'da 25 ile 50 yaşları arasında bir balıkçı grubundan oluşan 258 kişiye anket 
yöntemi kullanarak finansal okuryazarlık ile hanehalkı tasarruf arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma ile 
finansal okuryazarlığın tasarrufların önemli bir bileşeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Jamal ve diğerleri (2015), çalışmalarında finansal okuryazarlık ve tasarruf arasındaki ilişkiyi 281'i erkek, 
843'ü kadın olmak üzere 1124 kişiye anket uygulayarak incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda finansal 
okuryazarlığın bireylerin tasarruf davranışının belirleyicisi olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Şahin ve Barış (2017), Tokat ilinde 427 kamu çalışanına anket yöntemi uygulayarak finansal okuryazarlık 
düzeyleri ile tasarruf arasında bir ilişki olup olmadığını  ölçmeye çalışmışlardır. Temel hipoteze ait lojistik 
regresyon analizinin sonuçlarına göre, Tokat ilindeki kamu çalışanlarının yaş ve hanehalkı aylık geliri gibi 
demografik özellikleri, finansal gelişmeleri takip etme durumları ve temel ve/veya ileri düzey finansal 
okuryazar olmaları tasarruf davranışları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif etkilere sahiptir.  

Güler ve Tunahan (2017), Sakarya ilinde  hanehalkının finansal okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi ve 
demografik özelliklerin finansal okuryazarlık düzeyine etkisinin incelenmesi amacıyla anket yöntemi 
kullanmışlardır. Yapılan analizler sonucunda hanehalkının yarısından fazlasının düşük düzeyde finansal 
okuryazar olduğu, finansal okuryazarlık düzeyi ile demografik özellikler ve tasarruf davranışı arasında 
anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra finansal okuryazarlık düzeyi ile borçlanma davranışı 
arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. Çalışmada hanehalkının çoğunluğunun finansal okuryazarlığı 
düşüktür ve tasarruf davranışı üzerinde finansal okuryazarlık etkilidir. 

4. Finansal Okuryazarlığın Tasarruflar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma 

4.1.Araştırmanın Amacı ve Konusu  

Düşük tasarruf oranları ülkemizde yatırımların yabancı kaynaklardan finanse edilmesi sonucunu 
doğurmakta, yatırımların dış kaynaklardan finanse edilmesi ise cari işlemler açığının artmasına yol açmakta 
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ve büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Özetle ülkemizde düşük tasarruf oranları, 
yatırımların artmaması, cari açığın yükselmesi ve büyümenin sürdürülemezliği gibi önemli ekonomik 
sorunlara yol açmaktadır. Ülkemiz açısından en önemli ekonomik sorunlardan birini oluşturan düşük 
tasarruf oranlarına neden olan faktörleri belirlemek bahsedilen ekonomik sorunlarında bir anlamda 
çözülmesine katkıda bulunacaktır. Çalışma ile Bilecik ilinde yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık 
düzeyleri ile tasarruf davranışları arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. Finansal okuryazarlık ve tasarruf 
davranışı arasındaki ilişkinin ortaya konulması düşük tasarruf oranlarının artırılması amacıyla uygulanacak 
politikalar içinde bir temel oluşturacağı düşünülmektedir. 

4.2.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Küresel ekonomi içerinde düşük tasarruf oranları özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli başka 
ekonomik sorunları beraberinde getirmektedir. Paraları konvertible olmayan gelişmekte olan ülkeler 
düşük tasarruf oranlarına bağlı olarak artan dış finansman gereksinimleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. 
Düşük tasarruf seviyeleri bu ülkelerde ayrıca sürdürülebilir ekonomik büyümenin de önündeki en büyük 
engeli oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında öncelikle bireylerin finansal okuryazarlık düzeyleri 
ölçülecek sonrasında ise finansal okuryazarlık ile tasarruf davranışı arasındaki ilişki incelenecektir. Bu 
çalışmanın evrenini Bilecik ilinde yaşayan 18 yaş ve üzerindeki finansal tüketici birey oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmanın 
örneklemi söz konusu yöntem ile seçilen 411 bireyden oluşmaktadır. 

4.3.Araştırmanın Yöntemi  

Araştırmada, finansal okuryazarlık düzeyleri ile ilgili olarak Van Rooij vd. (2011) ve tasarruf davranışı ile 
ilgili olarak ING Bank & Sabancı Üniversitesi (2017)'nin çalışmalarında kullandıkları anket temel alınmıştır. 
Verilerin analizi SPSS 24.0 ile yapılmış ve sonuçlar %95 güven düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmada 
öncelikli olarak kişisel bilgilere göre frekans dağılımı ve bilgi sorularına verilen yanıtların doğru/yanlış 
oranlarına ilişkin tablolar verilmiştir. Analizler kapsamında bilgi testi için madde analizi yapılmıştır. Madde 
analizi testin bir gruba uygulandıktan sonra, istatistik teknikler yardımıyla test kapsamındaki maddelerin 
tek tek analiz edilmesidir. Madde analizi kusurlu maddelerin belirlenmesinde ve testin iyileştirme 
gerektiren kısımları hakkında bilgi edinilmesine yardımcı olur. Madde analizinde maddenin güçlük indeksi 
(p) maddenin ne kadar doğru cevaplandığını, madde ayırt indeksi (r) ise maddenin bilenle bilmeyeni ne 
kadar iyi ayırdığını göstermektedir. Analiz sonucunda p değerinin 0,60’dan küçük ve r değerinin 0,20’den 
küçük olan maddeler testten çıkarılmalıdır. Bununla birlikte güvenirlik düzeyinin belirlenmesi 
amacıyla Cronbach’s Alfa ve KR-20 katsayıları hesaplanmıştır. Çalışmada finansal okuryazarlık düzeyleri 
düşük, orta ve yüksek olarak gruplandırılmıştır. Bu işlem sonucunda bilgi düzeyi ile incelenen değişkenler 
arasında ilişki görülme durumu ki kare testi ile analiz edilmiştir. 

4.4.Araştırmanın Bulguları  

4.4.1.Ankete Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri 

Sosyo-demografik özellikler bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerini etkileyen önemli faktörlerdir. 
Literatürde finansal okuryazarlık ve tasarruf arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalar sınırlı olsa da 
finansal okuryazarlık düzeleri arttıkça tasarrufların arttığın yönünde sonuçlar ortaya konulmaktadır. 
Araştırmaya katılan bireylerin %53,8'i erkek, %46,2'si kadındır. Katılımcıların %55,1'i evli, %43,7'si bekar 
ve %1,2'si dul/boşanmıştır. Ankete katılan bireylerin %80,1'i, 18-44 yaş arası aralığındaki genç ve orta yaş 
grubundan oluşmaktadır. Katılımcıların %60'ı yükseköğretim kurumundan mezun kişilerden oluşmaktadır. 
Ankete katılanların %41,7'si kamu çalışanı, %22,2'si özel sektör çalışanı, %21,2'si öğrenci, %8,4'ü 
emekli, %4,9'u serbest meslek ve %1,5'i ev hanımıdır. Katılımcıların %62'sinin geliri 1.400-3.000 TL 
aralığındadır. Ankete katılan bireylerin %64,7'si kendi evinde oturmakta iken, % 33,5'i kirada oturmaktadır. 
Katılımcıların %40,1'i Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'ne dahil iken %59'9'u BES dahil olmamıştır. 
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Tablo 1. Demografik Özellikler 

Demografik Özellikler (n=411) Katılımcı Sayısı (n) 
Yüzde  

(%) 

Cinsiyet 
Erkek 221 53,8 

Kadın 190 46,2 

Medeni durum 

Evli 226 55,1 

Bekar 179 43,7 

Dul/Boşanmış 5 1,2 

Çocuk Sahibi Olma durumu 

Yok 183 47,2 

1 çocuğu var 65 16,8 

2 çocuğu var 105 27,1 

3 ve daha fazla 35 9,0 

Yaş 

18-24 yaş 104 25,7 

25-34 yaş 108 26,7 

35-44 yaş 114 28,1 

45-54 yaş 49 12,1 

55 yaş ve üstü 30 7,4 

Eğitim Durumu 

İlkokul/ortaokul 46 11,3 

Lise ve dengi 84 20,7 

Yüksekokul/Üniversite 239 58,9 

Yüksek lisans/doktora 37 9,1 

Meslek 

Kamu çalışanı 169 41,7 

Özel sektör çalışanı 90 22,2 

Serbest meslek 20 4,9 

Emekli 34 8,4 

Öğrenci 86 21,2 

Ev hanımı 6 1,5 

Toplam Çalışma Süresi 

0-5 yıl 140 36,5 

6-10 yıl 69 18,0 

11-20 yıl 103 26,8 

21 yıl ve üstü 72 18,8 

Aylık Gelir 

1.400 TL'den az 88 21,8 

1.400 TL  - 2.000 TL arası 75 18,6 

2.001 TL  - 3.000 TL arası 87 21,6 

3.001 TL  - 4.000 TL arası 86 21,3 

4.001  TL ve üstü 67 16,6 

Konut Durumu 

Kendi evimiz 255 64,7 

Kira 132 33,5 

Lojman/Kira vermiyoruz 7 1,8 

BES katılım durumu 
Evet 158 40,1 

Hayır 236 59,9 

4.4.2.Finansal Okuryazarlık Düzeyine İlişkin Bulgular 

Ankete katılan bireylere literatürden 5'i temel düzey 11'i ileri düzey olmak üzere toplam 16 adet finansal 
okuryazarlık sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların temel düzey finansal okuryazarlık soruları içinde %74'ile 
en çok doğru cevap verdiği soru basit faiz ile ilgili soru olmuştur. Katılımcıların en çok yanlış cevap verdiği 
soru ise para yanılgısı ile ilgili beşinci sorudur. Katılımcıların %43'1'i bu soruya yanlış cevap vermiştir. 

Tablo 2. Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Sorularına Verilen Cevaplar 

 Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Soruları 
Yanlış Doğru 

n % n % 
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Katılımcıların ileri düzey finansal okuryazarlık sorularına verdikleri cevaplar içerisinde en fazla doğru cevap 
verilen soru %55,2 ile hisse senedi sorusu olmuştur. Ankete katılanların en çok yanlış cevapladığı soru ise % 
85,2 ile tahvil ile ilgili soru olmuştur. İleri düzey finansal okuryazarlık soruları ile ilgili dikkat çeken diğer bir 
husus ise katılımcıların ileri düzey finansal okuryazarlık sorularına verdikleri doğru cevapların oranının çok 
düşük olmasıdır. 

Tablo 3. İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Sorularına Verilen Cevaplar 

 

Ölçeğin güvenirlik değerleri incelendiğinde her iki değerin de 0,700’den büyük olduğu görülmüştür. Buna 
göre ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksektir. 

Tablo 4. Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Soruları Güvenirlik Analizi 

Cronbach’s Alfa KR-20 

0,769 0,770 

 

Ölçeğin güvenirlik değerleri incelendiğinde her iki değerin de 0,700’den büyük olduğu görülmüştür. Buna 
göre ölçeğin güvenirlik düzeyi yüksektir. 

Tablo 5. İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Soruları Güvenirlik Analizi 

Cronbach’s Alfa KR-20 

0,843 0,834 

  

Madde analizi sonrasında temel düzey finansal okuryazarlık ölçeği 5 soru, ileri düzey finansal okuryazarlık 
ölçeği 10 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada verilen doğru yanıt için 1, yanlış yanıt için 0 puan atanmıştır. 

1. Vadeli mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu ve yıllık faiz oranının %2 olduğunu 
farz ediniz. Parayı hesabınızda tuttuğunuz takdirde, 5 yıl sonra hesabınızda ne 
kadar para olacağını düşünüyorsunuz? 

107 26,0 304 74,0 

2. Vadeli mevduat hesabınızda 100 TL olduğunu paranızı yıllık %20 faiz ile bankada 
tuttuğunuzu ve hesabınızdan hiç para ya da faiz ödemesi çekmediğinizi farz 
ediniz. 5 yıl sonra hesabınızda toplam kaç TL olacağını düşünüyorsunuz? 

165 40,1 246 59,9 

3. Vadeli mevduat hesabınıza uygulanan yıllık faizin %1 ve enflasyonun %2 
olduğunu farz ediniz. 1 yıl sonra, hesabınızdaki parayla ne kadar harcama 
yapabileceğinizi düşünüyorsunuz? 

176 42,8 235 57,2 

4. Bir arkadaşınıza 10.000 TL miras kalmıştır. Arkadaşınızın kardeşine ise 3 yıl sonra 
10.000 TL miras kaldığını farz edin. Miras nedeniyle hangisi daha zengindir? 

151 36,7 260 63,3 

5. Gelecek yıl gelirinizin ve her şeyin fiyatının iki kat artacağını farz edin. Gelecek yıl 
gelirinizle ne kadar harcama yapabileceğinizi düşünüyorsunuz? 

177 43,1 234 56,9 

6. Hangi ifade, menkul kıymetler piyasasının temel fonksiyonudur? 257 62,5 154 37,5 

7. Eğer biri hisse senedi piyasasından B şirketinin hisse senedini alırsa ne olur? 184 44,8 227 55,2 

8. Yatırım fonu ile ilgili hangi ifade doğrudur? 259 63,0 152 37,0 

9. Eğer biri B şirketinin tahvilini satın alırsa ne olur? 259 63,0 152 37,0 

10. Uzun dönemli düşünüldüğünde (Örneğin 10 veya 20 yıl), normal şartlar altında, 
hangi    varlık en yüksek getiriyi sağlar? 

311 75,7 100 24,3 

11. Normal şartlar altında, hangi varlık zaman içinde en yüksek dalgalanmayı 
sergiler? 

230 56,0 181 44,0 

12. Bir yatırımcı, parasını farklı varlıklar arasında dağıttığında, parasını kaybetme 
riski; 

207 50,4 204 49,6 

13. Eğer 10 yıllık bir tahvil satın alırsan, bunun anlamı 5 yıl sonra önemli miktarda 
kayba uğramadan satamazsın. 

350 85,2 61 14,8 

14. Normal şartlarda hisse senetleri tahvillerden daha risklidir. 256 62,3 155 37,7 

15. Bir şirketin hisse senedini satın aldığınızda genellikle bir hisse senedi yatırım fonu 
almaktan daha güvenli bir getiri elde edersiniz. 

282 68,6 129 31,4 

16. Eğer faiz oranları düşerse, tahvil fiyatlarına ne olur? 316 76,9 95 23,1 
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Buna göre temel düzey için alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan 5 iken ileri düzey için en düşük 
puan 0, en yüksek puan 10 olarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların temel düzey finansal okuryazarlık 

puanları ortalaması 3,111,73 iken ileri düzey finansal okuryazarlık puanları ortalaması 3,773,13’tür. 

Tablo 6. Finansal Okuryazarlık Testi Bilgi Puanları 

  N Minimum Maximum Ortalama ss 

Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Puanı 411 0 5 3,11 1,73 

İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Puanı 411 0 10 3,77 3,13 

 

Temel ve ileri düzey sorularda soruların %60'ından daha azına doğru cevap verenler "düşük", %60-%79 
arası doğru cevap verenler "orta" ve %80 ve üzerinde doğru cevap verenler ise "yüksek" seviyeye sahip 
kabul edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre temel düzey finansal okuryazarlık düzeyi düşük olan kişilerin 
oranı %33,6; orta olanların oranı %17,5 ve yüksek olanların oranı %48,9’dur. İleri düzey finansal 
okuryazarlık düzeyi düşük olan kişilerin oranı %68,9; orta olanların oranı %15,6 ve yüksek olanların 
oranı %15,6’dır. Ankete katılanların finansal okuryazarlık düzeyleri Grafik 1'de gösterilmektedir. 

Grafik 1. Finansal Okuryazarlık Düzeyleri 

 
 
 

Araştırmanın bağımlı değişkeni olan tasarruf yapma durumu ile ilgili olarak katılımcılara sorulan düzenli 
olarak tasarruf yapar mısınız sorusuna katılımcıların %59,1'i evet cevabını verirken %40,9’u hayır cevabını 
vermiştir. Düzenli olarak tasarruf yapan katılımcıların %40,4'ü geleceğe yatırım amacıyla tasarruf 
yapmakta iken,%28,1'i beklenmedik durumlara karşı güvence olması için %20'si çocukları için tasarruf 
yapmaktadır. Ankete katılarak düzenli tasarruf yaptıkları belirten bireylerin %69,1'i gelirlerin 10'u ve daha 
altında bir tasarruf yapmaktadırlar. Gelirlerinin %20'si ve üzerinde tasarruf yapan bireylerin oranı ise 
sadece %12,4'tür. Katılımcıların ekonomi açısından tasarruf kabul edilmese de %32,1'i yastık altı nakit ve 
altına, %20'si TL vadeli mevduata ve %18,7'si ise emeklilik fonları ile tasarruf etmektedir. Ankete katılan 
ancak tasarruf yapmadıkları belirten katılımcıların önemli bir kısmı %46,6 tasarrufa yetecek yeterli geliri 
olmadığı ve %25,72’lik kısmı ise borçlarından dolayı tasarruf yapamadıkları belirtmişlerdir. Diğer taraftan 
tasarruf yapmayan katılımcılara yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlıyor musunuz sorusuna 57,6'sı evet 
cevabını verirken %42,4'ü hayır cevabını vermiştir. 

Tablo 7. Katılımcıların Tasarruf Alışkanlıkları 

  n % 

Düzenli olarak tasarruf yapar 
mısınız? 

Evet 240 59,1 

Hayır 166 40,9 

Tasarruf yapmanızın nedeni 
nedir? 

Geleceğe yatırım 95 40,4 

Çocuklarım için 47 20,0 

Beklenmedik durumlara karşı güvence olması için 66 28,1 
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İleriki bir dönemde planladığım özel bir harcama için 17 7,2 

Maddi durumu düzeltmek için 10 4,3 

Gelirinizin ne kadarlık 
kısmını tasarruf edersiniz? 

%5'in altı 62 26,6 

%5-10 99 42,5 

%11-20 43 18,5 

%20'nin üstü 29 12,4 

Tasarruflarınızı hangi yatırım 
araçlarında 
değerlendirirsiniz? 

Yastık altı altın ve nakit 67 32,1 

Döviz vadeli hesap 11 5,3 

Vadesiz hesap 24 11,5 

Sistem içi altın 19 9,1 

Fonlar 3 1,4 

Hazine bonosu 2 1,0 

TL vadeli hesap 42 20,1 

Bireysel Emeklilik fonları 39 18,7 

Hisse senedi 2 1,0 

Tasarruf yapamamanızın 
nedeni nedir? 

Tasarruf edecek yeterli gelirim olmadığı için 89 46,6 

Borçlarımdan dolayı 49 25,7 

Özel harcamalarım çok 27 14,1 

Başka yatırımlarım var 17 8,9 

Tasarrufa ihtiyacım olmadığı için/Yeterli varlığa sahip olduğum için 8 4,2 

Tasarrufa ayıracağım parayı nasıl değerlendireceğimi bilmediğim 
için 

1 0,5 

Yakın gelecekte tasarruf 
yapmayı planlıyor musunuz? 

Evet 117 57,6 

Hayır 86 42,4 

4.4.3.Finansal Okuryazarlık Düzeyleri İle Demografik Faktörlerin İlişki Analizi 

4.4.3.1. Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Yaş İle İlişkisi 
 

Temel düzey finansal okuryazarlık düzeyi ile yaş arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmaktadır 
(p<0,05). 18-24 yaş grubundakilerin %50’sinin, 25-34 yaş grubundakilerin %48,1’inin ve 35-44 yaş 
grubundakilerin %57,9’unun temel düzey finansal okuryazarlık düzeyi yüksek iken 45-54 yaş 
grubundakilerin %44,9’unun ve 55 ve daha büyük yaştakilerin %60’ının düzeyi düşüktür. 

Tablo 8. Temel Düzey Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Yaş İle İlişkisi 
 

  

Temel Düzey Finansal Okuryazarlık 
Düzeyi İlişki Testi 

Düşük Orta Yüksek 

n % n % n % X2 P 

Yaş 

18-24 yaş 33 31,7 19 18,3 52 50,0 

17,515 0,025* 

25-34 yaş 33 30,6 23 21,3 52 48,1 

35-44 yaş 31 27,2 17 14,9 66 57,9 

45-54 yaş 22 44,9 8 16,3 19 38,8 

55 yaş ve üstü 18 60,0 4 13,3 8 26,7 

*p<0,05 

4.4.3.2. İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Cinsiyet İle İlişkisi 

İleri düzey finansal okuryazarlık düzeyi ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0,05). Erkeklerin %19’unun ileri düzey finansal okuryazarlık düzeyi yüksek iken 
kadınların %11,6’sının düzeyi yüksektir. 
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Tablo 9: İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Cinsiyet İle İlişkisi 

  

İleri Düzey Finansal Okuryazarlık 
Düzeyi İlişki Testi 

Düşük Orta Yüksek 

n % n % n % X2 P 

Cinsiyet 
Erkek 132 59,7 47 21,3 42 19,0 

19,360 0,000* 
Kadın 151 79,5 17 8,9 22 11,6 

*p<0,05 

Sonuç  

Küresel ekonomi içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin en önemli ekonomik sorunlarından birisi 
tasarrufların düşük olmasıdır. Düşük tasarruf oranları yatırımların artmaması, cari açığın yükselmesi ve 
büyümenin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokmaktadır. Türkiye ekonomisi birçok ekonomik sorun ile karşı 
karşıya kalmasına karşın bu ekonomik sorunlar içerisinde özellikle tasarrufların düşük olması en önemli 
ekonomik sorunlardan birisini oluşturmaktadır. Diğer taraftan finansal eğitim almayan/finansal okuryazar 
olmayan bireyler her geçen gün karmaşıklaşan finansal piyasalarda mevcut tasarruflarını kaybedilmekte 
yaşanan bu olumsuz deneyim bireylerin birikimlerini yastık altında tutmaları ve bu birikimlerin ekonomiye 
kazandırılamaması sonucunu doğurabilecektir. Böyle bir durumunda ise zaten tasarruf oranları düşük olan 
ülkemizde yatırımlar için kaynak sıkıntısının daha da artması anlamına gelecektir. Ülkemizde bireylerin 
tasarruf yapamamalarının birçok nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi yetersiz gelir seviyesi 
olarak görülse de bireylerin gelirlerini iyi yönetememesi finansal okuryazarlığın önemini ortaya 
koymaktadır. Finansal okuryazar olan ve olmayan bireylerin tasarruf konusundaki davranışlarının ortaya 
konulması ülkemiz için en önemli ekonomik sorunlardan birini oluşturan tasarrufların düşük olması 
sorununun çözümü noktasında bir temel oluşturabilecektir. Bu kapsamda Bilecik ilinde yaşayan bireylerin 
finansal okuryazarlık düzeyleri ile tasarruf davranışı arasındaki ilişki anket tekniği uygulanarak 
araştırılmıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre ankete katılan bireylerin %33,6'sı düşük temel düzeyde, %17,5'i orta temel 
düzeyde ve %48,9'u ise yüksek temel düzeyde finansal okuryazardır. Diğer taraftan ileri düzey finansal 
okuryazarlık sorularına verilen cevaplara göre ankete katılanların %68,9'u düşük ileri düzeyde, %15,6'sı 
orta ileri düzeyde ve %15,6'sı ise yüksek ileri düzeyde finansal okuryazardır. Bu sonuçlara göre ankete 
katılanların yaklaşık yarısı %48,9 temel düzeyde finansal okuryazar iken, ileri düzey finansal okuryazar 
olanların oranı ise daha azdır ve %15,6’dır. Finansal okuryazarlık ile demografik değişkenler arasındaki ilişki 
ki-kare analizi ile incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda cinsiyet ile ileri düzey finansal okuryazarlık 
arasında %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Buna göre erkeklerin %19'u 
kadınların ise %11,6'sının yüksek ileri düzey  finansal okuryazar olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışmada  bireylerin temel ve/veya ileri düzey finansal okuryazar olmaları ile tasarruf davranışları 
arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını incelemiş ve literatürde yapılan çalışmalar  (Mahdzan ve Tabiani, 
2013, Şahin ve Barış 2017) ile benzer olarak daha yüksek finansal okuryazarlık seviyesinin tasarruf 
davranışını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda bireylerin finansal okuryazarlık 
düzeylerinin artırılması ile hem günümüzün her geçen gün karmaşıklaşan finansal piyasalarında daha 
bilinçli olmaları sağlanabilecek hem de tasarrufların artırılmasında önemli bir araç olacaktır.  
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Özet: Gelişmiş ülkelerin aksine Türkiye'de sigortacılık sektörünün finans sektörü içindeki payı bankacılık sektörüne 
göre çok daha düşüktür. Sigortacılık sektörünün finans sektörü içindeki ağırlığının düşük olması ülkemizde sigortacılık 
sektörünün büyüme potansiyelini de göstermektedir. Bu çalışmanın amacı 2006-2016 döneminde Türk sigortacılık 
sektörünün yapısal analizini ortaya koymaktır. Türk sigortacılık sektörünün 2006-2016 dönemine ilişkin yapısal analizi 
şirket sayısı, istihdam kapasitesi, aktif toplamı, toplam teminat, toplam tazminat, direkt prim üretimi, sermayede 
yabancı payı, net dönem kârı ve teknik kârlılık oranı göstergeleri yardımıyla açıklanacaktır. Çalışmanın sonucunda, 
Küresel Krizin Türk sigortacılık sektörünün kriz öncesi büyüme ivmesini sona erdirmesine karşılık etkilerinin sınırlı 
kaldığı görülmektedir. Türk sigortacılık sektörünün verdiği toplam teminatların 2006 yılında GSYH'nin 12 katı iken 2016 
yılında 35 katına kadar yükseldiği görülmektedir. Türk sigortacılık sektöründe yabancı sermayenin payı 2006 
yılında %23 seviyesinde iken sektörün gelişme potansiyeli ve  sigortalılık oranının düşük olmasına bağlı olarak 2016 
yılında %71'e kadar yükselmiştir. Diğer taraftan 2006-2016 döneminde sektörün teknik kârlılık konusunda istikrarlı bir 
gidişat sürdüremediği 2012 ve 2015 yıllarını teknik zararla kapattığı görülmektedir. Türk sigortacılık sektöründe 2006 
yılında prim üretiminin %64’ünün ilk on şirket tarafından üretildiği ve 2016 yılında  prim üretiminde aşırı 
yoğunlaşmanın devam ettiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Prim Üretimi, Toplam Teminat, Türkiye 

Structural Analysis of the Turkish Insurance Sector : The Period of 2006-2016 

Abstract: Unlike developed countries, insurance sector in Turkey has a fairly lower share within the financial sector 
when compared to banking sector. The fact that insurance sector has a low impact within the financial sector shows 
the room for growth within insurance sector in our country. The aim of this study is to put forth the structural analysis 
of the Turkish insurance sector in the period of 2006-2016. The structural analysis of the Turkish insurance sector for 
the period of 2006-2016 will be done using the following indicators: company count, employment capacity, assests, 
total cover, total paid loss, direct premium production, foreign share of capital, net period profit and technical 
profitability rate. As a result of this study, it is shown that the Global Crisis ended the acceleration in growth of the 
Turkish insurance sector pre-crisis but that this effect remained limited. While the total security deposit provided by 
the Turkish insurance sector was 12 times the GDP in 2006, it is seen that by 2016 it is 35 times the GDP. In 2006, 
foreign capital share within the Turkish insurance sector was 23% whereas in 2016 it raised up to 71%. On the other 
hand, it is seen that the sector failed to provide a stable course when it came to technical profitability with the years 
2012 and 2015 ending with technical losses. In 2006, it is observed that within the Turkish insurance sector, 64% of 
the premium production came from top ten companies and that this high concentration of premium production still 
continued in 2016. 

Keywords: Premium Production, Total Cover, Turkey 

Giriş 

Türkiye'de sigortacılık sektörü ülkemizin genç ve dinamik nüfus potansiyeline karşılık dünya sigorta 
sektöründe oldukça gerilerde kalmıştır. Türkiye 2016 yılı itibarıyla Swiss Re'nin hazırladığı verilere göre 88 
ülke içerisinde toplam prim üretiminde 36., kişi başına düşen prim üretiminde 60. ve prim üretiminin milli 
gelire oranında ise 73. sırada yer almıştır. Toplumda sigorta algısının düşük olması ve aşırı fiyat rekabeti 
sektörünün istenen seviyenin uzağında kalmasının en temel nedenleri olarak görülmektedir. Diğer 
taraftan mevzuat alt yapısının güçlü olması, bilgi teknolojilerine yapılan yatırımlar ve  insan kaynaklarına 
yapılan yatırımlar sektörün güçlü yönlerini oluşturmaktadır (Tunçay, 2012:78) TSB'nin araştırmasına göre 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

614 
 

ülkemizde her iki işletmeden birinde yangın sigortası, her dört konuttan üçünde deprem sigortası, her üç 
araçtan ikisinde kasko ve her iki konuttan birinde dask bulunmamaktadır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerin 
aksine Türkiye'de sigortacılık sektörünün finans sektörü içindeki payı bankacılık sektörüne göre çok daha 
düşüktür.Türkiye 2016 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi olmasına karşılık Türk sigorta sektörü 
dünyada 36. sıradadır (TSB, 2017). Diğer taraftan, sigortacılık sektörünün finans sektörü içindeki ağırlığının 
düşük olması ülkemizde sigortacılık sektörünün geleceğe yönelik olarak büyüme potansiyelini de 
göstermektedir. Grafik 1'de Türk sigortacılık sektörünün 2006-2016 döneminde finans sektörü içerisindeki 
payı gösterilmektedir. 

Grafik 1. Türk Sigortacılık Sektörünün Finans Sektörü İçindeki Payı 
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

Bu çalışmanın amacı, 2006-2016 döneminde Türk sigortacılık sektörünün yapısal analizini ortaya 
koymaktır. Türk sigortacılık sektörünün 2006-2016 dönemine ilişkin yapısal analizi şirket sayısı, istihdam 
kapasitesi, varlık toplamı, toplam teminat, toplam tazminat, direkt prim üretimi, sermayede yabancı payı, 
net dönem kârı ve teknik kârlılık oranı göstergeleri yardımıyla açıklanacaktır. 

1.Türk Sigortacılık Sektörünün Yapısal Analizi   

1.1.Türk Sigortacılık Sektöründe Şirket Sayısı 

Türk sigortacılık sektöründe 2006 yılında 51 şirket faaliyetini sürdürmekte iken 2007 yılında 53, 2008 
yılında 54 ve 2009 yılında 57 sigorta şirketi faaliyetini sürdürmüştür. 2011 ve 2012 yıllarında 59 şirketin 
faaliyetini sürdürdüğü sigortacılık sektöründe 2016 yılında 61 sigorta şirketi faaliyetini sürdürmüştür. 
Grafik 2'de  2006-2016 döneminde Türk sigortacılık sektöründe faal şirket sayısı gösterilmektedir. 

Grafik 2. Türk Sigortacılık Sektöründe Faal Şirket Sayısı 

51 53 54 57 58 59 59 61 63 60 61

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

1.2.Türk Sigortacılık Sektörünün İstihdam Kapasitesi 

Türk sigortacılık sektöründe 2006 yılında 9.276 kişi istihdam edilmiş olup 2009 yılına kadar istihdam edilen 
kişi sayısı sürekli artmıştır. 2013 yılında 12.050 kişinin istidam edildiği sektörde 2016 yılında şirket çalışan 
sayısı 13.555'e kadar yükselmiştir.  Grafik 3'te  2006-2016 döneminde Türk sigortacılık sektörünün 
istihdam kapasitesi gösterilmektedir. 
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Grafik 3. Türk Sigortacılık Sektörünün İstihdam Kapasitesi 

9.276 9.430
10.670 10.915 10.650 11.078 11.691 12.050

12.775 12.889 13.555

0

5.000

10.000

15.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  
Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

1.3.Türk Sigortacılık Sektörünün Aktif Toplamı 

2006 yılı sonunda 18,6 milyar TL olan Türk sigortacılık sektörünün aktif toplamı, 2013 yılında bir önceki 
yıla göre %22 oranında artarak 64,3 milyar TL'ye ve 2016 yılında bir önceki yıla göre %24 oranında artrak 
122,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Grafik 4'de Türk sigortacılık sektörünün 2006-2016 döneminde aktif 
toplamı gösterilmektedir. 

Grafik 4. Türk Sigortacılık Sektörünün Aktif Toplamı (Milyar TL) 
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1.4.Türk Sigortacılık Sektöründe Toplam Teminat 

Sigorta şirketleri tarafından sigortalılara verilen teminat tutarı, 2006 yılında 9,5 trilyon TL'den, 2016 yılı 
itibarıyla 90 trilyon TL’ye yükselmiştir. Sigorta şirketleri tarafından 2016 yılı içinde toplam 72 milyon poliçe 
tanzim edilirken karşılığında sigorta ettirenlere 89,9 trilyon lira teminat verilmiştir. 90 trilyon sınırına 
dayanan tutar gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) 35 katına denk gelmektedir (Sigortacı Gazetesi, 
2017). Grafik 5'te Türk sigortacılık sektöründe 2006-2016 döneminde verilen toplam teminat miktarı 
gösterilmektedir. 

Grafik 5. Türk Sigortacılık Sektöründe Toplam Teminat (Trilyon TL) 
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1.5.Türk Sigortacılık Sektöründe Toplam Tazminat 

Sigortacılık sektöründe 2006 yılında üstlenilen tazminat 5,9 milyar TL iken 2010 yılında 9,2 milyar TL'ye, 
2013 yılında 12,9 milyar TL'ye  ve  2016 yılında bir önceki yıla göre %32 oranında artarak 23,4 milyar TL'ye 
yükselmiştir. Grafik 6'da Türk sigortacılık sektöründe2006-2016 döneminde toplam taminat miktarı 
gösterilmektedir. 

Grafik 6. Türk Sigortacılık Sektöründe Toplam Tazminat (Milyar TL) 
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

1.6.Türk Sigortacılık Sektöründe Direkt Prim Üretimi 

Sigortacılık sektöründe 2006 yılı itibarıyla 9,6 milyar TL olan  direkt prim üretimi 2016 yılına kadar sürekli 
artarak 2016 yılında 39,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. 2016 yılında hayat dışı branşı, toplam prim 
üretiminin %87'sini hayat/emeklilik branşı ise yaklaşık %35'ünü gerçekleştirmiştir. Türk sigortacılık 
sektöründe 2006 yılında prim üretiminin %64’ünün ilk on şirket tarafından üretildiği ve 2016 yılında  prim 
üretiminde aşırı yoğunlaşmanın devam ettiği görülmektedir. Grafik 7'de Türk sigortacılık sektöründe 2006-
2016 döneminde direkt prim üretimi gösterilmektedir. 

Grafik 7. Türk Sigortacılık Sektöründe Direkt Prim Üretimi (Milyar TL) 
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Kaynak: Hazine Müsteşarlığı 

1.7.Türk Sigortacılık Sektöründe Sermayede Yabancı Payı 

Sigortacılık sektörünün gelişme potansiyelinin yüksek ve sigortalılık oranının düşük olması nedeniyle 
yabancı sermayenin sektöre ilgisi oldukça canlıdır (T.C. Kakınma Bakanlığı, 2018:48). Toplam ödenmiş 
sermaye açısından yabancı sermayenin payı 2006 yılında %23'den 2016 yılı itibarıyla %71'e yükselmiştir. 
Grafik 8'de Türk sigortacılık sektöründe 2006-2016 döneminde sermayede yabancı payı gösterilmektedir. 
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Grafik 8. Türk Sigortacılık Sektöründe Sermayede Yabancı Payı (%) 
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1.8. Türk Sigortacılık Sektöründe Net Dönem Karı 

Sigortacılık sektöründe 2006 yılı sonu itibarıyla 263 milyon TL olan net dönem kârı, 2008 yılında 972 milyon 
TL'ye kadar yükselmiş, 2009 yılında ise azalarak 543 milyon TL'ye düşmüş 2012 yılında ise 123 milyon TL'lik 
zarar ile sonuçlanmıştır. 2013 yılı itibarıyla artan kârlılık 2016 yılı sonunda 2,6 milyar TL'ye ulaşmıştır. Grafik 
9'da 2006-2016 döneminde Türk sigortacılık sektöründe net dönem kârı gösterilmektedir. 

Grafik 9. Türk Sigortacılık Sektöründe Net Dönem Kârı (Milyon TL) 
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1.9. Türk Sigortacılık Sektöründe Teknik Kârlılık 

Türk sigortacılık sektöründe 2006-2016 döneminde  hayat/emeklilik ve hayat dışı şirketlerde teknik 
kârlılıkda istikrarlı bir artış görülmemektedir. Sektör hayat dışında 2012 ve 2015 yıllarını teknik zararla 
kapatmıştır. Özellikle 2000'li yılların başından itibaren sektördeki fiyat rekabeti teknik karlılığı düşüren en 
önemli etken olmuştur (Koç ve Okay, 2016: 469). Grafik 10'da 2006-2016 döneminde Türk sigortacılık 
sektöründe teknik kârlılık gösterilmektedir. 

Grafik 10. Türk Sigortacılık Sektöründe Teknik Kârlılık (%) 
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Sonuç 

Türk sigortacılık sektörü, dünya sigorta sektörü sıralamasında oldukça gerilerde yer almaktadır. Diğer 
taraftan Türk sigortacılık sektörü ülkemiz ekonomisi için önemli görevleri yerine getiren, toplumdaki 
sigorta algısı ve sigortalılık oranının düşük olmasına bağlı olarak büyük bir gelişme potansiyelini içinde 
barındıran ve bu özelliği ile de yabancı yatırımcılar için cazibesi artan bir sektördür. Türk sigortacılık 
sektörünün 2006-2016 dönemini kapsayan bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir; 

▪ Türkiye'de sigortacılık sektörünün finans sektörü içerisindeki payı 2016 yılı itibarıyla sadece %4'tür. 
▪ Türkiye'de sigortacılık sektörünün istenen boyutlara ulaşamamış olması, sigortacılık sektörünün 

gelişime açık olduğunu ve  bu bağlamda önemli bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu 
göstermektedir. 

▪ Türk sigortacılık sektöründe sigorta ettirenlere 2016 yılında 90 trilyon TL teminat verilmiş olup bu 
tutar GSYH'nin 35 katına ulaşmaktadır ve ülkemiz ekonomisi bakımından sektörün önemini ortaya 
koymaktadır. 

▪ Türk sigortacılık sektörünün gelişme potansiyelinin yüksek ve sigortalılık oranının düşük olması 
nedeniyle yabancı sermayenin sektördeki payı 2016 yılı itibarıyla %71'e kadar yükselmiştir. 

▪ Türk sigortacılık sektöründe 2016 yılında direkt prim üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %30 
oranında artarak 39,5 milyar TL'ye yükselmiştir. 

▪ Türk sigortacılık sektöründe 2006-2016 döneminde sektörün teknik karlılık konusunda istikrarlı bir 
gidişat sürdüremediği 2012 ve 2015 yıllarını teknik zararla kapatıldığı görülmektedir. 
 

Sonuç olarak, Türk sigortacılık sektörü toplumda sigorta bilincinin artırılması, genç ve dinamik nüfus 
potansiyelinin kullanılması ve gerek ulusal gerekse küresel ekonomideki olumlu gelişmeler ile daha da hızlı 
bir gelişim gösterebileceği görülmektedir. 
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Özet: Müze, sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için 
sergilendiği yer veya mekanlardır. Sakıp Sabancı Müzesi, Harbiye Askeri Müzesi ve İstanbul Modern, İstanbul’da 
bulunan başlıca önemli müzelerdir. Bu müzelerde, sanatseverlere hitap edecek reprodüksiyon ürünlerinin satıldığı 
mağazalar bulunmaktadır. Bu mağazalarda, müze sergi katalogları, sanat kitapları, özel tasarım t-shirt’ler, çantalar, 
takılar, kupalar, oyuncaklar ziyaretçilerin beğenisine sunulmaktadır. Ayrıca bu müzelerde, müze koleksiyonundan ve 
sergilerden esinlenerek oluşturulan, kurumsal ihtiyaçları da karşılayabilecek hediyelik eşyalar yer almaktadır. Bu 
çalışmada, müzelerde ki reprodüksiyon ürünlerinin tüketiciler tarafından tercih edilmelerinin nedenleri incelenerek 
mülakat tekniği ile irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Müze, Reprodüksiyon Ürünler, Tüketici 

 

Abstract:  The museum is the place or places where art and science works or artistic and informative objects are 
hiding and displayed for public display. Sakıp Sabancı Museum, Istanbul Military Museum and Istanbul Modern 
Istanbul. There are shops where reproductions of products to appeal to art lovers are sold. In these stores, museum 
exhibition catalogs, art books, specially designed t-shirts, bags, jewelery, cups, toys are offered to visitors. In addition 
to these museums, there are gift items which are inspired by the museum collection and exhibitions and can meet 
the institutional needs. In this study, the reasons why the reproduction products in the museums should be preferred 
by the consumers will be examined and interviewed. 

Key Words: Museum, Reproduction Products, Consumer 

GİRİŞ  

Müze ve müzecilik tarih önemli bir yere sahiptir.Kültürel mürasların saklandı ve sergilendiği önemli 
kurumlardır. Reprodüksiyon ürünler ise, müzelerde bulunan mağazalardır. Bu mağazalarda, takılar, 
kupalar, aksesuarlar, yastıklar, t-shirtler gibi çeşitli hediyelik eşyalar bulunmaktadır. Bu nesnelerin 
satılmasının nedeni ise; tüketicinin veya sanatseverin ünlü sanatçıların eserlerini kendi kullandıkları 
aksesuarlarda görmek istemeleridir. Müze, reprodüksiyon ürünler ve bu ürünlerin tercih edilmelerindeki 
neden çalışmaya konu olan önemli başlıklardır. Müzelerde bulunan mağazalarda ki reprodüksiyon 
ürünlerin tercih edilmelerine sebep nedir? Bu çalışmada, müzelerde reprodüksiyon ürünler ve bu 
ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilme sebepleri mülakat yöntemi kullanılarak ele alınacaktır. 

1. MÜZE 

Müze sözcüğü Grekçe mouseion kelimesinden türetilmiş olup, tarihsel süreçte Eski Mısır ve 
Mezopotamya’da değerli araç gerecin tapınaklarda toplanması, savaşta galip gelen hükümdarların ele 
geçirdikleri ganimetleri gücün sembolü olarak halk önünde teşir etmesiyle başlayan bir serüvendir. 
Müzeler geçmişten günümüze kadar süre gelen önemli ve tarihte önemli yer kaplamış eserlerin 
sergilendiği kuruluşlardır. Türkiye’de birçok önemli müzeler vardır. Bunlardan örnek vermek gerekirse; 
İstanbul Modern, Harbiye Askeri Müze, Sakıp Sabancı Müzesi diyebiliriz. Burada bulanan eserler ünlü 
sanatçılara ait olan, resimler, objeler, o dönemlere ait bulgulardır. Müzelerin amacı genelde o döneme ait 
olan bulguları, yeni nesillere anlatmak ve öğretmektir.  

Müzelerde önemli sergiler düzenlenmektedir. Bunların en büyük örneğini Sakıp Sabancı Müzesi’nde 
görmekteyiz. Sakıp Sabancı Müzesi Dünyaca ünlü sanatçıları ağırlamakta ve sanatseverlerle 
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buluşturmaktadır.  Geçtiğimiz zamanlarda Salvador Dali,  Rembrandt, Pablo Picasso’yu sanatseverlerle 
buluşturmuştur.  

Diğer bir önemli müzemiz olan İstanbul Modern yine Dünyaca ünlü sanatçılarımızı sanatseverlerle 
buluşturmaktadır. Türkiye’den de önemli sanatçıların sergileri açılmaktadır. Sergilerde yer alan önemli 
sanatçılar; Burhan Doğançay, Devrim Erbil ve Bedri Baykam gibi başarılı isimlerdir. 

1.1. Müzelerdeki Reprodüksiyon Ürünler 

Müzelerde bulunan reprodüksiyon ürünler, ünlü sanatçıların sergilenen eserlerinin görsellerinin ve 
aksesuarlarının bulunduğu mağazalarda sanatseverlerin beğenisine sunulup satışa çıkarılmaktadır. Bu 
mağazaların bulunmasının nedeni, hayranı olunan sanatçıların eserlerini günlük yaşamda aksesuar olarak 
kullanılmasıdır. Bu mağazalar çeşitli müzelerde yer almakta ve bulunmaktadır. Özellikle, Sakıp Sabancı 
Müzesi ve İstanbul Modern’de bulunan mağazalar büyük ilgi görmektedir. 

İstanbul Modern’de gerçekleşen sergilerin katalogları ve sanat yapıtlarının reprodüksiyonlarıyla 
hazırlanmış seçenekler, birden fazla müze ziyaretçisine sergileri özgün müze anısı olarak başkalarıyla 
paylaşma olanağı sağlıyor. Eğitici ve eğlenceli olanaklar çocuklara sanatı tanıyor olması özellikle ayırıcı bir 
nitelik taşımaktadır. Özellikle takılar, kırtasiye malzemeleri ve aksesuarlar da bu geniş koleksiyonun birer 
parçasıdır. 

Resim 1. Müze Mağazası 

 

Resim 2. Sakıp Sabancı Müzesi  
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Resim 3.Hediyelik Tabak  

 

Resim 4. Telefon Kılıfı  

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada, 12 Aralık – 05 Ocak 2018 tarihleri arasında müzelere giden ve ziyaret eden, reprpdüksiyon 
ürünler satın alan kişiler ana kütle olarak belirlenmiştir. Zaman kısıtlaması nedeniyle 100 kişi örneklem 
olarak belirlenmiştir. Literatür tarama, metin inceleme, kütüphane ve internet araştırması yapılmış olup, 
mülakat tekniği kullanılarak bireylere sorular yöneltilip, reprodüksiyon ürünleri neden satın aldıkları, 
müzelere bu yüzden mi gittikleri çıkarılmıştır. Bu bildirinin temel ekseni, müze üzerinedir. Çalışmada ilk 
adım, müze ve müzeciliğin ne olduğu, müzelerde reprodüksiyon ürünlerin neler olduğudur. Son olarak, 
kişilere mülakat yöntemi uygulanarak müzede bulunan reprodüksiyon ürünleri neden satın aldıkları ve 
neden tercih ettiklerini görmüş olacağız. 
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3. BULGULAR 

Bu çalışmada, mülakat tekniği uygulanmıştır. Mülakatta bireylerin çeşitli müzeleri ziyaret etmiş olmaları 
önemlidir. Mülakat sorularını yüz kişiye sorduk ve sonunda müzelerde bulunan reprodüksiyon ürünleri 
neden tercih ettiklerini görmüş olacağız. 

Çalışmaya, çeşitli müzeleri ziyaret eden ve müze mağazalarına katılan kişiler katılmıştır. Katılımcılara 
yöneltilen ilk soru, müzeleri ziyaret edip etmedikleri yönündedir. Bu soruya 66 kişi ziyaret ettiği yönünde, 
34 kişi ise ziyaret etmediği yönünde değerlendirmiştir. 

Katılımcılara sorulan ikinci soru, müzeleri ziyaret ettiklerinde müze mağazasına uğrayıp uğramadıkları 
yönündedir. Bu soruya 80 kişi uğradığı, 20 kişi ise uğramadığı yönünde diye yanıt vermiştir.  

Katılımcılara sorulan diğer bir soru, müze mağazasında sergilenen sevdikleri sanatçıların eserlerini ve 
ürünlerini aksesuarlarında kullanmak isteyip istemedikleri yönünde olmuştur. Bu soruya ise 62 kişi 
değiştirdiği, 38 kişi değiştirmediği yönünde cevap vermiştir. 

Bu çalışmada katılımcılara yöneltilen soru “En çok hangi ürünleri satın alıyorsunuz?” şeklinde 
hazırlanmıştır. Soru açık uçlu olarak hazırlanmış ve cevaplar beklenmiştir. Alınan cevaplar genellikle 
yaratıcılık, düşünce, sosyalleşme yönünde kurulan cümlelerdir. Cevaplardan bazıları şöyledir: 

• Telefon kılıfı 

• Kupa 

• Anahtarlık 

• Kalem 

• Kitap 

• Anahtarlık 

• Ayraç 

Diğer katılımcıların cevabı ise, “amacının sadece mağazaya bir şey satın almadan girip çıktıkları” yönünde 

olmuştur. 

4. SONUÇ 

Çıkan sonuçlara göre, genellikle çeşitli müzeleri ziyaret ettikleri, ikinci soruda, müzelere gittiklerinde 
müzelerde  bulunan mağazaları ziyaret ettikleri, üçüncü soruda ise, çeşitli müzelerde bulunan mağazalarda 
sergilenen eserlerin ve sevdikleri sanatçıların eser görsellerini aksesuarlarında kullanmak istedikleri, diğer 
soruda ise, müze mağazalarından genellikle anahtarlık, ayraç, kitap, kalem ve kupa satın aldıkları ve tercih 
ettikleri fakat diğer ziyaretçilerin sadece mağazaya girip çıktıkları yönünde olmuştur. Bu çalışmada, çeşitli 
müzeleri ziyaret eden ve müze mağazasına giden katılımcı ana kütle olarak alınmıştır. Bundan sonra 
yapılacak çalışmalarda, sergi merkezlerinde bulunan standlarda yer alan ürünleri satın alıp almadıkları ve 
neden tercih ettiklerinin incelenmesi yararlı bilgiler sağlayacağı kanısındayız. 

KAYNAKÇA 
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Özet: Resim sanatı, geçmişten günümüze kadar gelen, duygu ve düşüncelerin belli estetik kaygılar çerçevesinde 
dışavurumunu sağlayan bir sanat türüdür. Resim sanatı, alışagelmiş normların dışına çıkar ve çağın istencinin 
belirlediği, doğaya alternatif bir sanatsal tasarım modeli haline gelmektedir. Renk ve şekil resim sanatının başlıca ve 
önemli unsurlarındandır. Özellikle modern resim olarak adlandırılan soyut resim üzerinde renk ve şekil unsurları 
başlıca rol oynamaktadır. Soyut resim, gerçeğin dışında resimler olup, leke, geometrik formlar ve renklerle stilize 
edilen resimlerdir. Birey veya kurumların ekonomik bir değeri olan mal veya hizmetleri elde etmeleri ve kullanmaları 
ile ilgili etkinlikleri ve karar süreçleri Satın alma davranışı olarak tanımlanır. Satın alma davranışı bir süreçtir ve satın 
alma bu sürecin bir aşamasıdır. Satın alma süreci karardan önce başlar ve karardan sonra da devam eder. Satın alma 
davranışına etki eden tek bir unsurdan bahsedebilmek mümkün değildir. Aynı anda eş zamanlı birçok unsur bir satın 
alma davranışında etkin rol oynar. Günümüzde, soyut resimler tüketiciler tarafından daha fazla satın alınmakta ve 
tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise, renk, ton, ışık ve gölge, şekillerin tüketiciyi etkilemesidir. Bu çalışmada, resim 
sanatında renk ve şekil unsurlarının satın alma üzerine etkisinin olup olmadığı mülakat yöntemiyle irdelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Resim Sanatı, Soyut Resim, Satın Alma Etkisi 

Abstract:  Painting art is an art form that brings expression from the past to the day-to-day, in the frame of certain 
aesthetic concerns of emotions and thoughts. Art of painting goes beyond the usual norms and becomes an artistic 
design model that is an alternative to nature determined by the desire of the age. Color and shape are the main and 
important elements of painting art. Color and shape elements play a major role on the abstract painting, especially 
called the modern painting. Abstract paintings are paintings that are stylized with stain, geometric forms and colors. 
Purchasing behavior is defined as activities and decision processes related to the acquisition and use of goods or 
services, which are an economic value of individuals or institutions. Purchasing behavior is a process and procurement 
is a stage of this process. The procurement process starts before the darkness and continues after darkness. It is not 
possible to talk about a single factor affecting purchasing behavior. Many elements at the same time play an active 
role in a buying behavior. Today, abstract paintings are bought and preferred by consumers more. The reason for this 
is color, tone, light and shadow, the influence of shapes on the consumer. In this study, the effect of color and shape 
elements on purchasing will be examined through interview method. 

Key Words:  Pictorial Art, Abstract Picture,  Purchase Effect 

GİRİŞ  

İnsanlık tarihi boyunca resim sanatı iletişim açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra resim 
sanatında kültürel unsurlar, resme bakış açısını farklı kılmaktadır. Resim sanatı, kültürler arası bağ kurma 
açısından sanatın en önemli oyuncusu rolünde olduğunu söyleyebiliriz. Doğudan Batıya, Avrupadan 
Amerikaya bütün dünya üzerinde bir paylaşım aracı olmuştur. Bu doğrultuda kültürün içerisinde de 
değerlendirilebilir. Kültür ise, sosyal, antropoloji, sosyal psikoloji, tarih, sosyoloji, ve etnoloji gibi sosyal 
bilimlerin ortak olarak ele aldıkları bir konudur. Maddi ve manevi kültür, tarihsel kültür, teknik olarak 
kültür, sosyal ve ekonomik kültür resim sanatına bakarken çalışmaya konu olan başlıklardır. Kültür 
çeşitleri, resim sanatını nasıl etkiler? Bu çalışmada, resim sanatına bakarken hangi kültürel unsurların 
etkilediğini araştırma yöntemi kullanılarak ele alınacaktır. 

1. RESİM SANATI 

İnsanlık tarihinde çok önemli yere sahip olan resim sanatı, mağara döneminde bir iletişim aracı olarak 
kullanılmıştır. Konuşma yetisine henüz sahip olmayan insanoğlu duygularını ve paylaşmak istediklerini 
aktarma yolu olarak mağara duvarlarına figürleri yaparak ifade etmeyi tercih etmişlerdir.  İlk insanlar 
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yaşadıkları ya da barındıkları mekânlar olan mağara duvarlarına gündelik uğraşları olan avlanma 
sahnelerini, av hayvanlarını ve kullandıkları yöntemleri resmetmişlerdir. Bunun nedeni, yaşadıkları 
güçlükleri diğerleri ile paylaşmak ya da günümüzde de bazı kültürlerde görülebilen büyücülerin kullandığı 
gibi, büyüsel amaçlı olabilir. Hayvanları bu yolla etkileyeceklerini ve daha kolay bir şekilde 
avlayabileceklerini düşünmüş olabilirler. Yani, mağara resimleri ilk insanların yaptıklarını, inançlarını, 
korkularını yansıtan bir ifade aracı olarak değerlendirilebilir. Zaman içerisinde sanat çeşitli dönemlerde 
ihtiyaç ve zevkler doğrultusunda değişime uğramıştır. Dönem dönem bir belge niteliği taşırken bazen de 
sırf görsel zenginlik bakımından üretilmiştir. Bu süreç mağara dönemi resimleri ile başlar, Yunan- Mısır gibi 
uygarlıklar ile devam eder. Gotik ile Avrupa’da başlayan serüvenine, Rönesans ve Barok’un estetik 
kaygılarını oluşumları gözlemlenebilir. Bu dönemlerde dinin ve kilisenin baskıcı tutumundan dolayı sadece 
kilisenin siparişleri ile dini konuların resmedildiği gözükmektedir.  

Resim sanatı için resmin türleri önemlidir. Bunlar; peyzaj (manzara), natürmort (cansız doğa), soyut resim, 
portre, figüratif resimdir ve iç mekandır. Özellikle günümüzde soyut resmin etkisi oldukça fazladır.  

1.1. Soyut Resim 

Soyut resim, geçmişten günümüze kadar süre gelen bir resim türüdür. Soyut resim, renk, şekil, leke ve 
geometrik formlar ile birlikte yapılan ifade biçimidir. Bu resim türü günümüzde popüler sanat haline gelmiş 
fazlasıyla ilgi görmektedir. Soyut sanat artık sadece resim sanatında değil, sanat objelerinde de 
görmekteyiz. Özellikle, kupalar, kalemler, çantalar, yastıklar gibi ürünlerde görmekteyiz. Soyut sanatta 
önemli sanatçılar vardır. Burhan Doğançay, Mustafa Ata, Özdemir Altan soyut sanatın önemli 
isimlerindendir. Aşağıda görmüş olduğunuz eserde Yıldırım Onur Erdiren’in akrilik boya ile yapmış olduğu 
“Soyut Kompozisyon” adlı çalışmasını görmekteyiz. 

Resim 1. Yıldırım Onur ERDİREN, “Soyut Kompozisyon”  
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Resim 2. Yıldırım Onur ERDİREN, “Soyut Kompozisyon”  

 
 

Yukarıda görmüş olduğunuz bu eserde soyut resmi tanımlayan unsurlar olduğu gibi, şekil, renk, leke ve 
geometrik formlar görmekteyiz. Sanatçı, renklerle anlatmak istediği temayı başarılı bir şekilde yansıtmıştır. 

1.2. Resim Sanatında Renk ve Şekil Unsurları : Soyut Resim 

Resim sanatında, tasarım hammaddeleri ve ilkeleri önemli unsurlardır. Bir resmin fiziksel öğelerini ele 
aldığımızda bunların tek tek veya birbirleri ile ilişkilerini yorumlayabiliriz. Bir sanat nesnesinin beş önemli 
öğesi vardır. Bunlar; çizgi, biçim ve şekil (kompozisyon), mekan, ışık ve gölge ve son olarak renktir (Ersoy: 
2016: 136). Bu unsurlar sanat nesnelerindeki sınırları belirler. Bu konuda anlatılmaya çalışılan renk ve şekil 
(biçim) unsurları incelenen önemli unsurlardandır. Renk, bir soyut resimde önemli bir unsurdur. Soyut 
resmin oluşmasını sağlayan, anlatılacak olan nesneleri oluşumunda bir etken olan unsurdur. Bir resimde 
çizgiden daha etkili bir öğedir. Biçim veya sekil ise, yine soyut resimde anlatılacan konunun ve temanın 
oluşmasına yardımcı olan bir etkendir. Renk ve şekil bir bütündür. 

2. YÖNTEM 

Çalışmada, 15 Aralık 2017 – 06 Ocak 2018 tarihleri arasında sergilere katılan sanatseverler ve tüketiciler 
ana kütle olarak belirlenmiştir. Mülakat tekniğinde 100 kişi örneklem olarak belirlenmiştir. Literatür 
tarama, metin inceleme, kütüphane ve internet araştırması yapılmış olup, mülakat tekniği kullanılarak 
bireylere sorular yöneltilip, soyut resimde renk ve şekil unsurlarının satın alma etkisinin olup olmadığı 
çıkarılmıştır. Bu bildirinin temel ekseni, resim sanatı (soyut resim) etkinliği üzerinedir. Çalışmada ilk adım, 
resim sanatının ve soyut resmin ne olduğu, soyut resimde renk ve şekil unsurlarının neler olduğudur. Son 
olarak, tüketicilere ve sanatseverlere mülakat yöntemi uygulanarak bu unsurların satın alma üzerine 
etkilerini görmüş olacağız. 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada, mülakat tekniği uygulanmıştır. Mülakatta bireylerin sergilere, müzayedelere, sanat 
merkezlerine gitmeleri ve katılmaları önemlidir.  
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Mülakat sorularını yüz sanatsever ve tüketiciye sorduk ve sonunda bu unsurların tüketiciler tarafından 
satın alma etkisinin olup olmadığını irdelemiş olduk. 

Çalışmaya, her yaştan ve çeşitli sergilere veya diğer sanat etkinliklerine katılan bireyler katılmıştır. 
Katılımcılara yöneltilen ilk soru, yapılan soyut resim sergilerine katılıp katılmadıkları yönündedir. Bu soruya 
71 kişi katıldığı yönünde, 29 kişi ise katılmadığı yönünde değerlendirmiştir. 

Katılımcılara sorulan ikinci soru, yapılan soyut resim sergilerinde o eseri incelerken renk ve şekil 
unsurlarına dikkat edip etmedikleri yönündedir. Bu soruya 60 kişi ettiği, 40 kişi ise etmediği yönünde yanıt 
vermiştir.  

Katılımcılara sorulan diğer bir soru, soyut resimde renk ve şekil unsurlarının etkileyiciliği o eseri satın 
almanız için yeterli bir sebep olup olmadığı yönünde olmuştur. Bu soruya ise 83 kişi yeterli bir sebep 
olduğu, 17 kişi ise olmadığı yönünde cevap vermiştir. 

Soyut resmin satın alma üzerine etkisini inceleyen bu çalışmada katılımcılara yöneltilen soru “Soyut 
resimde sizi en çok hangi unsurlar etkiler?” şeklinde hazırlanmıştır. Soru açık uçlu olarak hazırlanmış ve 
cevaplar beklenmiştir. Alınan cevaplar genellikle bakış açışı ile yorumlanmış cümlelerdir. Cevaplardan 
bazıları şöyledir: 

• Ton 

• Renk ve şekil (biçim) 

• Sadece renk 

• Degrade 
Diğer katılımcıların cevabı ise, “yön, denge, çizgi, oran-orantı” yönünde olmuştur. 

SONUÇ 

Çıkan sonuçlara göre, yapılan sergilerde sanatseverlerin ve tüketicinin soyut resim sergilerine katıldığı, 
ikinci soruda, soyut resim sergilerinde o eseri incelerken renk ve şekil unsurlarına dikkat ettikleri, üçüncü 
soruda, soyut resim satın alırken renk ve şekil unsurlarının tüketici tarafından yeterli olduğu, diğer yorum 
sorusunda ise, soyut resimde tüketiciyi renk ve şekil unsurlarının etkilediği bunun yanı sıra renk deyince 
ton ve degradesinin de onları etkilediği böylece satın almalarına etken bir madde olduğu yönünde cevap 
vermiş olup tüketiciyi etkilemiştir. 

Bu çalışmada, çeşitli sanatsever ve sanat tüketicisi katılımcı olarak alınmıştır. Bundan sonra yapılacak 
çalışmalarda, diğer resim türlerini (peyzaj, natürmort, portre, figüratif resim, iç mekan) ele alan ve bu 
türlerin hangi unsurlarından etkilendiklerini ve satın almalarında etkilendikleri unsurları çalışılmasında 
faydalı olacağı kanısındayız.    
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Özet: Yazın dünyasının çok sevilen türleri arasında yer alan şiir, günümüzde sosyal medyalar sayesinde 
genç kuşaklar tarafından da çokça okunmaya ve üstelik paylaşılmaya başlanmıştır. "Şiir Sokakta" akımını 
bilmeyen, duymayan yok gibidir. Ya da "Fecabook, Instagram...vb." gibi sosyal medyalarda pek çok şiir 
veya şiir benzeri metinlerin paylaşıldığı görülür. Şiirin modern anlamda yeniden doğuşu da denebilir buna. 
Edebiyat ile yeni medyaları birleştiren en güzel örneklerdendir bu paylaşımlar. Metin olarak şiirlere 
bakıldığında çok yeni gelişmeler görülmemektedir. Burada yeni olan şey, çevrimiçi bağlantı aracılığıyla 
sosyal medyalarda paylaşma eylemidir. Bu çalışmada da Türk yazın dünyasında ikinci yeni olarak 
adlandırılan şiir akımının önde gelen sanatçılarından biri olan ve sosyal paylaşım ağlarında dizeleri en çok 
paylaşılan şairlerden "Cemal Süreya" paylaşımları ele alınarak, paylaşım biçimleri ve yöntemleri 
aktarılmaya çalışılacaktır. Bu irdeleme aracılığıyla tartışmaya açılması istenen konu, dize veya şiirlerin 
paylaşımındaki özen ve nitelik sorunlarıdır. Şiir paylaşımları genç kuşağın şiire olan ilgisini ve sevgisini 
gösterirken, kendilerinden bir şeyler katmaya çalıştıkları yaratıcılıklarını da sergilemektedir. Ama bunun 
yanında bir takım yanlışlar, hatalar ya da bir takım bilgi eksiklikleri de paylaşımlarda gözlemlenmektedir.    

Anahtar Kelimeler: Edebiyat, Medya, Sosyal ağ, paylaşım, şiir.  

1. GİRİŞ 

1.1. ŞİİR SOKAKTA AKIMI NEDİR? 

Şiir Sokakta, edebi/şiirsel derinliği olan, poetik bir altyapısı ve söyleyecek sözü olan şiirsel bir halk 
hareketidir. Direkt sokakla ve aracılığı ile, insanla temas halindedir. Twitter ve Facebook ile kurduğu temas 
ikincil, eksik ve yapaydır. Derdi sokakla ve şiirledir.  Şiir Sokakta hareketinin poetik temeli, şiirin mekan ile 
kurduğu ilişkiden gelir. Şiir ve mekan birbirini tamamlayan, besleyen kavramlardır. Şiirsel algı, imge, 
metafor ve hatta dil mekan ve şiirin ortak paydalarıdır. Şiir içinde yer aldığı mekanı yeniden üretir, 
değiştirir ve dönüştürür. Mekan da aynı şekilde şiiri yeniden üretir. Şiir Sokakta hareketi mekanı(sokağı) 
ve şiiri yeniden üretme, çoğaltma çabasıdır. 

1. 2. ŞİİR SOKAKTA AKIMININ GELİŞİMİ 

Şiir Sokakta hareketinin ismi, Gezi direnişi sırasında, Haziran başında, Rafet Arslan'ın duvara yazdığı 
''Defteri Kapat... Şiir Sokakta'' ifadesinden gelir. Ece Ayhan'ın bir dizesi de yer alır hemen altında. İsim ve 
ilham buradan gelir ve tabii Gezi'den.  Gezi sürecinde sokaklara özellikle İkinci Yeni şiirlerinden dizeler 
yazılmaktaydı. Duvarlara şiir dizeleri yazmak insanların kendilerini ifade şekillerinden biri olmuştu. 
Gezi'den önce de var olan bu olay, Gezi sürerken yükselişe geçti. Gezi'de yapılan, sprey boyalarla ya da 
badana fırçası ile yazmaktı ve ayırt etmeden her yere yazılabiliyordu, bir bankanın duvarına ya da yanmış 
bir arabanın üstüne.Şiir de…” diye yakınmaya hazırlanırken beklenmedik bir şey oldu. Hayatımızdaki birçok 
inceliği alıp götüren teknoloji, şiire hizmet etti. Sosyal medya, insanların birbirleriyle özlü sözler, şiirler 
paylaştığı bir platform oldu çıktı. Arada ünlü şairlere düşünürlere asılsız dizeleri mal etse de, yıllanmış 
şiirlerin, eski şairlerin yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Tozlu raflarda unutulmuş şiir kitapları 
indirilip sayfaları çevrildi. Ya da en azından arama motorunda tuşlandı. Sosyal medya kullanıcıları, şiir 
paylaşımı konusunda bir adım daha ileri gitti. Yalnız internette rastladıkları güzel dizeleri değil, gündelik 
hayatta rastlayıp fotoğrafladıkları şiirleri de paylaşmaya başladılar. Bu paylaşımların etkisiyle, şiirlerin 
duvarlara yazılması yaygınlaştı ve furya haline geldi.Artık şiir sokaktaydı…Ancak şiirin sokaklara çıkması 
herkesi memnun etmedi. Bir kısım sanatçı ve şiir sever, bu durumun şiirin büyüsünü bozacağını ve şiir 
sanatını zanaat haline getireceğini savundu. “Şiir sokakta değil tozlu sayfalarda güzel” diyenler bu akıma 
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savaş açtı. Hatta bazıları işi o kadar ileri götürdü ki, ellerine boya kovaları ve fırçaları alıp duvarlardaki 
şiirlerin üzerlerini örtmeye giriştiler. Akımı destekleyenlere göre ise bu eylem, şiiri hayatın içinden alıp 
kütüphane raflarına hapsetmek anlamına geliyordu. Şiirin yeri tozlu raflar değil, hayatın tam ortasıydı… 

1.3. ŞİİR SOKAKTA AKIMI VE SÜRREALİZM 

Gerçeküstücülük anlamına gelen Sürrealizm, Fransa�da ortaya çıkmıştır. Akımın ortaya çıkmasındaki en 
büyük etken Dadaizm akımıdır. Sürrealizm�in kurucusu André Breton’dur. Breton, 1924 yılında 
Sürrealizmin ilkelerini Sürrealizm Manifesto� adı altında hazırlayarak insanlığa sunmuştur. Sigmund 
Freud�un fikirlerinden etkilenen André Breton bu fikirleri edebiyata sokarak insanı ve toplumu ele almıştır. 
Bilinçaltının fazlasıyla önemli olduğu Sürrealizm akımında otomatik yazı metodu kullanılmıştır. 

Sürrealistlere göre bilinçaltı; toplum, ahlak, din ve yasa gibi zorunluluk öğeleri ile oluşur. Bilinçaltını 
oluşturan etkiler ise çeşitli durumlarda ifşa olur. Rüyalar sürrealistlere göre tamamen bilinçaltından 
meydana gelmektedir. Freud�un psikanaliz fikirlerinden etkilenen gerçeküstücü sanatçılar, bilinçaltını 
ortaya çıkarmak gibi bir amaç edinmişlerdir. Freud, rüyaların didiklenmesi ile özellikle cinsel rüyaların 
çokluğunu toplumun bastırılmış hislerine, yasaların varlığına ve dinlerin bu konudaki tavırlarına 
bağlamaktadır. Sürrealistler de bu gibi rüyaların büyük bir gösterge olduğu �psikanaliz� düşüncesinde 
hipnotizma büyük bir ortaya çıkarış yöntemidir. Sürrealistler de bu yöntemi belirleyerek ortaya çıkan 
verileri edebiyata aktarmışlardır. 

Sürrealizm, bu fikirlerinin yanı sıra dil ve üslup özellikleri ile de farklılık yaratmışlardır. Kapalı bir anlatım 
benimseyen sürrealistler herkes tarafından anlaşılır bir anlatımdan sakınmışlardır. Bunun yanı sıra 
sürrealistler noktalama işaretlerini de yok sayarak eserlerini kaleme almışlardır. Akılcılığa karşı çıkan 
sürrealistler içlerinden geldiği gibi yazma yöntemini kullanmışlardır. Bu şekilde aklın egemenliğine 
girmeden yazar kendisine sınırlar koymadan yazabilecektir. Gerçeküstücülük akımı 20. yüzyılın en önemli 
ve en etkin akımlarından biridir. Resim ve edebiyatın yanı sıra birçok sanat dalında sürrealist yapıtlar 
ortaya çıkmıştır Özellikle de ünlü ressam Salvador Dali, dikkat çekici resimleri ile sanata tarihine geçmeyi 
başarmıştır. 

1.4. EREKTE EYLEM DÜŞ SANATI 

Bay Perşembe’nin başlatmış olduğu kolektif aksiyonlara açık kişisel bir sanat-eylemidir. İlk Erekte Şiir 
Manifestosu 2008 yılı Ocak ayında yayımlamış, peşi sıra disiplinler arası sokak aktivasyonları, sergi, fanzin, 
dergiler ve özel projeler üzerinden devam etmiş ve etmektedir.  

Erekte şiir, düşünsel ve dilsel bir şiddet yaratma uğraşı olarak ortaya çıkmıştı. Ülkemizde üretildiği şekliyle 
şiir sadece ‘şair cemaati’ içinde okunan, onun dışındaki insanlardan ıraklaştırılmış bir tekrar şablonuna 
dönüşmüştür. Ödül çılgınlığı, defin yıllıkları, ahbap çavuş ilişkileri dışında; deneye, sokağa, hayata ve 
yaşayan ruha kapanmış bir oligarşik yapıdır. Bu düzenek içinde şiir bir çeşit bitkisel hayata mahkum 
edilmeye çalışmıştır. Fakat bu topraklarda tarihsel avangart’ın hiç yaşanmadığını ve edebiyatın köşe 
tutucularının yıllarca Dada’yı, Sürrealizm’i yok sayması yanında; deneysel şiir uğraşının toplumculuğa ve 
gerçekçiliğe düşman, hastalıklı küçük burjuva eğilimleri ilan edilip ötelendiğini hatırlayalım.  

İlk Erekte Şiir Manifestosu, düşünsel şiddetin otomatizmine yeniden dönüş ve dilsel bir kırılma arayışıdır; 
kalemle kağıda yazılmıştır; Sürrealist hareket ve kökleriyle ilişki içindedir. Temel amacı şiiri hayata yeniden 
kazanmaktır (ya da şiiri yeniden kazanmak), ama ağırlıklı olarak alternatif okuma ağları üzerinden 
ilerlemiştir (fanzin, bildiri, blog, mail ağları vb.) 

İkinci Erekte Şiir Manifestosu, şiirin basılı kağıttan kurtarma çabasının izdüşümüdür, sokağı bir sunum-
eylem alanı olarak ele alır; yazıldığı dönemde hayata geçirdiğimiz Sitüasyonist pratikle paraleldir.Erekte 
Şiir Manifestosu, kolajın tarihine yönelik bir zamanda yolculuk ile başlar ve bu güne dair bir somut şiir(-
kolaj) dilini yoklar. Sonuçta her erekte şiir manifestosu kanlı-canlı yaşanan pratik süreçlerin ifadesi olmuş 
ve yaşanan bir deneyim üzerinden biçimlenmiştir. Bu deneyimler sadece kâğıt, sadece siber uzay, sadece 
sokakla sınırlandırılamaz. Radikal öznellik için yüceltilecek hiçbir kavram yok; sokakta mekan, fanzin de 
dergi kadar nefessiz-içine kapalı olabilir, asıl olan araçlar değil niyettir. Şiirin öncelikle hayata dönmesi 
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çabasına girişmek ve yeniden şiirin hâkimiyetinde bir dünya ütopyasını bağlı kalmak; her şeyden önce 
ruhumuza sarılmak.  

2. ÇAĞDAŞ SANAT MANİFESTOLARI 

Çağdaş Sanat Manifestolarına  göre şiir sadece basılı kâğıda hapsedilemez. Markör kalemle duvara, 
elektrik direğine, telefon kulübesine de yazılabilmelidir. Sticker'a şiir otomatik yazılmalı ve 
yapıştırılmalıdır. Büyük bina çatılarından, otobüs camlarından kuşlanmalıdır. Sokakta yazılan şiir, 
kaynağına yani sokağa geri dönmelidir. Çağdaş Sanat Manifestoları'nın yazarı Rafet Arslan, birkaç disiplin 
üzerine düşünen, yazan, çizen, üreten bir isim. Aynı zamanda sokak sanatçısı olarak çalışmalarını başta 
Kadıköy civarı olmak üzere pek çok yerde duvarlarda stencil ya da yazı olarak belki görmüşsünüzdür. 
Sitüasyonist çalışma ve eylemleriyle de bilinen Rafet Arslan, kendinin de içinde bulunduğu ya da başı 
çektiği manifestoları ve kaleme aldığı erekte şiirleri bir kitapta topladı. 6.45 Yayınları arasından çıkan bu 
kitap, yayın editörü sevgili Şenol Erdoğan'ın uzun uğraş ve titizlikle ele aldığı manifestolar serisine eklenmiş 
oldu. (Dada Manifestosu, Fütürist Manifesto, Bir Hacker, Manifestosu, sanırım sitüasyonizm ile ilgilide 
yayın hazırlamışlardı.)Çağdaş Sanat Manifestoları adlı kitap; manifestolar, metinler, illüstrasyon ve sokak 
yapıtları ve kolajların şiirle nasıl harmanlandığını sayfalarına taşıyor. Kitap, Sokağın Sanatı İçin 
Manifesto'yla ve Erekte Şiir Manifestoları’yla başlıyor. Gerçekliğin karşısında olan, anti-oligarşik, bağımsız, 
liberter bir anlayışı savunan erekte şiirin ne olduğunu anlamak için "sokak"ı iyi bilmek gerekiyor. Sokağı 
kutsayan cennet ve cehennemin ve şiirin prensi Rimbaud'nun "Ben bir başkasıdır" sözünün konu edilerek 
ardından gitmek gerekiyor. Sıradan, görkemli, korumalı, yıkık dökük ya da "et"ten duvarların ardında 
kalamayacağımız mutlak ve belki de bunu bildiği için sokak bizi çağırıyor. Kendi mecrasına, yıkımına... ve 
bu yıkım özellikle içinde bulunduğumuz günlerde milliyetçi, gerici anlayışsız varlıkların tahribatı ile başka 
bir boyut kazanıyor. Ve ne acıdır ki bu yıkımdan nemalanmaya çalışan kurum, siyasi örgütlenme ve medya 
kuruluşları var. İşte böylesi bir iklimde sokağı kullananların kullanım amaçlarını da sorgulamak gerekiyor. 
Sanatın, öncelikle objektif bir duruş sergileyerek elbette "taraf"sız bir dille derin yapılanmalara, 
milliyetçiliğe, gericiliğe, statükoya, militarizme karşı da tavır alması gerekiyor. Sanatçı derneklerini, 
oluşumlarını kendi politik çıkarları, darbeci söylemleri için kullananların bilinir görüşleri bir tarafa, bu 
yapılarda yer alan, imza atan isimlerin gerçekte sanatla ilişkileri tartışılır olacaktır.Gerçeklik düşle yer 
değiştirirse "Sanatın hayat oluşu, hayatın sokak oluşu, sokağınsa sanat oluşu gerçeği Arslan'ın 
manifestosunda yeniden dile getirilirken; zamansızlık ve ânın içinde durumlar yaratmak, geçici otonom 
oluşturmak söz konusudur metnin pratiğinde". Arslan'ın, erekte şiir manifestosu ile dikkat çekmeye 
çalıştığı iki önemli başlık ise; 

1. Gündelik gerçekliğin sistemin sürekli yeniden ürettiği bir illüzyona dönüştüğü 21. yüzyıl başında erekte 
şiirin, gerçek için gerçekliğin karşısında olması. Yani gerçekliği düş ile takas ediyor olması.  

2. Pek çok edebiyatçının dile getirdiği bir sorun olarak edebiyat dünyasının köşelerini tutmaya çalışan, 
egolarının ağırlığından kendi cemaatlerini kuran, 'bu iyi-bu kötü yazar, bu şiirdir-bu değildir' fetvaları 
yayınlayanlardan icazet almıyor olması, manifestonun önemsenen maddeleridir.Şiirin özgünlüğü ve 
özgürlüğü savunduğu bir geleceği yaşayabilmek için... 

2.1.  DÜNYADAN BAKIŞ 

Şiir sokakta akımı sadece Türkiye sınırları içerisinde kalmamış ve büyük ölçüde  dünya çapında bir etki 
yaratmıştır.Bununla ilgili olarak Goethe Enstitüsü tarafından  #Şiir sokakta akımının tarihi gelişimi ile ilgili 
olarak derlemeler eşliğinde köşe yazılı olarak ele almıştır:  

"When protests against a building project in Istanbul’s Gezi Park escalated into nationwide demonstrations 
against the Turkish government on 1st June 2013, someone sprayed the words ‘La poésie est dans la rue!’ 
(‘Poetry is on the street!’) in large letters on the wooden entrance to the French Consulate General on İstiklal 
caddesi (Independence street) near Taksim square in the centre of Istanbul. In the days that followed, this 
quotation (a quotation from and a reminder of the Paris revolt that followed the student protests of 1968) 
was taken up by protesters in the Turkish capital, translated into Turkish  and sprayed onto surfaces in public 
spaces across the city. As was the case in Paris, it began as a figurative expression of the poetic force of 
street protests and their lyrical beauty. It was the concept artist Rafet Arslan, who also goes by the name of 
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Bay Perşembe (mr Thursday), who made a small but significant change in the interpretation of this 
quotation. In the middle of the protests, Arslan took a felt-tipped marker, wrote the slogan ‘defteri kapat, 
şiir sokakta!’ on the wall of an Istanbul house, and added a verse underneath from the poem ‘Mor Külhani’ 
(‘Purple hoodlum’) by Ece ayhan. The Turkish word ‘şiir’ can be used both as a generic term, meaning ‘verse’ 
or ‘poetry’, and as a specific term, meaning ‘poem’. By combining the slogan ‘defteri kapat, şiir sokakta!’ 
with an extract from a poem, Arslan is actually saying, ‘Close the copybook, the poem is on the street!’ In 
the weeks and months that followed, this was taken as a call to fill the streets with poems (or individual 
verses); and the call was passed on"(Wagner,2015,s.50). 

Aynı zamanda Robert Koleji öğrencisi olan Zeynep Ünsal, Robert koleji okul dergisinin Kasım 2014 
sayısında Şiir sokakta adı altında bir köşe yazısını yer vermektedir. 

"These days, you may come across poems everywhere - on floors, walls, banknotes, stairs, park benches, 
handkerchiefs and ferries. As you can see, they are literally everywhere! The people who started this move- 
ment call it Şiir Sokakta, or ‘Street Poetry’. This phenomenon originally began on a Facebook page called 
“İkinci Yeni”, which is about a movement started in the 50s, by famous Turkish poets such as Cemal Süreya, 
Turgut Uyar and Edip Cansever. They wrote poems which ignored the usual rules of poetry, and the owners 
of the Facebook page wanted to intro- duce people to İkinci Yeni poets and their poems. (...) Şiir Sokakta is 
also a chance for people who like writing poems, but are too shy to share them with others. So those people 
go out and write their amateur poems where they want to and they become the unknown poet of other 
people’s inner worlds. (...) And now there are people in the street who are writ- ing poems because they 
believe in the beauty of poems and the healing power of it.." (Ünsal,2014,s.1). 

3.  RAFET ARSLAN KİMDİR ESERLERİ NELERDİR? 

1972, İzmir doğumlu Rafet Arslan sanatı saf şiire ulaşmak için bir yol olarak görüyor. Disiplinler arasında 
gezen hikâyeler anlatmayı seven sanatçı, ütopya- distopya arasındaki gerilimi üretiminin merkezine alıyor. 
Sürrealizm, Artbrut, Dada, Cobra, yeni gerçekçilik, pop art, bilimkurgu, felsefe, ütopya, cyberpunk, simya, 
performans sanatı, graffiti, şiir, entropi, kara mizah, mimari/karşı mimari, Brecht estetiği, gerçeklik 
kavramının sorgulanması, insan nedir sorusu, tüketim toplumu, bakışın müstehcenliği, uygarlığın 
huzursuzlukları, tarihin reddi, toplum kavramının sorgulanması, manipülasyon-gözetim ve denetim 
tekniklerinden ilham alır. 

Kavramsal Sanata, disiplinler ötesi bir bakış atan yazar,eleştirmen,güncel sanatçı,kolaj işçisi, performansçı, 
Sürrealizm, Yeni Dalga Bilimkurgu ,Erekte Şiir, Mutant Sanat alanlarında aktif olarak bilinen Çağdaş Sanat 
Manifestoları kitabının yazarıdır.Rafet Arslan sürekli okuyan, sorgulayan, düşünen ve sentezleyen, 
yapıtlarının entelektüel referanslarını bir yazar, düşünür edasıyla titizlikle işleyen bir sanatçıdır. 
Çalışmalarını tarihten felsefeye uzanan kavramsal ağlar üzerine inşa eder sanatta şiirin saflığına ulaşmaya 
çalışır. 

Eserleri; 

 TEFSİR 

 UNDERGROUND PEOTIX 

 ZİGGURAT TERBİYECİSİ 

 ÇAĞDAŞ SANAT MANİFESTOLARI 

 TAKRİK RAPORU SERGİSİ 

 TÜK/ETİM(Mecmua Sayfası) 

 ÇARŞAMBA PORTRESİ 

4.  BULGULAR 

Şiir Sokakta hareketinde yazılan şiirler fotoğraflandırılarak dijital ortama aktarılmıştır.Genellikle bu şiirleri 
Türkiye çapında yoğunluklu olarak tanınan ve bilinen şairler oluşturmaktadır.Konular olarak ele alındığında 
yoğunluklu olarak  aşk ve siyasi içerikli şiirlere rastlanılmıştır.Bu şairler;Ahmet Arif,Cemal Süreya,Turgut 
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Uyar ve Özdemir Asaf gibi şairlerdir ve bu şairlerin yanında   ismi anılmayan bir çok şairlerde 
mevcuttur.Bunların yanında şiirlerde  siyasi içerikli göndermelere,vatan sevgisi,tarih,psikoloji,ölüm yada 
sevgi gibi konulara da rastlanılmıştır.Araştırılarak elde edilen bu şiirler sadece duvarlarda değil aynı 
zamanda yazılmaya mümkün olan her köşeye ve alana yazılmıştır. Aşağıda çeşitli şairlere ait alıntılardan 
örneklemelere yer verilmiştir:  

AHMET ARİF; 

 “Ölüm böyle altı okka, koymaz adama susmak ve beklemek müthiş” #şiirakdenizde 

 “asıl bizim aramızda güzeldir hasret ve asıl biz biliriz kederi” 

 “yokluğun cehennemin öbür adıdır, üşüyorum kapama gözlerini” 

“canım benim bilir misin? Canım dediğimde içimden canımın çıkıp sana koştuğunu duyarım 
hep”#şiir5.katta 

CEMAL SÜREYA; 

 “Umulmadık bir gün olabilir bugün. Bir çay söyle yağmurlasın kokusunda” 

 “Duvarlara şiir yazmak varken, poster asıyorlar Cemal abi.” 

 “… Köklerimiz kendi çiçeklerinden ürküyor…” 

 “Belki de biraz geç rastladım sana ama her şey geç gelmiyor mu yurdumuza” 

 “Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki” 

 “Hayat kısa, kuşlar uçuyor” 

TURGUT UYAR; 

 “Seni boydan boyta sevmişim taa Edirne’ye kadar, Kars’tan taşını, toprağını, yiğidini fırsat 
buldukça övmüşüm” 

 “… Hızla gelişecek kalbimiz hızla” 

 “…Aslında sözcüklerin büyüsü beni kandıran…” 

 “Belli efendim, besbelli yaşamaktan soğumuşum” 

 “Bir bozuk saattir yüreğim, hep sende durur.” 

 “Bir biz varız güzel, öbüleri hep çirkin.” 

 “Ve sanırım ilk bende olmuyor denize bulaştım, bunuda ellerimin maviliğinden anlıyorum.” 

 “Seni aldım bana ayırdım, durma kendin hatırlat. Şimdi otobüs gelir biner giderim. Gitmeden önce 
göğe bakalım. 

ÖZDEMİR ASAF; 

 “Çok ayrılık içtim ben, kalbim güzel hani…” 

 “Geleceğim bekle dedi, gitti… Ben beklemedim, o da gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu… Ama kimse 
ölmedi.”  

 “Binlerce belki geçiyordu geceden.” 

SİYASİ ŞİİR SOKAKTA; 

 “Dünya bir daha hiçbir okul çıkışı gibi kokmayacak mı? Didem Mamak”#şiirsokakta 

 “Şiir yaz, silerse belediye utansın” 

 “Kahrolsun pastorize süt, yoğurt vb” 
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 “Bu dünyada yediğimiz ekmekler, içtiğimiz sular, dizlerimizdeki bu güç, derimizdeki bu tad karşı 
koymak içindir, kaçmak için değil…” 

 “Ne zaman hürlüğün, barışın, sevginin aşkına bir cigara atmışsak denize sabaha kadar yandı 
durdu”#defterikapatşiirsokakta 

 “Buraya çok güzel şiir yazılır da siliyor işte pezevenkler” 

 “Devletten uzak bulutlara yakın” 

 “… Yer kalmadı acıya ülkemizde…” 

 “Yaşamak görevdir yangın yerinde, yaşamak insan kalarak! M. Altıok” 

ŞİİR HERYERDE; 

 “Benim için siler misin geceyi göküzünden”#şiirköprüde 

 “İhtameller sarhoş olur, ben seni kesin öperim”#şiirvan’da 

 “Karanlıklar ülkesindeyim ışıklarım hep sende kalmış”#şiirbingöl’de 

 “Yaprak döker bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe”#şiiryaprakta 

 “İki ray gibiyiz tren yolunun yakın olması neyi değiştirir seni istiyorum”#şiirmetroda 

5. SONUÇ 

Sonuç olarak Rafet Arslan ve Gezi eylemleri ile başlayıp devam eden bu akım ile Şiirin sadece Sokakta değil, 
artık her yerde Duvarlar, asfalt yollar, banklar vb. yerlerde  olduğunu görmekteyiz. Şiiri paylaşmak 
isteyenler için şiir defterleri artık sokaklara taşınmıştır. Kâğıt, yerini yeniden taşa bırakmıştır.Böylece şehrin 
sokaklarından sonra kâğıt peçeteler, masalar, yapışkanlı kâğıtlar, ağaç gövdeleri, bazen de insan vücudu; 
şiiri paylaşmaya araç olmuştur. Şiir artık ne defterde ne sokakta; şiir her an her yerdedir.Bu akım sayesinde 
insanlar duygularını  şiirler aracılığıyla dışarı vurmayı başarmış,edebiyat’ın yapı taşlarından biri olan şiir 
gerçek ve hak ettiği önemini bu yolla kazanmaya başlamış ve bu sayede şairlerimiz de daha çok tanınmaya 
başlanmıştır. 
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Özet: Üniversitelerimizin Almanca ile ilgili bölümlerinde "Alman yazını", "Alman Edebiyatı I-II", "Edebi Metin İnceleme 
ve Öğretimi I-II" gibi Alman yazını ile ilgili dersler bulunmaktadır ve bu derslerde Alman yazınından farklı yazınsal 
dönemlere ait pek çok yazınsal metin ders konusu olarak ele alınıp işlenmektedir. İkibinli yıllardan bu yana teknolojik 
araç ve gereçlerin de yoğun olarak derslerde kullanılmaya başlamasıyla birlikte, medyalarda yer alan ve "Hipermetin" 
olarak tanımlanan görsel-işitsel metinlere, grafik, animasyon ve görüntü dosya türündeki metinlere de yer 
verilmektedir. Bu çalışmada da Alman yazını ile ilgili herhangi bir derste ders konusu olarak Alman yakın tarihini konu 
alan "Spielzeugland / Oyuncak Ülkesi" adlı kısa film ele alınarak yazınsal metin inceleme ve öğretimi bağlamında 
çözümlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle hem ülkebilim bağlamında yakın tarih konusunda bilgilendirici olması, hem de 
yazınsal bir kurgu içerisinde yer alması nedeniyle yazın eğitimi ve öğretimi alanında örnek olabilecek bir öneri 
geliştirilmeye çalışılmıştır.  Söz konusu kısa film ondört dakika uzunluğunda olması nedeniyle ders içerisinde 
uyarlanması son derece kolay olup, kısa filmden yola çıkarak farklı materyaller de geliştirilebilir. Kısa filmin Alman 
dilinde olması da ayrıca iletişim becerileri, duyduğunu anlama gibi beceri derslerinde de verimli çalışma olanakları 
sunabilecektir. Ülkebilim açısından ise ikinci dünya savaşı Almanya'sının des konusu edilmesi imkanını sunmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Alman Edebiyatı, Yazın Eğitimi, ülkebilim, edebi metin inceleme. 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmada ülkemizdeki Almanca bölümlerinin ders programlarında yer alan Alman Edebiyatı I ve II 
dersleri ile "Edebi Metin İnceleme ve Öğretimi I ve II" derslerinde Alman yazınında yakın tarih ve özellikle 
de yaşayan günümüz edebiyatının öğretim süneci içerisinde verilebilmesine yönelik öneri niteliğinde 
konular ele alınmıştır. Bu konuların başlıcası Türk Alman yazını olarak da adlandırılan göç yazınıdır. Göç 
yazını kavramından burada Almanya'da yaşamış ve yaşayan Türk kökenli gurbetçi vatandaşlarımızdan olan 
yazarlarımızın eserleridir. Aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı  olarak yazar ve eserleri ile birlikte u konu ele 
alınacaktır.  

1.1. ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK BAĞLAMINDA GÖÇMEN YAZINI 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’da büyük bir işgücü açığı oluşmuştur. Kendi iş gücünü 
karşılayamaz duruma gelen Almanya diğer ülkelerden işçi ithal etmeye başlar. 1955 yılında İtalya’dan, 
1960 yılında İspanya’dan ve 1961 yılında Türkiye’den işçiler alındı (bkz. Ercan 2001: 7). “30 Ekim 1961’de 
imzalanan Ankara Sözleşmesi ile Türkiye’den” (Kuruyazıcı 2001: 3) çok sayıda insan hiç bilmedikleri 
bambaşka bir dünyaya doğru umut yolculuğuna çıktılar. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşayan çok sayıda 
insan ailelerini arkalarında bırakarak çıktılar umut yolculuğuna. Bu yolculukta hepsinin yegâne gayesi daha 
iyi bir hayat kurabilmek için birkaç yıl Almanya’da kalıp yeterli miktarda para biriktirmiş olarak Türkiye’ye 
dönmekti (bkz. Ateş 2009: 22). Ekonomik nedenlerden ötürü Almanya’ya gelen bu insanların çoğu işsiz ve 
eğitim düzeyi düşük kişilerden oluşuyordu. Belki de içlerinde ilk kez bir şehrin nasıl olduğuna tanıklık 
edecekler bile vardı. Durumun böyle olması hiç bilmedikleri bir ülkede ve kültürde yaşamak zorunda olan 
göçmenlerin sorunlarının da büyük olmasına yol açacaktı (bk. Zengin 2000: 103). Sonuç olarak ekonomik 
nedenlerle de olsa yaşanan gerçeklik göç  idi. İnsanların bulundukları yerleşik düzenden başka bir yerleşik 
düzene geçmeleri demek olan bu olguyla yeni yaşam alanı arayışları, bulunulan yerlerin olanaklarının 
yetmemesi gibi etkilerin neden olarak sıralandığı göç olgusu, Almanya bağlamında parasal nedenlerden 
oluşmaktaydı. Bu sürecin farklılığı, göçün ilk başlarında göç değil geçici olarak bakılması ve sonradan bu 
sürecin gerçek bir göç olgusuna dönüşmesiydi.  
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1.2. ALMANYA'DA TÜRK-ALMAN GÖÇMEN YAZINININ DOĞUŞU 

Önce misafir olarak karşılanmıştı bu misafirler ancak zaman içinde Almanlar kendi kültürlerinden farklı bir 
kültürden gelen bu insanların toplumsal-kültürel açıdan Alman toplumundan daha geri bir seviyede 
olduklarına inanıyorlardı. Gelenlerin çoğunun kırsal kesimden olması ve eğitim seviyesindeki düşüklük bu 
ilk karşılaşmadaki kültür şokunun birer faktörüydü. Yeterli miktarda para biriktirip anavatana, eşlerinin ve 
çocuklarının yanına, dönmek fikri onları Alman toplumundan ayrı tutan diğer bir faktördü (bk. Kuruyazıcı 
2001: 4-5). Sorunun başlangıç noktası burasıydı aslında. Kendilerini soyutlamaları onları hep “öteki” 
yapmıştı. Yetmişli yıllara gelindiğinde çeşitli gelişmeler de yaşanmaktaydı. 1973’te işçi alımları 
durdurulmuş, ancak yapılan yeni düzenlemelerle misafir işçilere eşlerini ve çocuklarını da yanlarına alma 
hakkı tanınmıştı. İşte bu tarih, bundan sonrası için bir kırılma noktası oldu. Geçici olarak Almanya’ya gelen 
işçiler bu vesileyle artık kendi hayatlarını Almanya’ya taşımaya başladılar. Bu durum her ne kadar olumlu 
bir gelişme gibi gözükse de ardında barındırdığı olumsuz taraflar da vardı. Baba çalışırken anne dil 
bilmediği için sadece evde oturarak ve ev işleriyle uğraşarak zamanını harcamakta ve dış dünyadan 
soyutlanmış bir yaşam sürmekteydi (bk. Özyer 2001: 84). Çocuklar ise evde geleneksel yaşamını 
sürdürürken sokakta ve okulda modern Alman toplumuna ayak uydurmak zorundaydılar. Öyle ki 
içlerinden bazıları Türkçe isimlerini Alman alfabesinin tınısına göre yazmaktaydı (bk. Ackermann 1984: 25).  
İlk kuşak genellikle böyle bir bocalamanın içindeydi diyebiliriz. Ancak bu bocalamaya sebep olan sadece 
Türklerin içinde bulunduğu kültür şoku değildi. Almanların Türkleri kabullenmemeleri, nasılsa bir gün geri 
dönecekler gözüyle bakmaları, Almanları da Türklerden uzak tutan faktörlerdendi. Bir ders kitabı yazarı 
olan Sabri Çakır Almanya’da yayımlanan “Die Gaste” adlı dergide kaleme aldığı bir yazısında bu durumu 
şöyle açıklamaktadır:  

“Her şey gün gibi ortada. Almanlar göçmen işçileri hiçbir zaman kendileri kadar insan görmediler. Kendilerine 
layık gördükleri hayat kalitesini onlara layık görmediler. Göçmenler onlar için sadece kendilerine hizmet 
eden, “Yap!” deyince yapan, “Tut!” deyince tutan, “At!” deyince atan, “Al!” deyince alan, dış görünüş olarak 
da kendilerini andıran tuhaf yaratıklardı. Bir gün burada işlerinin bittiği, kendilerine ihtiyaç kalmadığı 
düşünüldüğünde de kendilerine git denilince gitmeleri gereken canlılardı” (Çakır 2008: 10). 

80’li yıllara gelindiğinde ise artık bu bocalamadan kaynaklanan toplumsal kaynaşma sorunu bir ölçüde 
aşılmış ancak farklı bir boyut alarak devam etmiştir. İlk kuşağın çocukları artık Alman sistemine uyum 
sağlamış sayılırlardı. Bunu N.Tapan şöyle açıklamaktadır: 

“80’li yılların ortalarına gelindiğinde Federal Almanya’da okula giden Türk çocukları gittikçe artan oranlarla 
Almanya’da doğmuş ya da Almanya’ya çok küçük yaşlarda gelmiş, öğrenimlerinin tamamını ya da bir 
bölümünü burada görmüş çocuklardır. Bu çocukların Alman eğitim sistemindeki durumları da farklılaşmıştı 
artık. Almancayı gündelik iletişim dili olarak rahatça kullanabilmekte hatta kimi durumlarda anadillerine 
tercih etmektedirler. Almanca artık onlar için yabancı bir dil değildir. İletişim güçlükleri büyük ölçüde ortadan 
kalktığı için eğitim ve öğrenim durumlarında da görece bir düzelme, bir gelişme gözlenmektedir. Lise 
düzeyindeki okullara giden Türk çocuklarının oranının - öbür yabancı çocukların oranı kadar olmasa da – 
artması bunu kanıtlamaktadır “ (Tapan 2001: 98). 

Bir tarafta uyum sürecine dair olumlu gelişmeler yaşanırken diğer tarafta ise Almanya’nın yabacılar 
politikasında yaptığı değişiklikler, yerine oturmaya başlayan taşları tekrar yerinden oynatacak niteliktedir. 
80’lerde iktidara gelen Hıristiyan Demokrat Birliği’nin bu konudaki tutumu oldukça serttir. Öyle ki Türkler 
ya tamamıyla Almanlaştırılacak ya da kendi ülkelerine dönmeye zorlanacaktı. Bunun içinde 1983 yılında 
bir teşvik yasası hazırlandı ve bu yasaya göre 30 Ekim 1983 – 30 Haziran 1984 tarihleri arasında Türkiye’ye 
geri dönmek isteyen Türk işçilerine 10.500 Mark ve ayrıca reşit olmayan her çocuk için de 1.500 Mark 
tazminat sözü verilmişti. Bununla beraber Almanya’da artan işsizlik de geri dönüşü tetikledi ve 1984 yılına 
kadar 400 bine yakın Türk yurda döndü (bk. Tapan 2001: 100 ayrıca bk. Çelik 2010: 9). Bu dönüş 
beraberinde sorunlar getirdi. Almanya’da doğmuş ya da küçük yaşlarda Almanya’ya gitmiş çocuklar Alman 
toplumuna ve eğitim sistemine alıştıklarından Türkiye’ye döndüklerinde de bir uyum sorunuyla karşı 
karşıya kaldılar. Almanya’nın başlattığı bu proje kapsamında Türkiye’ye dönen ailelerin çocuklarına destek 
de vardı. Bu doğrultuda Almanya “gençlerin Türk eğitim sistemine daha kolay uyum sağlayabilmeleri için 
özel programlar doğrultusunda Almanca eğitim yapan Anadolu Lisesi statüsünde okulların açılması için 
mali destek verecek ve Alman öğretmenler gönderecekti” (Tapan 2001: 102). Yazın anlamında dönemsel 
ayrım yapabilmek için çok kısaca ve genel olarak birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olarak adlandırılan Türk-
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Alman yazınında dile getirilen veya metinleştirilen ana konulara da değinmekte yarar vardır. Bunu 
yaparken de çalışmamızın adını taşıyan “kimlik arayışı” konusunun temel alındığı ikinci kuşak Türkiye 
kökenli göçmen yazını üzerinde biraz daha fazla durulacaktır.  

2. GÖÇMEN YAZINI BİRİNCİ KUŞAK YAZARLARI 

Geldikleri ilk günden bu yana zorlu bir sosyal süreçten geçen Türk işçisinin bu yolda çektiği sıkıntıyı, derdi, 
acıyı, yaşadığı ikilemi dile getirecek bir yazının varlığı da kuşkusuzdu elbet. İlk yazın ürünlerinde dile 
getirilen konulardan D. Zengin şöyle bahsetmektedir: 

“ilk kuşak yazarlar, kendi sorunlarını en iyi şekilde dile getirebilen nesri seçti. Böylece onların ana konularını, 
Alman toplumunda karşılaştıkları her türden güçlükler, çektikleri acılar, yabancı dil sorunu, vatan hasreti, 
yalnızlık, uyumsuzluk, topluma uyum, toplumdan dışlanma ve bunların beraberinde getirdiği sorunlar 
oluşturmuştur. Aşırı bir duyarlılıkla karmaşık iç dünyalarını günlük yaşamdan kesitlerle yansıtmaya 
çalışmışlardır” (Zengin 2000: 103–104). 

Bu kuşağın yazarları arasında Fakir Baykut, Aras Ören, Habib Bektaş, Şinasi Dikmen, Fethi Savaşçı gibi 
isimler vardı. Ele aldıkları konular bakımından bir tür “acı çekenlerin yazını”ydı onlarınki (Kuruyazıcı 2001: 
19). Tabi tüm bu acıların ana kaynağı anavatana duyulan özlemdi. O yüzden bu dönem yazını, ele aldığı 
konular nedeniyle bir bakıma gurbet hikâyeleri dönemi olmuş, çoğunlukla gurbet olgusu eserlerde ana 
tema olarak memleket, memlekete özlem gibi duygularla ilişkilendirilerek dile getirilmiştir.  

3. GÖÇMEN YAZINI İKİNCİ KUŞAK YAZARLARINDA KİMLİK ARAYIŞI 

Seksenli yıllara gelindiğinde ise birinci kuşaktan farklı bir kuşak çıkmıştı ortaya. Aralarında birinci kuşaktan 
yazarların da bulunduğu bu kuşakta, küçük yaşta Almanya’ya gelmiş ya da orada doğmuş yazarlar da vardı 
(bk. Kuruyazıcı 2001: 20). İkinci kuşağın çok küçük yaşlarda Almanya’ya gelmesi ya da orada doğması 
onların Almancayı öğrenmelerinde ve Alman kültürüne uyum sağlamalarında şüphesiz bir öncelik idi. Bu 
öncelik onlara dili, yani Almancayı, günlük iletişimin ötesinde kullanma fırsatını vermişti. Mecazlar ve dil 
oyunları dile olan hâkimiyetlerinin birer göstergesiydi (bk. Zengin 2000: 104). İşte böyle bir durumun içinde 
bulunan ikinci kuşak gençleri “ne tam anlamıyla buraya ait hissediyorlardı kendilerini ne de kendi istemleri 
dışında terk ettikleri anavatanlarına”(Kuruyazıcı 2001: 20). Bu arada kalmışlık onların kimliklerini 
sorgulamalarına ve bunu da eserlerinde dile getirmelerine sebep oldu. Dursun Zengin konuyla alakalı 
olarak şunları söylemektedir:  

“ikinci kuşak Türk yazarlarda durum daha farklıydı. İlk kuşağın çocukları olan bu yazarlar için Almanca başka 
bir nitelik kazandı. Onlar Almancayla iç içe büyüdüler, çünkü doğdukları andan itibaren Almancayla 
karşılaştılar. Almancayı artık anadili gibi konuşuyorlardı ve Türkçe evde aileyle sınırlı kalıyordu. Dolayısıyla 
Almancaya çok iyi hâkim olan bu kuşakta yeni bir duyarlılık kendini hissettirir. Bir sızlanma edebiyatının 
yerini, kimlik sorunsalının, bireyselliğin, yabancı düşmanlığının ve insan olmadan kaynaklanan sorunların ele 
alındığı eserler yer alır. Mecazlar, imajlar ve dil oyunları, bu yazarların hem Almancaya olan hâkimiyetlerini 
ve hem de edebî düzeylerini ortaya koymaktadır.-' Birinci kuşağın nesirci olmasına karşılık, ikinci kuşak şiire 
de yönelme cesareti gösterir. Kısaca ancak seksenli yıllardan itibaren daha bilinçli eserlerle karşılaşırız” 
(Zengin 2000:104). 

Bu nitelikteki bir yazın türünün nasıl adlandırılacağı da çeşitli tartışmalara yol açmıştır. İlk kuşağın ürünleri 
için kullanılan “Gastarbeiterliteratur”(konuk işçi yazını) terimi ikinci kuşağın ortaya çıkmasıyla ve dil üstü 
bir Almanca kullanarak yazmasıyla artık çok da geçerli bir terim olmaktan çıkmıştır. Çünkü ikinci kuşak 
Almanya’ya küçük yaşta gelmiş ya da orada doğmuş gençlerden oluşuyordu. Dolayısıyla bunları göçmen 
yazını içine dâhil etmenin ne kadar doğru olduğu tartışılır bir konuydu. Meral Oraliş konuya dair şunları 
söylemektedir: 

“Bir dönemler rahatına “yabancı işçi yazını” diyebildiğimiz metinlerin yerini, bu yeni bireysel ve toplumsal 
kimliğini sorgulamanın ışığında üretilen metinler aldı. Almanya’yı yaşamlarının uzamı, Almanca’yı da yazı 
dilleri (kimileri için “vatan”) olarak seçen bu yeni kuşağın ürettiği metinler atık nasıl adlandırılabilir? Bunca 
değişikliğe karşın hala “yabancılar yazını” demek olası mı? Yoksa bundan böyle “Alman yazını” içinde mi ele 
alınacak bu metinler? Ya da çokkültürcülük söylemleri içinde, yaşadıkları toplumda sosyal bir marjinalliği, 
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ulusal kimliklerinden sürgün edilişlerini, göçmenliklerini duyumsar ve bunu ürettikleri yazınsal yapıtlara 
yansıtırken yazdıkları “azınlık yazını” diye mi adlandırılacak?” (Oraliş 2001: 41). 

Bu sorulara en uygun cevabı Yüksel Pazarkaya Mahmut Karakuş ile yaptığı bir söyleşide şöyle vermektedir: 

“Göçmen yazını kavramı tekrar karşımıza çıkınca, isterseniz bunu sınırlayalım biz. Almanya’da ya da 
Avrupa’da Türkçe yazın. Almanya’da Türkçe yazın göçmen yazını olabilir belki. Göçmen olabilir, sürgün 
olabilir, olmuştur, görülmüştür. Türkçenin dil yurdu Türkiye’dir. Oradan herhangi bir nedenle, ya iş sürgünü, 
ya siyasi sürgünle dış ülkelere gitmiş yazarlar Türkçe yazmaya devam ediyorlarsa, bunları belki bir sürgün 
yazını, belki bir göç yazını, yanı göçmen yazını olarak değerlendirebiliriz. Ama Almanya’da doğmuş, 
büyümüş, Almanya’da sosyalizasyonunu gerçekleştirmiş ve sonunda da Almanca yazan insanların yazınına 
artık göçmen yazını denemez” (Karakuş 2001: 82). 

Her ne kadar bu konuya dair tartışmalar sürse de doğruluğundan şüphe edilmeyecek bir konu da bu yazının 
Alman diline olan katkısıdır. Kendi duygularını ifade etmek isteyen göçmen yazar ve şairlerin oluşturdukları 
yeni kavramlar, Alman diline bir renk katmıştır. Müller ve Cicek’in önsöz metnindeki “bazı istisnalar hariç, 
göçmen yazarların Alman okurlar arasında büyük bir tanınmışlığa ulaşmamasına rağmen, eserleri Alman 
edebiyatına önemli bir katkı sağlamaktadır”  (Müller, Cicek 2007: 8) ifadesi bunu doğrular niteliktedir.  
Türkçeye ait bazı söz kalıplarının Almancaya çevrilmesi bu dile bir renk katmıştır; bununla beraber yeni 
kelimelerde Alman söz varlığında yerini almıştır. N. Özyer de buna dair şöyle yazmaktadır: 

“Türkler tarafından yazılan bu kitapların Alman diline katkısı üzerine de bir şeyler diyebilir miyiz acaba? Bazı 
yazarlar eserlerini Türkçe yazsalar da, eserleri çoğunlukla Almancaya çevrilmiş ya da iki dilde basılmıştır. 
Türk yazarlarının kendilerine özgü bir dil yaratmalarından dolayı Almancanın yeni bir boyut kazandığı da 
düşünülebilir. Ackermann’ın da söylediği gibi, “bunlar onların kelimeleri, onların cümleleri, onların metinleri”. 
Bu eserlerdeki Türkçede kullanılan deyimlerin, özdeyişlerin Almanca’ya çevrilmesi sayesinde, Alman dilinde 
bir renk cümbüşü oluştuğu inkâr edilemez. Yeni kelimeler türetilmiş ve Türk yazarları, böylelikle Alman dilinin 
söyleyiş şekillerine yenilik getirmişlerdir” (Özyer 2001: 92). 

İkinci kuşak dönem yazarları Almanların ilgisini fazlasıyla çekti. İki dilli olarak yetişen bu yazarlar Almanca 
düşünebiliyor ve eserlerini Almanca yazıyorlardı. Konuları genellikle kültürlerarasılık üzerineydi. İkinci 
kuşak yazarlardan bazıları şunlardır: Renan Demirkan, Feridun Zaimoğlu,  Zafer Şenocak,  Zehra Çırak, 
Saliha Scheinhardt, Aysel Özakın,  Nevfel Cumart vd. Düşüncelerini en iyi almanca olarak ifade ettiğini 
söyleyen Renan Demirkan , birçok tiyatro oyununda oynayıp, film yapıp bu alanlarda önemli ödüller 
kazandıktan sonra yazın dünyasına da giriş yapmıştır. Kendisi de göçmen bir ailenin kızı olan Renan 
Demirkan, “Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker” (Üç Şekerli Demli Çay) adlı eserinde göçü, çekilen 
zorlukları, uyum sorunlarını anlatmaktadır. Dili oldukça akıcı, konu olarak aslında bilinen fakat oldukça 
zengin olan bu eser, göç kavramına karşılaştırmalı bir bakış getirmektedir. Romanda bahsedilen Türkiye 
ve Almanya, iki ülkeyi ve bu ülkelerde yaşanılanları karşılaştırma fırsatı vermekte, göç etmenin sadece 
başka bir ülkeye gidip yaşamak değil, gidilen ülkede var olabilmek olduğunu anlatmaktadır.  

3.1. GÖÇMEN YAZININDA KİMLİK ARAYIŞLARI 

"Toplumsal bir varlık olarak insanın nasıl bir kimse olduğunu gösteren belirti, nitelik ve özelliklerin bütünü” 
(TDK) olarak tanımlanan kimlik kavramı, tanımından da anlaşılacağı üzere insana özgü bir kavramdır. 
İnsanda var olan bu niteliklerin temelinde sahip olduğu sosyal yaşam, inançlar, gelenekler ve görenekler, 
hayatı algılayış biçimi gibi etmenler yatmaktadır (bkz. Yıldız 2007: 15). Bu gibi etmenlerin her bireyi farklı 
olarak şekillendireceğinin kaçınılmaz olduğu düşünülürse farklı toplum yapılarının ortaya çıkacağı da 
aşikârdır. Globalleşen dünyada bu tür farklı toplumsal yapıların bir araya gelmesinin de kimlik bunalımına 
yol açabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda Türk kimliği ile Alman toplumunda bir hayat sürmenin 
ortaya çıkardığı bunalım ve kimlik arayışı Almanya’daki ikinci kuşak Türk göçmen yazarlarının eserlerine 
de yansımıştır.  

Alev Tekinay’ın  “İki Arada” (Tekinay:  F. Biondi 1983: 59) adlı şiiri bu bunalımı, arada kalmışlığı çok güzel 
yansıtmaktadır. Şiirde “bavulu her gün topluyorum ve yeniden açıyorum”  mısralarıyla Tekinay bavulunu 
toplamakla Almanya’dan vazgeçtiğini, tekrar açmakla ise bu defa Türkiye’den vazgeçip tekrar Almanya’da 
kalma isteğini dile getirmektedir. Aynı şiirde yer alan “değişiyorum ama aynı kalıyorum ve artık kim 
olduğumu bilmiyorum”  mısralarında ise şair içinde bulunduğu kimlik arayışını sergilemektedir. Bu ruh 
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haliyle kendini ne Türkiye’ye ne de Almanya’ya ait hissetmektedir. “Her gün hayali bir trenle iki bin 
kilometre gidip geliyorum, gardırobum ve valizim arasında kararsızım ve iki arada benim dünyam”  
mısralarıyla ise Tekinay iki ülke, iki kültür, iki kişilik arasında kalmışlığını dile getirmektedir. Ne Türk 
olabilmektedir ne de kendini bir Alman olarak görmektedir. İçine düştüğü bu durum ise mısralarına böyle 
yansımaktadır.  

İkinci kuşak yazarlardan bir diğeri de İsmet Elçi’dir. Politik sebeplerden dolayı babasıyla Almanya’ya 
gelmiştir. Almancayı akşam okulunda öğrenen İsmet Elçi yazarlığının yanı sıra yönetmen kişiliği ile de 
bilinmektedir. (bkz. Wikipedia) 1989 yılında filmini de çektiği “Sinan ohne Land”(1988) adlı eserinde de 
yazar Alev Tekinay’da olduğu gibi kimlik arayışını “Ben ben değilim. Kendi kimliğime yabancıyım” (Elçi: 
Müler/Cicek 2007) sözleriyle ortaya koymaktadır. Daha sonra yazar bu kimlik arayışını “ben ve diğer ben” 
olarak aktarmaktadır. Eserde kullandığı mono diyalogların birinde açıkça fark edilebilen bu durum şöyledir: 

“> Sen delisin. Yanılıyorsun. < 

> Evet, evet ben deliyim. < cevabını veriyorum diğer Ben’e < “   

                                                       (Elçi: Müller / Cicek 2007: 100). 

Görüldüğü gibi yazar “ben” ve “diğer ben” olarak çift kişilikli bir dünyada yaşamaktadır. “Ben” dediği 
Türkiye’deki geçmişiyle ve değer yargılarıyla şekillenmiş kişiliğidir. Diğer ben dediği ise Almanya’daki değer 
yargılarıyla var olmaya çalıştığı yönüdür. Elçi bu arada kalmışlığı “ne kadar çok ağlarsam o kadar çok 
geçmişimi hatırlıyorum. Ne kadar çok geçmişimi düşünürsem o kadar çok ağlıyorum”  (Elçi: Müller / Cicek 
2007: 100-101) cümleleriyle başka bir boyuta taşımaktadır. Alev Tekinay gibi İsmet Elçi de bir taraftan 
Türkiye’ye büyük bir özlem duyarken diğer taraftan da Almanya’dan vazgeçememektedir. İki arada 
yaşamanın zorluğunu ve acısını böyle aktarmaktadır. İlgili eserlerden alıntılar yaparak örneklendirilen 
kimlik arayışı seksenli yılların kuşağında değer yargıları düzleminde görülmektedir. Eserleri örnek alınan 
Alev Tekinay ve İsmet Elçi ne Alman değerlerine tam olarak alışabilmektedir, ne de kendi değer 
yargılarından vazgeçebilmektedir. Evde Türk olarak, ancak sokakta, okulda, iş yerinde vs. Alman olarak 
yaşamak bu genç kuşağı yaşamlarının her anında iki dünya arasında bırakmıştır. Bu ruh haliyle yaşayan 
ikinci kuşak kendini ne Türkiye’ye, ne de Almanya’ya ait hissetmektedir. Bu konuda birinci kuşak olan 
ailelerinin köklü kuralları ve beklentilerinin de payı olsa gerektir. Benzer durum Emine Sevgi Özdamar’ın 
“Mutterzunge” adlı eserinde de söz konusu edilmiştir.   

4. GÖÇMEN YAZININDA ÜÇÜNCÜ KUŞAK YAZARLAR 

Değer yargılarının farklılığından kaynaklanan ve yukarıda değinilen iki kültür arasında kalmışlık durumu, 
doksanlı yıllarda üçüncü kuşağın ve eserlerinin ortaya çıkmasıyla artık bir sorun olmaktan çıkmış gibi bir 
izlenim doğurmaktadır. Doksanlı yıllardan günümüze kadar olan süreç içerisinde kaleme alınan eserlerde 
artık bir kimlik arayışının izlerine rastlanmaz. Bu süreçteki eserlerde konu artık yabancı bir ülkede yabancı 
olmak değil de, yazar ve şairlerin ebeveynlerinin göç hikâyelerine etnografik bir odakla bakmaktan 
ibarettir (bkz. Boyacı 2010: 881). Çünkü üçüncü kuşak tamamıyla Almanya’da doğmuş, orada büyümüş ve 
toplumsallaşmasını  büyük ölçüde orada tamamlamış bireylerden oluşmaktadır, çoğunlukla. S. Yıldız buna 
şöyle açıklık getirmektedir:  

“Kimlik bunalımının temelinde anlayış ve inanç farklılıkları, kültürel başkalaşımlar ve yaşam biçimleri 
yatmaktadır. Almanya’da şu anda egemen olan 3. kuşak, bir önceki kuşağa göre bu kimlik bunalımını önemli 
ölçüde alt etmiş ve üstesinden gelmiş olarak algılanabilmektedir. Bunun sebebi Türk kimliğini taşıyor 
olmalarına rağmen orada doğmuş ve büyümüş olmalarından kaynaklanan Alman kimliğine uyum sağlamış 
olmaları ve aidiyet duygularının bu yönde güçlendiği şeklinde olabilmektedir” (Yıldız 2007: 12). 

Türkiye kökenli göçmen yazını içersinde belki de üzerinde en az durulan veya en az araştırılan konulardan 
biri de, yukarıda anlatılan kuşakların dışında ama her bir kuşaktan ve farklı zaman dilimlerinde yurda kesin 
dönüş yapan kesimdir. Kesin dönüş veya geri dönüş süreci de denebilecek olan bu olguya bu çalışmada 
kısa da olsa değinmek gerekir.  
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4.1.  GÖÇMEN YAZININDA KESİN DÖNÜŞ SÜRECİ 

Son olarak ise geri dönüş sürecine değinmekte yarar vardır. Geri dönüş süreci Türkiye ve Almanya’da 
“Kesin Dönüş” olarak nitelenmekte, Almanca’da ise “Remigration”(geri göç) olarak tanımlanmaktadır. 
Çoğunluğunu birinci kuşak “emekli” göçmenlerin oluşturduğu geri dönüşçülerin arasında, onlarla birlikte 
dönen birinci kuşağın çocukları da yer almaktadır. Birinci kuşak göçmenlerden hayatta kalanların birçoğu 
Almanya ile olan bağlarını hiçbir zaman koparmamışlar, zaman zaman gidip gelmektedirler. Hatta birçoğu 
yılın belli dönemlerini Türkiye’de geçirirken, belli dönemlerini de Almanya’da geçirmektedir.  Bu anlamda 
birinci kuşak göçmenlerin her iki ülkede birden tam anlamıyla emeklilik yaşadıkları söylenebilir. Geri dönüş 
sürecinin yarattığı asıl sorunları yaşayanlar ise, birinci kuşak göçmenlerin çocuklarıdır. İkinci kuşak olarak 
da adlandırılan bu grup tam anlamıyla kimlik sorunu yaşamış ve yaşamakta, kendilerini tam olarak arada 
bir yerde hissetmektedirler (Asutay 2011). Bu konuda M. Ham ve A. Kubanek (2011), geri dönüş süreci 
yaşamış olan göçmenler ve onların çocuklarının dile getirdikleri göç deneyimlerini derleyerek kimlik 
sorununu geri dönüş süreciyle birleştirmiş, bu anlamda göç yazınına belki de son halkayı eklemişlerdir. 

5. SONUÇ 

Türkiye’nin farklı yerlerinden Almanya’ya göç eden insanlar, gittikleri toplumda sorunlarla iç içe yaşasalar 
da, en kötü işlerde çalışıp, en kötü yerlerde konaklasalar da umutlarından büyük ölçüde vazgeçmediler. 
Yabancılar politikasında yapılan çeşitli düzenlemeler sayesinde eşlerini ve çocuklarını da yanlarına alan 
göçmenler kendi hayatlarını gurbete taşıdılar. Kendi değerleriyle çatışan bu toplumda var olma mücadelesi 
verdiler. Bunun içinse Immigrantenliteratur adı altında yazdıkları eserlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. 
İlk kuşak yazarlar kendi ülkelerini, değerlerini, anavatana olan özlemlerini dile getirdi. İkinci kuşak 
yazarlarda ise durum biraz farklıydı çünkü bu kuşaktakiler ya küçük yaşta Türkiye’den göç etmişti ya da 
Almanya’da doğmuştu. Dolayısıyla dile olan hâkimiyetleri ilk kuşaktan daha iyiydi. Bu nedenle seksenli 
yıllarda yaşayan ikinci kuşak içinde bulunduğu kimlik arayışını, nereye ait olduğunu bilemeyişini ifade 
edebilmiştir.  Sonrasında gelen doksanlı yılların üçüncü kuşağında dil ve uyum sorunu yok gibiydi. 
Ancak bu durum göçmenlerin bugün sorunsuzca hayatlarına devam ettikleri anlamına gelmez. Almanya’ya 
işçi göçünün ellinci yılını yaşadığımız bu günlerde bile göçmenlerin sorunlarının ne kadar çözüme 
kavuşturulduğu ya da bugün için ne tür yeni sorunlarla karşılaştıkları, tartışılması gereken ayrı bir konu gibi 
gözükmektedir.   

Günümüzde artık uyum sürecini belki en az sorunla yaşayan üçüncü kuşakla birlikte, Alman toplumu içinde 
varlığını sürdüren Türkler yazarlık ve şairlikten farklı olarak sinema sektöründe de ön plana çıkmaktadırlar. 
Fatih Akın bu yolda ipi göğüsleyen önemli yapımcılardan ve yönetmenlerdendir. Yapımcılığını ya da 
yönetmenliğini üstlendiği ve kendisinin de rol aldığı birçok filmdeki oyuncu kadrosu Türk ve Alman 
oyunculardan oluşmakta, bazen bunlara Almanya’da yaşayan diğer uyruklu oyuncular da katılmaktadır. 
Bu tablo artık uyum sorununun ve kimlik arayışının bu dönem eserlerinde artık pek de konu edilmediğini 
yansıtmaktadır. Almanyalı Türkler’in çoğunluğu Türk kimliğiyle nereye ait olduklarını bilerek 
yaşamaktadırlar, denebilir. İnsanoğlu nerede yaşarsa yaşasın, kişiliği hangi etmenler tarafından 
şekillenirse şekillensin, geçmişten gelen köklerinin izlerini elbette taşır ama günümüz koşullarında çok 
farklı ve öteki unsurlarla karşılıklı etkileşim halindedir. Bu çalışmamızın başında başlıkla birlikte yer alan 
Yunan karikatürist Vangelis Pavlidis’e ait karikatür de bu durumu bir nevi özetlemektedir. 
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Özet: Türkiye’de çeviri eğitimi veren programlardan mezun olan öğrenciler çok farklı alanlarda görev 
yapabilmektedirler. Mezunlar Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, konsolosluklar, kuvvet komutanlıkları, devlet 
kurumlarının yabancılar şubeleri, yurt dışı bağlantılı çalışan özel şirketler, organize sanayi bölgeleri, çeviri büroları ve 
turizm alanlarında tercüman olarak, devlet ve özel okullarda öğretmen olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerde 
akademisyen olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye’de özel şirketlerde tercüman olarak çalışmak için sözlü ve yazılı 
çeviri becerisi yeterliyken, devlet kurumlarında tercüman olarak çalışabilmek için ÖSYM’nin yaptığı KPSS, YDS gibi 
merkezi sınavlara katılmak gerekmektedir. Akademisyen olmak için ise YDS (80) gibi dil sınavlarının yanı sıra ayrıca 
Matematik ve Türkçe sorularından oluşan ALES (70) sınavına girmek gerekmektedir. Bu sınavlardan istenen puanları 
almak çoğu zaman yeterli olmamaktadır, çünkü iş dünyasındaki zorluklar bu sınavlardan en iyi puanları almayı zorunlu 
kılmaktadır. Bu çalışmada Mütercim Tercümanlık Almanca bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonra çalışmak 
istedikleri iş alanları ve onlara kariyer planlaması eğitimi verildikten sonraki düşünceleri konu alınmıştır. Üniversite 
eğitimi süresince öğrencilere kariyer planlaması eğitimlerinin verilmesi gerekliliği ve uygulanabilirliği tartışılmıştır..   

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Çeviri Eğitimi, Kariyer Planlaması 

Abstract: The students who graduated from the translation education programs in Turkey can work in different fields. 
Graduates can work as interpreters in foreign ministry and other ministries, consulates, force commanders, foreign 
branches of state institutions, private companies working abroad, organized industrial zones, translation bureaus and 
tourism areas, as teachers in state and private schools, as academicians in universities. In order to be able to work as 
an interpreter in private companies in Turkey, it is necessary to participate in the kpss, YDS and Central examinations 
conducted by Ösym in order to be able to work as an interpreter in public institutions. In addition to language exams 
such as yds (80) and ales (70) consisting of mathematical and Turkish questions, it is necessary to take the exam. Most 
of the time, it is not enough to get the required scores because the challenges in the business world require the best 
scores. In this study, after graduating from the German Department of translation and interpreting students, the work 
areas they wanted to work and their thoughts after they were given career planning training were discussed. During 
the university education, the necessity and applicability of career planning trainings were discussed.. 

Key Words: Translation, Translation Training, Career Planning 

GİRİŞ  

Türkçede tam karşılığı bulunmayan kariyer kavramı, genellikle, ilerlemeye ve yönetim hiyerarşisinde 
yukarıya yükselmeye elverişli işleri tanımlamada kullanılmaktadır. Kariyer, bir kişinin iş yaşantısındaki 
aktivite, sorumluluk, tutum ve davranışlarının gelişimi olarak tanımlanabilir. Kariyer; çalışanların iş 
yaşamları süresince yaptıkları işler ve iş aşamalarındaki gelişme ve ilerlemeleri ifade eder (Sümer: 1999). 
Kariyer Yönetimi en basit bir anlatımla; kişilerin iş hayatlarına ilişkin planlamalar yapmalarıdır. Bu planların 
bir süreç olarak oluşturulması hedefe ulaşmada önemlidir. Kariyer Yönetimi’yle çalışanların  kurum 
içindeki hareketlilikleri sağlanır ve böylece kişiler motive edilir. İyi bir kariyer yönetimi uygulanan 
organizasyonlarda kişiler bir süre sonra hangi statüde olacaklarını bilebilir veya tahmin edebilirler. Kişinin 
bunu bilmesi, onu işine ve kuruma bağlar, motivasyonunu sağlar (Sabucuoğlu: 1997). Kariyer Yönetimi, 
bireyin kariyer planının, organizasyonun kariyer geliştirme araçları ile desteklenmesidir. Kariyer yönetimi 
kariyer kavramına bireysel ve kurumsal bakış açılarını bütünleştirir. Diğer bir deyişle kariyer yönetimi, 
bireysel hedeflerin ve organizasyon ihtiyaçlarının uyumlaştırılması sürecidir. Bu süreçte birey ve 
organizasyon karşı taraflarda değil, birbirlerini destekleyici roller üstlenirler ve her iki tarafa düşen 
sorumluluklar vardır. 
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1. KARİYER PLANLAMASININ DERSLERDE ANLATILMASI 

7. dönemde verilen kariyer planlaması saatinde araştırma görevlisinden Profesör kadrolarına kadar 
kadroların şartları ve görev- sorumlulukları anlatılmaktadır.  Akademik hayat dışında MT mezunu ve 4 yıllık 
fakülte mezunu olarak yapabilecekleri işler ve şartları hakkında bilgi verilmektedir. Bu bilgi aktarımı 
sonrasında üniversitede son yıllarını okuyan öğrencilerin kendi yol haritalarını çizmelerinde olabildiğince 
yardımcı olmak ve onları motive etmek hedeflenmektedir. 

1.1. Mütercim- Tercümanlık / Çeviribilim Bölümlerine Giriş Koşulları 

ÖSYM’nin üniversiteye giriş sınavları göz önüne alındığında öğrenciler bazı üniversitelere sadece öğrenim 
görecekleri dilde sorular cevaplamak zorundayken, bazı üniversitelere de başka bir dilde sorular 
cevaplayarak bu bölümlere yerleştirilmektedir. Dolayısıyla öğrenciler bildikleri dillerde olduğu kadar 
bilmedikleri dilleri de tercih ederek bu bölümlerde okumaya hak kazanmaktadırlar. Ayrıca yurt dışında 
çalışan ailelerin çocukları da Yurt Dışından Öğrenci Kabul Kontenjanlarından yararlanıp, üniversitelerin 
düzenledikleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavlarına (YÖS) girerek üniversitelere yerleşmektedirler. 

1.2. Çeviri Eğitimi Neden Farklı Bir Eğitimdir? 

Çeviri bölümlerinin müfredatları çeviri edincini; dil edincini ve kültür edincini geliştirmeyi amaçlayan 
dersleri içermektedir. Farklı derslerle çevirmen adaylarına karşılaşabilecekleri her türlü metinlerle başa 
çıkabilme becerisi sağlanmaya çalışılmaktadır. Son sınıflarda ise uzmanlık alanları seçenekleri ile 
uzmanlaşma imkanları sunulmaktadır. Çeviri eylemi öğrenilmesi gereken bir eylem olduğu 
belirtilmektedir. Birçok insan işlevsel bir çeviri metin üretme sırasında yaşanan sürecin, çok yönlü bakış 
açısıyla ve farklı becerilerle sağlanan karmaşık bir süreç olduğunun bilincinde değildirler. Toplumda çoğu 
insanın gözünde çeviri eylemi yabancı dil bilgisiyle halledilecek kadar basit bir olgu olarak görülmektedir. 
Akademik çeviri eğitiminde öğrencilere iş hayatındaki profesyonel çeviri görevlerinin üstesinden 
gelebilmeleri için ihtiyaçları olan her türlü bilgi ve çok farklı edinçlerin aktarılması hedeflenmektedir (Wills, 
1996: 10). Çeviri eğitiminden sonra da çevirmen, üstlendiği her çeviri göreviyle bu bilgi ve edinci 
genişleteceği sürekli bir öğrenme sürecinde bulunmaya devam etmektedir (Eruz, 2008). 

Çeviri edincine sahip çevirmenin görevi erek metni ve işbirliği içinde olduğu eyleyenleri yönlendirmek ve 
yararlanabileceği tüm kaynakları ekonomik biçimde kullanarak çevirisini gerçekleştirmektir. İşlevsel bir 
çeviri ortaya koymak konusunda her türlü kararı alma yetkisi bulunan çevirmen, bu bağlamda tüm 
sorumluluğu üstlenen bir uzman konumundadır (Holz-Mänttäri, 1984: 63). 

2. MEZUNLARIN ÇALIŞMA ALANLARI 

Türkiye’de çeviri eğitimi veren programlardan mezun olan öğrenciler çok farklı alanlarda görev 
yapabilmektedirler. Mezunlar Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, konsolosluklar, kuvvet 
komutanlıkları, devlet kurumlarının yabancılar şubeleri, yurt dışı bağlantılı çalışan özel şirketler, organize 
sanayi bölgeleri, havayolu şirketleri, şirketlerin halkla ilişkiler departmanları, çeviri büroları ve turizm 
alanlarında tercüman olarak çalışabilecekleri gibi, üniversitelerde akademisyen olarak da 
çalışabilmektedirler. Formasyon eğitimi alarak özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik 
yapabilmektedirler. 

2.1. Çeviribilim Mezunları İçin Akademik Yol 

Türkiye’de özel şirketlerde tercüman olarak çalışmak için sözlü ve yazılı çeviri becerisi yeterliyken, devlet 
kurumlarında tercüman olarak çalışabilmek için ÖSYM’nin yaptığı KPSS, YDS gibi merkezi sınavlara 
katılmak gerekmektedir. Akademisyen olmak için ise YDS- YÖKDİL (80) dil sınavlarının yanı sıra ayrıca 
Matematik ve Türkçe sorularından oluşan ALES (70) sınavına girmek gerekmektedir. Bu sınavlardan 
istenen puanları almak çoğu zaman yeterli olmamaktadır, çünkü iş dünyasındaki zorluklar bu sınavlardan 
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en iyi puanları almayı zorunlu kılmaktadır. Ayrıca adaylar yapılan mülakatlarda kendilerini Araştırma 
Görevliliği veya Öğretim Görevliliğine kabul ettirmek için rakipleriyle yarış içinde olacaklardır. 

2.2. Son Sınıf Mütercim Tercümanlık Öğrencilerin Akademik Hayatla İlgili Ön Bilgileri 

Öğrencilere tarafımdan her yıl anlatılan kariyer planlaması saatinde, öğrencilere akademisyen olmak 
isteyip istemedikleri ve akademisyenlerin görev tanımları sorulmuştur. Öğretim Üyesi- Öğretim Elemanı- 
Öğretim Görevlisi kimdir? Aralarında fark var mıdır? Bu üç kavramın içerikleri ile ilgili öğrenciler net olarak 
cevap verememektedirler. Kavramların içerikleri ve iş tanımları sadece son sınıf öğrencileri tarafında değil, 
günümüzde medya ve basın organları tarfından bile yanlış kullanılmaktadırlar. Örneğin TV’de ve gazetede 
bir haberde öğretim üyesi bir profesörden bahsedilirken “Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Ahmet Aktaş” kavramı kullanılmaktadır. Bu yanlış bir kulanımdır, çünkü Öğretim Görevlisi yüksek lisansını 
tamamlamış, üniversitede ders veren, alanında uzman öğretim elemanları için kullanılan bir ünvandır. 
2018 yılı itibariyle üniversitelerde kullanılan  eski Okutman ve Uzman kadroları da Öğretim Görevlisi 
kadrolarına geçirilmiştir.  Prof. Dr.- Doç. Dr. – Dr. Öğr. Üyesi ( Eski Yrd. Doç. Dr) ünvanları hepsi öğretim 
üyesidir. Öğretim Elemanı ise Profesörden Araştırma Görevlisine eğitim- öğretim çalışmalarında görevli 
tüm üniversite çalışanlarını kapsar. Üniversitede çalışan herkes ünvanlarının yanısıra aynı zamanda 
öğretim elemanıdırlar.  

Tarafımdan 7. dönemde verilen kariyer planlaması saatinde araştırma görevlisinden Profesör kadrolarına 
kadar kadroların şartları ve görev- sorumlulukları anlatılmaktadır. Akademik hayat dışında Mütercim 
Tercümanlık mezunu ve 4 yıllık fakülte mezunu olarak yapabilecekleri işler ve şartları hakkında bilgi 
verilmektedir. Bu bilgi aktarımı sonrasında üniversitede son yıllarını okuyan öğrencilerin kendi yol 
haritalarını çizmelerinde olabildiğince yardımcı olmak ve onları motive etmek hedeflenmektedir.  

2017- 2018 Eğitim- Öğretim yılında Trakya Üniversitesi Mütercüm Tercümanlık Almanca bölümü 
öğrencilerine kariyer planlaması eğitiminde sonra şu sorular yöneltilmiştir: 

1. Mezun olduktan sonra hangi mesleği icra etmek istiyorsunuz? 

2. Kariyer Planlaması Saati size ne kadar yararlı oldu? 

3. Size yapılan bu kariyer planlaması saati hangi ne zaman / hangi dönemde yapılmalı? 

Sorulara verilen cevaplar neticesinde kendisinde soru yöneltilen son sınıf öğrencileri “mezun olduktan 
sonra yapmak istedikleri işleri şu şekilde sıralamışlardır. 

* Havayollarında uçuş görevliliği (host- hosteslik) (3) 

* Çevirmenlik (4) 

* Kamuda Dış İlişkiler Sorumlusu  

* Pilot 

* Halkla İlişkiler alanında çalışmak 

* Öğretmenlik (5) 

* Kitap çevirmenliği (2) 

* Bankacılık 

* Akademisyenlik  

* Turizm alanında çalışmak 

* Özel şirkette dış ilişkiler alanında (2) 

* Spor çevirmenliği 
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Sorulara verilen cevaplar neticesinde kendisinde soru yöneltilen son sınıf öğrencileri “Kariyer Planlaması 
Saati size ne kadar yararlı oldu?” sorusunu genellikle olumlu şekilde yanıtlamışlardır. Farklı cevaplardan 
bazıları şu şekilde ifade edilmiştir:  

“… Kariyer planlamasından sonra özellikle çalışma alanlarımız konusunda yeni bilgilere sahip oldum. 
Hocamız bu konuda ufkumu açtı diyebilirim. İş konusunda şansımızın fazla olduğu, iş bulma konusunda 
tereddüt etmememiz gerektiğini söyledi, böylelikle her birimiz biraz olsun rahatladık. Mezun olmama 
korkusu bir yana, mezun olduktan sonra işsiz kalma korkusuyla yaşıyoruz. Hocamız bu konuda bizi 
aydınlattı…” 

“… Bu yaptığımız kariyer planlaması dersi kesinlikle beni çok daha umutlandırdı. Çünkü bu devirde mezun 
olduktan sonra hangi işte çalışacağımı hiç kestiremiyordum. Aynı zamanda cidden moralim bozuktu ve 
umutsuzdum ama siz anlattıktan sonra nerelerde çalışacağımızı vs. çok iyi geldi. Yelpazemizin geniş 
olduğunu biliyordum ama yine de bilmediğim çok şey vardı…” 

“… Üniversitedeki akademik aşamalar hakkında detaylı bilgi sahibi oldum ve kafamdaki soru işaretleri yok 
oldu. Açıkçası üniversitede akademik ilerlemek düşünüldüğü gibi kolay değilmiş bana göre, bir kez daha 
bu alanda kendimi olumsuz gördüğüm konusunda haklı çıktım. Diğer mesleklere dair bilgi sahibi olmak 
yararlı oldu, çünkü insan okulun bitmesine yakın büyük bir stresle, yoğunlukla mücadele ediyor, “ben şimdi 
ne yapacağım?” düşüncesiyle boğuşuyor. Bu boğuşmanın içerisinde kariyer planlamasına dair bilgi 
edinmek oldukça yararlı oldu, en azından seçenekler arasında insanın kafasında eleme yapmasına vesile 
oluyor…” 

“… Kariyer planlaması dersi bence her bölüm için faydalı ve gereklidir. Mesleğin tanıtılması, ileriki meslek 
hayatında neler yapabilirsin ya da nelerle karşılaşabilirsin gibi soruların cevaplarını bize verebilir. Meslek 
seçimi konusunda bana çok katkı sağladı. Neye ve nereye yönelmem gerektiği konusunda kafamda bir 
şeyler belirlemesinde çok büyük etkisi oldu…” 

“… Yapabileceğim meslek sayısı ve yapılabilecek işleri öğrenmiş oldum. Mezun olduktan sonra kararıma 
göre yönelebileceğim alanları öğrendim…” 

“… Kariyer planlaması benim için faydalı oldu. Noterde ve adliyede sürekli olmayan ek işler yapabileceğimi 
öğrendim. İleride onlara da başvurmayı düşünüyorum..” 

Sorulara verilen cevaplar neticesinde kendisinde soru yöneltilen son sınıf öğrencileri Size yapılan bu 
kariyer planlaması saati hangi ne zaman / hangi dönemde yapılmalı? Sorusuna faklı cevaplar vermişlerdir: 

 1. Sınıf (4), 2. Sınıf ilk dönem (5), 3. Sınıf ilk dönem (6), 4. Sınıf ilk dönem (1), Her eğitim öğretim dönem 
başında (2) olarak ifade edilmiştir. 

3. SONUÇ  

Kariyer Planlaması saatleri her bölüm için gereklidir. 1. sınıflar için bazen çok erken, son sınıflar için de geç 
olabilmektedir. Kariyer Planlaması saatleri son sınıfa bırakılmamalı 2. veya 3. sınıfda piyasayı yakından 
tanıyan bölüm öğretim elemanları tarafından mutlaka düzenlenmelidir. İş hayatında yapabileceklerini 
güvendiği hocalarından öğrenen öğrenciler kendilerine bir hedef çizecek ve bu doğrultuda eksikliklerini 
gidermeye çalışacaklardır. 

Birçok Üniversitede Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi “Kariyer Günleri” düzenlemektedir. Bunun 
dışında bazı üniversitelerde bu konuyla ilgili dersler sunulmaktadır: Selçuk Üniversitesi seçmeli ders- 
Girişimcilik ve Kariyer Planlama, Uludağ Üniversitesi 4. Sınıf 7. Dönem seçmeli ders -Kariyer Planlama, 
Trakya Üniversitesi Kariyer Planlaması, Girişimcilik -üniversite ortak havuz dersi, İstanbul Kültür 
Üniversitesi seçmeli ders- Kariyer Planlama, Bülent Ecevit Üniversitesi 8. Yarıyılda, Sakarya Üniversitesi 5. 
Yarıyılda Kariyer Yönetimi, Doğu Akdeniz Üniversitesi 1. dönemde Koçluk ve Kariyer Planlaması gibi 
isimlerle bu dersleri sunmaktadırlar. 
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Özet: Newton'a göre "zaman tek yönde durmaksızın akar". Einstein'a göre ise, "zaman olayları oluşuna göre sıralayan 
ve olaylara anlam veren bir boyuttur". Zaman paha biçilmez bir kaynaktır. Zamanın tek bir davranışı vardır; durmadan 
akar, biriktirilemez, harcanır, tekrarlanamaz. Bu özelliklerinden dolayı insanın en kıt en kıymetli varlığıdır. İnsan sınırlı 
bir ömüre sahip olduğu için zamanı etkin kullanmalıdır. Zamanı etkin kullanmak becerisi psikoloji, eğitim, yönetim vb 
tüm davranış bilimlerinde “zaman yönetimi” kavramıyla ifade edilmektedir. Zaman yönetimi, zamanı kullanmada 
yapılması gerekenlere yönelik olarak belirleyeceğimiz önem ve önceliklerin doğru sıralanmasını sağlamaktır. 

Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim-öğretim 
kurumlarında çalışmakta olan öğretmenler ile okumakta olan her kademedeki random seçilmiş öğrenciler olmak üzere 
toplam 660 örneklem büyüklüğü ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: zaman yönetimi, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik 

Giriş 

Zaman kavramı, tanımı zor olmakla birlikte soyut ve öznel sayılmaktadır. Zaman tanımları bundan dolayı 
farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre zaman: “Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, 
geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit” olarak tanımlanmıştır (Başaran, 1991:14). Başka bir tanımla 
ise zaman: “insanın duyu organları ile tanımlayamadığı, fiziki, felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan 
bir olgudur.” (Karslı, 2006). 

Zaman yönetimi ise aslında bir öz yönetimdir. Bireyin kendini yönlendirerek yaşadığı olayların kontrolünü 
sağlamasıdır (Güçlü, 2001). Başlangıcı ve bitişi belirlenmiş ya da tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde, 
yapılması gereken iş ve eylemleri tanımlanmış amaçların realizasyonuna yönelik olarak tüm kaynakları 
etkin ve verimli kullanmaktır (Aydın ve Gürbüz, 2012, s. 11). Zamanı yönetmek isteyen birey, ihtiyaçlarını 
ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan hedefleri ve öncelikleri belirlemeli, planlama, 
programlama ve listeleme yoluyla öncelikleri ile sahip olduğu zamanı uyumlu hale getirmelidir (Akatay, 
2003).  

Bilim, sanat ve teknolojideki gelişmeler farklı alanlarda farklı değişimlere yol açmaktadır. Öğretmenler bu 
değişimlerden etkili olarak yararlanmak için değişimleri takip edebilmeli ve planlama, örgütleme, 
yönlendirme, koordine etme, denetleme gibi bazı fonksiyonları iyi programlamalıdırlar. Bu program gerek 
eğitim örgütlerinin işleri gerekse sosyal yaşamlarında zaman yönetimi açısından önemli bir konu haline 
gelmiştir. Gelişen teknoloji, karmaşıklaşan örgüt ve toplum yapısı, kişilere daha fazla ve farklı işler 
yüklediğinden, bu işlerin zamanında yapılması, işlere ilişkin yapılacak eylemlerin zamana göre 
planlanmasını zorunlu kılmaktadır (Demirtaş ve Özer, 2007).  

Kişilerin meslek ve sosyal yaşamlarından daha verimli sonuçlar elde edebilmesi, boş zamanlarını nasıl 
değerlendirdiğinin önemini ve etkin kullanımının gereğini de ortaya koymaktadır. Zaman yönetiminin en 
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mailto:zeynepergin@gmail.com
mailto:nihandmrkl@gmail.com


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

646 
 

doğru kullanımı kişinin hayatını kendisi için en doğru biçimde yönetmesi ve planlayabilmesinden 
geçmektedir (Hendry, 2004). Zamanı etkin yönetmek, sahip olunan her saati, her dakikayı belirli bir hedef 
ve amaç doğrultusunda planlayarak kullanmak anlamına gelmektedir (Uğur, 2000). Lakein’e göre ise 
zaman yönetimi; bireyin ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçlara ulaşmak için hedeflerin belirlenmesi, 
hedeflere ulaşmak için gereken görevlerin belirlenmesi ve öncelik sırasına konulması ve bu görevlerin 
planlanması, programlanması için kaynaklara ve zamana göre ayarlanmasını kapsamaktadır (Kocabaş ve 
Erdem, 2003). 

Zaman yönetimi bir öz yönetimdir; yaşanan olayların kontrolünü sağlamaktır; bireyin kendisini 
yönlendirerek olayları yönetmesidir. Yaşanan olaylar ne kadarı bireyin kendi istediği gibi gerçekleşiyor?  
sorusuna verilecek cevap zamanı yönetme başarısını gösterir. Başarılı bir zaman yönetimi başarılı bir 
zaman planlaması ile mümkündür. Zaman planlamasının kesinlikle yazarak yapılması gerekmektedir. 
Zaman yönetimi yapılırken amaçları önceden netleştirmek gerekir.  

Zaman yönetimi, zamanı etkili kullanma becerileri her alanda önemli olduğundan pekçok araştırmaya 
konu olmuştur. Bu çalışmaların da ortaya koyduğu gibi zaman yönetimi becerisi yaşamın her döneminde 
ve her alanında herkes için gereklidir.  

İnsanlık tarihi olarak medeniyet seviyesi ilerledikce, çalışma hayatı ve özel hayat arasındaki zamanı 
paylaşım giderek daha çekişmeli hale geldikce insanoğlu zamanın kıymetini çok daha farketmektedir. Hem 
çalışma hayatının gereklerini yerine getirebilmek hem özel hayatında yaşamak istediklerini yapabilmek 
için daha fazla zaman gerek duymaktadır. Oysa zaman sahip olduğumuz en kıt kaynaktır. Zamanın telafisi, 
geri dönüşü yoktur ve hepsinden önemlisi sınırlıdır. Gün herkes için ve hep aynı süredir. İşte bu koşullar 
altında çağdaş insan çoğaltmak gücüne sahip olamadığı zamanı en verimli en etkin bir şekilde kullanarak, 
zamanı yöneterek bu kıt kaynağı kendi amaçlarına en başarılı şekilde varabilmek için kullanma yol, yöntem, 
araç-gereç ve taktiklerini araştırmaya-öğrenmeye zorunludur.  İnsanoğlu değiştirme-geliştirme-çoğaltma 
gücüne sahip olmadığı iki özellik, zihinsel yetenekleri ile zamanı yönetmeyi başardığı kadarıyla hayatını da 
yönetmiş olur. 

Her yaştaki her statüdeki tüm bireyler için zaman yönetim becerileri önemlidir. Çünkü pekçok alandaki 
başarının zaman yönetimine bağlı olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır. Bu becerilerin belirlenmesi 
başarıya giden yoldaki engellerin saptanması bakımından zaman yönetim beceri düzeylerinin ölçülmesine 
gerek vardır. Bu araştırmayla geliştirilen ölçeğin varolan yaklaşımlara farklı bir bakış açısı getirebileceği 
umulmaktadır. 

Amaç 

Çalışmanın amacı kişilerin, kendilerinin genel anlamda normal yaşantıdaki zaman yönetimi becerilerini 
nasıl algıladıklarını saptamaya yönelik tutum ölçek geliştirmektir.  

Yöntem 

Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim-öğretim 
kurumlarında çalışmakta olan öğretmenler ile okumakta olan her kademedeki random seçilmiş öğrenciler olmak üzere 
toplam 660 örneklem büyüklüğü ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  
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Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemede "rotated exploratory factor analysis" kullanılmıştır. Verilerin faktör 
analizi yapmaya uygunluğu KMO ve Barlett testleri ile değerlendirilmiş ve istatistiksel gereklilikleri 
karşıladığı saptanmıştır. (Tablo 1) 

Tablo 1. KMO ve Bartlett Testleri 
Kaiser-Meyer-Olkin 0, 883 

Bartlett 

Kaykare 5035,114 

sd 435 

p 0,000 
 

Eigen değeri 1 ve daha yukarı olan bileşenlerin seçileceği şekilde yapılan analizde 7 faktör oluşmuştur. 
Açımlayıcı (extraction) yöntem olarak temel bileşenler (principal component) analizi kullanılmıştır. 7 
bileşen (faktör) toplam değişkenliğin %51,838’ini açıklamaktadır. (Tablo 2) 

Tablo 2. Açımlanan Toplam Değişkenlik 
 İlk Eigen değerleri Kareler Toplamı Döndürülmüş Kareler Toplamı 

Bileşen Toplam 
Varyansın 

% 
Birikimli 

% 
Toplam 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

Toplam Varyansın % Birikimli % 

1 6,976 23,252 23,252 6,976 23,252 23,252 4,728 15,760 15,760 

2 1,830 6,099 29,351 1,830 6,099 29,351 2,450 8,166 23,926 

3 1,751 5,835 35,186 1,751 5,835 35,186 2,140 7,135 31,061 

4 1,428 4,760 39,946 1,428 4,760 39,946 1,883 6,276 37,336 

5 1,328 4,427 44,374 1,328 4,427 44,374 1,682 5,606 42,942 

6 1,142 3,805 48,179 1,142 3,805 48,179 1,532 5,105 48,047 

7 1,098 3,658 51,838 1,098 3,658 51,838 1,137 3,790 51,838 

8 ,972 3,240 55,077       

 

"Varimax rotated" faktör analizi sonuçlarına göre faktörler ve hangi maddeleri içerdikleri belirlenmiştir. 
Maddeler en yüksek eigen değerini gösterdikleri faktöre yerleştirildiklerinde ölçeğin 6 faktörden oluştuğu 
belirlenmiştir (EK A Tablo 3). 

Faktör analizi sonuçlarına göre belirlenen faktörler ve anlamları şöyledir; (Tablo 4) 

Tablo 4. Faktörler 
F1 Planlama 
F2 Zamanı değerlendirme 
F3 Dakiklik 
F4 Yazıya dökme 
F5 Zamanı kontrol 
F6 Kıymet bilme 

 

Tablo 5. Test Toplamı İçin Boyutlararası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Faktör rit sd p rir sd p 

F1 0,896 658 p<.01 0,685 658 p<.01 

F2 0,743 658 p<.01 0,580 658 p<.01 

F3 0,549 658 p<.01 0,368 658 p<.01 

F4 0,611 658 p<.01 0,450 658 p<.01 

F5 0,249 658 p<.05 0,076 658 * 

F6 0,561 658 p<.01 0,450 658 p<.01 

  Rulon   Cronbach   

  0,772   0,668   
 

"Boyutlar arası içtutarlık güvenirliği saptamak için madde-toplam (item-total) korelasyon ve madde-hariç 
(item-remainder) toplam korelasyon katsayıları hesaplandı. Faktör toplamlarının ölçek toplamıyla 
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ilişkilerini sorgulamak için hesaplanan Rulon=0.772, Cronbach =0.668 olarak bulunmuştur. Bu analizlere 
göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamı ile pozitif yönde ve içtutarlık gösterdiği görülmüştür (Tablo 5). 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı içtutarlık güvenirliği saptamak amacıyla madde-toplam korelasyon ve 

madde-hariç toplam korelasyon, Rulon, Cronbach  katsayıları hesaplandı. Bu analizlere göre tüm 
itemlerin faktör analiziyle belirlenmiş olan faktörleri ile içtutarlık gösterdiği görülmüştür. (Ek Tablo 6-11).  

Tablo 12.  Faktörler İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Faktör n x  ss n x  ss t sd p 

F1 178 33,652 3,152 178 20,584 4,118 33,526 354 p<.01 0,000 

F2 178 19,742 2,255 178 13,758 2,434 23,990 354 p<.01 0,000 

F3 178 15,376 2,077 178 11,888 2,674 13,707 354 p<.01 0,000 

F4 178 8,343 2,139 178 4,534 2,431 15,648 354 p<.01 0,000 

F5 178 11,539 2,134 178 10,478 2,424 4,373 354 p<.01 0,000 

F6 178 10,848 1,142 178 8,478 1,949 13,962 354 p<.01 0,000 
 

Genel zaman yönetimi becerilerine yüksek düzeyde sahip bireyler ile düşük düzeyde sahip bireyleri ayırt 
etme gücünü saptamak için üst çeyreklikteki bireyler ile alt çeyreklikteki bireyler arasında fark olup 
olmadığı t testi ile analiz edilmiştir. Faktör toplamlarının ölçek toplamına göre oluşturulan çeyreklikler 
arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t testi sonuçlarına göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamına 
göre yüksek ve düşük genel zaman yönetimi becerilerine sahip bireyleri ayırt etmeye hizmet ettiği 
görülmüştür. (Tablo 12) 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, genel zaman yönetimi becerilerine yüksek düzeyde sahip 
bireyler ile düşük düzeyde sahip bireyleri ayırt etme gücünü saptamak için t testi kullanılmıştır. Maddelerin 
faktör toplamına göre oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t testi 
sonuçlarına göre tüm faktörlerde tüm maddelerin yüksek ve düşük düzeyde genel zaman yönetimi 
becerilerine sahip bireyleri ayırt etmeye hizmet ettiği görülmüştür. (Ek Tablo 13-18) 

Yapılan tüm istatistiksel analizler sonucunda 6 faktör ve 30 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğuna, kullanılabilirliğine karar verilmiştir. 11 madde (1, 5, 9, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 29) reverse (her 
zaman=1) diğer 19 madde düz değerlendirmelidir (her zaman=4). Tüm faktörlerde  yüksek puanlar olumlu 
yüksek genel zaman yönetimi becerilerine işaret etmektedir.  

Kaynaklar 
Akatay, A. (2003). Örgütlerde Zaman Yönetimi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 282-300. 

Aydın, A.H. & Gürbüz, M. (2012). Zaman kavramı ve yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 9(2), 1-20. 

Başaran, İ. E. (1991). Örgütsel Davranış, Gül Yayınevi, Ankara. 

Demirtaş, H. ve Özer, N. (2007). Öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerileri ile akademik başarıları arasındaki 
ilişki: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği. Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 
34-47. 

Güçlü, N. (2001). Zaman yönetimi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 25, 87-106. 

Hendry, C. (2004). Making Most of Time. Nurse Rearcher, 12 (2). 

Karslı, M. D. (2006). Sınıfta Öğrenme Zamanının Yönetimi. Teori ve Uygulamada Sınıf Yönetimi. (Ed. M.Şişman ve S. 
Turan). Öğreti Pegem A Yayıncılık. Ankara, ss.101-115. 

Kocabaş, İbrahim ve Erdem, Ramazan (2003). “Yönetici Adayı Öğretmenlerin Kişisel Zaman Yönetimi Davranışları”, 
F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, S. 3(2), ss. 191 – 202. 

Uğur, A. (2000). Çalışma hayatında zaman yönetimi. MPM Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi. 12 (143), 18-22. 

 

 

 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

649 
 

Genel Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği 

Aşağıda bireylerin normal yaşantılarında genel olarak zaman yönetimi becerilerine ilişkin bazı ifadeler 
verilmiştir. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, her ifade için size göre yalnızca en uygun olan seçeneğin karşısına 
 işareti koyarak cevaplayınız. Kararsızsanız veya herhangi bir fikriniz yoksa o maddeyi cevaplamayınız. 
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1)  Akşamları genelde verimsiz işlerle meşgul olup, geç yatarım.     

2)  Amaçlarımı hedeflediğim zamanda bitirmiş olurum.     

3)  Basit, ayrıntısız işler için hızlı karar veririm.     

4)  Başarı, zamanı iyi değerlendirmeye bağlıdır.     

5)  Ben zamana hükmetmem, zaman bana hükmeder.     

6)  Bir sonraki gün için yapacaklarımı önceden belirlerim.     

7)  Bir sonraki hafta için yapacaklarımı önceden belirlerim.     

8)  Boş zaman fırsatı yakaladığımda hemen eksik kalmış işlerimi tamamlarım.     

9)  Buluşmalarıma zamanında gidemediğim oluyor.     

10)  Çalışmalarımın bitişi için bir son tarih belirlerim.     

11)  Geç kalkmayı alışkanlık haline getirdim.     

12)  Geleceği düşünerek zaman yitirmiyorum     

13)  Hafta başında o hafta için amaçlarımı belirlerim.     

14)  Hayatı anı anına yaşamayı seviyorum.     

15)  Her gün işlerimi öncelik sırasına dizerim.     

16)  Her gün yapacağım işlerin listesini yazılı olarak hazırlarım.     

17)  Her sabah, o gün için amaçlarımı belirlerim.     

18)  Herhangi bir işim yoksa mutlaka oyalanacak verimli işler bulurum.     

19)  İşyerime gidişimde gecikmelerim oluyor.     

20)  Kişisel işlerimde önemli tarihleri takvimimde işaretlerim.     

21)  Mesleki işlerimde önemli tarihleri takvimimde işaretlerim.     

22)  Olayları zamanın akışına bırakırım.     

23)  Planlı yaşama gibi bir zahmete giremem.     

24)  Planlı yaşamanın zamanı dolu dolu yaşamak olduğuna inanırım.     

25)  Randevularıma vaktinde gitmeye özen gösteririm     

26)  Uğraşmamı gerektirecek işler için zamanımı programlarım.     

27)  Yapacaklarımı planlamak için yeterince zaman ayırırım.     

28)  Zamanı nasıl öldüreceğimi değil nasıl kazanacağımı düşünürüm.     

29)  Zamanımı boşa harcadığımı düşündürten etkinliklerden uzak duramıyorum.     

30)  Zamanın, telafisi mümkün olmayan en kıymetli kaynağımız olduğunu düşünürüm.     
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Ekler 

Table 3. Rotated Component Matrixa 
  Bileşenler 

 Item  Faktör 1 2 3 4 5 6 7 

i1 2 ,207 ,635 ,151 ,104 ,237 ,005 -,077 

i2 1 ,530 ,106 ,179 ,093 -,300 -,161 ,186 

i3 5 ,143 ,058 ,092 ,074 ,328 -,066 ,035 

i4 6 ,143 ,104 ,183 -,032 -,159 ,376 -,071 

i5 2 ,294 ,301 ,218 -,065 -,126 -,443 ,116 

i6 1 ,766 ,008 ,111 ,095 ,034 -,011 -,043 

i7 1 ,660 ,196 ,030 ,174 ,115 ,021 -,112 

i8 2 ,372 ,420 -,046 ,081 -,221 ,135 ,261 

i9 3 ,159 -,024 ,782 ,091 ,049 ,058 -,067 

i10 1 ,454 ,109 ,071 -,007 ,049 ,311 -,086 

i11 3 ,050 ,423 ,494 -,059 ,229 ,079 -,219 

i12 5 -,139 ,016 ,003 ,045 ,229 ,088 ,752 

i13 1 ,738 ,154 -,030 ,032 ,132 ,158 -,064 

i14 5 ,144 -,016 ,027 -,074 ,672 -,098 ,107 

i15 1 ,633 ,251 ,028 ,112 -,086 -,011 -,034 

i16 4 ,241 ,354 -,116 ,366 ,287 ,139 -,377 

i17 1 ,590 ,305 -,052 -,018 ,139 ,220 -,185 

i18 2 ,168 ,673 ,020 ,107 -,187 ,161 -,014 

i19 3 -,065 ,089 ,697 ,058 -,034 -,079 ,084 

i20 4 ,180 ,122 ,053 ,866 -,076 -,016 ,080 

i21 4 ,224 ,050 ,066 ,829 -,031 ,101 -,021 

i22 5 ,227 ,119 ,077 ,120 ,623 -,122 ,111 

i23 1 ,568 ,160 ,212 ,190 ,301 ,102 ,241 

i24 6 ,375 ,067 ,120 ,175 ,108 ,481 ,028 

i25 3 ,264 ,025 ,649 -,024 -,127 ,229 ,093 

i25 1 ,536 ,170 ,266 ,229 -,087 ,231 ,075 

i25 1 ,555 ,229 ,174 ,209 -,006 ,162 -,010 

i25 2 ,340 ,573 -,016 ,089 -,195 ,231 ,083 

i25 2 ,209 ,522 ,136 ,002 ,178 -,282 ,057 

i25 6 ,193 ,119 ,036 ,042 -,094 ,604 ,258 

i25 2 ,207 ,635 ,151 ,104 ,237 ,005 -,077 

i30 1 ,530 ,106 ,179 ,093 -,300 -,161 ,186 

 

Tablo 6. Faktör 1 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i2 0,507 658 p<.01 0,409 658 p<.01 

i6 0,710 658 p<.01 0,628 658 p<.01 

i7 0,702 656 p<.01 0,606 656 p<.01 

i10 0,541 658 p<.01 0,415 658 p<.01 

i13 0,743 657 p<.01 0,659 657 p<.01 

i15 0,671 658 p<.01 0,577 658 p<.01 

i17 0,664 658 p<.01 0,557 658 p<.01 

i26 0,662 658 p<.01 0,573 658 p<.01 

i27 0,681 658 p<.01 0,597 658 p<.01 

i23 0,699 657 p<.01 0,576 657 p<.01 

 rulon   cronbach   

 0,867   0,864   
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Tablo 7. Faktör 2 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i8 0,563 657 p<.01 0,359 657 p<.01 

i18 0,644 658 p<.01 0,459 658 p<.01 

i28 0,654 657 p<.01 0,474 657 p<.01 

i1 0,674 658 p<.01 0,451 658 p<.01 

i5 0,543 656 p<.01 0,286 656 p<.01 

i29 0,597 658 p<.01 0,356 658 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,635   0,666   

 

Tablo 8. Faktör 3 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i25 0,664 656 p<.01 0,437 656 p<.01 

i9 0,751 657 p<.01 0,518 657 p<.01 

i11 0,675 658 p<.01 0,323 658 p<.01 

i19 0,668 654 p<.01 0,392 654 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,628   0,645   

 

Tablo 9. Faktör 4 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i16 0,643 657 p<.01 0,300 657 p<.01 

i20 0,834 658 p<.01 0,587 658 p<.01 

i21 0,848 657 p<.01 0,603 657 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,694   0,677   

 

Tablo 10. Faktör 5 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i3 0,439 658 p<.01 0,046 658 * 

i12 0,546 655 p<.01 0,067 655 * 

i14 0,639 658 p<.01 0,230 658 p<.05 

i22 0,618 658 p<.01 0,243 658 p<.05 

 rulon   croanbach   

 0,362   0,288   

 

Tablo 11. Faktör 6 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i4 0,604 658 p<.01 0,192 658 * 

i24 0,761 657 p<.01 0,263 657 p<.01 

i30 0,666 657 p<.01 0,310 657 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,407   0,421   
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Tablo 13.  Faktör 1 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i2 178 3,270 0,547 178 2,416 0,778 11,938 354 p<.01 0,000 

i6 178 3,556 0,509 178 2,112 0,802 20,223 354 p<.01 0,000 

i7 178 3,191 0,670 177 1,571 0,781 20,912 353 p<.01 0,000 

i10 178 3,197 0,698 178 2,006 0,954 13,410 354 p<.01 0,000 

i13 178 3,298 0,598 178 1,629 0,772 22,735 354 p<.01 0,000 

i15 178 3,298 0,588 178 1,949 0,878 16,970 354 p<.01 0,000 

i17 178 3,084 0,728 178 1,584 0,874 17,546 354 p<.01 0,000 

i26 178 3,528 0,533 178 2,236 0,774 18,285 354 p<.01 0,000 

i27 178 3,287 0,554 178 1,978 0,736 18,899 354 p<.01 0,000 

i23 178 4,416 0,686 178 2,433 0,968 22,248 354 p<.01 0,000 

Tablo 14.  Faktör 2 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i8 178 3,348 0,631 178 2,180 0,767 15,651 354 p<.01 0,000 

i18 178 3,096 0,598 178 1,820 0,737 17,866 354 p<.01 0,000 

i28 178 3,354 0,566 178 2,073 0,759 17,994 354 p<.01 0,000 

i1 178 3,551 0,902 178 1,927 0,664 19,283 354 p<.01 0,000 

i5 178 3,736 0,859 176 2,460 0,854 13,970 352 p<.01 0,000 

i29 178 3,483 0,916 178 2,067 0,785 15,612 354 p<.01 0,000 

 

Tablo 15.  Faktör 3 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i25 178 3,899 0,302 176 2,602 0,895 18,168 352 p<.01 0,000 

i9 178 4,202 0,724 177 2,520 0,798 20,740 353 p<.01 0,000 

i11 178 4,388 0,706 178 2,517 0,916 21,523 354 p<.01 0,000 

i19 178 4,388 0,648 174 2,925 0,944 16,867 350 p<.01 0,000 

 

Tablo 16.  Faktör 4 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i16 178 2,281 0,927 178 0,579 0,653 19,982 354 p<.01 0,000 

i20 178 3,573 0,627 178 1,376 0,991 24,925 354 p<.01 0,000 

i21 178 3,680 0,491 177 1,249 0,945 30,307 353 p<.01 0,000 

Tablo 17.  Faktör 5 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i3 178 3,528 0,818 178 2,562 0,780 11,372 354 p<.01 0,000 

i12 178 3,787 0,914 175 2,503 0,982 12,672 351 p<.01 0,000 

i14 178 3,017 0,911 178 1,506 0,738 17,144 354 p<.01 0,000 

i22 178 3,348 0,832 178 2,011 0,795 15,459 354 p<.01 0,000 

Tablo 18.  Faktör 6 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i4 178 3,949 0,220 178 2,860 1,029 13,778 354 p<.01 0,000 

i24 178 3,674 0,470 177 1,791 1,026 22,149 353 p<.01 0,000 

i30 178 3,944 0,231 177 2,853 0,918 15,296 353 p<.01 0,000 
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Eğitsel Gezi Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. Demirali Yaşar ERGİN1    Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yavuz2 

1Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Edirne-Türkiye,  
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2Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Edirne-Türkiye,  mehmetyavuz23@gmail.com 
 

Özet: Gezi, eğitim hedeflerini gerçekleştirmek için sınıf veya tüm okul olarak bir rehber esliğinde yapılan seyahatlerdir. 
Geziler hemen hemen her mekana ve alana yapılabilir. Yeterki gezi yapılan yer eğitim hedefleri için uygun olsun. 
Çalışmanın amacı öğretmenlerin kendilerinin eğitsel gezi düzenleme becerilerini nasıl algıladıklarını saptamaya yönelik 
tutum ölçek geliştirmektir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde 
bulunan eğitim-öğretim kurumlarında görev yapmakta olan her kademedeki ve her branştaki random seçilmiş 
öğretmenler ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Eğitsel Gezi 
Düzenleme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Eğitsel gezi, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik 

Giriş 

Gezi-gözlem yöntemi, öğrenciye kazandırılacak olan davranışın bulunduğu yerleri bizzat öğrencilerin 
gezerek ve görerek, bilgileri asıl kaynağından öğrenmelerini sağlamayan yöntemdir (Kızılçaoğlu, 2003). 
Krepel ve Duval (1981) göre ise gezi gözlem yöntemi eğitim hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla okul 
tarafından planlanan ve organize edilen bir etkinliktir. Geziler eğitim-öğretimi destekleyecek mekânlara 
gerçekleştirilir. Gezi yapılan yerler öğrencilerin öğretim amaçlarıyla uyuştuktan sonra her mekana 
yapılabilir. Ör: kale, park, fabrika, müze, kütüphane, kamu kuruluşları, resim galerileri vb. gerçekleştirilen 
geziler öğrencilerin akademik, sosyal ve davranışsal becerilerinin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Demir, 
2007). 

Gezi-gözlem yönteminde ögrenciler sınıf dısında geniş tecrübeler edinmekte ve onlara dünyayı görme 
fırsatı vermektedir. Bu yöntemde ögrenciler ögretim materyalinin oldugu mekana giderek, gözlem yapma 
ve bu materyalleri dogal ortamalarında çalışma fırsatına sahip olmaktadırlar (Küçükahmet, 1997). 
Garipağaoğlu (2001) göre ise gezi - gözlem yönteminde öğrenciler olayların meydana geldiği veya olayların 
devam ettiği alanlara götürülmeleri ve olayları yerinde görmeleri onara olaylar arasında ilişkileri kolayca 
kurabilmelerine yardımcı olacaktır. Warburton ve Higgitt (1997) göre ise gezi gözlem yönteminin en büyük 
avantajı gözlenen olayın veya nesnenin gerçek olması ve gözlenen nesnelerin veya olayların doğal 
koşullarında gözlemlenmesidir. Böylece öğrencilerin daha fazla duyusu etkin olacaktır. Daha fazla duyu 
etkin hale gelince gözlenen ola öğrencilerin daha fazla ilgisini çekecek ve daha kalıcı öğrenmeler 
gerçekleşmektedir (Göğebakan, 2008). 

Gezi gözlem yönteminin uygulama alanları çok geniş olmasına rağmen öğretmenler tarafından uygulama 
alanlarının çok dar olduğu düşünülmektedir. Gezi gözlem çok farklı yerlere yapılabilmektedir. Örneğin: 
Meclisler, ibadethaneler, mahkemeler, kütüphaneler, fabrikalar, çarşılar, müzeler, sanat galerileri, anıtlar, 
tarihi kalıntılar, mağaralar, hayvanat bahçeleri, köyler, tarihi yapılar, göl, deniz, akarsu, barajlar, botanik 
bahçeleri, dağlar, ormanlık alanlar, hava alanları, limanlar, istasyonlar, tarım arazileri, deprem bölgesi, sel 
bölgesi vb. (Demir, 2007). Gezi-gözlem yönteminin uygulanması üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar 
sırasıyla, a) gezi-gözlem öncesi yapılacak hazırlıklar, b) gezi-gözlemin uygulanmasında yapılacaklar, c) gezi-
gözlemin sonunda yapılacaklar (Doğanay, 2002).  

mailto:demiraliergin@gmail.com
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A) Gezi-gözlem öncesi yapılacak hazırlıklar: Gezi düzenlemeden önce gezi hangi amaçla yapılmakta, net 
bir şekilde tanımlanmalıdır. Aileler ve idari birimlerden gezi için gerekli izinler alınmalıdır. Gezi günübirlik 
yapılmayacaksa, yatılı olarak kalınacak yerden rezervasyon (Doğanay, 2002;Güven,  Gazel ve Sever, 2004). 
Öğrencilere gidilecek yer hakkında gerekli bilgi verilmelidir (Doğanay, 2002). Gözlem gezisi uygulamasının 
başarılı olması için hazırlık aşaması çok önemlidir ve çok zaman almaktadır. Gezi gözlemin nitelikli bir 
şekilde uygulanması için uygulama aşamasının önceden en ince ayrıntısına kadar planlanması yapılması 
gerekir (Demir, 2007). 

B) Gezi uygulama aşaması: gezi uygulanırken öğrencilerin güvenliğine dikkat edilmelidir r(Güven,  Gazel 
ve Sever, 2004). Herhangi bir problemle karşılaşmamak için gezi gözlem yöntemi tek bir kişi tarafından 
yönlendirilmelidir. Yoksa gezi uygulama aşamasında karmasa oluşabilir (Doğanay, 2002). Gezinin 
uygulanması sırasında öğrencilerin çevreyi veya gözlem yapılacak olayı incelemeleri için yeterli zaman 
verilmelidir. Öğrencilerin sorularına açıklayıcı yanıtlar cevap verilmelidir (Güven,  Gazel ve Sever, 2004).  

C) Gezi-gözlemin sonunda yapılacaklar: Gezi-gözlem yönteminin sonucu bir rapor olarak okul idaresine 
sunulmalıdır(Doğanay, 2002). Öğrencilerden ise gezi ile ilgili yazmaları istenebilir. Sınıfta gezinin amaçları 
konuşulabilir. Gezi konuşunu işleyen bir resim yapılabilir, bir kompozisyon yazılabilir ya da maket 
yapılabilir (Güven,  Gazel ve Sever, 2004). 

Gezi-gözlem yöntemi öğrenciye hedef davranış kazandırmada etkili bir yöntemdir. Her kademe ve türdeki 
eğitimde başvurulması gereken bir yöntem olması gerekir. Ancak öğretmenler bu yöntem hakkında yeteri 
bilgiye ve/veya olumlu tutuma sahip olmadıklarından gerektiği gibi ve kadar kullanılmadığına ilişkin 
gözlemlere dayalı söylemler mevcuttur. Ancak bu konuda verileri bilimsel olarak toplamaya yönelik veri 
toplama aracı eksikliğinden  söylemler bilimsellik kazanmamıştır. Bu alandaki eksikliğin giderilmesi, gezi-
gözlem yönetemi hakkında veri toplama araçlarının geliştirilmesi alana katkı sağlayacaktır.  

Yöntem 

Çalışmanın amacı öğretmenlerin kendilerinin eğitsel gezi düzenleme becerilerini nasıl algıladıklarını saptamaya yönelik 
tutum ölçek geliştirmektir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde 
bulunan eğitim-öğretim kurumlarında görev yapmakta olan her kademedeki ve her branştaki random seçilmiş 
öğretmenler ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Eğitsel Gezi 
Düzenleme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 30 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemede "rotated exploratory factor analysis" kullanılmıştır. Verilerin faktör 
analizi yapmaya uygunluğu KMO ve Barlett testleri ile değerlendirilmiş ve istatistiksel gereklilikleri 
karşıladığı saptanmıştır. (Tablo 1) 

Tablo 1. KMO ve Bartlett Testleri 
Kaiser-Meyer-Olkin 0, 861 

Bartlett 

Kaykare 2791,251 

sd 435 

p 0,000 

 

Eigen değeri 1 ve daha yukarı olan bileşenlerin seçileceği şekilde yapılan analizde 8 faktör oluşmuştur. 
Açımlayıcı (extraction) yöntem olarak temel bileşenler (principal component) analizi kullanılmıştır. 8 
bileşen (faktör) toplam değişkenliğin %59,470’ini açıklamaktadır. (Tablo 2) 
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Tablo 2. Açımlanan Toplam Değişkenlik 
 İlk Eigen değerleri Kareler Toplamı Döndürülmüş Kareler Toplamı 

Bileşen Toplam 
Varyansın 

% 
Birikimli 

% 
Toplam 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

Toplam Varyansın % Birikimli % 

1 7,465 24,884 24,884 7,465 24,884 24,884 3,417 11,389 11,389 

2 2,431 8,103 32,987 2,431 8,103 32,987 3,282 10,941 22,330 

3 1,663 5,544 38,532 1,663 5,544 38,532 2,488 8,293 30,623 

4 1,606 5,354 43,885 1,606 5,354 43,885 2,265 7,550 38,173 

5 1,251 4,168 48,054 1,251 4,168 48,054 1,922 6,407 44,580 

6 1,206 4,020 52,074 1,206 4,020 52,074 1,917 6,389 50,969 

7 1,153 3,844 55,919 1,153 3,844 55,919 1,336 4,454 55,424 

8 1,065 3,551 59,470 1,065 3,551 59,470 1,214 4,046 59,470 

9 ,979 3,264 62,734       

 

"Varimax rotated" faktör analizi sonuçlarına göre faktörler ve hangi maddeleri içerdikleri belirlenmiştir. 
Maddeler en yüksek eigen değerini gösterdikleri faktöre yerleştirildiklerinde ölçeğin 8 faktörden oluştuğu 
belirlenmiştir (EK A Tablo 3). 

Faktör analizi sonuçlarına göre belirlenen faktörler ve anlamları şöyledir; (Tablo 4) 

Tablo 4. Faktörler 
F1 Eğitsel Değerlendirme 

F2 Gezi Sırası Sorunlar 

F3 Eğitici Amaçlar 

F4 Psiko-sosyal Destek 

F5 Gezi Planlamada Organizasyon 

F6 Gezi Planlamada Kullanışlılık 

F7 Gezide Öğretmen İşbirliği 

F8 Öğrenciye uygunluk 
 

"Boyutlar arası içtutarlık güvenirliği saptamak için madde-toplam (item-total) korelasyon ve madde-hariç 
(item-remainder) toplam korelasyon katsayıları hesaplandı. Faktör toplamlarının ölçek toplamıyla 

ilişkilerini sorgulamak için hesaplanan Rulon=0.685, Cronbach =0.716 olarak bulunmuştur. Bu analizlere 
göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamı ile pozitif yönde ve içtutarlık gösterdiği görülmüştür (Tablo 5). 

Tablo 5. Test Toplamı İçin Boyutlararası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Faktör rit sd p rir sd p 

F1 0,820 289 p<.01 0,612 289 p<.01 

F2 0,799 289 p<.01 0,616 289 p<.01 

F3 0,588 289 p<.01 0,464 289 p<.01 

F4 0,553 289 p<.01 0,445 289 p<.01 

F5 0,619 289 p<.01 0,451 289 p<.01 

F6 0,395 289 p<.01 0,308 289 p<.01 

F7 0,476 289 p<.01 0,369 289 p<.01 

F8 0,374 289 p<.01 0,328 289 p<.01 

  Rulon   Cronbach   

  0,685   0,716   
 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı içtutarlık güvenirliği saptamak amacıyla madde-toplam korelasyon ve 

madde-hariç toplam korelasyon, Rulon, Cronbach  katsayıları hesaplandı. Bu analizlere göre tüm 
itemlerin faktör analiziyle belirlenmiş olan faktörleri ile içtutarlık gösterdiği görülmüştür. (Ek Tablo 6-12). 

Tablo 13.  Faktörler İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Faktör n x  ss n x  ss t sd p 

F1 79 22,329 1,700 79 15,759 2,756 12,429 156 p<.01 0,0000 

F2 79 35,519 0,830 79 29,658 2,470 15,301 155 p<.01 0,0000 
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F3 79 11,443 0,780 79 9,177 1,465 13,158 155 p<.01 0,0000 

F4 79 11,266 0,858 79 9,380 1,078 17,904 155 p<.01 0,0000 

F5 79 12,595 1,721 79 9,671 1,591 15,822 156 p<.01 0,0000 

F6 79 7,595 0,707 79 6,797 0,911 15,975 156 p<.01 0,0000 

F7 79 6,987 1,019 79 5,709 1,111 12,429 156 p<.01 0,0000 

F8 79 3,949 0,221 79 3,506 0,503 15,301 155 p<.01 0,0000 
 

Eğitsel gezi düzenleme becerilerine olumlu ve yüksek düzeyde sahip öğretmenler ile düşük düzeyde sahip 
öğretmenleri ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyreklikteki öğretmenler ile alt çeyreklikteki 
öğretmenler arasında fark olup olmadığını analiz etmeye yönelik t testi kullanılmıştır. Faktör toplamlarının 
ölçek toplamına göre oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t sonuçlarına 
göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamına göre yüksek ve düşük olumlu eğitsel gezi düzenleme becerilerine 
sahip öğretmenleri ayırt etmeye hizmet ettiği görülmüştür. (Tablo 13) 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı eğitsel gezi düzenleme becerilerine olumlu ve yüksek düzeyde sahip 
öğretmenler ile düşük düzeyde sahip öğretmenleri ayırt etme gücünü saptamak için t testi kullanılmıştır. 
Maddelerin faktör toplamına göre oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan 
t sonuçlarına göre tüm faktörlerde tüm maddelerin yüksek ve düşük düzeyde olumlu eğitsel gezi 
düzenleme becerilerine sahip öğretmenleri ayırt etmeye hizmet ettiği görülmüştür. (Ek Tablo 14-20) 

Yapılan tüm istatistiksel analizler sonucunda 8 faktör ve 30 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğuna, kullanılabilirliğine karar verilmiştir. Tüm maddeler düz değerlendirmelidir (her zaman=4). Tüm 
faktörlerde  yüksek puanlar olumlu ğitsel gezi düzenleme becerilerine işaret etmektedir.  
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EĞİTSEL GEZİ DÜZENLEME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ 

Aşağıda bir öğretmenin eğitsel gezi düzenleme becerilerine ilişkin bazı ifadeler verilmiştir. Aşağıdaki 
ifadeleri okuyarak, her ifade için size göre yalnızca en uygun olan seçeneğin karşısına  işareti koyarak 
cevaplayınız. Kararsızsanız veya herhangi bir fikriniz yoksa o maddeyi cevaplamayınız. 
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31)  Gezi planlarken öğrenciler bakımından ekonomik yönünü düşünürüm     

32)  Gezi planlarken, gezi sahasına rahat ulaşım sağlanması için gayret gösteririm     

33)  Gezi planlarken, gezi amacını öğrencilerin düzeyine uygun seçerim     

34)  Gezi planlarken, gezinin öğrenciler bakımından eğitici olmasına dikkat ederim     

35)  Gezi planlarken, geziye zümremi de katarım     

36)  Gezi planlarken, geziyi belirli eğitsel amaçlar için seçerim      

37)  Gezi planlarken, öğrencilerle ilgilenecek yeteri sayıda öğretmenin geziye katılmasını 
sağlarım 

    

38)  Gezi öncesi, gezi yapılacak yeri gidip görürüm     

39)  Gezi öncesi, öğrencileri bilişsel ve duyuşsal yönlerden geziye hazırlarım     

40)  Gezi öncesi, öğrencilerin gezi anında ihtiyaç duyacağı eğitsel materyalleri hazırlarım     

41)  Gezi sırasında, gerekli olacak yiyecek-içecek konusunda hazırlıkları yaparım     

42)  Gezi sırasında, gezi hakkında öğrencilere gerekli açıklamaları yaparım     

43)  Gezi sırasında, gezinin o sahada çalışan personelle problemsiz  geçmesini sağlarım     

44)  Gezi sırasında, gezinin o sahadaki vatandaşla problemsiz  geçmesine özen gösteririm     

45)  Gezi sırasında, öğrencilerin dikkatlerini eğitici yönlere yönlendirmeye çalışırım     

46)  Gezi sırasında, öğrencilerin emniyetlerini sağlarım     

47)  Gezi sırasında, öğrencilerin gezi ile ilgili sorularına uygun cevaplar veririm     

48)  Gezi sırasında, öğrencilerin grup halinde hareket etmesini sağlarım     

49)  Gezi sırasında, öğrencilerin güvenliği için her türlü önlemi alırım     

50)  Gezi sırasında, öğrencilerin tuvalet vb ihtiyaçları için uygun yerlerde mola veririm     

51)  Gezi sırasında, gezi planına uygun hareket ederim     

52)  Gezi sonrası, okul idaresine gezinin raporunu sunarım     

53)  Gezi sonrası, katılan öğretmenlerle gezinin eğitsel değerlendirmesini yaparım     

54)  Gezi sonrası, öğrenci aileleriyle gezinin eğitsel değerlendirmesini yaparım     

55)  Gezi sonrası, öğrencilerimle gezinin eğitsel değerlendirmesini yaparım     

56)  Gezi anında, öğrencilerin davranış problemleriyle başa çıkabiliyorum     

57)  Gezi planlarken, ailelerin izin ve desteğini sorunsuz bir şekilde hallederim     

58)  Gezi planlarken, gezi için okul idaresini ikna etmede başarılıyım     

59)  Gezi planlarken, gezi için okul, dernek vb kurumlardan ekonomik kaynak bulabiliyorum     

60)  Gezi planlarken, seçme ve ayrıntılandırmada zorlanmıyorum     

Ekler 

 

Table 3. Rotated Component Matrixa 
  Bileşenler 

 Item  Faktör 1 2 3 4 5 6 7 8 

i1 6 -,062 ,037 ,027 ,019 ,001 ,767 ,106 ,041 

i2 6 ,056 ,100 ,029 ,132 ,165 ,668 ,135 ,227 

i3 8 ,107 ,075 ,268 ,196 -,055 ,103 ,043 ,710 

i4 3 ,080 ,022 ,821 -,034 ,077 -,015 ,067 ,127 

i5 7 ,267 ,010 ,046 ,048 -,008 ,029 ,622 ,136 

i6 3 ,117 ,047 ,770 ,108 ,230 ,006 ,151 ,072 

i7 7 ,050 ,225 ,164 ,031 ,176 ,177 ,647 -,113 

i8 5 ,314 ,095 ,244 -,137 ,550 -,047 ,040 -,259 

i9 1 ,494 ,398 ,111 -,095 ,272 ,244 -,010 ,196 

i10 1 ,618 ,245 ,002 -,139 ,340 ,098 ,117 ,198 

i11 2 ,316 ,438 -,088 -,022 ,204 ,210 ,054 ,320 

i12 2 ,229 ,654 ,258 -,006 ,215 ,191 -,248 ,064 
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i13 2 ,291 ,369 ,124 ,389 -,148 ,470 -,146 -,291 

i14 2 ,322 ,375 ,042 ,306 -,054 ,561 -,111 -,261 

i15 3 ,203 ,254 ,668 ,151 -,018 ,107 -,059 ,001 

i16 2 ,059 ,629 -,020 ,188 ,011 ,205 ,317 -,070 

i17 2 ,129 ,671 ,186 ,226 ,020 -,009 -,069 ,066 

i18 2 ,079 ,412 ,156 ,510 ,047 ,082 -,099 ,124 

i19 2 ,014 ,729 ,014 ,225 -,043 ,010 ,223 ,068 

i20 2 ,339 ,528 ,207 ,110 ,033 ,051 ,205 -,134 

i21 4 ,319 ,178 ,136 ,496 -,133 ,128 ,129 ,097 

i22 1 ,699 ,159 ,089 ,066 -,069 ,090 ,167 -,056 

i23 1 ,782 ,099 ,201 ,092 ,126 ,006 ,024 ,060 

i24 1 ,734 -,009 ,182 ,223 ,209 -,126 ,078 ,033 

i25 1 ,498 ,232 ,535 ,146 -,035 ,067 ,101 ,020 

i25 4 ,044 ,139 ,083 ,610 ,142 ,070 -,003 ,155 

i25 4 -,027 ,105 -,017 ,752 ,179 ,058 ,136 -,066 

i25 5 -,060 ,178 ,106 ,293 ,644 ,169 -,052 ,009 

i25 5 ,165 -,099 ,038 ,085 ,668 -,035 ,204 ,029 

i25 5 ,181 ,076 ,024 ,327 ,442 ,079 -,156 ,326 

i25 6 -,062 ,037 ,027 ,019 ,001 ,767 ,106 ,041 

i30 6 ,056 ,100 ,029 ,132 ,165 ,668 ,135 ,227 

 

Tablo 6. Faktör 1 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i9 0,659 289 p<.01 0,534 289 p<.01 

i10 0,738 288 p<.01 0,600 288 p<.01 

i22 0,726 288 p<.01 0,557 288 p<.01 

i23 0,807 288 p<.01 0,700 288 p<.01 

i24 0,763 289 p<.01 0,611 289 p<.01 

i25 0,682 289 p<.01 0,566 289 p<.01 

 rulon   cronbach   

 0,859   0,828   

 

Tablo 7. Faktör 2 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i11 0,589 289 p<.01 0,414 289 p<.01 

i12 0,711 289 p<.01 0,615 289 p<.01 

i13 0,695 288 p<.01 0,590 288 p<.01 

i14 0,706 288 p<.01 0,598 288 p<.01 

i16 0,636 289 p<.01 0,555 289 p<.01 

i17 0,656 289 p<.01 0,544 289 p<.01 

i18 0,598 289 p<.01 0,469 289 p<.01 

i19 0,657 289 p<.01 0,571 289 p<.01 

i20 0,652 289 p<.01 0,523 289 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,856   0,831   

Tablo 8. Faktör 3 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i4 0,823 288 p<.01 0,588 288 p<.01 

i6 0,835 289 p<.01 0,606 289 p<.01 

i15 0,750 289 p<.01 0,467 289 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,696   0,748   
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Tablo 9. Faktör 4 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i21 0,663 288 p<.01 0,312 288 p<.01 

i26 0,727 288 p<.01 0,404 288 p<.01 

i27 0,758 288 p<.01 0,418 288 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,518   0,656   

 

Tablo 10. Faktör 5 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i8 0,641 289 p<.01 0,262 289 p<.01 

i28 0,678 288 p<.01 0,421 288 p<.01 

i29 0,678 289 p<.01 0,368 289 p<.01 

i30 0,605 289 p<.01 0,280 289 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,507   0,548   

 

Tablo 11. Faktör 6 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i1 0,843 289 p<.01 0,348 289 p<.01 

i2 0,798 289 p<.01 0,348 289 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,514   0,514   

 

Tablo 12. Faktör 7 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i5 0,827 289 p<.01 0,268 289 p<.01 

i7 0,763 289 p<.01 0,268 289 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,419   0,419   

 

Tablo 14.  Faktör 1 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i9 79 3,924 0,267 79 2,975 0,620 12,429 156 p<.01 0,0000 

i10 79 3,861 0,348 78 2,474 0,716 15,301 155 p<.01 0,0000 

i22 79 3,899 0,304 78 2,410 0,946 13,158 155 p<.01 0,0000 

i23 79 3,899 0,304 78 2,397 0,671 17,904 155 p<.01 0,0000 

i24 79 3,608 0,608 79 2,013 0,650 15,822 156 p<.01 0,0000 

i25 79 3,937 0,245 79 2,911 0,511 15,975 156 p<.01 0,0000 

 

Tablo 15.  Faktör 2 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i11 79 4,000 0,000 79 3,051 0,597 14,045 156 p<.01 0,0000 

i12 79 4,000 0,000 79 3,203 0,464 15,194 156 p<.01 0,0000 

i13 79 4,000 0,000 78 3,128 0,373 20,505 155 p<.01 0,0000 

i14 79 4,000 0,000 78 3,154 0,512 14,513 155 p<.01 0,0000 

i16 79 4,000 0,000 79 3,557 0,500 7,827 156 p<.01 0,0000 
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i17 79 4,000 0,000 79 3,177 0,446 16,291 156 p<.01 0,0000 

i18 79 4,000 0,000 79 3,253 0,466 14,155 156 p<.01 0,0000 

i19 79 4,000 0,000 79 3,456 0,501 9,591 156 p<.01 0,0000 

i20 79 4,000 0,000 79 3,114 0,577 13,561 156 p<.01 0,0000 

 

Tablo 16.  Faktör 3 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i4 79 3,975 0,158 78 2,821 0,386 24,290 155 p<.01 0,0000 

i6 79 3,975 0,158 79 2,747 0,466 22,038 156 p<.01 0,0000 

i15 79 3,987 0,113 79 2,911 0,429 21,409 156 p<.01 0,0000 

 

Tablo 17.  Faktör 4 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i21 79 3,899 0,304 78 3,013 0,254 19,697 155 p<.01 0,0000 

i26 79 3,949 0,221 78 2,949 0,318 22,725 155 p<.01 0,0000 

i27 79 3,899 0,304 78 2,885 0,360 18,957 155 p<.01 0,0000 

 

Tablo 18.  Faktör 5 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i8 79 3,316 0,690 79 1,937 0,740 12,049 156 p<.01 0,0000 

i28 79 3,734 0,445 78 2,718 0,662 11,199 155 p<.01 0,0000 

i29 79 2,873 0,740 79 1,646 0,507 12,084 156 p<.01 0,0000 

i30 79 3,456 0,616 79 2,418 0,727 9,621 156 p<.01 0,0000 

 

Tablo 19.  Faktör 6 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i1 79 4,000 0,000 79 2,975 0,423 21,413 156 p<.01 0,0000 

i2 79 4,000 0,000 79 3,114 0,453 17,292 156 p<.01 0,0000 

 

Tablo 20.  Faktör 7 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i5 79 3,722 0,451 79 2,291 0,644 16,074 156 p<.01 0,0000 

i7 79 3,987 0,113 79 2,861 0,655 14,970 156 p<.01 0,0000 
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Özet: Zaman göreceli bir kavramdır. Kişiye, ortama, yere, duruma göre değişebilir. Zaman biriktirilemez ancak tasarruf 
edilebilir. Zaman, herkes için, yaşamın en önemli kısıtlarından biridir.  İşler konusunda zamanla yarışırken, genellikle 
acil olanlar öne alınır. Acil işlerden bazıları önemli olamayabileceği gibi önemli olan işlerden bazıları da acil olmayabilir. 
Zaman yönetimi de genel olarak bu ayrım yapılamadığı için başarılı olamaz. Pekçok farklı zaman yönetimi yöntemi 
olmakla beraber, öncelikleri doğru şekilde sıralayabilmeyi hedeflemeleri ortak özellikleridir. Zaman yönetimi işlevi 
insan varolduğu günden itibaren vardı ancak kavramsal boyuttaki gelişme bilimdeki yaşam yönetimi, kariyer planlama, 
hedef belirleme vb. kavramlar aracılığıyla daha ayrıştı. Zaman yönetiminde başarılı olabilmek için öncelikle zamanın 
önemini anlamak gerekiyor. Zaman yönetiminde temel hedef, bireyin kendisini ve işlerini yaşanan zaman dilimi içinde 
istenen düzeyde planlaması ve gerçekleştirmesidir. Zamanın en verimli biçimde kullanılmasi çeşitli sorunları engeller. 
Yaşamın her alanında ve herkes için zaman yönetimi becerisi gerektiği gibi tüm etkinlikleri sistemli planlı olmak 
zorunda olan öğrenciler için çok daha önemlidir. 

Çalışmanın amacı kişilerin, öğrencilerin yaşamlarının eğitim-öğretim alanıyla ilişkili zaman yönetimi becerilerini nasıl 
algıladıklarını saptamaya yönelik tutum ölçek geliştirmektir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-
Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarında okumakta olan her kademedeki 
random seçilmiş toplam 686 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Öğrenci Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 31 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: zaman yönetimi, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik 

Giriş 

Öğrencilerin akademik başarıları çevresel faktörlerden, eğitsel faktörlerden ve kendiyle ilgili bireysel 
faktörlerden etkilenir. Öğrencinin kendiyle ilgili faktörlerin başında zekâsı, kişilik özellikleri ve ders çalışma 
alışkanlıkları gelir. Ders çalışma alışkanlıkları içinde de en başarısız oldukları alanın zaman yönetim 
becerileri olduğu gözlemlenmektedir.  

Zaman kavramı ile ilgili tanımlar  farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre zaman: 
“Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit” olarak tanımlanmıştır 
(Başaran, 1991:14). Bir diğer tanıma göre ise zaman: “insanın duyu organları ile tanımlayamadığı, fiziki, 
felsefi, psikolojik ve sosyolojik boyutları olan bir olgudur.” (Karslı, 2006). 

Zaman yönetimi tanımlanmış bir zaman dilimi içerisinde, yapılması gereken iş ve eylemleri tanımlanmış 
amaçların gerçekleşmesine yönelik olarak tüm kaynakları etkin ve verimli kullanmaktır (Aydın ve Gürbüz, 
2012, s. 11). Zamanı yönetmek isteyen birey, ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçları karşılayabilmek için gerekli olan 
hedefleri ve öncelikleri belirlemeli, planlama, programlama ve listeleme yoluyla öncelikleri ile sahip 
olduğu zamanı uyumlu hale getirmelidir (Akatay, 2003).  

Lakein’e göre zaman yönetimi; bireyin ihtiyaçlarının belirlenmesi, ihtiyaçlara ulaşmak için hedeflerin 
belirlenmesi, hedeflere ulaşmak için gereken görevlerin belirlenmesi ve öncelik sırasına konulması ve bu 
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görevlerin planlanması, programlanması için kaynaklara ve zamana göre ayarlanmasını kapsamaktadır 
(Kocabaş ve Erdem, 2003). 

Zaman yönetimi ve zaman yetersizliği hemen hemen bütün insanların ortak problemidir. Neredeyse 
herkes, sınırlı zamanda birçok işi yapmak durumundadır. Belli bir sürenin sonunda yapılması gerekli işlerin 
bitirilememiş olması, insanları zamanı değerlendirme konusunda tekrar düşünmeye itmektedir. Bu yüzden 
zaman yönetimi konusu, kişisel gelişim konuları içinde liste başı olmaya devam etmektedir (Erdem, Prinçci, 
Dikmetaş 2005: 167). 

Zaman yönetimi ya da zamanı etkili kullanma becerileri her alanda önem taşıdığından ulusal ve uluslararası 
farklı alanlarda yapılan farklı çalışmalara konu olmuştur. Ekonomi, insan kaynakları, hemşirelik, yöneticilik, 
eğitim yönetimi, sınıf yönetimi gibi çeşitli alanlardaki çalışmaların yanında, öğrenciler ile yürütülen 
çalışmalarda zaman yönetimini inceleyen çalışmalar bulunmaktadır.  

Alanyazında zaman yönetimi becerileri ile akademik başarı, sınav kaygısı arasındaki ilişkileri inceleyen 
araştırmalara rastlanmaktadır. Durmaz, Hüseyinli ve Güçlü (2016) “Zaman Yönetimi Becerileri İle 
Akademik Başarı Arasındaki İlişki” başlıklı araştırmalarında zaman yönetimi becerilerini etkileyen 
swmogrik özellikleri incelemişlerdir. Güleç, Bağçeli Kahraman ve Sezer (2013) “Öğretmen Adaylarının 
Zaman Yönetimi Becerileri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Başarılarına Göre 
İncelenmesi” başlıklı bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Terzi, İlhan ve Güven (2017) “Zaman Yönetimi 
Programının Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Beceri Düzeylerine Etkisi” başlıklı araştırmalarında, 
geliştirdikleri zaman yönetimi programının üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerini 
artırmada etkili bir program olup olmadığını sınamışlardır. Sezen (2013) konuyu “İlahiyat Fakültesi 
Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı araştırmasında ele almıştır. Varışoğlu, 
Şeref ve Yılmaz (2012) “Türkçe Öğretmeni Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri ve Tutumlarının 
İncelenmesi” başlıklı araştırmalarında öğretmen adaylarının zaman yönetimi becerilerini 
değerlendirmişlerdir. Özdemir, Utkun ve Yeşil (2015) “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi 
Becerileri: Pamukkale Üniversitesi Örneği” başlıklı araştırmalarında zaman planlaması, zaman tutumları ve 
zaman harcatıcı faktörler yönünden incelemmişlerdir. 

Alanyazın incelendiğinde zaman yönetimi becerisinin geçmişten günümüze her bireyin her alanda ihtiyaç 
duyabileceği bir beceri olduğu görülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretimle ilgili zaman yönetim 
becerileri de bu bağlamda önem taşımaktadır. 

Amaç 

Çalışmanın amacı kişilerin, öğrencilerin yaşamlarının eğitim-öğretim alanıyla ilişkili zaman yönetimi 
becerilerini nasıl algıladıklarını saptamaya yönelik tutum ölçek geliştirmektir.  

Yöntem 

Çalışmanın amacı kişilerin, öğrencilerin yaşamlarının eğitim-öğretim alanıyla ilişkili zaman yönetimi becerilerini nasıl 
algıladıklarını saptamaya yönelik tutum ölçeği geliştirmektir. Çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Edirne-
Tekirdağ-Kırklareli merkez ve ilçelerinde bulunan eğitim-öğretim kurumlarında okumakta olan her kademedeki 
random seçilmiş toplam 686 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan 
“Öğrenci Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 4'lü derecelemeli 31 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için varimax rotated açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. 
Her alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt 
çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik 
belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  
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Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemede "rotated exploratory factor analysis" kullanılmıştır. Verilerin faktör 
analizi yapmaya uygunluğu KMO ve Barlett testleri ile değerlendirilmiş ve istatistiksel gereklilikleri 
karşıladığı saptanmıştır. (Tablo 1) 

Tablo 1. KMO ve Bartlett Testleri 
Kaiser-Meyer-Olkin 0, 853 

Bartlett 

Kaykare 5175,148 

Sd 465 

P 0,000 
 

Eigen değeri 1 ve daha yukarı olan bileşenlerin seçileceği şekilde yapılan analizde 7 faktör oluşmuştur. 
Açımlayıcı (extraction) yöntem olarak temel bileşenler (principal component) analizi kullanılmıştır. 7 
bileşen (faktör) toplam değişkenliğin %51,755’ini açıklamaktadır. (Tablo 2) 

Tablo 2. Açımlanan Toplam Değişkenlik 
 İlk Eigen değerleri Kareler Toplamı Döndürülmüş Kareler Toplamı 

Bileşen Toplam 
Varyansın 

% 
Birikimli 

% 
Toplam 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

Toplam 
Varyansın 

% 
Birikimli 

% 

1 5,824 18,786 18,786 5,824 18,786 18,786 5,824 18,786 18,786 

2 3,355 10,822 29,607 3,355 10,822 29,607 3,355 10,822 29,607 

3 1,671 5,391 34,999 1,671 5,391 34,999 1,671 5,391 34,999 

4 1,550 4,998 39,997 1,550 4,998 39,997 1,550 4,998 39,997 

5 1,354 4,367 44,364 1,354 4,367 44,364 1,354 4,367 44,364 

6 1,190 3,840 48,204 1,190 3,840 48,204 1,190 3,840 48,204 

7 1,101 3,551 51,755 1,101 3,551 51,755 1,101 3,551 51,755 

8 ,996 3,213 54,968       
 

 

"Varimax rotated" faktör analizi sonuçlarına göre faktörler ve hangi maddeleri içerdikleri belirlenmiştir. 
Maddeler en yüksek eigen değerini gösterdikleri faktöre yerleştirildiklerinde ölçeğin 7 faktörden oluştuğu 
belirlenmiştir (EK A Tablo 3). 

Faktör analizi sonuçlarına göre belirlenen faktörler ve anlamları şöyledir; (Tablo 4) 

Tablo 4. Faktörler 
F1 Planlama 
F2 Sosyal yaşam 
F3 Öncelikleri belirleme 
F4 Geç kalmama 
F5 Dinlenme düzeni 
F6 Hazırlıkları son ana bırakmama 
F7 Derslere hazırlık 

 

Tablo 5. Test Toplamı İçin Boyutlararası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Faktör rit Sd p rir sd p 

F1 0,652 684 p<.01 0,380 684 p<.01 

F2 0,378 684 p<.01 0,096 684 - 

F3 0,628 684 p<.01 0,458 684 p<.01 

F4 0,552 684 p<.01 0,404 684 p<.01 

F5 0,676 684 p<.01 0,521 684 p<.01 

F6 0,639 684 p<.01 0,451 684 p<.01 

F7 0,632 684 p<.01 0,507 684 p<.01 

  Rulon   Cronbach   

  0,404   0,665   
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"Boyutlar arası içtutarlık güvenirliği saptamak için madde-toplam (item-total) korelasyon ve madde-hariç 
(item-remainder) toplam korelasyon katsayıları hesaplandı. Faktör toplamlarının ölçek toplamıyla 

ilişkilerini sorgulamak için hesaplanan Rulon=0.404, Cronbach =0.665 olarak bulunmuştur. Bu analizlere 
göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamı ile pozitif yönde ve içtutarlık gösterdiği görülmüştür (Tablo 5). 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı içtutarlık güvenirliği saptamak amacıyla madde-toplam korelasyon ve 

madde-hariç toplam korelasyon, Rulon, Cronbach  katsayıları hesaplandı. Bu analizlere göre tüm 
itemlerin faktör analiziyle belirlenmiş olan faktörleri ile içtutarlık gösterdiği görülmüştür. (Ek Tablo 6-12).  

Tablo 13.  Faktörler İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Faktör n x  ss n x  ss t sd p 

F1 185 14,357 3,745 185 7,741 4,067 16,233 368 p<.01 0,000 

F2 185 13,827 3,905 185 10,465 3,733 8,442 368 p<.01 0,000 

F3 185 15,232 2,266 185 10,892 3,143 15,194 368 p<.01 0,000 

F4 185 9,892 1,738 185 6,497 2,537 14,973 368 p<.01 0,000 

F5 185 10,535 2,458 185 5,697 2,451 18,905 368 p<.01 0,000 

F6 185 12,130 2,911 185 7,086 2,909 16,625 368 p<.01 0,000 

F7 185 8,330 1,852 185 4,643 2,011 18,290 368 p<.01 0,000 
 
 

Öğrenci zaman yönetimi becerilerine yüksek düzeyde sahip öğrenciler ile düşük düzeyde sahip öğrencileri 
ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyreklikteki öğrenciler ile alt çeyreklikteki öğrenciler arasında fark 
olup olmadığı t testi ile analiz edilmiştir. Faktör toplamlarının ölçek toplamına göre oluşturulan çeyreklikler 
arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t testi sonuçlarına göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamına 
göre yüksek ve düşük öğrenci zaman yönetimi becerilerine sahip öğrencileri ayırt etmeye hizmet ettiği 
görülmüştür. (Tablo 13) 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, öğrenci zaman yönetimi becerilerine yüksek düzeyde 
sahip öğrenciler ile düşük düzeyde sahip öğrencileri ayırt etme gücünü saptamak için t testi kullanılmıştır. 
Maddelerin faktör toplamına göre oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan 
t testi sonuçlarına göre tüm faktörlerde tüm maddelerin yüksek ve düşük düzeyde öğrenci zaman yönetimi 
becerilerine sahip öğrencileri ayırt etmeye hizmet ettiği görülmüştür. (Ek Tablo 14-20) 

Yapılan tüm istatistiksel analizler sonucunda 7 faktör ve 31 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğuna, kullanılabilirliğine karar verilmiştir. 18 madde (1, 2, 3, 6, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 

29, 30, 31) reverse (her zaman=1) diğer 13 madde düz değerlendirmelidir (her zaman=4). Tüm faktörlerde  
yüksek puanlar olumlu yüksek genel zaman yönetimi becerilerine işaret etmektedir.  
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Öğrenci Zaman Yönetimi Becerileri Ölçeği 

Aşağıda öğrencilerin eğitim hayatındaki zaman yönetimi becerilerine ilişkin bazı ifadeler verilmiştir. 
Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, her ifade için size göre yalnızca en uygun olan seçeneğin karşısına  işareti 
koyarak cevaplayınız. Kararsızsanız veya herhangi bir fikriniz yoksa o maddeyi cevaplamayınız. 
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61)  Ailem, eğlenceme/hobilerime/dinlenmeye gerektiğinden fazla zaman ayırdığımı düşünüyor.     

62)  Ders hazırlıklarımı yetiştireceğim diye gece geç vakitlere kadar çalışmak durumunda kalıyorum.     

63)  Ders hazırlıklarına ayırdığım zaman yüzünden sosyal ilişkilerim neredeyse yok noktasında.     

64)  Ders ve ders dışı etkinliklere ayırdığım zaman arasında gereken dengeyi kurabiliyorum     

65)  Dersler bitip eve gittiğimde o günün konularını gözden geçiririm.     

66)  Dersler yüzünden kendime kişisel zaman ayıramıyorum.     

67)  Derslere çalışma sırasındaki hızım planladığıma uygun gider.     

68)  Derslerle ilgili etkinliklerim anlık gelişir, önceden plan yapmam.     

69)  Derste olduğum zamanı, dersi öğrenmeye çalışarak değerlendirmek isterim.     

70)  Derste tuttuğum notları günü gününe temize çekerim.     

71)  Dönem başında bütün dönemimi planlar, hedeflerimi belirlerim.     

72)  En iyi ödevlerim son günde yaptıklarımdır.     

73)  Erken yatıp erken kalkabiliyorum.     

74)  Ertesi günün derslerine ilişkin konulara şöyle bir göz gezdiririm.     

75)  Hafta başladığında o hafta için gereken hazırlıklarımı yapmış olurum.     

76)  Kendime zaman ayıramıyorum     

77)  Kişisel ve ailevi işlere ayırdığım zaman okulla ilgili hazırlıklarımı aksatıyor.     

78)  Maç, dans vb fiziksel etkinlikler sonrasında yorgunluk atmak için yeterince zaman ayıramıyorum.     

79)  Ne zaman ders çalışmam ne zaman dinlenmem/eğlenmem gerektiğini ayarlayabiliyorum.     

80)  O gün derslerde işlenecek konular için önceden hazırlık yapmam.     

81)  Okul servisini kaçırmışlığım vardır.     

82)  Okula gitmek için sabahları erken uyanmak zor geliyor.     

83)  Okulla ilgili işlerimi düzenli bir planlama ile günler öncesinden hazırlarım.     

84)  Önemli konulara daha çok, önemsiz konulara az zaman ayırıyorum.     

85)  Sınav günleri sabahlara kadar çalışırım.     

86)  Sınava hazırlanırken son konuları yetiştiremediğim, çalışamadığım oluyor     

87)  Sınavların hangisine hangi sırayla ne kadar çalışacağımı önceden planlar ona uyarım.     

88)  Teneffüslerde zaman hemen akıp geçerken, derslerde geçmek bilmiyor.     

89)  Teneffüslerden derse son anda girdiğim oluyor.     

90)  Teneffüste derse girmek için nöbetçi öğretmenin uyarmasını beklerim.     

91)  TV seyretmeye ayırdığım zaman derse ayırdığım zamandan daha değerli.     
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Ekler 

Tablo 3. Döndürülmüş Bileşenler Matrisi  
  Bileşenler 

 Item  Faktör 1 2 3 4 5 6 7 

i1 6 -,078 -,094 ,372 ,088 ,220 ,419 ,123 

i2 6 -,015 ,334 -,100 -,060 ,158 ,616 ,020 

i3 2 -,168 ,744 -,052 -,045 -,043 ,077 -,009 

i4 3 ,098 ,182 ,681 -,055 ,159 ,063 ,096 

i5 1 ,706 -,139 ,151 ,111 ,157 ,038 ,027 

i6 2 -,112 ,833 -,021 -,021 -,003 ,038 ,006 

i7 3 ,278 -,106 ,563 ,065 ,220 ,031 -,083 

i8 7 ,129 -,084 ,317 ,082 ,040 ,274 ,524 

i9 5 ,154 ,132 ,294 ,318 ,318 -,231 -,079 

i10 1 ,750 -,066 ,067 ,068 -,064 -,006 -,025 

i11 1 ,667 -,108 ,173 -,004 ,037 ,057 ,056 

i12 6 ,286 -,008 ,098 ,160 ,004 ,436 ,328 

i13 5 ,211 ,065 ,138 ,000 ,657 ,151 -,143 

i14 1 ,648 -,045 ,081 -,072 ,281 -,086 ,299 

i15 1 ,632 -,039 ,313 ,008 ,288 ,058 ,144 

i16 2 -,028 ,770 ,049 ,076 ,075 ,031 -,022 

i17 2 -,024 ,444 ,162 ,355 ,046 ,224 ,024 

i18 2 -,138 ,523 ,045 ,372 ,013 ,067 ,061 

i19 3 ,188 ,093 ,608 ,201 ,172 ,002 -,004 

i20 7 ,434 ,059 -,119 ,027 ,082 ,128 ,563 

i21 4 -,104 -,035 ,114 ,567 ,021 ,123 ,122 

i22 5 ,126 -,054 -,003 ,050 ,708 ,143 ,271 

i23 1 ,551 -,143 ,274 ,076 ,150 ,055 ,130 

i24 3 ,120 -,031 ,549 -,036 -,239 -,135 ,142 

i25 6 ,041 ,093 -,044 ,126 ,083 ,749 -,079 

i26 6 ,107 ,103 ,202 ,350 ,012 ,375 ,196 

i27 3 ,313 -,064 ,536 ,158 -,121 ,109 ,148 

i28 5 ,173 ,080 ,089 ,162 ,549 ,074 ,359 

i29 4 ,275 ,051 -,064 ,701 ,233 ,074 -,024 

i30 4 ,087 ,131 ,036 ,735 -,054 ,005 ,169 

i31 7 ,032 ,040 ,144 ,280 ,145 -,140 ,670 

i1 6 -,078 -,094 ,372 ,088 ,220 ,419 ,123 

i2 6 -,015 ,334 -,100 -,060 ,158 ,616 ,020 

Tablo 6. Faktör 1 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i5 0,742 684 p<.01 0,617 684 p<.01 

i10 0,694 683 p<.01 0,529 683 p<.01 

i11 0,715 682 p<.01 0,556 682 p<.01 

i14 0,734 684 p<.01 0,604 684 p<.01 

i15 0,764 681 p<.01 0,640 681 p<.01 

i23 0,696 683 p<.01 0,545 683 p<.01 

 rulon   cronbach   

 0,832   0,817   

Tablo 7. Faktör 2 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i3 0,695 682 p<.01 0,501 682 p<.01 

i6 0,775 682 p<.01 0,615 682 p<.01 

i16 0,753 683 p<.01 0,581 683 p<.01 

i17 0,620 684 p<.01 0,402 684 p<.01 

i18 0,684 684 p<.01 0,469 684 p<.01 
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 rulon   croanbach   

 0,766   0,748   

Tablo 8. Faktör 3 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i4 0,676 683 p<.01 0,446 683 p<.01 

i7 0,631 683 p<.01 0,403 683 p<.01 

i19 0,687 683 p<.01 0,466 683 p<.01 

i24 0,562 682 p<.01 0,305 682 p<.01 

i27 0,681 682 p<.01 0,430 682 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,588   0,663   

Tablo 9. Faktör 4 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i21 0,712 682 p<.01 0,329 682 p<.01 

i29 0,737 684 p<.01 0,400 684 p<.01 

i30 0,766 683 p<.01 0,457 683 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,522   0,593   

Tablo 10. Faktör 5 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

i9 0,495 684 p<.01 0,214 684 p<.05 

i13 0,708 683 p<.01 0,401 683 p<.01 

i22 0,748 684 p<.01 0,436 684 p<.01 

i28 0,689 684 p<.01 0,414 684 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,660   0,583   

 

Tablo 11. Faktör 6 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit Sd p rir sd p 

i1 0,602 683 p<.01 0,294 683 p<.01 

i2 0,617 683 p<.01 0,363 683 p<.01 

i12 0,606 683 p<.01 0,316 683 p<.01 

i25 0,647 683 p<.01 0,370 683 p<.01 

i26 0,549 682 p<.01 0,287 682 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,492   0,567   

Tablo 12. Faktör 7 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit Sd p rir sd p 

i8 0,698 684 p<.01 0,300 684 p<.01 

i20 0,709 680 p<.01 0,324 680 p<.01 

i31 0,699 684 p<.01 0,291 684 p<.01 

 rulon   croanbach   

 0,457   0,491   

Tablo 14.  Faktör 1 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i5 185 2,492 0,767 185 0,795 0,738 21,632 368 p<.01 0,000 

i10 185 2,703 0,929 185 0,854 0,838 20,054 368 p<.01 0,000 
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i11 185 2,757 0,841 184 0,804 0,786 22,986 367 p<.01 0,000 

i14 185 2,557 0,800 185 0,838 0,777 20,910 368 p<.01 0,000 

i15 185 2,951 0,694 184 1,022 0,836 24,054 367 p<.01 0,000 

i23 185 2,816 0,800 184 1,060 0,863 20,215 367 p<.01 0,000 

Tablo 15.  Faktör 2 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i3 184 3,457 0,684 184 1,685 0,946 20,532 366 p<.01 0,000 

i6 184 3,397 0,694 184 1,370 0,792 26,043 366 p<.01 0,000 

i16 185 3,443 0,721 184 1,402 0,783 25,970 367 p<.01 0,000 

i17 185 3,211 0,905 185 1,686 0,926 15,966 368 p<.01 0,000 

i18 185 3,195 0,844 185 1,265 0,866 21,648 368 p<.01 0,000 

 

Tablo 16.  Faktör 3 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i4 185 3,303 0,595 184 1,821 0,921 18,309 367 p<.01 0,000 

i7 185 3,016 0,546 184 1,793 0,959 15,001 367 p<.01 0,000 

i19 185 3,411 0,620 184 1,989 0,981 16,588 367 p<.01 0,000 

i24 185 3,216 0,587 183 1,989 1,022 14,070 366 p<.01 0,000 

i27 185 3,395 0,676 184 1,799 0,957 18,437 367 p<.01 0,000 

Tablo 17.  Faktör 4 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i21 185 3,757 0,571 183 1,956 1,123 19,295 366 p<.01 0,000 

i29 185 3,243 0,821 185 1,319 0,822 22,473 368 p<.01 0,000 

i30 185 3,865 0,343 184 1,853 1,027 25,139 367 p<.01 0,000 

Tablo 18.  Faktör 5 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i9 185 3,486 0,626 185 2,449 0,972 12,176 368 p<.01 0,000 

i13 185 3,141 0,854 184 1,060 0,942 22,161 367 p<.01 0,000 

i22 185 2,573 1,072 185 0,265 0,542 26,075 368 p<.01 0,000 

i28 185 2,411 0,991 185 0,616 0,683 20,226 368 p<.01 0,000 

Tablo 19.  Faktör 6 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

i1 184 3,065 0,885 185 1,389 1,093 16,147 367 p<.01 0,000 

i2 185 2,422 0,947 184 0,924 0,757 16,734 367 p<.01 0,000 

i12 185 2,876 0,866 184 1,163 0,978 17,751 367 p<.01 0,000 

i25 185 2,627 0,987 184 0,902 0,906 17,440 367 p<.01 0,000 

i26 185 2,746 0,888 183 1,464 0,863 14,002 366 p<.01 0,000 

Tablo 20.  Faktör 7 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 
 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n  ss n  ss t sd p 

i8 185 2,951 0,892 185 1,249 0,911 18,115 368 p<.01 0,000 

i20 185 2,627 0,987 181 0,873 0,817 18,489 364 p<.01 0,000 

i31 185 3,703 0,545 185 1,622 0,982 25,131 368 p<.01 0,000 

 

 

x x
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Okul Öncesi Dönemde Sevgi-Saygı Değerleri Kazanımı Gözlem Formunun 
Geliştirilmesi 

Yrd. Doç. Dr. Demirali Yaşar Ergin1     Sümeyye Dişci2  

1Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Edirne-Türkiye,  
demiraliergin@gmail.com  

2Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Okulöncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi, Edirne-
Türkiye, smyydsc@hotmail.com 

 
Özet: Okul öncesi eğitim, çocuğun bilişsel gelişimi, sosyal ve duygusal yeterliliği açısından kritik dönemdir. Bu açıdan 
okul öncesi eğitimin amacı çocuğun tüm gelişim alanlarında ilerlemesini sağlayarak sağlıklı bir kişilik geliştirmesine 
yardımcı olmaktır. Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler 
yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek çok faktöre göre bireysel bazda farklılık gösterebilir. 
Değerlere ilişkin ilk bilgiler erken dönemde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu dönemlere kadar devam eder. 
Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler kazanılır. 
Kaliteli bir okul öncesi eğitim programında akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Sevgi 
ve saygı, okul öncesi çocuğunun en temel ihtiyaçları içinde sıralanmaktadır.  

Çalışmanın amacı okul öncesi dönemde çocukların sosyal değerlerden  sevgi-saygı değerleri kazanımını saptamaya 
yönelik ölçek geliştirmektir.  Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Tekirdağ ili merkez ilçelerinde 
bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim görmekte olan 3-6 yaş grubu çocuklar ve aileleri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu evrenden random seçilmiş 214 öğrenci ve aileleri oluşturmaktadır. 
Araştırmacı ve tez danışmanı tarafından M.E.B. tarafından değerlere ilişkin olarak belirlenen kazanımlar aynen 
alınarak tam yapılandırılmış ve 4’lü derecelemeli 17 madde içeren gözlem formu oluşturulmuştur. Öğrencilerde sevgi 
ve saygı sosyal değerlerinin saptanmasında bu gözlem formu kullanılacaktır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Her alt boyut 
için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı hesaplanarak içtutarlık 
belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek ve alt çeyrekler arası t-testi 
uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları hesaplanarak güvenirlik belirlenmiştir. Yapılan 
istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Sosyal değerler eğitimi, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik 

Giriş 

Okul öncesi eğitim, 0-72 ay çocukların; tüm gelişimlerini, toplumun kültürel değerleri doğrultusunda 
yönlendiren, duygularının gelişimini ve algılama gücünü arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı 
olan ve yaratıcılığını geliştiren, kendini ifade etmesini ve özdenetimlerini kazanmasını sağlayan, sistemli 
bir eğitim sürecidir (Yılmaz, 2003). Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı 
güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, 
psikomotor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin 
şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen bir süreçtir (Aral ve diğerleri, 2002). 

Zembat (2001), okul öncesi eğitiminin önemini şöyle özetlemiştir: 

• Okul öncesi dönem, çocuğun gelişiminin farklı yönleriyle birbiriyle ilişkisinin en fazla olduğu 
dönemdir. Bu açıdan çocuğun ileriki hayatını etkileyen önemli bir süreçtir. 

• Okul öncesi dönemde çocuğun öğrenmeleri, sonraki yaşlardaki öğrenmelerinin temelini 
oluşturur. 

• Ailenin çocuğun eğitiminde yer almasını ve eğitimin sürekliliğini sağlar.  

mailto:demiraliergin@gmail.com
mailto:smyydsc@hotmail.com


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

670 
 

• Çocuğun kazandığı davranışların büyük bir kısmı yetişkinlikte onun olumlu bir kişilik geliştirmesini, 
kendi kendine yetmesini ve doğru kararlar vermesini sağlar. Bu dönem kişilik yapısını, tutum, 
alışkanlık, inanç ve değer yargılarını oluşturması açısından önemlidir. 

Okul öncesi eğitim, çocuğun bilişsel gelişimi, okula hazırlığı ve okul başarısı, dil gelişimi, öğrenme 
motivasyonu, sosyal ve duygusal yeterliliği açısından kritik dönemdir. Bu açıdan okul öncesi eğitimin amacı 
çocuğun tüm gelişim alanlarında ilerlemesini sağlayarak sağlıklı bir kişilik geliştirmesine yardımcı olmaktır. 
Okul öncesi eğitim çocuğun tüm gelişim alanlarını desteklerken çocuğun çevresindeki kişilerle sağlıklı 
iletişim kurmasını, duygu ve düşüncelerini karşısındakilere rahatlıkla ifade edebilmesini de destekler 
(Güven ve Bal, 2004). 

Okul öncesi dönem çocuklarda değerlere ilişkin bilgilerin temellerinin atıldığı ilk dönemdir. Değerler 
temelde değişmez özellikler içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi pek 
çok faktöre göre bireysel bazda farklılık gösterebilir. Değerlere ilişkin bilgiler tüm hayat boyunca devam 
eder. Fakat ilk bilgiler okul öncesi dönemde kazanılmaya başlanır ve kişiliğin oluştuğu dönemlere yani son 
adölesan döneme kadar devam eder. Bu süreden sonra da değerlere ilişkin değişimler elbette mümkündür 
fakat temel değerler oluşmuştur (Balat Uyanık ve Dağal Balaban, 2011). 

Değerler eğitimi yaklaşımı 1960-1980 yılları arasında popüler olmuş ve insanların kendi duygu, inanç ve 
değerlerinin farkına varmasını sağlamaya çalışmıştır. Değerler eğitimi, tüm dünyada bilinirliği giderek 
artan eğitim konularının başında gelmektedir. Son yıllarda birçok ülke bu konuya önem vermeye 
başlamıştır. Hindistan, Avusturya, Singapur gibi ülkeler değerler eğitimini eğitim programlarıyla birleştiren 
değerler eğitimine güçlü bir şekilde vurgu yapan ülkelerdir (Kirschenbaum ve Pring’den aktaran Turan ve 
Ulusoy, 2014). 

Değerler eğitimi, sorumluluk, sevgi ve karakter eğitimini desteklerken girişimciliği, temel insani değerleri 
kazandırmayı, kendisiyle ve çevresiyle barışık bireyler yetiştirmeyi, etkili bir okul kültürü yaratmayı, 
toplumsal düzeni korumayı kapsar (Aydın ve Gürler, 2013). 

Değerler eğitimi bireyin kendi kendini tanımasını, kendi ile uyum içinde olmasını, düşünüş ve eylemlerinde 
tutarlı olmasını sağlayan özelliklerin kazandırılması için bilinçli ve planlı bir şekilde öğrenme ortamlarının 
oluşturulmasıdır. Değerler eğitimi, öğrencilerin iç motivasyonlarını geliştirmelerine, neyin doğru olduğuna 
yönelik yorum yapmalarına ve bunu davranışa dönüştürmelerine olanak sağlar (Akbaş, 2008). Değerler 
eğitimi, manevi, ahlaki, sosyal ve kültürel eğitim, kişisel ve sosyal eğitim; dini eğitim; çok kültürcü/ırkçı-
karşıtı eğitim; program ötesi temalar; özellikle vatandaşlık, çevre ve sağlık; manevi özen; okul etiği; bir 
topluluk olarak okul yaşamı gibi ortak yaşam deneyimlerinin bir sınıflamasını yapabilmek için yeni bir 
şemsiye terimdir (Slater’den aktaran Keskin, 2008). 

Değerler toplumsal yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır ve okul öncesi dönemde değerlere ilişkin ilk bilgiler 
kazanılır. Kaliteli bir okul öncesi eğitim programında akademik becerilerin yanında toplumsal değerlere de 
yer verilmelidir. Aileler ve okul öncesi eğitimcileri çocuklar için değerleri öğrenebilecekleri ilk modeller 
olacaktır. Bu nedenle hem eğitimcilerin hem de ailelerin değerleri benimsemiş ve iyi uygulayabilen 
yetişkinler olmaları gerekir (Balat Uyanık ve Dağal Balaban, 2011). 

Değerler eğitiminin gerekliliği konusunda bir uzlaşma olmakla birlikte hangi değerlerin öğretilmesi 
konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Eğitim kurumları eğitim sürecinde ele alacağı değerleri 
belirlerken birey, ilişkiler, toplum ve çevre olmak üzere dört ögeyi dikkate almalıdır. (Kinnier, Kernes ve 
Dautheribes, 2000) uluslar arası incelemeler yaparak evrensel değerler listesi oluşturmuştur. Bunlar; 
gerçeği arama, adaleti arama, kendini koruma ve kendine saygı gösterme, benmerkezci olmama, 
davranışlarından sorumlu olma ve vicdanına göre hareket etme, tüm insanların birbirine bağımlı olmasına 
saygı duyma, başkalarına yardım etme, diğer insanlara karşı hoşgörülü, saygılı ve bağışlayıcı olma, 
başkalarına zarar vermeme, çevreyi ve diğer canlıları korumadır. Pek çok ülke eğitim programı içinde 
öğrencilere kazandırılacak ortak değerleri belirleyerek onlara yönelik etkinlikler hazırlamaktadır. Aşağıdaki 
çizelgede bazı ülkelerin belirledikleri değerler bulunmaktadır (Akt; Çengelci, 2010). 
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Farklı Ülkelerin Belirledikleri Ortak Değerler Listesi 
Ülke Ortak Değerler 

Türkiye Adil olma, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, 
eşitlik, hoşgörü, özgürlük, saygı, sevgi, misafirperverlik, sorumluluk, temizlik, 
vatanseverlik, sağlıklı olmaya önem verme, yardımseverlik, aile birliğine önem 
verme. 

Yeni Zelenda Doğruluk, itaat etme, başkalarını düşünme, dürüstlük, saygı, sorumluluk, iyi kalplilik, 
merhamet, görev. 

Avustralya Tarafsızlık, gerçeğe saygı, akıl yürütmeye saygı, adalet, eşitlik, başkalarının iyiliğini 
düşünme, özgürlük, çeşitliliği kabul etme, çatışmalara barışçıl çözümler arama. 

ABD 
 

Özgürlük, gizlilik, doğruluk, hukukun üstünlüğü, insan onuru, adalet, sadakat, uluslar 
arası insan hakları, eşitlik, sorumluluk, dürüstlük, çeşitlilik, otoriteye saygı. 

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2010 yılında yayınladığı ilk ders genelgesinde tavsiye ettiği değer başlıkları; 
yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, misafirperverlik, vatanseverlik, doğruluk, iyilik, temizlik, çalışkanlık, 
dürüstlük, sevgi, saygı, duyalı olma, adil olma, paylaşımcı olma olarak belirlenmiştir (MEB, 2010). 

Bu doğrultuda okul öncesi dönem çocuklarında desteklenebilecek değerler; sevgi,hoşgörü, saygı, 
sorumluluk, işbirliği-yardımlaşma, nezaket, sabır ve dürüstlük olarak sıralanabilir. 

Sevgi: Sevgi insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu olarak 
tanımlanmaktadır (TDK, 2016).  

Sevgi değerinin çocuklar tarafından kazanılması ve içselleştirilmesi için ebeveynler ve öğretmenler 
tarafından; 

• Konuşmalarda sevgi sözcükleri kullanımı, 

• Sevgi içeren masalların anlatımı, 

• Sevgi değerine yönelik konuşma ve sohbet, 

• Çocuklara karşı ilgili ve hoşgörülü davranma, 

• Sevgi gösterimini içeren oyun etkinlikleri, 

• Bitki ve canlı bakımı yapma gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir ( Sapsağlam, 2016). 

Hoşgörü: Hoşgörü ise her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, 
tolerans olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). 

Hoşgörü değeri için çocuktan beklenebilecek bazı davranışlar şunlardır; 

• Kendisine karşı hoşgörülü olma, 

• Hata yapabileceğini söyleme, 

• Hatalarını kabul etme, 

• Hatalarına çözüm yolları arama, 

• Hatalı olduğu durumlarda sonuçları kabul etme, 

• Başkalarına karşı hoşgörülü olma, 

• Diğer insanların farkı özelliklerini açıklama ve kabullenme, 

• Başkalarının duygularını (mutlu, üzgün, sinirli vb.) anlama (Sapsağlam, 2016). 

Saygı: Saygı değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir leye karşı dikkatli, 
özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram (TDK, 2016). 
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Çocuklara öğretilmesi gereken ve hayatları boyunca gerekli olan en temel değerdir. Çocukların saygılı 
davranışlar geliştirmeleri öncelikle etrafta bulunan yetişkinlerin kendilerine saygı duymaları ve bu saygıyı 
çevrelerine de yansıtmaları gerekmektedir. İyi ahlaklı kişiler, bireysel farklılıkları ve başkalarının inançlarını 
kimseye zarar vermediği sürece önyargısız kabul ederler. Çocuklara saygı duyulduğunda, düşüncelerine 
önem verildiğinde, istekleri dinlendiğinde ve iletişim çabaları yanıtsız kalmadığı zaman kişilikleri olumlu 
yönde gelişir (Balat-Uyanık  ve Dağal-Balaban, 2009). 

Sorumluluk: Sorumluluk kişinin kendi davranışlarını ya da kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın 
sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet anlamına gelmektedir (TDK,2016). 

Okul öncesi dönem çocuklarının sorumluluk değerini kazanmalarına yönelik ev ve okul merkezli etkinlikler 
düzenlenebilir. Sorumluluk değerine yönelik hazırlanacak okul öncesi etkinlikleri yoluyla çocukların; 

• Sorumluluk almak için istekli davranması, 

• Kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesi, 

• Çevresindeki canlıların beslenmesine ve bakımında yardım etmesi, 

• Çevresindeki canlıları koruması, 

• Sahip olduğu eşyaları koruması, 

• Çevresini temiz tutması, 

• Günlük yaşam kurallarına uyması, 

• Ev, okul ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmesi sağlanabilir (Sapsağlam, 2016). 

İşbirliği-Yardımlaşma: TDK (2016) işbirliğini amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, 
teşriki mesai olarak tanımlamaktadır. 

İşbirliği karşılıklı saygı ilkesine dayanmakta ve temelini cesaret, saygı, yardımseverlik, paylaşma 
oluşturmaktadır. Bireyler sahip oldukları değerleri başkaları tarafından daha çok desteklendiğinde işbirliği 
yapabilirler. Dolayısıyla işbirliği herkesin değerini tanımayı ve pozitif davranışlara yönelmeyi gerektirir 
(Tillman, 2012). Çocukların işbirliği yapmanın görevlerimizi yalnız yapmaktan çok daha kolay olduğunu 
anlamalarına yardımcı olmak, işbirliği yapabilmelerini geliştirmek için son derece önemlidir (Uyanık-Balat 
ve Balaban-Dağal, 2009). 

Nezaket:Nezaket başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik olarak tanımlanmaktadır 
(TDK, 2016). 

Nezaket değeri için çocuktan beklenilebilecek bazı davranışlar şunlardır; 

• Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanma, 

• Evde, okulda ve diğer ortamlarda uyulması gereken nezaket kuralları olduğunu söyleme, 

• Çeşitli ortamlardaki nezaket kurallarına uyma, 

• Başkalarına yönelik eleştiri yaparken veya düşüncelerini açıklarken nazik olma, 

• Diğer insanlarla iletişim kurarken nazik olma (Sapsağlam, 2016).  

Sabır: Sabır acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini 
bekleme erdemi, dayanç olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). 

Bir şeyin tamamlanması ya da sonuçlanması için bekleme gücü olarak da ifade edilebilen sabır, her şeyin 
sürekli bir değişim halinde olduğu hayat boyunca nimetler, rahatlıklar, sıkıntılar, zorluklar ve darlıklarda 
isyan etmeden seyretme yaşamın zorluklarına, zamanın musibetlerine, insanların eziyetlerine ve 
düşmanlarına dayanma gücüdür. Karşılaşılan her zorluk, acı, üzüntü, güçlük ve musibete karşı direnç 
gösterme, gevşememe, doğru zamanı kollayarak mücadeleye devam etme becerisidir. İradenin zaferidir 
sabır (Karatekin, 2013). 
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Pek çok yetişkinde de olduğu gibi okul öncesi dönemde çocuklar istediklerinin derhal yerine getirilmesini 
isterler. Bu durum sabretmeyi engeller. Bireyler arzu ve isteklerini erteleyebilmektedir. Küçük yaşlardan 
itibaren çocuklar da isteklerinin anında karşılanamayacağını bazı ihtiyaçlarının beklemesi gerektiğini 
bilmesi, sabırlı davranması öğrenilmesi gereken bir beceridir. Sabırlı davranma yaşamımızda amaçlarımıza 
ulaşmak için de kazanılması gereken bir değerdir (Kılınç, 2015). 

Dürüstlük: Dürüstlük doğruluk olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2016). Dürüstlük değerinin kazanılmasında 
anne ve babanın çocuğa verdiği sözleri yerine getirmesi ve çocukta güven duygusu oluşturması çok 
önemlidir. 

Dürüstlük değeri için çocuktan beklenebilecek bazı davranışlar şunlardır; 

• Verilen sözü yerine getirmenin neden gerekli olduğunu açıklama, 

• Verdiği sözü yerine getirmediğinde nedenlerini söyleme, 

• Herhangi bir olumsuz durumda doğruyu söyleme, 

• Dürüst davranmadığı durumlarda ortaya çıkabilecek sonuçları açıklama ve bu sonuçları kabul 
etme (Sapsağlam, 2016). 

Yöntem 

Çalışmanın amacı okul öncesi dönemde çocukların sosyal değerlerden  sevgi-saygı değerleri kazanımını 
saptamaya yönelik ölçek geliştirmektir.  Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında, Tekirdağ 
ili merkez ilçelerinde bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında eğitim görmekte olan 3-6 
yaş grubu çocuklar ve aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu evrenden random seçilmiş 
214 öğrenci ve aileleri oluşturmaktadır. Araştırmacı ve tez danışmanı tarafından M.E.B. tarafından 
değerlere ilişkin olarak belirlenen kazanımlar aynen alınarak tam yapılandırılmış ve 4’lü derecelemeli 17 
madde içeren tam yapılandırılmış gözlem formu oluşturulmuştur. Öğrencilerde sevgi ve saygı sosyal 
değerlerinin saptanmasında bu gözlem formu kullanılacaktır.  

Ölçek geliştirme istatistikleri olarak altboyutları belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Her 
alt boyut için ayrı ayrı madde-toplam korelasyon katsayısı ve madde-hariç toplam korelasyon katsayısı 
hesaplanarak içtutarlık belirlenmiştir. Aynı şekilde maddelerin ayırt etme gücünü saptamak için üst çeyrek 
ve alt çeyrekler arası t-testi uygulanmıştır. Ölçek ve alt boyutlar için cronbach ve rulon katsayıları 
hesaplanarak güvenirlik belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel işlemler sonrasında ölçeğin geçerli, güvenilir ve 
kullanılabilir olduğu belirlenmiştir.  

Bulgular 

Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemede "rotated exploratory factor analysis" kullanılmıştır. Verilerin faktör 
analizi yapmaya uygunluğu KMO ve Barlett testleri ile değerlendirilmiş ve istatistiksel gereklilikleri 
karşıladığı saptanmıştır. (Tablo 1) 

Tablo 1. KMO ve Bartlett Testleri 
Kaiser-Meyer-Olkin 0,966 

Bartlett Kaykare 4019,997 

sd 136 

p 0,000 

 

Eigen değeri 1 ve daha yukarı olan bileşenlerin seçileceği şekilde yapılan analizde 2 faktör oluşmuştur. 
Açımlayıcı (extraction) yöntem olarak temel bileşenler (principal component) analizi kullanılmıştır. 2 
bileşen (faktör) toplam değişkenliğin %74,139’unu açıklamaktadır. (Tablo 2) 
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Tablo 2. Açımlanan Toplam Değişkenlik 
 İlk Eigen değerleri Kareler Toplamı Döndürülmüş Kareler Toplamı 

Bileşe
n 

Topla
m 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

Topla
m 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

Topla
m 

Varyansın 
% 

Birikimli 
% 

1 11,96
0 

70,353 70,353 
11,96

0 
70,353 70,353 6,642 39,069 39,069 

2 ,644 3,786 74,139 ,644 3,786 74,139 5,962 35,070 74,139 

3 ,572 3,367 77,506       

 

"Varimax rotated" faktör analizi sonuçlarına göre faktörler ve hangi maddeleri içerdikleri belirlenmiştir. 
Maddeler en yüksek eigen değerini gösterdikleri faktöre yerleştirildiklerinde ölçeğin 2 faktörden oluştuğu 
belirlenmiştir (Tablo 3). 

Table 3. Rotated Component Matrixa 

  Bileşenler 

 Gözlem itemi Faktör 1 2 

G1 1 ,837 -,091 

G2 1 ,856 ,003 

G3 1 ,803 ,221 

G4 1 ,831 ,310 

G5 1 ,856 ,304 

G6 1 ,834 ,243 

G7 2 ,016 ,856 

G8 2 -,184 ,843 

G9 2 -,028 ,855 

G10 2 ,048 ,845 

G11 2 -,236 ,820 

G12 2 -,174 ,847 

G13 2 -,259 ,843 

G14 2 -,210 ,854 

G15 2 ,235 ,788 

G16 2 ,042 ,841 

G17 2 -,217 ,846 

 

Faktör analizi sonuçlarına göre belirlenen faktörler ve anlamları şöyledir; (Tablo 4) 

Tablo 4. Faktörler 

F1 Sevgi 

F2 Saygı 
 

"Boyutlar arası içtutarlık güvenirliği saptamak için madde-toplam (item-total) korelasyon ve madde-hariç 
(item-remainder) toplam korelasyon katsayıları hesaplandı. Faktör toplamlarının ölçek toplamıyla 

ilişkilerini sorgulamak için hesaplanan Rulon=0.685, Cronbach =0.716 olarak bulunmuştur. Bu analizlere 
göre tüm faktörlerin ölçeğin toplamı ile pozitif yönde ve içtutarlık gösterdiği görülmüştür (Tablo 5). 

Tablo 5. Test Toplamı İçin Boyutlararası İçtutarlık Analizi 

 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Faktör rit sd p rir sd p 

F1 0,962 233 p<.01 0,909 233 p<.01 

F2 0,988 233 p<.01 0,909 233 p<.01 

  Rulon   Cronbach   

  0,873   0,873   
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Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı içtutarlık güvenirliği saptamak amacıyla madde-toplam korelasyon ve 

madde-hariç toplam korelasyon, Rulon, Cronbach  katsayıları hesaplandı. Bu analizlere göre tüm 
itemlerin faktör analiziyle belirlenmiş olan faktörleri ile içtutarlık gösterdiği görülmüştür. (Tablo 6-7).  

Tablo 6. Faktör 1 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 
 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

G1 0,847 233 p<.01 0,779 233 p<.01 

G2 0,879 233 p<.01 0,824 233 p<.01 

G3 0,856 233 p<.01 0,786 233 p<.01 

G4 0,874 233 p<.01 0,816 233 p<.01 

G5 0,899 233 p<.01 0,850 233 p<.01 

G6 0,861 233 p<.01 0,793 233 p<.01 

 rulon   cronbach   

 0,945   0,935   

 

Tablo 7. Faktör 2 İçin Maddelerarası İçtutarlık Analizi 

 Madde-toplam korelasyon katsayısı Madde- hariç toplam korelasyon katsayısı 

Madde rit sd p rir sd p 

G7 0,852 233 p<.01 0,819 233 p<.01 

G8 0,847 233 p<.01 0,814 233 p<.01 

G9 0,857 233 p<.01 0,825 233 p<.01 

G10 0,849 233 p<.01 0,813 233 p<.01 

G11 0,829 233 p<.01 0,792 233 p<.01 

G12 0,860 233 p<.01 0,829 233 p<.01 

G13 0,865 233 p<.01 0,834 233 p<.01 

G14 0,872 233 p<.01 0,842 233 p<.01 

G15 0,802 233 p<.01 0,752 233 p<.01 

G16 0,857 233 p<.01 0,822 233 p<.01 

G17 0,855 233 p<.01 0,824 233 p<.01 

 rulon   cronbach   

 0,960   0,961   

 

Sevgi-saygı değerlerine yüksek düzeyde sahip öğrenciler ile düşük düzeyde sahip öğrencileri ayırt etme 
gücünü saptamak için üst çeyreklikteki öğrenciler ile alt çeyreklikteki öğrenciler arasında fark olup 
olmadığını analiz etmeye yönelik t testi kullanılmıştır. Faktör toplamlarının ölçek toplamına göre 
oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t sonuçlarına göre tüm faktörlerin 
ölçeğin toplamına göre sevgi-saygı değerlerine yüksek ve düşük düzeyde sahip öğrencileri ayırt etmeye 
hizmet ettiği görülmüştür. (Tablo 8) 

Tablo 8.  Faktörler İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 

 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Faktör n x  ss n x  ss t sd p 

F1 63 23,048 1,156 63 13,111 2,766 26,102 124 p<.01 0,0000 

F2 63 42,556 1,614 63 24,794 5,150 25,914 124 p<.01 0,0000 
 

Tüm faktörlerin her biri için ayrı ayrı sevgi-saygı değerlerine yüksek düzeyde sahip öğrenciler ile düşük 
düzeyde sahip öğrencileri ayırt etme gücünü saptamak için t testi kullanılmıştır. Maddelerin faktör 
toplamına göre oluşturulan çeyreklikler arasındaki farkını sorgulamak için hesaplanan t sonuçlarına göre 
tüm faktörlerde tüm maddelerin sevgi-saygı değerlerine yüksek ve düşük düzeyde sahip öğretmenleri ayırt 
etmeye hizmet ettiği görülmüştür. (Tablo 9-10) 
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Tablo 9.  Faktör 1 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 

 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

G1 63 3,889 0,317 63 2,302 0,663 17,005 124 p<.01 0,0000 

G2 63 3,937 0,246 63 2,270 0,627 19,473 124 p<.01 0,0000 

G3 63 3,873 0,336 63 2,143 0,564 20,760 124 p<.01 0,0000 

G4 63 3,730 0,447 63 2,048 0,580 18,086 124 p<.01 0,0000 

G5 63 3,841 0,368 63 2,016 0,523 22,457 124 p<.01 0,0000 

G6 63 3,857 0,353 63 2,095 0,640 18,975 124 p<.01 0,0000 

 

Tablo 10.  Faktör 2 İçin Ayırtetme Gücü t Testi Sonuçları 

 Üst Çeyreklik Alt Çeyreklik Karşılaştırma 

Madde n x  ss n x  ss t sd p 

G7 63 3,841 0,368 63 2,254 0,621 17,303 124 p<.01 0,0000 

G8 63 3,841 0,368 63 2,270 0,627 17,005 124 p<.01 0,0000 

G9 63 3,889 0,317 63 2,222 0,608 19,152 124 p<.01 0,0000 

G10 63 3,857 0,353 63 2,063 0,592 20,489 124 p<.01 0,0000 

G11 63 3,905 0,296 63 2,413 0,710 15,271 124 p<.01 0,0000 

G12 63 3,905 0,296 63 2,317 0,714 16,162 124 p<.01 0,0000 

G13 63 3,952 0,215 63 2,333 0,718 17,002 124 p<.01 0,0000 

G14 63 3,952 0,215 63 2,302 0,663 18,647 124 p<.01 0,0000 

G15 63 3,667 0,508 63 1,968 0,695 15,537 124 p<.01 0,0000 

G16 63 3,889 0,317 63 2,111 0,743 17,332 124 p<.01 0,0000 

G17 63 3,952 0,215 63 2,460 0,692 16,225 124 p<.01 0,0000 

 

Yapılan tüm istatistiksel analizler sonucunda 2 faktör ve 17 maddeden oluşan ölçeğin geçerli ve güvenilir 
olduğuna, kullanılabilirliğine karar verilmiştir. Tüm maddeler düz değerlendirmelidir (her zaman=4). Tüm 
faktörlerde  yüksek puanlar olumlu sevgi-saygı becerilerine işaret etmektedir.  
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SEVGİ-SAYGI DEĞERLERİ GÖZLEM FORMU 

Aşağıdaki ifadeleri okuyarak, öğrencinizin durumuna uygunluk derecesine göre her ifadenin karşısında 
bulunan seçeneklerden yalnızca birinin içine  koyarak içtenlikle cevaplayınız. Kararsızsanız veya herhangi 
bir fikriniz yoksa o maddeyi cevaplamayınız. 
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92)  Sevgi kavramını tanımlar.     

93)  Kişiler arası ilişkilerde birbirine sevgi ile yaklaşmanın önemini kavrar.     

94)  Birbirlerine sevgi sözcükleri ifade edebilir.     

95)  Çatışmaların çözümünde sevginin önemini fark eder.     

96)  Sevgi ve saygının ilişkisini kavrar.     

97)  Kendini sevmenin önemini fark eder.     

98)  Saygının nasıl bir duygu ve yaşantı olduğunu fark eder.     

99)  Saygılı ve saygısız insanların özelliklerini öğrenir.     

100)  Saygı kavramının anlamını bilir.     

101)  Saygılı bir toplum olmanın gerekliliğini kavrar.     

102)  Hayvanlara saygılı olma davranışlarını benimser.     

103)  Saygısız davranışların sonuçlarını kavrayabilir.     

104)  Saygı gösterilmesi gereken durumları fark eder.      

105)  Görgülü ve nazik olmanın bir saygı davranışı olduğunu kavrayabilir.     

106)  Kendine saygı ve saygıdeğer kavramını tanımlar.     

107)  Farklılıklara saygı ile ilgili bilinç geliştirir.     

108)  Büyüklere saygı davranışını geliştirir.     
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Özet: Tüketicilerin markaları hatırlamasında önemli bir görsel tutundurma faaliyeti olan maskotlar, bir iletişim ve 
pazarlama aracı olarak dikkat çekmektedir. “Şans getirmesi umulan bir kişi, hayvan veya eşya” olarak tanımlanan 
maskotlar, tanıma ve hatırlama unsurlarından oluşan marka farkındalığı açısından avantaj sağlamaktadır. Maskotlar, 
marka konumlandırmanın önem arz ettiği günümüz rekabet koşullarında hem işletmeleri hem de ürünleri temsil 
etmekte ve bu suretle markanın tanınma ve hatırlanma sürecinde rol oynamaktadırlar. Marka maskotları kişilikleri, 
konuşmaları, zengin renkleri ve görsellikleriyle tüketicinin ve özellikle hedef kitlenin ilgisini çekmekte, diğer işitsel, 
sözel ve görsel marka unsurlarının önüne geçecek bir dikkat uyandırmaktadırlar. Ancak maskotun başarılı olabilmesi 
doğru konumlandırılma, sürekli güncel tutulma ve tüketiciyle duygusal bağ kurma gibi faktörlere bağlıdır. Maskot 
kullanımının marka farkındalığına etkisini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, üniversite gençleri üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Mevcut araştırmaların, özellikle çocuk tüketicilerle gerçekleştirilmesi ve genç tüketiciler üzerinde 
az sayıda araştırma yapılması sebebiyle bu araştırma 18-25 yaş aralığındaki halkla ilişkiler ve tanıtım programı 
öğrencileri ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda maskot kullanımı ile marka farkındalığı arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Maskot, Marka Farkındalığı, Marka, Genç Tüketiciler 

The Effect Of Mascot Use On Brand Awareness 

Abstract: Mascots, which are an important visual promoting activity in remembering the brands of the consumers, 
draw attention as a means of communication and marketing. Mascots, defined as "a person, animal, or thing that is 
expected to bring luck", provide an advantage in terms of brand awareness, which is composed of recognition and 
recall elements. Mascots represent both businesses and products in today's competitive conditions where brand 
positioning is important, and play a role in the brand's recognition and recall process. Brand mascots attract attention 
of consumers, especially target audience, with their personalities, their talk, their rich colors and visuals, and they 
give attention to other auditory, verbal and visual brand elements. However, the success of a mascot depends on 
factors such as correct positioning, constant up-dating and emotional engagement with the consumer. This study 
aimed at examining the effect of mascot use on brand awareness was carried out on university youth. This research 
was conducted with the public relations program and the publicity program students between the ages of 18-25 
because the current researches were carried out mainly with children's consumers and with a small number of 
researches on young consumers. As a result of the research, we found that there is a meaningful relationship between 
mascot use and brand awareness. 

Key Words: Mascot, Brand Awareness, Brand, Young Consumers 

1.GİRİŞ 

İsim, logo, marka dizaynı gibi özelliklerle ürün ve işletmeye yönelik olarak açıklanan ve bir ürünü diğer 
ürünlerden ayrıştırmadaki en önemli husus olarak belirtilen marka, tüketicilerin ürün ya da hizmete ilişkin 
düşüncelerini yansıtan, tüketicilerin davranışlarını etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Ürünün ya da hizmetin tüketiciler tarafından tanınmasını sağlamada en önemli faktör olan markanın, 
pazarda başarılı şekilde varolabilmesi için marka imajını oluşturması, bilinirliliğini arttırması  ve tüketiciler 
tarafından tercih edilip, satın alınmasının sağlanması gerekmektedir (Sevim,2010).  

Günümüz dünyasında hemen her alanda yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm, tüketicilerin satın alma 
davranışlarını ve marka tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sebebiyle işletmelerin, 
çeşitli pazarlama stratejileri ile tüketicilerin tutumlarını etkileme yoluna gittikleri gözlenmektedir. 
İşletmeler ve dolayısıyla markalar, günümüzde ağırlıklı olarak görsel tanıtım araçlarından faydalanmak 
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suretiyle marka bilinilirliğini, marka farkındalığını arttırmaya çalışmaktadır. Marka farkındalığı, müşterinin 
marka için ilk bilinçli adımı olarak görülmektedir ve bir kişinin belirli bir marka hakkında sahip olduğu iyi 
veya kötü bilgiler toplamından oluşmaktadır (Aaker, 1991:82-83). Marka farkındalığı, tanınırlık ve 
hatırlanılırlık bileşenleri ile birlikte marka tercihlerini yönlendirmektedir (Uztuğ, 2003:30). Bu sebeple son 
yıllarda markaların, sürekli gelişen pazarlarda maskot kullanımını sıklıkla tercih etmeye başladıkları 
görülmektedir. Maskot kullanımı ile markaların, pazardaki rekabet gücünü arttırdığı ve tüketiciyle etkili 
iletişim kurabildiği izlenmektedir. Öte yandan maskot kullanımı, tanımlanmış bir tüketici grubunu 
harekete geçirme ve marka imajı oluşumuna katkı sağlama açısından da önemlidir. Bunlarla birlikte 
mevcut imajı güçlendirerek marka konumlandırması ile satın alma eğiliminin oluşumuna da katkıda 
bulunmaktadır. Ayrıca işletmelerin maskot kullanımı ile hedeflenen şekilde marka sadakati sağlayarak 
satış hacimlerini arttırdıkları ve katlanılan maliyetlerin, işletmelere karlılık şeklinde geri döndüğü de 
görülmektedir. 

Maskotların işlevleri ve marka iletişimindeki yeri incelendiğinde; marka farkındalığı oluşturma, marka ile 
ilgili çağrışımda bulunma, marka imajı oluşturma, marka kişiliği oluşturma, tutundurma sürekliliğinin 
sağlanması gibi farklı alanlarda önemli katkılar sağladığı gözlenmektedir.  

Marka tanıma ve marka hatırlama kavramlarını içeren marka farkındalığı günümüz rekabet koşullarında 
işletmelerin oldukça önem verdiği bir alanı oluşturmaktadır. Zira markanın temel tanınırlığı farkındalık 
yaratılarak sağlanabilmektedir. Farkındalık oluşması markaya karşı fikirlerin gelişmesi için öncelikli koşul 
olarak görülmektedir. Marka farkındalığı, müşterinin marka için ilk bilinçli adımı olarak tanımlanmaktadır. 
Bu sebeple farkındalık düzeyini oluşturmak ve geliştirmek isteyen markaların maskotlardan yararlandıkları 
izlenmektedir. Dolayısıyla marka farkındalığı oluşturmada, ürün tasarımı, ambalaj, logo, sembol ve maskot 
gibi görsel araçlar kullanılmaktadır (Elitok, 2003:103; Uztuğ, 2003:30). Nitekim, son yıllarda yapılan 
anketler ve araştırmalar, maskotların markaların farkındalığını daha çok arttırdığı yönünde sonuçlar ortaya 
koymaktadır. Bu çalışmalar, maskotlar sayesinde tüketicilerin, marka farkındalığının artışının yanısıra 
markaya karşı sempati besleyerek markayla arasında duygusal bir bağ kurulduğunu da belirtmektedir. 

Hem pazarlama iletişimi ve satış geliştirme aracı, hem de markanın bir parçası olan maskotlar, kolay akılda 
kalmaları ve sadece belli bir marka tarafından tescilli olarak kullanılmaları dolayısıyla çok etkili birer 
pazarlama aracıdırlar. Önemli bir farklılaştırma aracı (Tek, 2004:29-30) olarak da ifade edilen maskotlar, 
günümüzde özellikle reklamlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Konuşan, dans eden maskotlarla daha eğlenceli 
ve mesajı daha etkin verebilen reklam çalışmaları hızlı bir artış göstermektedir. Nitekim yapılan bir 
araştırmada, markalarla bütünleşmiş maskot kullanılarak hazırlanan reklamların, marka tercihini 
değiştirmesi açısından başarılı olduğu ifade edilmektedir (Phillips, 1996:143). 

Marka iletişimi yolları açısından maskotlar önemli bir yere sahiptir. Markanın tüketici ile yakınlık 
kurmasını, markanın tüketiciye yaklaşabilmesini, markanın kimliğini iyi kullanmasını ve kalabalık bir 
rekabet içinden markalardan farklılışmasını maskotlar sağlanmaktadır. Maskotların tüketicilerle iletişim 
kurmasının; ürüne bir kimlik kazanımının sağlanması, marka kişiliğinin tutundurulması ve tutundurma 
sürekliliğinin sağlanması (Phillips, 1996:147) şeklinde üç yolu bulunduğu ifade edilmektedir. 

Maskotlar marka veya ürünü sıcak ve arkadaşça bir anlayışla kişiselleştirebilir. Toplumun beğenisini 
kazanan karakterler sayesinde ürün ve marka bilinirliği ve hatırlanması artmaktadır. Maskotlar çoğu 
zaman marka, ürün ve sloganlardan daha iyi bilinmektedir (Wright vd.,1971,143). 

Son yıllarda maskot kullanımının yaygınlaştığı Türkiye’de özellikle hitap edilen hedef kitle dikkate alınarak 
oluşturulmuş maskot profilleri görülmektedir. Maskotun ürünle bağlantısına ve uyumuna dikkat edilmekte 
ve hedef kitleyle doğru iletişimi kuracağına inanılan maskotlar kullanılmaktadır. Türkiye’de maskot 
seçiminin hedef kitlelere ve sektörlere göre yapıldığı ifade edilmektedir. Örneğin çocuklara hitap eden 
gıda ürünlerinde çizgi film kahramanları, hayvan figürleri yada özel tasarlanmış hayvan-insan benzeri 
yaratıklar kullanılmaktadır. Bu maskotların görünüşleri renkli, konuşmaları da çocuklara hitap edecek 
şekilde planlanmaktadır. Danone meyveli yoğurtları ve pudingleri için kullanılan Dino isimli dinozor 
kahraman, Ülker Golf markalı dondurmaları için kullanılan Golf isimli kaymak dondurma animasyonu, 
Pınar’ın Kido meyveli sütleri için kullanılan renkli Kido İnekleri örnek olarak gösterilebilir (Çengel,2006:48). 
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Türkiye’de tanınan maskotlar arasında yer alan CelloCan da operatör sektöründe Türkiye’nin önde gelen 
markalarından olan Turkcell ‘in maskotudur. Cell-O, ilk ortaya çıktığı yıllarda antenleri, gülen yüzü ve sarı 
rengiyle durağan yapıya sahip bir maskot iken sonrasında maskota hareket kazandırılmış ve tüketiciyle 
duygusal yakınlığı güçlendirilmiştir. 

Firmanın satış noktaları, televizyon, internet gibi reklam faaliyeti gösterdiği her yerde yüzünü gösteren 
Cell-O’nun çocuklar için oyuncakları dahi üretilmiştir. Zamanla maskot tamamen bir kişilik haline 
dönüştürülmüş ve bu dönüşümde küçük çocuklar kullanılmıştır. Günümüzde artık sadece antenlerinin 
görünmesi bile Turkcell maskotunu tanımak için yeterli olmaktadır. Bu antenler, firmanın diğer birçok 
kampanyasında da çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Günümüzde Cell-O, markayla tamamen bütünleşmiş, 
tüketiciyle kurduğu duygusal güçlü bağ sayesinde de güvenilir bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu haliyle de Türkiye’nin en bilinen maskotları arasında yerini almıştır (İlusulu, 2011: 162). Yapılan 
analizlerde, Turkcell markasının Cell-O karakteri ile iç içe geçtiği ve kendisini başarılı, dürüst, yardımsever, 
güvenilir ve sempatik bir marka olarak konumlandırdığı ifade edilmektedir (Halıçınarlı, 2008: 91). 

2. ALAN ARAŞTIRMASI 

2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Yoğun rekabet ortamında firmaların öne çıkmaları için marka farkındalığını artırmaları ve marka 
konumlandırmalarını iyi planlamaları gerekmektedir. Bu noktada önemli bir görsel tutundurma faaliyeti 
olan maskotlar, markaya kişilik kazandırarak hedef kitlenin akılda kalıcılığını sağlamaktadır. Bu 
araştırmada, genç tüketicilerin algılarında maskotun marka farkındalığına, konumlandırmaya etkisini 
değerlendirmek ve maskot-marka arası uyum etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. Çalışma 
kapsamında seçilen marka maskotu ise; tamamı Y Kuşağı temsilcisi ve teknoloji kullanımı son derece 
yüksek olan denekler düşünülerek, Turkcell maskotu olmuştur.  

Araştırmada, nicel araştırma yöntemi olarak Likert değerlendirme ölçeğine dayalı anket kullanılmıştır. 5’li 
likert değerlendirme ölçeğinde uygulanan anket; Turkcell maskotu hakkında marka yönetimi eğitimi 
alması sebebiyle bilinç düzeyleri yüksek olan genç tüketicilerin düşüncelerini ve farkındalıklarını 
sorgulamaktadır. 

İki kısımdan oluşan anket uygulamasının birinci kısmında öğrencilerin cinsiyeti ve aylık harcamasına ilişkin 
demografik özellikler ikinci kısımda ise Turkcell maskotuna yönelik marka- maskot ilişkisi, maskotta imaj, 
iletişim, farkındalık gibi konuları içeren 28 yargıya yer verilmektedir. 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizinin gerçekleştirilmesinde cronbach’s 
alpha katsayısı kullanılmıştır. Elde edilen analiz değeri 0,857 bulunmuştur. Bu değer ölçeğin yüksek bir 
güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. 

2.2. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde ilk önce mülakata katılanların cinsiyet ve aylık gelir özellikleri ortaya konulacaktır. Daha sonra 
katılımcıların maskot ve marka uyumu analiz edilecektir.  

2.2.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo1. Katılımcıların Genel Özellikleri 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 68 49,0 

Erkek 70 51,0 

Aylık Gelir 

0-500 TL 64 46,0 

501-1000 TL 58 42,0 

1001-1500 TL  16 12,0 
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Anket çalışmasına katılan toplam öğrenci sayısı 138 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre katılımcıların 68’ı 
kız, 70’i ise erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcıların aylık harcama düzeylerine bakıldığında ise % 
46 (64 kişi) 0-500 TL, % 42 (58 kişi) 501-1000 TL, %12 ise (16 kişi) 1001-1500 TL olduğu görülmektedir. 

2.2.2. Katılımcıların Maskot ve Marka Uyumuna İlişkin Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada katılımcı öğrencilerin, firmanın sahip olduğu maskotun bir iletişim aracı olarak çağrıştırdığı 
özelliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, literatürde yer alan bazı araştırmalardan faydalanılarak 
hazırlanmış 28 maddeli bir ölçek kullanılmıştır. Katılımcı öğrencilerin, tanımlayıcı istatistiksel analizler 
açısından anket cevapları değerlendirildiğinde, en yüksek üç ortalamadaki değişmelerin;  

- Turkcell maskotu markayı hatırlatır,  

- Turkcell maskotu markasıyla bütünleşmektedir,  

- Turkcell maskotunu görünce reklamları aklıma gelir yargılarında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Diğer yüksek ortalamadaki değişmeler ise ; 

-Turkcell maskotu ve markasının sloganları birbirlerini tamamlar,  

-Turkcell maskotu sarı renkte olması dikkat çekici olmasını sağlamıştır,  

- Turkcell maskotu diğer telefon hattı maskotlarından farklıdır, 

- Turkcell maskotu iyi bilinen bir maskottur,  

- Turkcell maskotu diğer telefon hattı maskotlarından daha iyi bilinmektedir,  

- Turkcell maskotu sayesinde reklamları da dikkat çekicidir,  

- Turkcell maskotu sempatiktir yargılarında gerçekleşmektedir. 

Geride kalan diğer verilen cevaplar bir birine yakın ortalamadadır. Orta haldeki üç ortalamadaki 
değişmeler ise;  

- Turkcell maskotu dürüstlüğü ifade eder.  

- Turkcell maskotu, hat kartı seçimlerinde etkileyicidir. 

- Turkcell maskotu sayesinde markası tercih edilmektedir yargılarında gerçekleşmektedir. 

Yorumlayıcı istatistiksel analizlerden cinsiyete göre firmanın kullandığı maskotun çağrıştırdığı özelliklerin 
algılanmasında farklılıklar olup olmadığına bakıldığında ortaya çıkan tabloya göre; dört maddede cinsiyet 
dağılımına göre oranların farklı verildiği görülmektedir. Diğer maddelerde ise cinsiyet dağılımına göre 
birbirine yakın oranlar ortaya çıkmaktadır.  cinsiyet dağılımına göre oranların farklı verildiği maddeler 
incelendiğinde; 

-Turkcell maskotu ve markasının sloganları birbirlerini tamamlar maddesinde; Kadın ve erkek oranları 
arasında fark bulunmaktadır. 

-Turkcell maskotu sayesinde reklamları da dikkat çekicidir maddesinde; Kadın ve erkek oranları arasında 
fark bulunmaktadır. 

-Turkcell maskotu sempatiktir maddesinde; Kadın ve erkek oranları arasında fark bulunmaktadır. 

-Turkcell maskotu uluslar arası bir maskottur maddesinde; Kadın ve erkek oranları arasında fark 
bulunmaktadır. 

Bu maddelerde cinsiyetler arası farklılık bulunmasının sebebi olarak, kadınların görsel öğeleri gözlemleme 
ve değerlendirmede erkeklere göre daha farklı bir bakış açısı ve düşünme tarzına sahip olmaları 
gösterilebilir. 
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3. SONUÇ  

Günümüzde pazarlama iletişimi aracı olarak önemli bir hale gelen maskotlar, markaların gelişmesinde, 
markaya kişilik kazandırılmasında, marka bilinirliliğinin ve marka farkındalığının sağlanmasında büyük bir 
rol oynamaktadırlar. Kullanımı Türkiye’de de her geçen gün artan maskotların, doğru seçilmesi ve iyi 
tasarlanması durumunda markanın akılda kalıcılığına katkı sağlamakta, marka adına önemli bir farkındalık 
oluşmaktadır. Maskotlar, markalara değer katmakta, marka kimliğine değer kazandırmakta, tüketiciyle 
duygusal ve yakın bir bağ kurulmasına katkı sağlamaktadırlar. Doğru konumlandırma maskotun 
başarısında önemli bir yer tutarken, tüketici bilincinde yer etme, tüketicinin markaya olan güvenini 
arttırma hususunda da önemli rol oynamaktadır. Tüketicinin markaya karşı sempati beslemesini sağlayan 
maskotların, kendi başlarına markayı temsil ettiği de bilinmektedir. Bu durum maskotların sürekli güncel 
tutulması gerekliliğini de göstermektedir.  

Markaların, giderek birbirine benzeyen ürün tasarımlarıyla rakipleri arasından sıyrılma savaşında, 
maskotların önemli rol oynadığı, rekabette ve marka farkındalığının artmasında önemli bir rol aldığı 
yapılan çaışmalarda da belirtilmektedir. Öte yandan maskotların inandırıcı karakterlerinin olması da bu 
süreci olumlu yönde etkileyerek, tüketicinin belleğinde yer etmeyi pekiştirmektedir.  

Maskot kullanımının marka farkındalığına etkisini incelemeyi amaçlayan ve 18-25 yaş aralığındaki halkla 
ilişkiler ve tanıtım programı öğrencileri ile gerçekleştirilen anket çalışmasına dayandırılan araştırmada, 
tamamı Y kuşağı temsilcisi, teknoloji kullanımı son derece yüksek genç tüketicilerin maskot-marka 
farkındalığına ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. Yapılan anket çalışmasında, bireylerin, cinsiyeti ve aylık 
harcamaları da araştırılmıştır. Anket araştırmaları sonucunda ise cinsiyet dağılımları, aylık harcamaları 
arasında farklılıklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anketin diğer bölümünde ise Likert değerlendirme ölçeği 
kullanılarak, Turkcell maskotu ile ilgili 28 maddeden oluşan  anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 28 
madde içerisinde; bazı sorular marka-maskot ilişkisini vurgularken kimi sorular ise maskotta, imaj ve 
iletişim olarak hazırlanmıştır. Bu anket uygulamasında genç tüketicilerin aklında maskotun, markadaki 
konumunu anlamaya ilişkin anket düzenlemesi yapılmıştır. Bunun sonucunda ise, uygulamış olduğumuz 
anket çalışmasında Tanımlayıcı İstatistiksel Analizler ve Standart sapma değerleri en yüksek çıkan 
maddeler ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 

Katılımcıların Turkcell maskotuyla ilgili düşüncelerine yönelik gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, 
maskot kullanımı ile marka farkındalığı arasında anlamlı bir ilişki olduğu yönünde bulgulara ulaşılmıştır. 
Katılımcılar, Turkcell maskotunun markayı hatırlattığı, maskotun markayla bütünleştiği, maskotu görünce 
akla reklamların gelmesi yargılarına verdikleri cevaplar ile Turkcell maskot uygulamasının marka için 
beklenen faydayı sağladığı yönünde sonuçlar vermektedir. Aynı zamanda anket çalışmasından elde edilen 
bulgular, Turkcell maskotunun markasıyla bütünleştiği ve markasına kişilik kazandırdığı sonucunu da 
ortaya koymaktadır. 

Turkcell markası Cell-O karakteri ile iç içe geçmiş ve kendisini başarılı, dürüst, yardımsever, güvenilir ve 
sempatik bir marka olarak konumlandırmıştır. Anket sonuçları, maskot karakterlerin fonksiyonlarından biri 
olan “marka farkındalığı oluşturmak” açısından ele alındığında, marka farkındalığı oluşturmada başarıya 
ulaştığı ve genç tüketicinin dikkatini çekmek için önemli bir konumda olduğu görülmektedir. 
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Özet: Sanayileşme ve sonrasında bilgi toplumuna doğru evrilen dünyamızda çalışma hayatı, geleneksel toplumlardaki 
aile içi üretim tarzından yoğun teknolojinin kullanıldığı post-endüstriyel toplum yapısına bir geçiş yaşamıştır. Bu geçiş 
şüphesiz çalışanların emek süreçlerini de derinden etkilemiştir. Özellikle 1784 yılında yaşanan ilk sanayi devrimi ile 
formel olarak çalışma hayatına giren emek, 1870’lerdeki 2. Sanayi Devrimi ile temel bir üretim faktörü haline 
dönüşmüştür. II. Dünya Savaşı sonrasında 1969 yılında yaşanan 3. Sanayi Devrimi ile birlikte ise emeğin üretim 
faktörleri içerisindeki yeri ve önemi hızlı bir artış göstermeye başlamıştır. Dolayısıyla 1980’lere gelindiğinde emeğin 
yönetilmesi hususunda birçok farklı teorik ve pratik uygulama geliştirilerek; “insan kaynakları yönetimi” disiplini 
ortaya çıkmıştır. 4. Sanayi Devriminin yaşandığı günümüz toplum yapısında insan kaynakları yönetimi alanı örgütler 
için stratejik öneme sahip hale gelmiştir. Bu araştırma günümüz çalışma hayatının en önemli üretim faktörü olan 
emeğin yönetilmesinde rol alan insan kaynakları profesyonellerinin değerleri üzerine Schwartz’ın Değerler Ölçeğinden 
hareketle bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Çalışmada nitel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Olasılığa dayalı 
örnekleme modellerinden biri olan kartopu örnekleme modeline göre seçilen 10 insan kaynakları profesyoneli ile 
yapılandırılmış / biçimsel mülakat yapılmıştır. Mülakat soruları 57 maddeden oluşan “Schwartz Değerler Ölçeği” nden 
hareketle hazırlanmıştır. Bu 57 madde, güç, başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma, 
güvenlik ve geleneksellik olmak üzere 10 alt değer tipinden oluşmaktadır. Bu 10 alt değer tipine göre mülakat yapılan 
insan kaynakları profesyonellerinin değerleri hakkında bir analiz yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Değerler, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Profesyonelleri, Schwartz Değerler Ölçeği 

 

Abstract: In our world that has evolved towards information society after industrialization and afterwards, life in our 
world is a transition from the domestic production style in traditional societies to the post-industrial society structure 
in which intensive technology is used. This transition undoubtedly has deeply affected the workers' labor processes. 
In particular, the labor that entered the working life formally with the first industrial revolution which lived in 1784 
became a basic factor of production by the second Industrial Revolution of the 1870s. II. Along with the Industrial 
Revolution, which lived in 1969 after World War II, the place and importance of labor in production factors began to 
show a rapid increase. Thus, by the 1980s, many different theoretical and practical applications of managing labor 
were developed; The discipline of "human resources management" has emerged. 4. In today's society where the 
Industrial Revolution is experienced, the human resources management field has become a strategic benchmark for 
organizations. This research aimed to make an assessment based on Schwartz's Value Scale on the values of the 
human resources professionals involved in managing labor, the most important production factor of today's working 
life. Qualitative data analysis method was used in the study. A structured / formal interview was conducted with 10 
selected human resources professionals according to the snowball sampling model, one of the probability-based 
sampling models. Interview questions were prepared from the "Schwartz Values Scale" consisting of 57 items. These 
57 items consist of 10 sub-value types, power, success, hedonism, self-direction, universalism, benevolence, 
compliance, security and tradition. An analysis of the values of interviewed human resources professionals according 
to these 10 subtypes has been made. 

Key Words: Values, Human Resource Management, Human Resources Professionals, Schwartz Value Scale 

GİRİŞ 

Değerler konusu yüz yıllardır pek çok alanın içeriğinde yer almıştır. Özellikle çalışma hayatında işgörenlerin 
değerleri, tutumları ve inançları üzerine birçok farklı çalışma mevcuttur. İşgörenlerin hayata bakış açılarını 
ve amaçlarını belirleyen, aldığı kararları etkileyen, inanç ve tutumlarını yansıtan değer tercihleri şüphesiz 
işgörenlerin iş tercihlerini, bireysel performanslarını, kariyer süreçlerini etkilemektedir. Değerleri 
belirleyen birçok farklı unsurdan bahsetmek mümkündür. Bunlar arasında kültür, eğitim, kişilik özellikleri 
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sayılabilir. Aslında insanlar sosyal, estetik, dinî, ahlaki, siyasi ve iktisadi birçok değerlere sahiptir. Bu 
çalışma işgörenlerin çalışmaya yönelik değerlerini incelemeyi temel almıştır. Bu inceleme yapılırken insan 
kaynakları profesyonelleri temel alınmıştır.  

Günümüz çalışma hayatında üretim faktörleri içinde insan kaynağının artan önemi, bu kaynağı daha etkin 
ve verimli kullanmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi disiplini örgütlerin 
vazgeçilmez temel yönetsel fonksiyonu haline gelmiştir. İnsan kaynakları yönetimi disiplininin artan önemi 
bu alandaki profesyonellerin sayısını arttırmıştır.  İnsan kaynakları profesyonelleri bir ötgütteki insan 
kaynakları yönetimi sürecini yöneten yönlendiren profesyonellerdir. Her ne kadar insan kaynakları 
yönetimi fonksiyonlarının uygulanmasında standart şablonlardan bahsedilse de insanın bir makine 
olmadığından hareketle insana yönelik yönetsel uygulamalarda mutlaka subjektif bir yapıya sahiptir. 
Dolayısıyla insan kaynakları profesyonellerinin değerleri, tutumları ve inançları şüphesiz onların insan 
kaynağı yönetimi tarzlarını belirleyen en temel unsurlardır.  

Özellikle günümüz çalışma hayatında işin tanımı, gerekleri ve envanteri çok hızlı bir şekilde değişim 
göstermektedir. İnsan kaynakları profesyonelleri değişimin hem objesi hem de aktörü olmak gibi zor bir 
durumla karşı karşıyadırlar. İK rollerinin değişmesine paralel olarak değişimle ilgili rolleri de değişmektedir. 
Bu değişimi kolaylaştıran ya da zorlaştıran faktör insan kaynakları profesyonellerinin değerleridir. 
Küreselleşme ve küresel rekabet, teknolojik gelişmelerin hızlılığı, yetenekli iş gücünün azlığı, iş gücü 
çeşitliliğindeki artış, müşterilerin kalite beklentileri, artan çalışan talepleri ve toplumun beklentilerinde 
meydana gelen değişmeler değer, tutum ve inançları hem etkilemekte hemde değer, tutum ve inançlardan 
etkilenmektedir. 

Bu bağlamda, araştırma günümüz çalışma hayatının en önemli üretim faktörü olan emeğin yönetilmesinde 
rol alan insan kaynakları profesyonellerinin değerleri üzerine Schwartz’ın Değerler Ölçeğinden hareketle 
bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Çalışmada nitel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Olasılığa dayalı 
örnekleme modellerinden biri olan kartopu örnekleme modeline göre seçilen 10 insan kaynakları 
profesyoneli ile yapılandırılmış / biçimsel mülakat yapılmıştır. Mülakat soruları 57 maddeden oluşan 
“Schwartz Değerler Ölçeği” nden hareketle hazırlanmıştır. Bu 57 madde, güç, başarı, hazcılık, uyarılım, öz 
yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve geleneksellik olmak üzere 10 alt değer tipinden 
oluşmaktadır. Bu 10 alt değer tipine göre mülakat yapılan insan kaynakları profesyonellerinin değerleri 
hakkında bir analiz yapılmıştır. 

1.KAVRAMSAL BOYUT  

Sanayileşme ve sonrasında bilgi toplumuna doğru evrilen dünyamızda çalışma hayatı, geleneksel 
toplumlardaki aile içi üretim tarzından yoğun teknolojinin kullanıldığı post-endüstriyel toplum yapısına bir 
geçiş yaşamıştır. Bu geçiş şüphesiz çalışanların emek süreçlerini de derinden etkilemiştir. Özellikle 1784 
yılında yaşanan ilk sanayi devrimi ile formel olarak çalışma hayatına giren emek, 1870’lerdeki 2. Sanayi 
Devrimi ile temel bir üretim faktörü haline dönüşmüştür. II. Dünya Savaşı sonrasında 1969 yılında yaşanan 
3. Sanayi Devrimi ile birlikte ise emeğin üretim faktörleri içerisindeki yeri ve önemi hızlı bir artış 
göstermeye başlamıştır.  

Dolayısıyla 1980’lere gelindiğinde emeğin yönetilmesi hususunda birçok farklı teorik ve pratik uygulama 
geliştirilerek; “insan kaynakları yönetimi” disiplini ortaya çıkmıştır. 4. Sanayi Devriminin yaşandığı 
günümüz toplum yapısında insan kaynakları yönetimi alanı örgütler için stratejik öneme sahip hale 
gelmiştir.  

Değerler konusu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda en çok Rokeach’ın değerler Envanterinin (1973) ve 
Schwartz’ın değerler teorisinin (1992) kullanıldığı görülmektedir. Bunun yanı sıra siyaset bilimci Ronald 
Inglehart değer değişim teorisi olarak isimlendirdiği çalışmasında değerler kavramını modern ve 
postmodern değerler olarak iki boyutta ele alarak incelemiştir.  

Hofstede (1980) değerlerin kültürün en can alıcı noktasını oluşturduğuna dikkat çekmektedirler. 
Dolayısıyla değerler, kültürle ilişkili olarak ve en az kültür kadar çok araştırılmış önemli sosyal-psikolojik 
kavramlar arasında literatürde yerini almıştır. Ayrıca, kültürel özelliklerin insanların önceliklerini 
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değerlendirmelerinde kendini gösterdiği ve bu değerlendirmelerin insanların değişik davranış ve 
durumları doğru-yanlış, yapılır-yapılmaz ve istendik-istenmedik biçiminde sınıflandırmalar yaparken 
kullandıkları temel değerleri ortaya çıkardığı birçok araştırmada ifade edilmiştir. Schwartz ile birlikte 
değerler konusunda otorite isim olan Rokeach (1973) değerleri, “önemli yaşam hedefleri ya da bireyin 
yaşamına yol gösteren standartlar” olarak tanımlamıştır. Bilsky ve Schwartz (1994) ise değerlerin, içerik ve 
yapılarına göre bütün bireylerde doğuştan varolan 3 evrensel gereksinimin bilişsel yansımaları olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu gereksinimler, biyolojik organizma olarak bireylerin temel ihtiyaçları (uyarılma vb.), 
kişilerarası başarılı etkileşimin gerektirdiği ihtiyaçlar (iyilikseverlik vb.) ve grupların ve toplumların hayatta 
kalması için gereken ihtiyaçlardır (uyma vb.) Bir başka tanımda değer; ilgi ve ihtiyaç duyulan şeylerin 
bütünü olarak ifade edilmiştir (Bilsky ve Schwartz, 1994). 

Değerlerin kaynağı birçok farklı kavrama dayandırılabilir. Değerler bir anlamda, çoğunlukla göreceli olarak 
sabit, sosyalleşmenin yansıması olan bireysel tercihler şeklinde ifade edilebilirler (Bilsky ve Schwartz, 
1994).  Değerlerle ilgili pek çok teori geliştirilmiştir. Bu teoriler çalışma hayatında işgörenlerin değer, tutum 
ve inançlarını belirleyen en temel unsurlardır. Schwartz değerler ile ilgili yaptığı çalışmada değerleri, güç, 
başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik şeklinde 
10 ana başlık altında 56 değer olarak ifade etmiştir (Bilsky ve Schwartz 1994). Bu çalışmada değerler insan 
kaynakları profesyonelleri üzerinden analiz edilecektir. Birçok farklı değer, inanç ve tutuma sahip olan 
işgörenleri yöneten insan kaynağı profesyonellerinin değerlerinin bir bilimsel araştırmaya konu olması 
sonuçları bakımından ilgi çekici olabilir. Pfeffer’e (2005) göre İK profesyonellerinin, örgüt liderlerinin 
zihinsel modellerini teşhis etmesi ve değiştirmeye odaklanması yüksek performansa sahip bir kültür elde 
etmek için en önemli değerleridir. Özellikle  zihinsel modellerin tanımlanmasına, keşfedilmesine ve 
gerektiğinde değişimine yardımcı olma kabiliyeti İK profesyonellerinin sahip olması gereken en önemli 
değer olarak karşımıza çıkmaktadır (Pfeffer, 2005:123-128). Bu çalışmada Schwartz’ın değerler ölçeğinden 
hareketle insan kaynağı profesyonellerinin çalışmaya yönelik değerleri incelenmiştir. 

2. TÜRKİYE’DE İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERİNİN DEĞERLERİ: SCHWARTZ’IN 
DEĞERLER ÖLÇEĞİ KAPSAMINDA BİR ANALİZ 

2.1.Araştrmanın Yöntemi 

Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden yarı-yapılandırılmış / biçimsel mülakat yöntemi kullanılmıştır.  

2.2. Evren-Örneklem 

Çalışmada nitel veri analiz yöntemi kullanılmıştır. Olasılığa dayalı örnekleme modellerinden biri olan 
kartopu örnekleme modeline göre seçilen 10 insan kaynakları profesyoneli ile yapılandırılmış / biçimsel 
mülakat yapılmıştır. 

2.3. Veri Toplama Araçları  

Çalışmada nitel veri toplama araçları kullanılmıştır. Mülakat soruları 57 maddeden oluşan “Schwartz 
Değerler Ölçeği” nden hareketle hazırlanmıştır. Bu 57 madde, güç, başarı, hazcılık, uyarılım, öz yönelim, 
evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve geleneksellik olmak üzere 10 alt değer tipinden 
oluşmaktadır. Bu 10 alt değer tipine göre mülakat yapılan insan kaynakları profesyonellerinin değerleri 
hakkında bir analiz yapılmıştır. 

2.4.Schwartz Değerler Ölçeği 

Üç sosyal psikoloji uzmanının İngilizceden Türkçeye çevirdiği ölçek 56 değerden oluşmuştur. Deneklere 
değerler parantez içinde açıklamalarıyla birlikte verilmiş, her birinin kendi hayatlarındaki önemine göre (1 
benim için önemli değil), 7 (benim için en üst düzeyde önemli) işaretlemeleri istenmiştir. On alt boyuttan 
oluşan ölçek, her boyutta yer alan değerlerle birlikte sınıflandırılmıştır (Kuşdil ve Kağıtçıbaşı, 2000). Kuşdil 
ve Kağıtçıbaşı (2000), tarafından yapılan çalışmada değerlerin güvenilirlik kat sayıları .51-77, değer grupları 
için .77-83 arasında değişmektedir. Katsayılar evrenselcilik .77, iyilikseverlik .76, hazcılık .54, güç .75, 
başarı .66, uyarılma .70, özyönelim .69, geleneksellik .63, uyma .51, güvenlik .59 olarak ifade edilmiştir. 
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Ana değer grupları için iç tutarlılık analiz sonuçlarında muhafazakârlık grubu .80, yeniliğe açıklık .81, 
özaşkınlık .81, özgenişletim .84 olarak bulunmuştur.  

Tablo 1: Schwartz Değerler Ölçeği / Değerler 

Değer Tanım ve Örnek Değer Maddeleri 

Hazcılık 
Zevk ve duyuların kişisel doyumu (hazcılık, zevk 
alma, kendi rahatına düşkünlük) 

Uyarılma 
Heyecan duyma, yaşama meydan okuma ve 
yenilik arayışı (cesur, renkli ve heyecan verici 
yaşam) 

Öz-yönelim 

Bağımsız düşünce ve eylem tercihi, kaşiflik ve 
yaratıcılık (özgürlük, bağımsızlık, kendi hedeflerini 
kendisinin belirlemesi, yaratıcılık, meraklılık) 
(kendine saygı) 

Evrenselcilik 

Anlayışlı, takdir edici ve hoşgörülü olma, insanların 
ve doğanın iyiliğini gözetme (geniş görüşlü, 
toplumsal adalet, eşitlik, barış içinde bir dünya, 
güzellikler dünyası, doğayla bir olma, çevreyi 
koruma, bilgelik) 

İyilikseverlik 

Sık bireysel ilişki içinde bulunulan kimselerin 
iyiliğini gözetme, geliştirme ve koruma 
(yardımsever, onurlu, affedici, sadık, sorumlu) 
(gerçek arkadaşlık, olgun aşk) 

Geleneksellik 

Dinin ya da geleneksel kültürün bir takım gelenek 
ve fikirlerini kabul etme, bağlanma ve saygı 
gösterme (alçakgönüllü, dindar, geleneğe saygı, 
ılımlı, yaşamda kendine düşen payı kabul etme) 
(önyargısız olma) 

Uyma 

Toplumsal kural ve beklentilere aykırı davranma, 
başkalarını rahatsız etme ya da kırma-yaralama 
gibi eylemlere götüren dürtü ve eğilimlerin 
sınırlanması (itaatkârlık, kibarlık, aileye ve yaşlılara 
saygılı olma, öz- disiplinli) 

Güvenlik 

Toplumun, ilişkilerin ve bireyin kendisinin 
güvenliği, huzur ve istikrarı (Ulusal güvenlik, 
toplumsal düzen, aile güvenliği, temiz, iyiliklerin 
karşılıklılığı) (aidiyet duygusu, sağlıklılık) 

Güç 

Toplumsal konum ve saygınlık, insanlar ve 
kaynaklar üzerinde denetim (toplumsal güç, 
otorite, refah, umuma ilişkin imajın korunması) 
(toplumsal farkındalık) 

Başarı 
Toplumsal standartları temel alan bireysel başarı 
yönelimi (başarılı, yetenekli, hırslı, etkili) (zeki) 

Kaynak: Schwartz, S.H., & Huismans, S. (1995). Value priorities and religiosity in four Western Religions. Social 
Psychology Quarterly 

2.5.Bulgular ve Yorumlar 

Tablo 2. İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Çalışmaya Yönelik Değerleri 

A Yaptığım iş bana keyif veriyor. Hayatım boyunca hedonist bir kişi oldum. 

B Genel toplumsal kurallar benim için sın derece önemlidir. Çalışma ortamında itaatkarlık ve 
kibarlığı çok önemserim. 
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C İşimden haz duyuyorum. Heralde yine dünyaya gelsem yine aynı işi yapardım. Çalışma 
ortamında huzuru ve güçü önemserim. 

D Kendimi dindar biri olarak tanımlayabilirim.  Bu özelliğim şüphesiz işime de yansıyor. İnsanlara 
yardımcı olmayı seviyorum. Cesur ve başarılı çalışanlarla çalışmayı tercih ederim. 

E 
Çalışma hayatından vazgeçilmezi başarı ve güçtür. Genelde insanlarla iyi geçinirim ve iyiliği 

önemserim 

F Yardımlaşma ve dayanışma çalışma hayatında en önem verdiğim  özellikler tabi ki insanların 
rahat güvenli çalışabileceği bir ortamında sağlanması gerekiyor. 

G Çalışma hayatında ayrımcılığa son derece karşıyım. Çalışanlarımın yaşam biçimlerine saygı 
gösterir ve onların sorunları ile ilgilenirim. 

H Günümüz çalışma hayatında bence iki özellik ön plana çıkıyor. Biri yaratıcı çalışanlar diğeride 
yaptığı işten zevk alanlar. 

I Çalışanlarımın cesur, sorumluluk alan, güçlü ve saygılı kişiler olmasını tercih ederim. 

J Çalışma ortamında başarı ve güç benim için vazgeçilmez iki temel faktördür. 

 

Schwartz’ a göre, değerlerin dizilimi, birbiriyle uyumlu olanlarının yanyana, çelişenlerininse karşılıklı olarak 
yerleştiği dairesel bir düzlem biçiminde sıralanmış bir güdüsel yapı oluşturur. Çalışmada da insan 
kaynakları profesyonellerinin birbirleri ile uyumlu değerleri taşıdıkları görülmektedir. Görüşme yapılan 
insan kaynakları profesyonelleri, çalışma ortamında başarı, güç, cesaret, ayrımcılığa karşı olma, 
yardımlaşma ve dayanışma, keyif, haz gibi değer yargılarına vurgu yapmışlardır. İnsan kaynakları 
profesyonellerinin çalışmayı hayatlarının merkezine alıp, çalışmanın önemine vurgu yapan temel değer 
yaklaşımlarını benimsedikleri görülmüştür.  Özellikle başarıyı benimseyen, katılımcı olmayı destekleyen ve 
ayrımcılığa karşı olan bir tutum içinde oldukları görülmektedir. İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının 
örgütler için vazgeçilmez bir role bürünmesiyle beraber, insan kaynakları yönetimi departmanlarında 
çalışanlarda bu alanda uzman, profesyonel kişilerden oluşmaya başlamıştır. İnsan kaynakları yönetimi 
lisans programlarının açılması bu alanda profesyonel sayısını da arttırmıştır. Önceleri insan kaynakları 
yönetimi alanında uzman ve profesyonel emek arzı çok az iken günümüz çalışma hayatında bu sayının 
ciddi anlamda arttığı görülmektedir. Yukarıdaki mülakat bulgularını gösteren tablodan da anlaşılacağı 
üzere insan kaynakları profesyonellerinin çalışmaya ait değerleri aslında insan kaynakları yönetimi 
algısındaki değişimi de net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak, bu araştırma günümüz çalışma hayatının en önemli üretim faktörü olan emeğin 
yönetilmesinde rol alan insan kaynakları profesyonellerinin değerleri üzerine Schwartz’ın Değerler 
Ölçeğinden hareketle bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. Çalışmada nitel veri analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Olasılığa dayalı örnekleme modellerinden biri olan kartopu örnekleme modeline göre 
seçilen 10 insan kaynakları profesyoneli ile yapılandırılmış / biçimsel mülakat yapılmıştır. Mülakat soruları 
57 maddeden oluşan “Schwartz Değerler Ölçeği” nden hareketle hazırlanmıştır. Bu 57 madde, güç, başarı, 
hazcılık, uyarılım, öz yönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, uyma, güvenlik ve geleneksellik olmak üzere 10 
alt değer tipinden oluşmaktadır. Bu 10 alt değer tipine göre mülakat yapılan insan kaynakları 
profesyonellerinin değerleri hakkında bir analiz yapıldığında, insan kaynakları profesyonellerinin, çalışma 
ortamında başarı, güç, cesaret, ayrımcılığa karşı olma, yardımlaşma ve dayanışma, keyif, haz gibi değer 
yargılarını ön plana çıkardıkları görülmüştür. Bir son söz söyleme iddiasında olmayan bu çalışma literatüre 
pratik bir katkı sağlamayı amaçlamıştır. Elde edilen bulgular her ne kadar bir genelleme yapmaktan uzak 
gibi görünse de, aynı alandaki bir sonraki çalışmalara ilk adım olma özelliği çalışmaya değer katmaktadır.  
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Özet: Günümüz yeni çalışma hayatında kadınların daha aktif bir şekilde rol almaya başladıkları görülmektedir. Özellikle 
çalışan kadın sayısındaki artış ile birlikte kadın çalışanların birçoğu  iş – aile , aile- iş çatışması yaşamaktadırlar. 
Kadınlardaki iş - aile veya aile - iş çatışmaları arasında karşılıklı ilişki vardır. Bu çalışmada kadınların rol  çatışmasının 
çalışma hayatına etkisi ele alınmıştır. Sonuçta iş-aile çatışması ya da aile – iş çatışması bireysel ve örgütsel performansı 
olumsuz etkilemektedir.  Ayrıca bu araştırma, yönetici kadınların ev ve iş yaşamları arasında bir denge kurma 
çabalarının sonucunda oluşan sorunları da inceleme amacı taşımaktadır. Kadınların yaşadıkları rol çatışmaları (iş – 
aile , aile – iş) onların çalışma hayatında ciddi olumsuzlukları beraberinde getirmektedir. Özellikle çalışma hayatında 
artan farklılaşma ve uzmanlaşma ile kas gücüne dayalı çalışma tarzı yerini zihinsel ve bilgi odaklı işlere bırakmıştır. Bu 
durum şüphesiz iş hayatında kadına duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Araştırmada nitel veri analiz tekniği kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında 5 kamu , 5 özel sektör kadın çalışan ile yarı biçimsel mülakat yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 
mülakat formundaki sorular “İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği” olarak ifade edilen ve Carlson, Kacmar ve Willams (2000) 
tarafından geliştirilen ölçekten hareketle hazırlanmış olup; mülakatın gidişatına bağlı olarak araya ilave sorular 
eklenmiştir. Mülakat kapsamında elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile belirlenen temalar ışığında 
değerlendirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İş - Aile Çatışması, Aile – İş Çatışması, İş Tatmini, Kamu ve Özel Sektör 

 

Abstract: It appears that women are beginning to take a more active role in today's new working life. Especially with 
the increase in the number of working women, many of the female employees live in work-family, family-business 
conflicts. There is a mutual relationship between work, family or family - work conflicts in women. In this study, the 
effect of women's role conflict on working life was taken up. As a result, work-family conflict or family-work conflict 
negatively affect individual and organizational performance. This research also examines the problems that result 
from the efforts of executive women to strike a balance between home and work life. The role conflicts that women 
experience (work - family, family - work) bring serious negativities in their working life. Especially with increasing 
differentiation and specialization in working life, the way of working based on muscle power has left its place to 
mental and knowledge oriented works. This situation undoubtedly increased the need for women in business life. 
Qualitative data analysis technique was used in the research. Within the scope of the research, semi-formal interviews 
were conducted with 5 public and 5 private sector female employees. The questions on the interview form used in 
the study were prepared on the basis of the scale defined as "Work-Family Life Conflict Scale" developed by Carlson, 
Kacmar and Willams (2000); additional questions were added depending on the progress of the interview. The data 
obtained in the interview were evaluated in the theme light determined by the content analysis method. 

Key Words: Job - Family Conflict, Family - Job Conflict, Job Satisfaction, Public and Private Sector 

GİRİŞ 

Enformasyon çağı ile birlikte iş hayatı geleneksel toplumlardaki aile içi üretimi, yoğun teknolojinin 
kullanıldığı dış ortamlara taşımıştır. Böylece kas gücüne dayalı erkek egemen işlerin yerini, zihinsel iş 
yükünü ön plana çıkaran cinsiyet merkezli olmayan işler almıştır. Bu bağlamda kadınların çalışma 
hayatında daha fazla istihdam edilmeye başladıkları görülmüştür. Bu durum şüphesiz, kadının aile içindeki 
rolünü de etkilemiş, her iki eşinde çalıştığı çocuklu aile sayılarını ciddi oranda arttırmıştır. Ancak her ne 
kadar kadının çalışma ve toplumsal hayatta rolü değişse de, toplumun kadına genel bakış açısı onun anne 
rolünü ön planda tutmaya yöneliktir.  
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Evde geleneksel rolleri, işte de modern iş koşullarına uygun rolleri yerine getirmesinin beklenmesi kadının 
özellikle aile ve iş hayatında erkeğe oranla daha fazla çatışma durumu ortaya çıkarmaktadır. İş ve aile insan 
yaşamının en önemli iki kavramıdır. İstihdamdaki kadın çalışanların iş ve aile konusunda seçimle karşı 
karşıya bırakılmaları ve toplumun kadının aile rolüne daha fazla vurgu yapması, kadın işgörenlerin iş tatmin 
düzeylerini etkilemektedir.  

Özellikle son dönemlerdeki iş ve aile yaşamı ile ilgili  akademik ve bilimsel çalışmalar bu alandaki 
çatışmanın kadın işgörenlerde daha fazla olduğunu göstermektedir. Kadın işgörenlerin yaşadığı bu 
çatışmalar kadınların hem aile hem de iş hayatlarında ciddi sorunlarla karşılaşmalarını beraberinde 
getirmiştir. Özellikle kadın işgörenlerin rol belirsizliği yaşadıkları, aile içindeki bir sorunu çalışma hayatına 
yansıttıkları görülmektedir. Bu durumda onların bireysel performans ve iş tatmin düzeylerini 
etkilemektedir.  

Çalışma hayatında kadınların istihdamdaki oranlarındaki artış, kadın çalışanlara yönelik akademik 
çalışmaların sayısını da doğru orantılı olarak arttırmıştır. Bu çalışmada kadınların rol  çatışmasının çalışma 
hayatına etkisi ele alınmıştır. Sonuçta iş-aile çatışması ya da aile – iş çatışması bireysel ve örgütsel 
performansı olumsuz etkilemektedir.  Ayrıca bu araştırma, yönetici kadınların ev ve iş yaşamları arasında 
bir denge kurma çabalarının sonucunda oluşan sorunları da inceleme amacı taşımaktadır. Kadınların 
yaşadıkları rol çatışmaları (iş – aile , aile – iş) onların çalışma hayatında ciddi olumsuzlukları beraberinde 
getirmektedir. Özellikle çalışma hayatında artan farklılaşma ve uzmanlaşma ile kas gücüne dayalı çalışma 
tarzı yerini zihinsel ve bilgi odaklı işlere bırakmıştır.  

Bu durum şüphesiz iş hayatında kadına duyulan ihtiyacı da arttırmıştır. Araştırmada nitel veri analiz tekniği 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 5 kamu , 5 özel sektör kadın çalışan ile yarı biçimsel mülakat 
yapılmıştır. Çalışmada kullanılan mülakat formundaki sorular “İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği” olarak ifade 
edilen ve Carlson, Kacmar ve Willams (2000) tarafından geliştirilen ölçekten hareketle hazırlanmış olup; 
mülakatın gidişatına bağlı olarak araya ilave sorular eklenmiştir. Mülakat kapsamında elde edilen veriler 
içerik analizi yöntemi ile belirlenen temalar ışığında değerlendirilmiştir.  Çalışma iki bölümden 
oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde teorik arka plan ve literatür hakkında bilgi verildikten sonra, ikinci 
bölümde çalışmanın metedolojisi hakkında bilgi verilerek, elde edilen bulgular ortaya konulmuştur.  

1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kadın açısından sosyal rol konusuna baktığımızda farklı kadın rollerinin varlığı ile karşılaşırız. Örneğin kadın 
“annelik, eşlik, ev kadınlığı, akrabalık, meslek, topluluk ve bireylik” gibi rolleri hayat içinde yerine getirir. 
Bu roller kadının çalışma hayatında birçok belirsizlik ve sorunla karşı karşıya kalmasını beraberinde 
getirmiştir.  

Çalışma hayatındaki bu sorunların en başında “iş tatmini ve örgütsel bağlılık” gelmektedir. Bu bağlamda 
özellikle çalışanları motive ederek iş tatmini duygularını geliştirmek ve aynı zamanda üretimi maksimize 
etmek yöneticilerin temel sorunlarının başında gelmektedir (Erdoğan,1991:171). İş tatmini kavramı değişik 
şekillerde  tanımlanmıştır. Örneğin Vroom (1967:99) iş tatmini kavramını çalışanların işlerindeki rolüne 
karşı duygusal  tepkileri olarak tanımlamakta ve kişinin işine karşı olumlu tepkilerini iş tatmini, olumsuz 
tepkilerini ise iş tatminsizliği olarak ifade etmektedir.   

Başka bir tanıma göre ise iş tatmini kişinin işinden ne beklediği, kendisine ne tür imkan ve fırsatlar 
sunulduğu veya o çevreden ne elde edebildiği arasındaki farkın derecesi tarafından belirlenen bir 
kavramdır (Kaynak, 1990:129). Hakman ve Oldham (1975) iş tatmini kavramını tanımlarken, çalışanların 
işinden duydukları mutluluk düzeyine dikkat çekmişlerdir.  

Luthans (1995) ise iş tatmini ile, işgörenin işine duygusal tepkisinin ifade edilmek istendiğini belirtmiştir. 
Bir başka tanımda iş tatmini, işin bütününe ve parçalarına yönelik tutumların toplamı olarak tanımlanmıştır 
(Kırel; 1999:116). 

Schemerhorn vd. (1994:126) iş tatmini kavramını işgörenlerin hizmet sözleşmesindeki beklentilerinin 
karşılanma derecesi olarak açıklamışlardır. Tüm bu tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere iş tatmin düzeyi 
işgörenlerin beklentileri ile doğru orantılıdır. Bu beklentiler herbir çalışanda farklılık gösterebilir. Maslow 
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(1943) meşhur ihtiyaçlar piramidinde bu durumu gayet net bir şekilde ifade etmiştir. Fizyolojik 
ihtiyaçlarının karşılanmasını temel alan bir işgörenle, güvenlik ihtiyacının karşılanmasını yada kendini 
gerçekleştirme ihtiyacını ön planda tutan işgörenlerin iş tatmin düzeyleri aynı faktörlerle artış yada azalış 
göstermemektedir. Bu bağlamda çalışanların doyum düzeyleri elde edilen çıktı ile orantılıdır. 

Şüphesiz bu beklentiler, cinsiyete göre de farklılıkları beraberinde getirir. Günümüz çalışma hayatında 
kadın işgörenlerin iş tatmin düzeylerini belirleyen en temel faktör iş-aile dengesidir. Aile yaşamıda mutlu 
olan ve çalışma hayatında olması yönünde teşvik edilen kadın işgörenlerin buna bağlı olarak iş tatmin 
düzeylerinde de bir yükseliş olacağı söylenebilir. Ancak çalışmasına karşı çıkılan, çevresinden negatif 
telkinler ve geri bildirimler alan kadın işgörenlerin ise iş tatmin düzeyleri düşük olacaktır.  

Çalışma tam da bu noktada kadın işgörenlerle yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bulgular ışığında 
durumu destekler niteliktedir. Çalışmanın ikinci bölümünde nasıl bir metedoloji izlendiği ve yapılan 
görüşmelerde hangi temaların ön plana çıktığı görülecektir. Ayrıca kamu ve özel sektörde çalışan kadın 
işgörenlerin iş tatmin düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı da ortaya konulacaktır. 

2.TÜRKİYE’DE KADIN ÇALIŞANLARDA ROL ÇATIŞMASININ İŞ TATMİNİNE ETKİSİ: KAMU ve 
ÖZEL SEKTÖR KARŞILAŞTIRMASI 

2.1. Çalışmanın Amacı 

Bu çalışmada kadınların rol  çatışmasının çalışma hayatına etkisi ele alınmıştır. Kadın işgörenlerin rol 
çatışmalarının iş tatmine etkileri kamu ve özel sektörde çalışan kadın işgörenlerden hareketle 
karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. 

2.2. Çalışmaın Yöntemi 

Çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel veri analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 5 kamu , 
5 özel sektör üst düzey yönetici kadın çalışan ile yarı biçimsel mülakat yapılmıştır. Çalışmada kullanılan 
mülakat formundaki sorular “İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği” olarak ifade edilen ve Carlson, Kacmar ve 
Willams (2000) tarafından geliştirilen ölçekten hareketle hazırlanmış olup; mülakatın gidişatına bağlı 
olarak araya ilave sorular eklenmiştir. Mülakat kapsamında elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile 
belirlenen temalar ışığında değerlendirilmiştir.  

2.3. Çalışmanın Kısıtları 

Çalışma bir son söz söyleme ve genelleme yapma iddiasından değildir. Dolayısıyla yapılan çalışmanın bu 
bağlamda en büyük kısıtı örneklemin yetersizliğidir. Çalışma kapsamında birçok kadın işgören ile görüşme 
talebinde bulunulmuş, örneklem listesi oluşturulurken birbirine yakın işi yapan kamu ve özel sektör kadın 
işgörenler tercih edilmiştir. Ancak kamu ve özel sektörde iş tanımı, iş gerekleri ve iş envanterleri 
kapsamında benzer işler bulmak oldukça zordur. Yine özel sektördeki kadın işgörenlerin birçoğu 
güvencesiz çalışmaktadır. Kadın işgörenler mülakat sorularına temkinli yaklaşarak cevaplamak 
istememişlerdir. Bu ve benzeri durumlar çalışmanın kısıtıları arasında değerlendirilebilir.  

2.4. Bulgular 

Tablo 1: Özel Sektörde Çalışan Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Rol Çatışması – İş Tatmin İlişkisi  

A 
Kariyerim hayatımdaki her şeyden önemli. 
Kariyerimde istediğim noktaya gelene kadar çocuk 
düşünmüyorum. 

B 
Çok yoğun çalışıyorum ama memnunum. 
Kadınlarında en az erkekler kadar başarılı 
olabileceğini gösteren iyi bir örneğim ben. 

C 
Çocuklarıma bakıcı bakıyor. Çalışmam gerekiyor. 
Ama bu gereklilik ekonomik olmaktan çok 
ideallerim için. 

D İşimi çok seviyorum. Hem çocuk yaparım hem 
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kariyer sözü tam bana uyuyor.  

E 

Annelik sadece çocuklarına bakmak değildir, 
çocuklarına iyi bir gelecek sağlamak, sizlerle gurur 
duymalarını sağlamaktır. Bu doğrultuda işimi 
seviyorum, çocuğum olduktan sonra işime daha da 
sarıldım, çünkü sorumluluklarım arttı. 

 

Tablo 1 de görüldüğü üzere özel sektördeki kadın işgörenlerin yoğun çalışma koşullarına rağmen annelik 
ve işteki rollerini denge tuttukları hatta işteki rollerini daha ön plana çıkardıkları görülmektedir. Görüşme 
yapılan özel sektördeki kadın işgörenlerin işlerini sevdikleri, ekonomik beklentiden çok kendilerini 
gerçekleştirmek için çalışma hayatında oldukları, başarıyı temel aldıkları anlaşılmaktadır.  

Tablo 2: Kamu Sektöründe Çalışan Üst Düzey Kadın Yöneticilerin Rol Çatışması – İş Tatmin İlişkisi  

F 
Annelik rolümden dolayı kendimi işe 
veremiyorum. Ekonomik ihtiyaçtan dolayı 
çalışıyorum.  

G 

Eşim çalışmamı istemiyor. Ancak emekliliğimi 
düşünerek çalışmam gerektiğinin farkındayım. 
Aslında kamuda olmam da işten ayrılmamam için 
bir neden, yoksa açıkçası bende çalışmak istemem. 

H 
Kamuda çalışmak rahat, iş güvencem var. İlerde 
çocuğum olursa ne yaparım bilmiyorum; ancak 
çalışmayıp çocuk yetiştirmek daha cazip geliyor. 

I 
Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı çalışıyorum. 
Çocuklarımı çok özlüyorum. Annelik her şeyden 
daha önemli ancak çalışmak zorundayım. 

J 
Yaklaşık 2 yıl önce doğum yaptım. Ücretli ve 
ücretsiz izinlerimi kullandım artık çalışmam 
gerekiyor ancak hiç istemiyorum. 

 

Tablo 2’ye bakıldığında kamu sektöründe çalışan kadın işgörenler, özel sektörde çalışan kadın işgörenlerin 
tam tersine çalışmak zorunda oldukları için çalıştıklarını, ekonomik nedenlerin çalışma hayatında 
olmalarının temel nedeni olduğu, eşlerinden ve ailelerinden çalışmaları yönünde herhangi bir destek 
göremedikleri, hatta eşlerinin çalışmalarını istemediğini ifade etmişlerdir. Özellikle doğumdan sonra 
kamudaki kadın işgörenlerin iş tatmin düzeyleri düşmekte ve tekrar çalışma hayatına adapte olamadıkları, 
kendilerinin de çalışmak istemediği görülmektedir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında görüşme yapılan kadın işgörenler üstlendiği rolleri gereği olarak birbirleriyle çelişkili 
beklentiler içinde olduğundan rol çatışması yaşamaktadırlar. Yani rol çatışması, işgörenden rol takımınca 
beklenen rollerin birbirinden değişik ve birbiriyle çelişkili olması yüzünden işgöreni kararsızlığa itmektedir. 
Diğer yandan, kadın işgörenlerin rolleri ne denli belirsiz ise, role ilişkin beklentiler de işgöreni o denli çelişki 
içinde bırakmaktadır.  

İşgörenin işinde iş tanımına ve iş gereklerine hakim olmaması; işiyle ilgili olarak açık, net ve planlı 
hedeflerinin ve ulaşması gereken standartların olmaması ve tanımlanmaması; iş envanteri konusundaki 
belirsizlikler; işiyle ilgili sorumluluklarının, görev ve yetkilerinin neler olduğunu bilmemesi; rol belirsizliğini 
artıran ve iş tatminini azaltan unsurlardır.  

Rol çatışması ve iş tatminsizliği üzerine yapılan çalışmalar işgörenin yapması gereken işlerin birbirinden 
çok farklı ve ilgisiz olması, kendisine verilen görevin bitirilebilmesi için işyerinde yeterli sayıda personel 
olmaması, verilen bir görevi yerine getirebilmek için bazen kuralları çiğnemesi gerektiği, işyerinde 
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birbirinden çok farklı çalışan gruplarla ilişki içinde olması, çalışırken birbirine uymayan talepler alması 
durumunda arttığını ortaya koymaktadır.  

Bu bağlamda sonuç olarak, kamu sektöründeki kadın üst düzey yöneticilerde rol çatışması oldukça belirgin 
ve bu durum iş tatminlerini negatif yönde etkilemektedir. Özel sektörde ise üst düzey kadın yöneticilerin 
çalışmayı hayatlarının merkezine koyup, yaptıkları iş ile bir gönül bağı kurdukları görülmektedir. Bu 
bağlamda çalışma kapsamında görüşülen özel sektördeki üst düzey kadın yöneticilerin kamu sektöründeki 
kadın işgörenlere göre daha fazla rol çatışması yaşadıkları ve buna bağlı olarak iş tatminlerinin yüksek 
olduğu görülmektedir.  
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Özet: İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen perakendecilik, günümüzde daha da modernleşmiş ve her 
ihtiyacı bir arada karşılayan yapılar olan AVM’ler ortaya çıkmıştır. Son 10 yıl içinde tüm dünya ile paralel bir şekilde 
Türkiye’de de perakendecilik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye’de perakende sektörü içinde yer alan 
AVM’lerin sayısı hergeçen gün artmakta ve AVM’ler önemli bir  istihdam alanı oluşturmaktadır. AVM çalışanlarının 
çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları incelemek ve bu sorunları çözmeye yönelik politika yapıcılara önerilerde 
bulunmak bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla Sakarya İlinde bulunan bir AVM’de çalışan 20 kişiye 
derinlemesine mülakat yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda; AVM çalışanlarının yaşadıkları en önemli sorunun 
çalışma saatleri olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada, uzun saatler ayakta durmanın ve ağır koliler taşımanın sonucu 
ciddi sağlık sorunlarının yaşandığı görülmüştür. Ayrıca AVM çalışanlarının sık sık mobbinge uğradıkları ve bunun 
genellikle yöneticilerinden ve müşterilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Perakende Sektörü, Alışveriş Merkezi, Çalışma Hayatı 

A Study On Determining Problems In Working Life In Shopping Centers 
Employees 

Abstract: The continuing retailing since the existence of mankind has become more and more modernized and 
shopping centers have emerged that meet the needs of every need. In Turkey, in parallel with the entire world in the 
last 10 years, there have been important developments in the retail sector. The number of shopping centers located 
within the retail sector in Turkey has been increasing day by day and shopping centers is an important area of 
employment.The purpose of this work is to examine the problems encountered by shopping centers employees in 
their working lives and to make suggestions from policy makers to solve these problems. For this purpose, an in-depth 
interview was conducted with 20 people working in a shopping mall in Sakarya. As a result of the research; It has 
become clear that the most important problem that shopping centers employees experience is working hours. In the 
study, it has been observed that long hours of standing and serious illnesses are the result of serious illness. It has 
also been found that shopping centers employees are often subject to mobbing and this is often caused by managers 
and customers. 

Keywords: Retail Sector, Shopping Center, Working Life 

1. GİRİŞ 

Perakendecilik, kişisel ve ailesel ihtiyacı karşılamak üzere satılan mal ve hizmetlere değer katan işletme 
faaliyetlerinin tümüdür. İnsanlar, genellikle perakendeciliği sadece mağazada yapılan ve malların 
satılmasından ibaret olduğunu düşünseler de, aynı zamanda hizmetlerin satışını da içermektedir (Levy & 
Weitz, 2012). 

Temelinde fertlerin veya hane halkının ihtiyaçlarının karşılanması için doğrudan nihai tüketiciye yönelik 
yapılan satış faaliyetlerinin tümünü içeren perakendecilik, insanoğlunun varoluşundan bu yana 
süregelmektedir (Kotler & Keller, 2012: 447) 
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Perakendeci ürünü üreticiden alıp raflarında satan bir aracı olmaktan öteye gitmiştir. Verdiği hizmetle 
birlikte ürüne yüklediği katma değer de işinin bir parçası haline gelmiştir. Mağaza imajı oluşturma, hizmet 
kalitesi, müşteri tatmini, reklam gibi çalışmalar günümüz koşullarının gereği haline gelmiştir.  

Perakende sektörünün önemi, gelişmiş ülkelerde 1970’lerde, gelişmekte olan ülkelerde ise 1990’lı yıllarda 
değişen arz ve talep koşullarına bağlı olarak organize perakende olarak adlandırılan, temelinde zincir 
mağaza formatında faaliyette bulunan büyük perakendecilerin yer aldığı modern kanalın yükselişi ile daha 
da artmıştır (Rekabet Kurumu, 2012:3). Son 10 yıl içinde tüm dünya ile paralel bir şekilde Türkiye’de de 
perakendecilik sektöründe önemli gelişmeler yaşanmıştır (Ateş ve Şahin, 2011:3) 

Perakende sektörünün bir kolu olarak görülen alışveriş merkezlerinin, perakende sektörünün gelişiminin 
etkisi olarak ortaya çıktığı açıktır. Süpermarketler ile başlayan süreç, alışveriş merkezlerine kadar 
uzanmaktadır (Thorns, 2010). Günümüzde fiziksel ürün perakendeciliği ile hizmet perakendeciliği alışveriş 
merkezlerinde (AVM)  tek bir çatı altında yer almakta ve müşterilerin alışveriş ederken dinlenebilecekleri, 
eğlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ortamlar yaratılmaktadır. 

Türkiye’de perakende sektörü içinde yer alan AVM’ler ve AVM’lerdeki çalışan sayısı her geçen gün 
artmaktadır. AVM’ler eğitimli işgücü için de önemli bir  istihdam alanı oluşturmaktadır. Ancak yapısı gereği 
bu sektörde çalışanların önemli sorunlar yaşadığı ve bu sorunların her geçen gün arttığı bilinmektedir. Bu 
sorunların başında; mağazalardaki elemanların sık iş değiştirmesi, satış elemanlarının iş sadakati diğer 
sektörlere göre daha zayıf olması (www.retailturkiye.com, 2018), uzun ve düzensiz çalışma saatleri, 
çalışanların yaptıkları iş gereği sürekli ayakta kalmaları, mola saatleri dışında oturmaları yasak olduğundan 
dolayı pek fazla dinlenecek vakit bulamamaları, meslek hastalıkları ve mobbing gibi sorunlar yer 
almaktadır. Gün içerisinde sürekli ayakta kalan, müşterilerle ilgilenen ve birçok haktan mahrum kalan AVM 
çalışanlarının sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlarının çözümü için büyük önem taşımaktadır. 

İşte bu anlatılanlardan haraketle, AVM çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları incelemek 
ve bu sorunları çözmeye yönelik politika yapıcılara önerilerde bulunmak bu çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. Bu amaçla Sakarya İlinde bulunan bir AVM’de çalışan 20 kişiye derinlemesine mülakat 
yapılmıştır. 

2. ALAN ARAŞTIRMASI 

2.1. Araştırmanın Amacı, Önemi ve Yöntemi 

Gün içerisinde sürekli ayakta kalan, müşterilerle ilgilenen ve birçok haktan mahrum kalan AVM 
çalışanlarının sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlarının çözümü için büyük önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, AVM çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları incelemek ve bu 
sorunları çözmeye yönelik politika yapıcılara önerilerde bulunmaktır. 

Çalışmada Sakarya İlinde bulunan bir AVM’de çalışan 20 kişiye derinlemesine mülakat yapılmıştır. 
Mülakatlar içerik analizine tabi tutulmuştur. 

2.2. Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde ilk önce mülakata katılanların cinsiyet, yaş medeni durum, eğitim durumu, çalışılan süre, aylık 
gelir gibi özellikleri ortaya konulacaktır. Daha sonra katılımcıların çalışma hayatında karşılaştıkları sorunlar 
analiz edilecektir.  
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2.2.1. Katılımcıların Genel Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo1. Katılımcıların Genel Özellikleri 

  Sayı Yüzde 

Cinsiyet 

Kadın 13 65,0 

Erkek 7 35,0 

Yaş 

20-25 11 55,0 

26-30 5 25,0 

31-35 3 15,0 

35 yaş üstü 1 5,0 

Medeni Durumu 

Evli 6 30,0 

Bekâr 14 70,0 

Eğitim Durumu 

Lise 7 35,0 

Ön lisans 4 20,0 

Lisans 9 45,0 

Çalışılan Süre 

1-5 13 65,0 

5 yıl üstü 7 35,0 

Aylık Gelir 

1000 TL altı 3 15,0 

1001-1500 TL 7 35,0 

1500 TL üstü 10 0,0 

 

-AVM çalışanlarının büyük bir çoğunluğu kadındır. Bunun en önemli sebebi, AVM’lerin dışardaki diğer 
işlere oranla daha güvenli olması, iş yükünün daha az olması ve kadınların eve destek vermek amacıyla çok 
da yüksek olmayan ücretlerle çalışmayı kabul etmesidir. Erkeklerin burada çalışmalarının en büyük sebebi 
ise çoğunun öğrenci olup, bütçelerine katkı yapmak istemeleridir. Ayrıca çalışan erkeklerin bekar olduğu 
da gözlemlenmiştir. Buradan da çıkan sonuç, evli bir erkeğin buradan aldığı ücret ile yaşamını ikame 
ettirmesinin zor olacağıdır. 

-Çalışanların çoğunluğu 20-25 yaş aralığındaki genç kesimdir. Bunun en büyük sebebi 18 yaşına kadar 
zorunlu eğitim gören gençlerin okulla birlikte tecrübe istemeyen perakendecilik sektöründe ek gelir elde 
etmek istemeleridir. 

-Medeni durum, bu iş için belirleyici bir faktördür. AVM çalışanlarının büyük bir çoğunluğu bekardır. Bunun 
en büyük sebebi, iş saatlerinin akşam 10, 11 e kadar sürmesi, düzenli bir çalışma saatlerinin olmayışı, 
özellikle evli kadınlar için büyük sıkıntılar doğurmaktadır. Bu yüzden bu işi tercih edenlerin büyük 
çoğunluğu bekardır. Yine bu bekarların büyük çoğunluğu, erkek ve öğrencilerden oluşup ders saatlerine 
uygun çalışma programları yapıldığı için bu iş de çalışmayı sürdürmektedirler. 

-AVM çalışanlarında lisans mezunu olan çoğunluktadır. Bunun sebebi olarak çok fazla lisans mezunu işsiz 
olması, kendi meslek alanları için yeterli olmamaları gibi sebepler yer almaktadır. Lise mezunu çalışanlar 
ise bir vasıfları olmadığı için bu işi tercih ettikleri gözlemlenmiştir. Öte yandan lise mezunu olup yükselme 
ve yönetici olma şansı AVM’lerdeki mağazalarda mümkün olmaktadır. 

-Çalışanların büyük çoğunluğu uzun süredir bu işte çalışmaktadır. Bunun en büyük sebebi, daha iyi bir iş 
bulamıyor olmaları ve prim destekli çalışmaları olarak görülmektedir.  
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2.2.2. Katılımcıların Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Bulgular 

2.2.2.1. Mesleği Seçme Nedenlerine İlişkin Bulgular 

Mülakat yapılan AVM çalışanlarının bu işi seçme sebeplerinin en başında öğrenci olmaları gelmektedir. 
Çünkü bu işte part time çalışma olanakları vardır.  

Diğer bir sebep ise bayanların AVM’yi dışarıda çalışmaktan daha güvenli bulmaları ve çok yüksek ücret 
almasalar da evden uzaklaşıp eve katkı da bulunabilmeleridir. 

Diğer dikkat çeken neden ise; burada çalışan erkek personellerin bekar olmasıdır. Çalışanlar aldıkları 
ücretle bir aile geçindiremeyeceklerini dile getirmişler, çoğu askere gitmeden para biriktirmek ve 
tazminatlarını alıp çıkmak için bu işte çalıştıklarını belirtmişlerdir. Konu ile ilgili bazı çalışanların kullandığı 
ifadeler ise ; 

«Askere gidene kadar para biriktiriyorum. 2 senedir çalışıyorum tazminat alıp öyle çıkacağım». 

«Eşimden boşandım, kızıma bakmak zorundayım erken evlenip, 10 sene evli kaldım o sürede 
evdeydim e doğal olarak buradan başka yerde iş bulamazdım». 

«Üniversitede okuyorum, aileme yük olmamak için burada çalışıp harçlığımı çıkarıyorum». 

«Maddi durumum kötü lise mezunuyum gidip inşaatta çalışmak yerine burada çalışırım daha iyi». 

2.2.2.2. Mesleğinden Memnun Olup Olmadıklarına İlişkin Bulgular 

Mülakat katılan çalışanların büyük çoğunluğu mesleğinden memnun olmadıklarını ve ilk fırsatta iş 
değiştirmeyi düşündüklerini belirtmektedirler. Birkaçı hariç kariyer yapmak isteyen de bulunmamaktadır. 
Bunun nedenleri arasında ücret yetersizliği, düzensiz çalışma süreleri, sağlık sorunları vb. gelmektedir. 
Konu ile ilgili bazı çalışanların kullandığı bazı ifadeler ise ; 

«Ücret yeterli değil, daha iyi bir iş bulsam dakika durmam giderim kariyer yapmayı da 
düşünmüyorum çünkü bu iş benim için geçici». 

«Evlenene kadar idareten bu işte çalışıyorum. Ama daha rahat bir iş bulsam 1 gün durmam 
çünkü bu kadar yükü ben kaldıramam». 

«Sağlık sorunları yaşamaya başladım. İşimden memnun değilim. Başka bir iş bulursam 
ayrılacağım». 

2.2.2.3. Ücrete İlişkin Bulgular 

Ücrete ilişkin mülakata katılanların görüşlerine bakıldığında; katılımcıların  önemli bir bölümünün 
ücretlerden memnun olduğu görülürken, memnuniyetsiz olanların oranı da gözardı edilmeyecek kadardır. 
Ücretinden memnun olduğunu belirtenler genellikle öğrenciler ve kadınlar ve bekarlardır. Konu ile ilgili 
bazı çalışanların kullandığı ifadeler ise ; 

«Öğrenci olduğum için ücret benim için yeterli, düzenim iyi iş değiştirmem ama yükselmek 
istiyorum okulum bitince düşünüyorum». 

«Primle birleşince gayet yeterli bir ücret alıyorum daha yüksek ücretli teklif gelse 
değiştiririm».  

«Çalışma şartlarına göre ücret bence çok iyi haftada iki gün çalışıp 600 tl veren bir yer yok 
başka».  

«Ücret yeterli değil ama günümüz şartlarında daha iyi bir iş ve ücret olmadığı için benim için 
bu iş en iyisi 5 yıldır buradayım». 

«Ücret tabi ki yeterli değil ama evli bir kadın olarak eşime destek olmak için yeterli». 

«Ücret yeterli değil çünkü çalıştığımız işin karşılığı bu değil psikolojimiz bozuldu resmen bir 
de yönetici olsam kafayı yerim». 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

699 
 

2.2.2.4. Çalışma Süreleri ile İlgili Bulgular 

AVM çalışanları full time, part time ve kısmı olarak çalışmaktadırlar. Genelde öğrenci olan part time 
çalışma biçimini seçmektedir. Bunu sebebi okullarıyla aynı anda çalışmak zorunda olmalarıdır. Part time 
çalışanlar, haftada 4 gün gelip, hafta da 30 saat çalışmaktadır. Bu da günlük 7.5 saat etmektedir. İş 
hukukuna uygun saatler de  çalışılmaktadır. Kısmı part time çalışanlar ise hafta da 15 saat çalışmaktadır. 
Full olan çalışanlar haftada 45 saat çalışmaktadır. Hafta da 1 gün izinleri olan full time çalışanlar, genelde 
lise mezunu olup iş piyasasında kendine yer bulamayanlardır. Burada asgari ücret üstü ücretler dolasıyla, 
istihdamlarını devam ettirmektedirler. 

Çalışanların çoğu gece geç saatlere ve hafta sonu çalışmaktan şikayetçi olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle 
evli olanlar bu konudan muzdariptirler. 

Ayrıca full time çalışanlara dinlenme süreleri az gelirken, part ve kısmi part time çalışanların çoğu, bu 
süreden memnun olduğunu belirtmişlerdir. Çalışanların hepsinin 1.5 saat molası bulunmaktadır. 1 saatte 
yemek yiyip, yarım saatte dinlendiklerini söylemişlerdir. Konu ile ilgili bazı çalışanların kullandığı ifadeler 
ise ; 

“Haftalık 45 saat, günlük 7.5 saat çalışıyoruz. Bence çok fazla çalışıyoruz ve hak ettiğimiz 
parayı alamıyoruz.” 

“Gece 11’e kadar çalıştığımız oluyor. Eve gidene kadar 12 oluyor. Ayrıca hafta sonu çalışmak 
çok kötü» 

“Okuluma ve kendime hiç vakit ayıramıyorum, 1 gün iznim var o günde hangi işi yapacağımı 
şaşırıyorum ama hayat şartları buna mecruburum.” 

2.2.2.5. Sosyal Haklar ile İlgili Bulgular 

AVM çalışanlarının sosyal hakları arasında yemek+sigorta+prim almaktadır. Katılımcıların çoğu sosyal 
haklardan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Sadece yol ücretinin verilmeyişi bazıları için sıkıntı 
yaratmaktadır. Konu ile ilgili bazı çalışanların kullandığı ifadeler ise ; 

 “Yemek ve sigorta var. Yol da olmasını isterdim ama maalesef yok.” 

«Bu işte sosyal imkanlar gayet iyi bence. Yemek ve prim var» 

«Birçok işe göre sosyal haklarında iyi düzeyde. Özellikle primlerle ücretlerimiz bir hayli 
yükseliyor. Yemekte var. Yol ücreti de verilseydi çok daha güzel olurdu tabi ki» 

2.2.2.6. Mobbing  İle İlgili Bulgular 

Mülakata katılanların büyük çoğunluğu mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Mobbinge maruz 
kalanlar daha çok müşteri ve yönetici baskısına maruz kaldıklarını ama bunu sürekli ve aynı kişi tarafından 
olmadığını belirtmişlerdir. Konu ile ilgili bazı çalışanların kullandığı ifadeler ise; 

“İkinci müdürüm sürekli üstümde baskı kurmaktadır. Onunla sürekli bir tartışma içerisinde 
olmam onu fazlasıyla sinirlendiriyor ve son 1 yıldır beni işten caydırmak için elinden geleni 
yapıyor. Toplantılar da ya da birebirken sözlü olarak ağır konuşuyor ve beni çok kışkırtıyor. 
Hiçbir zaman üst kademedekiler alt kademeye ezilmek istemezler ama bence o müdürlük 
vasfını dolduramıyor.” 

“Bayram dönemleri fazlasıyla yoğun olur ve biz müşterilerle yeteri kadar ilgilenemeyiz. Yine 
bir arife günü mağaza tıka basa dolu, müşterilerden biri yardım istedi ve beni bir saat 
boyunca uğraştırdı. Kasa da kuyruk olunca oraya yönelmek zorunda kalınca kıyamet koptu, 
suratımı eşyaları fırlattı, müdürü çağırttı merkezi arattı ve beni % 100 suçlu bıraktı. Ve bu 
burada kalmadı bu müşteri her ay düzenli olarak gelir ve bilerek reyonu dağıtır, beni sürekli 
rencide edecek ithamlarda bulunur. O kadar çok bunaldım ki inanın işin nereye varacağını 
bilmiyorum.” 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnsanoğlunun varoluşundan bu yana süregelen perakendecilik, günümüzde daha da modernleşmiş ve her 
ihtiyacı bir arada karşılayan yapılar olan AVM’ler ortaya çıkmıştır. AVM’ler haftanın her günü sabahtan 
akşama kadar durmaksızın hizmet veren yapılardır. Bu yapılarda çalışanlar, gün içerisinde sürekli ayakta 
kalmakta, müşterilerle ilgilenmekte ve birçok haktan mahrum kalmaktadır.   

AVM çalışanlarının çalışma hayatında karşılaştıkları sorunları incelemek amacıyla yapılan araştırmanın 
sonucunda; AVM çalışanlarının yaşadıkları en önemli sorunun düzensiz çalışma saatleri olduğu ortaya 
çıkmıştır. Araştırmada, uzun saatler ayakta durmanın ve ağır koliler taşımanın sonucu ciddi sağlık 
sorunlarının yaşandığı görülmüştür. Ayrıca AVM çalışanlarının sık sık mobbinge uğradıkları ve bunun 
genellikle yöneticilerinden ve müşterilerden kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Bu sorunların giderilmesine yönelik şu önerilerde bulunulabilir; 

-Öncelikle bu alanda yapılmış çalışma sayısı arttırılmalı. Bu çalışmalarda AVM çalışanlarının sorunları ele 
alınmalı, 

-İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmeli, 

-İşyerleri daha ergonomik hale getirilmeli, 

-Dinlenme süreleri ve diğer sosyal haklar düzenlenmelidir. 

KAYNAKÇA 
Ateş, A., Şahin, M. (2011), “Gıda Perakendeciliği Sektöründe Zincir İndirim Mağazalarının Bakkallar ve Marketler 

Üzerindeki Etkileri”, III. Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksekokulu Tebliğ Günleri, Ereğli. 

http://www.retailturkiye.com/genel-haberler/perakende-sektorundeki-rekabet-tuketicinin-etiket-fiyatlarina-
inancini-etkiliyor, (Erişim Tarihi:  20.07.2018). 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2012). Marketing Management 14th ed. New Jersey: Prentice Hall. 

Levy, M., & Weitz, B. (2012). Retailing Management (8th ed.). Mc-Graw Hill Co.: NewYork. 

Rekabet Kurumu (2012). Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Rapor, Ankara. 

Thorns, D. C. (2010). The Transformation of the Cities, 1st Edition, CSA Global Publishing. 

 

 

http://www.retailturkiye.com/genel-haberler/perakende-sektorundeki-rekabet-tuketicinin-etiket-fiyatlarina-inancini-etkiliyor
http://www.retailturkiye.com/genel-haberler/perakende-sektorundeki-rekabet-tuketicinin-etiket-fiyatlarina-inancini-etkiliyor


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

701 
 

Girişimcilik Eğitiminin Etkinliği 

Ahmet KUBAŞ1   Recep ERBAY2 

1Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Değirmenaltı/Tekirdağ, akubas@nku.edu.tr 

 2Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Değirmenaltı/Tekirdağ, erbay@nku.edu.tr 
 

Özet: Girişimcilerin sayısı ve niteliği ülkelerin gelişmesinde en önemli üretim faktörlerinden birisidir. Girişimcinin 
başarısı üretim faktörlerini rasyonel ve etkin kullanmalarına bağlıdır. Son yıllarda ise girişimci çevreci, fırsatçı, yenilikçi 
ve müşteri odaklı çalışmak zorunda olduğu için ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi olabilmesi için piyasa 
bilgilerine de hakim olması gerekir.  

Ülkelerin rekabetçiliği; sahip olduğu girişimcilerin başarısıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle ülkeler girişimcilerini 
destekleyerek onların başarılı olabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi, hukuksal düzenlemeler, finansal altyapı, 
bankacılık ve muhasebe sistemi gibi çeşitli yapısal, kurumsal ve hukuksal altyapı konusunda eksiklerin tamamlanarak 
girişimciler desteklenmektedir.  

Türkiye’de girişimcilik eğitimi son 10 yıldır önemli bir ivme kazanarak hızlanmıştır. Özellikle yeni girişimci adaylarına 
ulaşılarak donanımlarının artırılması için Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, KOSGEB ve Üniversiteler ortak 
çalışmalar yürütmeye başlamıştır. Burada eğitimleri alan ve orijinal projesi olan katılımcılar KOSGEB tarafından maddi 
olarak desteklenerek projelerini gerçekleştirerek iş hayatına atılmaktadırlar. Üniversitelerde girişimcilik eğitimlerinin 
ön lisans ve lisans düzeyinde verilmesi oldukça önemlidir.  

Özellikle iktisat, işletme, maliye, muhasebe, mühendislik ve diğer teknik bölümlerde verilen girişimcilik eğitimleri yeni 
iş alanlarının açılmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle yeterli girişimcilik eğitimi almış olan öğrencilerin halen 
uygulanmakta olan teknoparkların kuluçka merkezlerinden daha yaygın bir şekilde yararlandırılmaları ve proje temelli 
desteklenmeleri ve/veya öğretim üyelerinin projelerinde çalışmaları sağlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik eğitimi, teknopark, rekabetçilik, girişimci 

Effectiveness of Entrepreneurship Education 

Abstract: The number and quality of entrepreneurs is one of the most important factors in the development of 
countries. The success of the entrepreneur depends on the rational and effective use of the production factors. In 
recent years, since an entrepreneur has to be environmentally-friendly, opportunistic, innovative and customer-
oriented, in order to be competitive at the national and international level, he must also have knowledge of the 
market. 

The competitiveness of countries is directly proportional to the success of their entrepreneurs. For this reason, by 
completing their deficiencies in various structural, institutional and legal infrastructures such as improving the 
investment climate, legal arrangements, financial infrastructure, banking and accounting system, countries support 
entrepreneurs to ensure their success. 

Entrepreneurship education in Turkey is gaining significant momentum in the last 10 years. In particular, the 
Development Agencies, Chambers of Commerce and Industry, KOSGEB and Universities have started to carry out joint 
studies in order to reach new entrepreneur candidates and increase their equipment. The participants, who have 
taken the trainings there and also have an original project, are supported by KOSGEB and have the opportunity to put 
their projects into business.  

It is very important to provide entrepreneurship trainings at universities at vocational school and bachelor's level. 
Especially entrepreneurship trainings given in economics, business administration, finance, accounting, engineering 
and other technical departments will contribute to the start-ups in new business areas. For this reason, it should be 
ensured that the students, who have sufficient entrepreneurship education, should be benefited more from the 
incubation centers of the technoparks and should be supported more by project-based supports and/or should be 
directed for working in the projects of the faculty members. 

Keywords: Entrepreneurship education, technopark, competitiveness, entrepreneur 
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1.GİRİŞ 

Girişimci adayları; farklı eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaş gruplarından ortaya çıkan ve üretim faktörlerini 
kullanarak mal veya hizmet üretimine karar veren kişi veya kuruluştur. Başarılı girişimci; özgüveni yüksek, 
tedbirli, sabırlı uzak görüşlü olmalı ve fırsat analizini çok iyi yapabilmelidir. Eğitim düzeyi yüksek olan 
girişimcilerin başarısı doğal olarak daha yüksek olmaktadır. KOSGEB yeni nesil girişimcilerin başarılı 
olabilmesi için ücretsiz girişimcilik eğitimi vererek, başarılı olan kursiyerlerden, uygulamaya geçebilecek 
projesi olanlardan seçilen projeleri geri ödemesiz olarak 50 000 TL’ye kadar desteklemektedir.  

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin 
kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri 
sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş 
planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum/kuruluşların 
işbirliği ile düzenlenir (www.kosgeb.gov.tr, 2018). 

Girişimcilik eğitim programı, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı kişilere yönelik olarak kendi işlerini kurmalarına 
ve geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla uygulanan programlardır.  Girişimcilik eğitim programı 
kapsamında temel seviye girişimcilik eğitimi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) arasındaki Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi İşbirliği 
Protokolünde” belirlenen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Eğitim programı bitiminde, 
katılımcılara Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi verilmektedir. Bu belge, KOSGEB Yeni Girişimci 
Desteğine başvuruda gerekmektedir. Temel seviye girişimcilik eğitimi, sınıf içi eğitim ve atölye 
çalışmalarından oluşmakta olup en az 32 saat sürmektedir (www.iskur.gov.tr, 2018).  

Ülkemizde farklı meslek gruplarından çok sayıda başarılı girişimci bulunmaktadır. Ancak girişimcilerin 
önemli bir bölümü erkeklerden oluştuğu için kamu kuruluşları kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaparak 
kadın girişimcilerin sayısının artması için çaba gösterilmektedir. Ayrıca girişimci olmak isteyen engelli 
vatandaşlar içinde pozitif ayrımcılık yapılarak iş kurabilmeleri desteklenmektedir.  

Üniversitelerin teknik ve sosyal bölümlerinde girişimcilik eğitimleri ders programlarına eklenerek Ön 
Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde verilmeye başlanmıştır. Bu gelişmeler Türkiye’de 
nitelikli genç girişimci adaylarının sayısının artmasına katkı sağlayacaktır.  

2.GİRİŞİMCİLERİN EĞİTİMİ 

Girişimcilik eğitimi alan katılımcılar bir işletmenin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen süreçte 
karşılaşacakları aşamalar, çeşitli sorunlar, çözümler ve girişimcilik ekosistemi içerisindeki paydaşlarla 
ilişkileri konusunda bilgi sahibi olmaktadırlar.  

Girişimcilik yetenek ve kabiliyetleri örgün eğitim çerçevesinde olduğu gibi, örgün eğitim sonrasında eğitim 
ve iş geliştirme hizmetleri (danışmanlık, tavsiye, önderlik, kuluçka vb.) alınmak suretiyle 
geliştirilebilmektedir. Girişimcilik eğitim uzun bir süre dar bir şekilde “öğrencileri iş hayatına hazırlamak” 
temel güdüsü ile ele alınmış olmakla beraber; son zamanlarda girişimcilik eğitimi, öğrenenlerin yaratıcılık, 
yenilikçilik, risk alma, plan yapabilme, proje yönetebilme gibi hayatın birçok alanınsa kullanabilecekleri 
yeteneklerin kazandırıldığı bir süreç olarak yorumlanmaya başlamıştır(Şahin, 2016). 

Girişimcilik eğitim, genç yaştan itibaren girişimcilik yeteneği ve risk almaya yatkınlık gibi niteliklere sahip 
bireylerin farkındalıklarının arttırılmasını ve iş planı geliştirmede deneyim kazanmalarını da destekler. 
Girişimcilik eğitimi kapsamına göre iki kategoride incelenebilir. Birincisi, girişimcilik karakterine sahip bir 
bireye verilecek teknik eğitimdir. Teknik eğitim bütçe, hukuk gibi idari konular ile bir girişimin sürekliliği 
için gerekli iş planının geliştirilmesine yönelik verilebilir. İkinci tür eğitim ise, bir girişimcilik karakteri 
geliştirmeye yönelik verilen eğitimdir. Bireylerin yaratıcılığını geliştirmeye, mevcut sınırların dışında 
düşünmeye itilmesi, risk alabilme cesaretinin ve belirsiz ortamda karar alma becerilerinin kazandırılması 
girişimcilik karakterlerini hedef alır(Şahin, 2016). 

Girişimcilik eğitimleri alan kişiler özellikle herhangi bir faaliyetin bütçesini hazırlayarak gelir ve gider 
tablosu hazırlayabilmelidir. İşletmenin kuruluş ve üretim aşamasında neler yapılması gerektiğini detaylı 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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bir şekilde öğrenmesi işletmenin başarılı olma şansını artıracaktır. Ayrıca muhasebe ve pazarlama 
konusunda temel bilgilere sahip olmalıdır. Son yıllarda hızla gelişen mobil pazarlama konusunda bilgi 
sahibi olması internet ve sosyal ağlardan yararlanabilmesini sağlayacaktır. 

3.GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİNİN ETKİNLİĞİ 

Girişimcilik ekosistemi, bireylerin girişimci olma kararını etkileyen ve girişimcilerin başarılarına olumlu ya 
da olumsuz katkılarda bulunan, girişimcinin dışındaki çeşitli bileşenleri kapsamaktadır. Bu bileşenler, karar 
vericiler, sivil kuruluşlar, finans kaynakları, kümeler ve ağlar, eğitim, altyapı, beşeri ve sosyal sermaye gibi 
birçok unsurdan oluşmaktadır. Girişimciliğin sürdürülebilir niteliğe kavuşabilmesi için, birbiriyle etkileşim 
içinde bulunan bu unsurların, bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekir(KOSGEB, 2012). 

Türkiye’de girişimciliğin öneminin kavranmaya başlanmasıyla birlikte, girişimci adaylarının verilen 
girişimcilik eğitimi ve bu eğitimi alanların girişimleri için maddi olarak desteklenmektedir.  Özellikle yeni 
girişimci adaylarına ulaşılarak muhasebe ve finans, gibi işletme başarısını etkileyecek eğitimlerle 
donanımlarının artırılması için Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, KOSGEB ve Üniversiteler ortak 
çalışmalar yürütmeye başlamıştır.  

Girişimcilik performansını, sadece girişimcilik dersleri vererek ve/veya izole staj programları vb. 
uygulamalarla sürdürülebilir bir şekilde güçlendirmenin mümkün olmadığına dair kanıtlar artmaktadır. 
“girişimci bir yükseköğretim kurumu” olabilmek ve “sürdürülebilir ve etkin bir girişimcilik eğitimi” 
verebilmek için girişimciliğin üniversitelerin kurumsal stratejilerinin içsel bir parçası olması gerekmektedir. 
Üniversitelerin kurumsal stratejilerine eklemlenmediği sürece girişimcilik derslerinin, staj programlarının 
hatta kuluçka merkezi vb. yapıların girişimcilik performansına sürdürülebilir bir etkide bulunması ihtimali 
oldukça düşüktür(Şahin, 2016). 

Girişimcilik eğitimleri, genelde girişimcilik konusunda düşük deneyime sahip olan eğitmenler tarafından 
verilmektedir. Eğitmenlerin büyük bir kısmı yaşamları boyuncu bir girişimde bulunmamış memuriyet 
geçmişine sahip kişilerden oluşmaktadır. Bu yüzden bu eğitmenler kursiyerlerde yeteri kadar heyecan, 
yaratıcılık ve yeni fikirlerin oluşmasına katkı sağlayamamaktadırlar. Bu yüzden girişimcilik eğitiminin üç 
farklı eğitmen ile verilmesini önermekteyiz. Bu eğitmenlerden birincisi teorisyen (temel girişimcilik bilgileri 
veren akademisyen), ikincisi diğer eğitmen, yaşanılan yerde değişik girişimcilik uygulamalarına imza atmış 
bir girişimci ve üçüncü eğitmen ise daha önce bir girişimcilik eğitimine katılmış ve proje hazırlamış eski bir 
kursiyer olmalıdır. Böylelikle adaylar hem temel girişimcilik eğitimini hem de uygulamada girişimciliğin 
nasıl uygulandığını öğrenmiş olacaklardır (Uluköy ve ark, 2013) 

Girişimcilik eğitim alan kişilerin başarılı olabilmesi için verilen eğitimlerin süresi ve içeriği oldukça 
önemlidir. Konusunda uzman olan kişiler veya öğretim üyeleri tarafından verilecek eğitimler, girişimci 
sayısını ve girişimcilerin başarısını artıracaktır.  Ayrıca girişimcilik eğitimi içerisinde mutlaka başarılı 
girişimcilerin eğitimlere katılarak uygulama adı altında bilgi ve tecrübelerini aktarması verilecek eğitimin 
etkinliğini artıracaktır. Bu nedenle girişimcilik eğitiminde 3 saatlik bir bölümün bir veya daha fazla 
girişimcinin bilgi tecrübelerini paylaşması, teorik bilgilerin uygulama ile desteklenmesine katkı 
sağlayacaktır.  

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türkiye’de girişimcilik eğitiminin başta KOSGEB, Kalkınma Ajansları, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları ve diğer kurumlar tarafından verilmesi çok önemli bir gelişmedir. Ayrıca Üniversitelerin 
çeşitli birimlerinde ve programlarında verilen girişimcilik eğitimi genlerin bakış açılarını değiştirmelerine 
katkı sağlayacaktır.  

Kurumların verdiği girişimcilik eğitimi sayesinde yeni girişimciler faaliyet göstermeye başlamışlardır. 
Bunlar arasında başarısız örneklerin olması gayet doğaldır. Ancak başarılı olanların yarattığı başta gelir, 
istihdam, dinamizm ve çarpan etkisiyle ekonomik gelişmeye önemli katkılar sağlamaktadır.  
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Girişimcilik eğitimlerinin başarısının artırılabilmesi için, kurumlardan girişimcilik eğitimi ve proje desteği 
almış olan başarılı girişimcilerin tecrübelerini yeni girişimcilik eğitimi alanlarla paylaşması faydalı olacaktır. 
Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde, üretim ve pazarlamada karşılaştığı sorunları birebir dinleme fırsatı 
verilmelidir. Ayrıca; kurumlardan girişimcilik eğitim aldıktan sonra, proje desteği verilen katılımcı, projenin 
uygulanması sürecinde muhasebe ve finans konusunda danışman desteği sağlanmalıdır.   
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Tekirdağ İlinde Tüketicilerin Tatlı Tüketim Eğilimlerinin Belirlenmesi 
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Özet: Anadolu topraklarında yaşayan farklı uygarlıkların etkisiyle gelişen ve zenginleşen Türk mutfağı, dünyada en çok 
beğenilen mutfaklardan biridir. Gerek çeşit gerekse lezzet açısından diğer mutfaklardan farklı olan Türk mutfağında 
tatlılar önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda değişen sosyal ve ekonomik yaşam mutfak kültürünün de değişmesine yol 
açmaktadır. Eskiden aile bireyleri tarafından yapılan geleneksel tatlılar yerini zamandan tasarruf sağlamak için hazır 
olarak alınan tatlılara bırakmaktadır. Bu çalışmanın amacı Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesindeki tüketicilerin 
geleneksel tatlılara olan tutumları ve tatlı tüketim tercihlerini belirlemektir. 166 adet tüketiciye yüz yüze uygulanan 
anket sonucunda, tüketicilerin geleneksel tatlı çeşitleri hakkında bilgi sahibi olma durumları, tercih nedenleri, satın 
alma yerleri ve sıklıkları gibi veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde temel istatistik tanı testlerinden ve çok boyutlu 
ölçekleme yönteminden yararlanılmıştır. Anket sonuçlarına göre tüketicilerin %85,82’sinin hazır tatlı 
karışımlarını, %97,74’ünün şerbetli tatlıları tükettikleri görülmüştür. Hazır tatlı tüketim sıklıklarına bakıldığında 
tüketicilerin %4,50’si her gün, %18,02’si haftada 2 – 4 gün, %28,83’ü haftada bir, %32,43’ü 15 günde bir ve %16,22’si 
ayda bir tüketmektedirler. Şerbetli tatlılarda ise tüketicilerin %6,45’i her gün, %13,71’i haftada 2-4 gün, %18,55’i 
haftada bir, %36,29’u 15 günde bir ve %25’i ayda bir tükettikleri belirlenmiştir. Tüketicilerin %39,34’ü tatlıyı akşam 
öğününde tüketmeyi tercih etmektedir. Hazır tatlı karışımlarını tercih edenlerin en önemli gördüğü özellikler fiyatın 
uygunluğu, marka ve görünümken, en az önemsedikleri özellik medyadaki reklamlar olmuştur. Hazır tatlı 
tüketmeyenler, evde yapılan tatlıları hazır tatlılara göre daha sağlıklı ve daha lezzetli bulduklarını belirtmişlerdir.  

Anahtar Kelimeler: geleneksel tatlılar, şerbetli tatlılar, tüketim eğilimleri, sütlü tatlılar, Türk mutfağı 

Determination of Dessert Consumption Trends in Tekirdağ  

Abstract: The Turkish cuisine, which is developed and enriched with the influence of different civilizations living in 
the Anatolian, is one of the most popular cuisines in the world. Turkish cuisine is different from other cuisines in terms 
of taste and variety. Desserts have an important place in Turkish cuisine. Changes in social and economic life in recent 
years has led to a change also in the culinary culture. In the past, traditional desserts made by family members left 
their places to ready-made desserts for saving time. The aim of this study is to determine consumer’s behavior and 
dessert consumption habits on traditional dessert in Tekirdağ province Süleymanpaşa district. Data about consumers' 
knowledge about traditional desserts, preference reasons, purchase locations and purchase frequencies were 
obtained from 166 consumers by applying face to face survey. Basic statistical diagnostic tests and multidimensional 
scaling analysis were used in the study. According to the results, 85.82% of consumers preferred ready-dessert-mix 
and 97.74% preferred sherbet desserts. Out of the ready-dessert-mix consumers, 4.50% prefer to consume the mix 
every day, while 18.02% consume 2-4 days in a week, 28.83% consume once a week, 32.43% consume every 15 days 
and 16.22% consume once a month. Out of sherbet dessert consumer, 6.45% prefer to consume every day, while 
13.71% consume 2-4 days in a week, 18.55% consume once a week, 36.29% consume every 15 days and 25% consume 
once a month. 39.34% of the consumers prefer to consume dessert in dinner. The most important features for 
consumers who consume ready-dessert-mix are the prices, brand and appearance, while the least important feature 
is ads in the media. Consumers who do not consume ready-dessert-mix have indicated that the desserts made at 
home are healthier and more delicious than others. 

Keywords: traditional dessert, sherbet desserts, consumption trend, milk desserts, Turkish cuisine 

GİRİŞ 

Bir toplumun sahip olduğu kültürel değerler, toplumların yaşam biçimleri ve yeme-içme alışkanlıkları 
üzerinde etkilidir (Şar, 2013:1). Orta Asya’dan Anadolu’ya göçen Türklerin et ve mayalanmış süt ürünlerini, 
Mezopotamya’nın tahıllarını, Akdeniz çevresinin sebze ve meyvelerini ve Güney Asya’nın baharatlarını 
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birlikte kullanmaları zengin bir Türk yemek kültürünün oluşmasında etkili olmuştur (Baysal, 1993b:12). 
Anadolu topraklarında yaşamış çeşitli uygarlıkların etkisiyle de gelişen ve zenginleşen Türk mutfağı, 
Dünya’nın en zengin üç mutfağı arasındadır (Şanlıer, 2005: 214; Çakıcı ve Eser, 2016: 216; 2016; Ertaş ve 
Karadağ, 2013: 117; Özdemir ve Kınay, 2004: 5). 

Türk mutfağında tatlılar her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Tatlılar ikramlarda, ara öğünlerde ve 
günlük menülerde yer almaktadır. Ancak mevcut küreselleşme, toplumların sosyal ve ekonomik 
yaşamında değişimlere sebep olmakla birlikte mutfak kültüründe de değişime yol açmaktadır (Şanlıer vd., 
2008:1123). Eskiden aile bireyleri tarafından yapılan tatlılar yerini zamandan tasarruf sağlamak için hazır 
olarak alınan veya hazır karışımlardan yapılan tatlılara bırakmaktadır. 

Yemeye hazır şerbetli tatlılar baklava, şöbiyet, şekerpare vb. gibi önceden hazırlanıp tüketime hazır hale 
getirilmiş ürünlerdir. Bu tip ürünler, Türk tüketicilerin diyetlerine önemli miktarda enerji, şeker ve doymuş 
yağ katmaktadır ve bu da onları boş kalori tüketimini azaltmanın yollarını bulmak isteyen araştırmacılar 
için stratejik bir hedef haline getirmektedir.  

Ayrıca günümüzde yoğun rekabet ortamında başarılı olmak isteyen işletmelerin, tüketicilerin 
davranışlarını etkilemesi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerin tüketici davranışlarını etkileyebilmesi ve 
yoğun rekabetle başa çıkabilmesi için tüketicinin kültürel, sosyal, psikolojik ve kişisel durumlarını göz 
önünde bulundurması kaçınılmaz olmuştur. İşletmelerin temel amacı kar elde etmektir. Bu durumun 
devamlılığını sağlayabilmek, tüketicinin satın alma davranışında bulunmasını ve kendi müşterisi olmasını 
sağlayabilmek için tüketicinin davranışlarını iyi tanıması gerekmektedir. 

Buradan hareketle planlanan bu çalışmada, tüketicilerin, sütlü ve şerbetli tatlılar ile hazır karışım tatlıların 
tüketim eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmanın verileri Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan tüketicilerden elde edilmiştir. Örnek 
sayısının belirlenmesinde sınırlı ana kitle formülünden yararlanılmıştır. 
 

𝑛 =  
𝑁. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝜎𝑝
2 + 𝑝. 𝑞

 

Formülde yer alan n= örnek hacmi, N= ana kitle hacmi (48.000), p= tatlı tüketenlerin oranı (0.50), q= 1-p, 
%99 güven aralığı, %10 hata payı, 𝜎2= oran varyansı (0,001502)’dır. Örnekleme sonucunda Tekirdağ ili 
Süleymanpaşa ilçesinde tesadüfî olarak belirlenen 166 farklı haneyi temsil eden tüketiciler ile yüz yüze 
anket çalışması yapılmıştır.   

Tüketicilerin hazır tatlı karışımı satın alırken dikkat ettiği özellikleri belirlemek için çok boyutlu 
ölçeklemeden yararlanılmıştır. 

Çok boyutlu ölçekleme analizi (ÇBÖ), kişisel tercihler, tutumlar, eğilimler, inançlar ve bekleyişler gibi 
davranışsal verilerin analizinde kullanılan çok değişkenli bir istatistiksel analiz türüdür (Hair vd.,1998:527). 
Diğer bir deyişle çok boyutlu ölçekleme analizi, nesne veya birimler arasında gözlenen benzerlikler veya 
farklılıklardan oluşan uzaklık değerlerine dayalı bu nesnelerin tek veya çok boyutlu uzaydaki gösterimini 
elde eden, nesneler arasındaki ilişkileri belirleyen çok değişkenli bir istatistik yöntemidir (Kruskal ve Wish, 
1978:7). Çok boyutlu ölçekleme; nesneler arası ilişkilerin bilinmediği, fakat aralarındaki uzaklığın 
hesaplanabildiği durumlarda uzaklıklardan yararlanarak nesneler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya 
yardımcı olur. 

ÇBÖ, gözlemsel farklılıklar ve uzaklıkların uyumluluğunu Shepard diyagramı grafiğinde değerlendirme 
imkanı sağlar. Shepard diyagramı, hem doğrusal hem de doğrusal olmayan formlara göre belirlenen 
yapılandırma uzaklıklarına göre çizilir. Böylece verilere hangi model ile daha iyi uyum sağlayan bir çözüm 
bulunabileceği belirlenmeye çalışılır (Sığırlı vd., 2006:82). 

Uyumun veya uyum iyiliğinin bir ölçüsü olan ve Kruskal tarafından geliştirilen gerginlik (stress) ölçüsü, ÇBÖ 
analizinde geniş bir kullanıma sahiptir (Kruskal, 1964:3). Stress değeri analiz sonucu elde edilen grafiksel 
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düzenlemede kullanılan boyut sayısının uygun olup olmadığının belirlenmesinde önemli bir ölçüttür. 
Düşük bir stress değeri çözümün uygun olduğunu göstermektedir. Yüksek bir değer ise kötü bir uyuma 
işarettir. Kruskal’ın stress değerinin yorumlanması için geliştirdiği çizelge aşağıda verilmektedir (Çizelge 1).  
 

Çizelge 1. Stress değeri ve uygunluk 

Stress Değeri Uygunluk 

≥ 0,20  Yetersiz 

0,100 – 0,200  Orta 

0,050 – 0,100 İyi 

0,025 – 0,050  Çok iyi 

< 0,025  Mükemmel 
 
Çalışmada tüketicilere sütlü tatlılardan güllaç, höşmerim, kazandibi, keşkül, krem şokola, muhallebi, 
supangle, sütlaç, tavukgöğsü ve zerde; şerbetli tatlılardan baklava, Hayrabolu tatlısı, irmik helvası, irmik 
tatlısı, kadayıf, künefe, peynir helvası, revani, sütlü nuriye, şekerpare, tulumba ve un helvası ile ilgili sorular 
yöneltilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Çalışmada Tekirdağ ilindeki 166 tüketiciye anket uygulanmıştır. Anket uygulanan tüketicilerin 
sosyoekonomik özellikleri Çizelge 2’de verilmiştir.  

Çizelge 2. Tüketicilerin sosyoekonomik özellikleri 
  Sayı Oran (%)   Sayı Oran (%) 

Yaş 

18 - 25 20 12,1 
Ortalama 
Hanehalkı Aylık 
Gelir 

<1500 20 11,9 

26 - 40 78 47 1501 - 3000 54 32,6 

41 - 55 41 24,8 3001 - 5000 40 23,8 

55 + 27 16,1 5000< 53 31,7 

Medeni Hal 

Evli  105 63,1 
Ortalama Aylık 
Gıda Harcaması 

< 500 19 11,3 

500 - 1000 54 32,8 

Bekar 61 36,9 
1001 - 1500 32 19,2 

1500 < 61 36,7 

Öğrenim  
Durumu 

İlkokul 24 14,3 

Ailedeki Birey Sayısı 

1 14 8,7 

Ortaöğretim 58 34,9 2 86 51,6 

Ön lisans 45 27 3 41 24,6 

Lisans 33 19,8 4 17 10,3 

Lisansüstü 7 4 5 ve üstü 8 4,8 

 
Tatlı satın alma yerleri incelendiğinde tüketicilerin %46’sının marketi ve %27’sinin pastaneyi tercih ettikleri 
görülmektedir. Tüketicilerin %24’ü ise tatlıyı evde yapmayı tercih etmektedir (Şekil 1). Tüketicilerin en çok 
tatlı tükettikleri öğün ise akşam ve akşamüstüdür. Tüketicilerin yaklaşık %40’ı akşam, %25’i akşamüstü 
tatlı tükettiklerini belirtmişlerdir (Şekil 2). 
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Şekil 1. Tüketicilerin tatlı satın alma yerleri Şekil 2. Tüketicilerin tatlı tükettikleri öğünler 

  
 
Tatlı tüketim sıklıkları sütlü tatlılar ve şerbetli tatlılar olarak iki grupta incelenmiştir. Tüketicilerin yaklaşık 
%5’i her gün, %15’i haftada 2-4 kez, %23’ü haftada bir, %34’ü 15 günde bir ve %20’si ayda bir tatlı 
tüketmektedirler (Şekil 3 ve Şekil 4). 
 

Şekil 3. Sütlü tatlı tüketim sıklığı Şekil 4. Şerbetli tatlı tüketim sıklığı 

  
Tüketicilerden kendi yaptıkları, dışarıdan hazır olarak aldıkları ve dışarıdan hazır malzeme alarak evde 
kendilerinin yaptıkları tatlıları belirtmeleri istenmiştir. Tüketicilerin kendi yaptıkları tatlılarda irmik helvası, 
sütlaç ve muhallebi ilk sıralardadır. Tüketicilerin yaklaşık %82’si irmik helvasını, %77’si sütlacı ve %62’si 
muhallebiyi kendileri yapmaktadırlar (Şekil 5). 
 

Şekil 5. Tüketicilerin kendi yaptıkları tatlıların dağılımı 

 

Market
46.33%

Bakkal
2.61%

Pastane
27.04%

Evde 
Yapılan
24.03%

Sabah
3.83%

Öğlen
19.67%

Akşamüstü
24.04%

Akşam
39.34%

Gece
13.11%

Her gün
4.50%

Haftada 2 - 4
18.02%

Haftada bir
28.83%

15 günde bir
32.43%

Ayda bir
16.22%

Her gün
6.45%

Haftada 2 - 4
13.71%

Haftada bir
18.55%

15 günde bir
36.29% Ayda bir

25.00%

39.84
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Tüketicilerin paket karışım veya hazır malzeme olarak alıp hazırladıkları tatlılarda supangle, Hayrabolu 
tatlısı ve krem şokola ilk sıralardadır. Tüketicilerin yaklaşık %28’i supangleyi, %22’si Hayrabolu tatlısını ve 
%21’i krem şokolayı hazır malzeme olarak alıp kendileri hazırlamaktadırlar (Şekil 6). 

Şekil 6. Tüketicilerin paket karışım veya hazır malzeme olarak alıp hazırladıkları tatlıların dağılımı 

 
Tüketicilerin hazır aldıkları tatlılarda peynir helvası, baklava ve künefe ilk sıralardadır. Tüketicilerin yaklaşık 
%71’i peynir helvasını, %54’ü baklavayı ve %53’ü künefeyi hazır olarak almaktadırlar (Şekil 7). 

Şekil 7. Tüketicilerin hazır aldıkları tatlıların dağılımı 

 
Tüketicilerin hazır tatlı karışımlarını almalarındaki en etkili neden temin kolaylığı olarak belirlenmiştir (Şekil 
8). Diğer önemli nedenler sırasıyla hazır karışım tatlıların zamandan tasarruf sağlaması, hazırlamasının 
kolay oluşu ve hazır karışım tatlıların ekonomik olmasıdır. 
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Şekil 8. Hazır tatlı karışımlarının satın alınma nedenleri 

 
Çok boyutlu ölçekleme sonuçlarında bulunan Kruskal stress değerinin 0,00819 olması iyi uyumun 
bulunduğunu göstermektedir. Buna göre, veri uzaklıkları ve konfigürasyon uzaklıkları arasında iyi bir 
uyumun olduğu görülmektedir. Belirleme katsayısı (R2)=0,99959 çıkması ise mükemmele yakın yüksek 
uyumun olduğunu göstermektedir (Çizelge 3). 
 
Çizelge 3. Stress Değeri 
 

Stress Değeri RSQ 

0,00819 0,99959 

 

Şekil 9. Tüketicilerin dikkate aldığı kriterlerin Shepard diyagramı 
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ÇBÖ analizi sonucuna göre tüketicilerin hazır tatlı karışımı satın alırken dikkate aldıkları kriterler üç grupta 
toplanmaktadır. Birinci grupta fiyat kriteri tek başına yer almaktadır. Ürüne ait reklamlar yine tek başına 
ikinci grubu oluşturmaktadır. Üçüncü grupta hazır tatlı karışımının lezzet, marka ve ambalaj kriterleri ön 
plana çıkmıştır.  Gözlenen uzaklıklar ile konfigürasyon uzaklıklarının dağılımını gösteren Shepard diyagramı 
Şekil 9’da görülmektedir. Verilerin iki boyutlu geometrik gösterimleri doğrusal formda kuvvetli bir uyum 
göstermiştir. Gözlemsel uzaklıklar ile farklılıkların doğrusal bir ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Diğer bir 
deyişle iki farklı uzaklık değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunduğu ve verilere doğrusal model ile uygun 
çözüm ortaya konulabileceği belirlenmiştir. 

SONUÇLAR 

Tatlı satın alan tüketiciler en çok market ve pastaneyi tercih etmektedirler.  Tatlıyı evde yapanların oranı 
da oldukça yüksektir. Satın alma yerleri arasında en düşük pay bakkallara aittir. Tüketicilerin sütlü ve 
şerbetli tatlı tüketim sıklıkları incelendiğinde iki tatlı türünün de en çok 15 günde bir tüketildiği 
görülmektedir. Tüketiciler en çok akşam ve akşamüstü tatlı tüketmektedirler. En az tatlı tüketimi sabah 
gerçekleşmektedir. 

Tüketicilerin evde en çok yaptıkları tatlılar irmik helvası, sütlaç ve muhallebi iken tüketicilerin paket karışım 
olarak alıp evde hazırladıkları tatlılar supangle, Hayrabolu tatlısı ve krem şokola olmuştur. Tüketicilerin 
hazır almayı en çok tercih ettikleri tatlılar ise peynir helvası, baklava ve künefedir.  

Tüketicilerin hazır karışım tatlıları satın almalarındaki etkili kriterlerin temin kolaylığı, zaman tasarrufu ve 
hazırlama kolaylığı olduğu görülmektedir.  Tatlı tercihlerinde fiyatın belirleyici bir kriter olmadığı göze 
çarpmıştır.  

Çok boyutlu ölçekleme analizi sonuçlarına göre, tüketiciler hazır tatlı karışımları tercihlerinde fiyatı ve 
reklamı farklı konumlandırmışlardır. Lezzet, ambalaj ve marka kriterleri de tüketici algısında farklı 
konumdadır. 

Sürekli bir gelişim ve değişim gösteren tüketici ihtiyaçları, satın alma tercih ve alışkanlıkları, işletmeleri, 
ürünlerini geliştirmeye ve tüketiciler açısından daha cazip biçimde sunmaya zorlamaktadır. Bunun için de 
tüketicilerin iyi tanınması ve ürünlere ait bilgilerinde tüketicilere aktarılması gerekmektedir.  

Artan tüketici isteklerinin de etkisiyle hazır paketli tatlı ürünleri endüstrisi büyük bir hızla 
gelişmektedir. Ayrıca kadınların çalışma hayatına girişiyle diğer hazır gıdalarda olduğu gibi hazır tatlı 
ürünlerinde de talep artışı söz konusudur.   

Türk mutfağı gerek şerbetli gerekse sütlü tatlı olarak zengin bir tatlı çeşitliliğine sahiptir.  Yüz yüze tüketici 
görüşmelerinden elde edilen sonuçlar tatlı konusunda yerleşik tutumları olan Türk halkının büyük 
çoğunluğunun, tat ve lezzet açısından hazır ve paketli tatlı ürünlerinin lezzetini çok beğenmedikleri ortaya 
koymuştur. Ancak tüketiciler hazırlama kolaylığı ve ekonomik olması gibi nedenlerle hazır paketli tatlıları 
tercih etmektedirler.  
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Türkiye’de Tasarruf ve Milli Gelir Arasında Uzun Dönemli bir İlişki Varmıdır?: 
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Özet: Tasarruf bir ekonominin ana dinamiklerinden biridir. Tasarruflardaki artış yatırımların fonlanmasına imkan 
salayarak üretimin artmasına sebebiyet verir. Nihai olarak da ekonominin daha yüksek milli gelir düzeylerine 
ulaşmasını sağlar. Bu iki makro ekonomik değişkenin birbiri ile olan bu dolaylı ilişkisinin uzun dönemde de sürdürülüp-
sürdrülmediğinin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak, Bu çalışma Türkiye’nin 1960-2016 yıllarına 
ait verilerini kullanarak  iki seri arasında herhangi bir eş-bütünleşme ilişkisinin olup-olmadığını ARDL modeli 
çerçevesinde analiz etmektedir. Elde edilen ARDL sınır testi sonuçlarına göre, Türkiye’nin incelenen döneme ait 
tasarruf ve milli gelir serileri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu görülmüş ve tasarrufların milli gelir üzerindeki 
uzun dönem etkisinin arttırıcı yönde olduğu tespit edilmiştir.  Ayrıca seriler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi 
olup olmadığı da incelenmiştir. Elde edilen nedensellik testi sonuçları milli gelirden tasarufa doğru istatistiksel olarak 
anlamlı bir nedensellik ilşikisi olduğuna işaret etmektedir. Fakat tersi yönde bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.  

Anahtar Kelimeler: Tasarruf, Milli Gelir, ARDL Modeli, Eş-Bütünleşme, Nedensellik. 

Abstract: Saving is one of the main dynamics of an economy. The increase in savings leads to an increase in production 
by allowing the investments to be funded. Finally, it allows the economy to reach higher national income levels. It 
should be analyzed whether this indirect relationship between these two macroeconomic variables is maintained in 
the long term. For this purpose, this study in Turkey using 1960-2016 data for the years between the two series is 
that of any co-integration relationships are analyzed in the frame of the ARDL model. According to the obtained ARDL 
bounds test results, it was determined that Turkey's economy started the period under review and national accounts 
have proved to be a long-term relationship between saving and is in enhancing aspects of the long-term impact on 
national income. In addition, it was examined whether there was any causality relationship between the series. The 
obtained causality test results indicate that there is a statistically significant causal relationship from national income 
to design. However, a causal relationship could not be determined in the opposite direction. 

Key Words: Savings, National Income, ARDL Model, Co-integration, Causality. 

GİRİŞ  

Milli gelir her ekonomide temel dinamikler arasında yer almasından dolayı bir çok çalışmanın çıkış nedeni 
olmaktadır. Milli geliri bu derece önemli kılan yatırım harcamaları, tüketim harcamaları, tasarruf ve daha 
bir çok makro ekonomik değişken ile ilişki içerisinde olmasıdır. Bu çalışmada milli geliri tasarruf arasında 
uzun dönemli bir ilişkinin varlığı incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de 1960-2016 yılları arasında milli gelir 
ve tasarruf ilişkisi ARDL modeli ile sınanmaktadır. Veri ve metodoloji bölümünden önce Türkiye’de tasarruf 
ve milli gelir ile ilgili yapılan çalışmalardan bir kaçı aşağıda özetlenmektedir. 

Kamu tüketim harcaması ve GSYİH ile ilgili Türkiye üzerinde yapılan çalışmada kamu harcamaları ile GSYİH 
arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkisi araştırılmıştır.1998-2016 yılları çeyreklik veriler ile ARDL 
nedensellik analizi yapılan çalışmada kamu harcamalarının uzun dönemde GSYİH hasıla üzerinde pozitif 
bir etki yaratarak artışını sağladığı görülmüştür(Yalçınkaya Koyuncu, Okşak, 2017:646). 

Yabancı sermaye akımlarının yurtiçi tasarruf ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ele alan çalışmada 
Türkiye’de 1996-2006 yılları arasında çeyreklik veriler kullanılarak birim kök testi, ko-entegrasyon analizi 
ve Granger-nedensellik analizi uygulanmıştır. Yapılan bu ekonometrik analizler neticesinde doğrudan 
yatırımların tasarruflar üzerinde kısa ve uzun dönemli pozitif bir etkisi olduğu, kısa vadeli sermaye 
akımlarının hem kısa hemde uzun dönemde negatif bir etki yarattığı, ve son olarak kısa vadeli sermaye 
yatırımları ile doğrudan yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yarattığı 
görülmektedir(Örnek, 2014:199). 
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Sermaye hareketliliği, tasarruf ve yatırım ilişkisini konu alan çalışmada Türkiye üzerinde bir analiz 
yapılmıştır. 1998-2010 yılları için ARDL sınır testi ile  Feldstein-Horioka Paradoksu (FH-P)  çerçevesinde 
sermaye hareketliliği, yatırım ve tasarruf değişkenleri arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Yapılan analizler 
çerçevesinde tasarruf ve yatırım oranları üzerinde uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir(Mangır, Ertuğrul, 
2012:61). 

1.DATA VE METODOLOJİ 

 Bu çalışmada Türkiye’de tasarruf  ve milli gelir arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamak üzere 1960-
2016 Dönemi’ne ait tasarruf (Y7) ve milli gelir (Y5) değişkenleri ampirik bir analize tabi tutulmuştur. 
Veriler (WDI)Dünya Bankası’ dan  toplanmıştır. 
 

0 0 1 1 1

1 0

5 5 7 5 7         (1)                                                                                                  
p q

t i t i i t i t t t

i i

LOGY LOGY LOGY LOGY LOGY     − − − −

= =

 = +  +  + + +   

 
Burada Y5 serisi Türkiye’nin 1960-2016 yılları Milli  gelirini,  Y7 serisi Türkiye’de  1960-2016  itibariyle 

tasarrufunu göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan 
0 ve 

1   katsayıları seriler arasındaki uzun 

dönem ilişkisini  gösterirken, i  ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkisini vermektedir. Yine 

tahmin edileceği üzere 𝛥 birinci dereceden fark operatörü, 𝛽0modelin sabit terimi ve 𝜀𝑡modelin beyaz 
gürültü hata terimi olarak isimlendirilir. 
ARDL sınır testi yaklaşımı ile seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerin incelenmesi birkaç 
aşamayla gerçekleştirilir. Birinci aşamada yukarıdaki Model 1 tahmin edilir ve seriler arasında bir uzun 
dönem ilişkisinin var olup-olmadığına, gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün aynı anda sıfıra eşit 
olduğunu iddia eden H0 hipotezinin F testi ile sınanması sonrasında karar verilir. Söz konusu F testi 

yardımıyla 0 0 1: 0H  = = (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır 

hipotezine karşılık 1 0 1: 0H     (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) 

alternatif hipotezi sınanır. Elde edilen F istatistik değeri Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen üst ve alt 
sınır değerleri ile karşılaştırılarak karar verilir. Eğer hesaplanan F-istatistik değeri tablo alt sınır değerinden 
küçükse H0 hipotezi kabul edilir, eğer F-istatistik değeri tablo üst sınır değerinden büyükse H1 hipotezi 
kabul edilir ve F-istatistik değerinin alt ve üst sınır değerleri arasında kaldığı durumda ise karar verilemez.   
Eğer birinci aşamada gerçekleştirilen sınır testi sonrasında seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit 
edilmiş ise bu durumda ikinci aşama olarak farklı model seçim kriterlerinden birini kullanarak seriler için 
en uygun gecikme uzunlukları saptanır. En uygun gecikmeli modelin ARDL (p,q) olarak belirlendiği 
varsayımıyla, buradaki “p” LOGY5 serisinin gecikme uzunluğu, “q” LOGY7 serisinin gecikme uzunluğunu 
temsil etmektedir.  
Son aşamada ise aşağıda oluşturulmuş 2 no’lu hata düzeltme modeli yukarıda belirlenen en uygun 
gecikme sayıları kullanılarak tahmin edilir.  
 

𝐿𝑂𝐺𝑌5𝑡 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖∆𝐿𝑂𝐺𝑌5𝑡−𝑖 + ∑ 𝛼𝑖∆𝐿𝑂𝐺𝑌7𝑡−𝑖 + ᵠ𝐸𝐶𝑀𝑡−1 +
𝑞
𝑖=0

𝑝
𝑖=1  𝜀𝑡  (2) 

Burada βi ve αi  modeli dengeye getiren kısa döneme ait dinamik katsayıları, ECM hata düzeltme terimini, 
𝜑  kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem dengesine dönme ve ayarlanma hızını 
temsil etmektedir.  𝜑  katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekir.  

Çalışmamızda ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-
Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi yapılmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımına göre önce 
modelde yer alan serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) tespit edilir. Daha sonra serilerin 
düzey değerleri kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturulup bu oluşturulan modele ilişkin en uygun 
gecikme uzunluğu model seçim kriterleri kullanılarak belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak 
belirlendiği varsayımıyla daha sonra VAR (P+dmax) modeli tahmin edilerek bu tahmin edilmiş olunan 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

715 
 

model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi uygulanır. Söz konusu VAR Granger 
nedensellik/blok dışsallık testi sonuçlarına göre de hangi seriler arasında ve ne yönde nedensellik 
ilişkilerinin var olduğuna karar verilir. 

2.ANALİZ SONUÇLARI 

Serilerin durağanlık incelemesi, H0: Seriler durağandır sıfır hipotezini sınayan  Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testi kullanılarak araştırılmıştır. Görüleceği üzere serilerin düzey değerleri 
için yapılan KPSS birim kök testi sonuçları Tablo 1’de ve serilerin birinci farkları için yapılan KPSS birim 
kök testi sonuçları ise Tablo 2’de raporlanmıştır. 
 

Tablo 1: KPSS Testi Sonuçları (Düzeylerde)(Sabitli Model) 

  LM-Stat. 1% 5% 10% 

LOGY5 0.89805 0.739 0.463 0.347 

LOGY7 0.900705 0.739 0.463 0.347 

 

Tablo 2: KPSS Testi Sonuçları (I. Farklarda)(Sabitli Model) 

  LM-Stat. 1% 5% 10% 

LOGY5 0.237731 0.739 0.463 0.347 

LOGY7 0.234613 0.739 0.463 0.347 

 
KPSS birim kök testi sonuçlarında görüleceği üzere LOGY5 ve LOGY7 serilerinin I(1) (yani birinci farklarında 
durağan) olduğu saptanmıştır. Mevcut serilerden hiç biri iki ve daha üst dereceden bütünleşik olmadıkları 
için bu serilere ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin var olup-olmadığını sınayabiliriz. 
Şekil 1’den görüleceği üzere AIC kirterine göre en uygun modelin ARDL (2,2) nin olduğu görülmektedir.  

Şekil 1: AIC Kriterine Göre En İyi 20 Model 
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LOGY5 serisi ile LOGY7 serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığını araştırmak için yapılan sınır testi 
sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre,  F-istatik=8.354627 değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% 
anlamlılık düzeyleri için belirlenen üst-sınır değerlerinden büyük olduğundan dolayı H0 redddedilip H1 
hipotezi kabul edilmektedir.  Yani iki seri arasında eş-bütünleşme ilişkisinin (uzun dönemli bir ilişkinin) 
olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3: Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 8.354627 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır 𝐼(0) Üst-Sınır 𝐼(1) 

10% 4.04 4.78 

5% 4.94 5.73 

2.5% 5.77 6.68 

1% 6.84 7.84 

 

Aşağıda Tablo-4 ve 5’te ARDL Modelinin uzun dönem katsayı ve Hata Düzeltmeli(ECM) tahminlerinde de 
anlaşıldığı gibi LOGY7 değişkeninin uzun dönem katsayısı 0.951644 (pozitif olması LOGY7 nin LOGY5 
üzerinde arttırıcı etki yaptığını gösterir) değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmekte ve buda 
yukarıda elde ettiğimiz test sonucu olan “LOGY7 ile LOGY5 arasında uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) 
vardır” ı teyit etmektedir. LOGY7 nin cari periyoda ait kısa dönem katsayısı olan 0.514653 değerinin %1 de 
anlamı olduğu ve bir periyot gecikmeli kısa dönem katsayısı olan -0.251869 değerinin de %1 de anlamı 
olduğu görülmektedir. Dolayısıyla LOGY7 nin LOGY5 üzerinde hem kısa dönemli hem de uzun dönemli bir 
etkisi olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile; LOGY7 nin LOGY5 üzerinde uzun dönemde arttırıcı bir 
etkiye, kısa dönemde cari periyotta arttırıcı fakat bir periyot gecikme de ise azaltıcı bir etkiye sahip olduğu 
görülmektedir. 
 

Tablo 4: ARDL(2,2) Modeli Uzun Dönem Katsayıları  

  Bağımlı Değişken: LOGY5 

 Katsayı Std. Hata t-istatistik P-değeri   

LOGY7 0.951644 0.004753 200.2222 0.0000 

 

Tablo 5: ARDL(2,2) Modelinin Hata Düzeltmeli Tahmini  

  Bağımlı Değişken: LOGY5 

 Katsayı Std. Hata t-istatistik P-değeri   

∆LOGY5t-1 0.620257 0.106635 5.816646 0.0000 

∆LOGY7 0.514653 0.055345 9.299029 0.0000 

∆LOGY7t-1 -0.251869 0.087149 -2.890109 0.0057 

Sabit 0.786493 0.188256 4.177795 0.0001 

1tECM −   -0.284401 0.068876 -4.129196 0.0001 

 
Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger 
nedensellik testi uygulandı. LOGY7 ile LOGY5 serileri I(1) olduğundan serilere ilişkin maksimum 
bütünleşme derecesinin 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey değerleri ile 1 gecikme ile tahmin edilen 
sınırlandırılmamış VAR modeli için AIC= -2.085290, 2 gecikmeli model için AIC= -3.345347 ve 3 gecikmeli 
model için AIC= -3.240709 olduğundan  en uygun gecikmeli modelin AIC kriterine göre 2 (yani P=2) 
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gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=2+dmax=1) modeli yani VAR(3) tahmin edilerek VAR 
Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda Tablo 6’da raporlanmıştır. Test 
sonuçlarına göre LOGY7 den LOGY5 e doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkinin olmadığı, 
fakat LOGY5 den LOGY7 e doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Tablo 6: Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LOGY7 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGY5 
18.93463 3 0.0003 

Tümü 
18.93463 3 0.0003 

 

Bağımlı Değişken: LOGY5 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGY7 5.753692 3 0.1242 

Tümü 5.753692 3 0.1242 

3. SONUÇ  

Çalışmada Türkiye’de 1960-2016 yılları için ARDL sınır testi ile milli gelir (LOGY5) ile Tasarruf (LOGY7) 
arasındaki ilişki uzun dönem için sorgulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre LOGY5 ile LOGY7 arasında 
Türkiye’nin incelenen döneme ait tasarruf ve milli gelir serileri arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu 
görülmüş ve tasarrufların milli gelir üzerindeki uzun dönem etkisinin arttırıcı yönde olduğu tespit 
edilmiştir.  Ayrıca seriler arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi olup olmadığı da incelenmiştir. Elde 
edilen nedensellik testi sonuçları milli gelirden tasarufa doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik 
ilşikisi olduğuna işaret etmektedir. Fakat tersi yönde bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.  
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Kayıt Dışı Ekonomik Faaliyetler Ekonomik Büyümeyi Etkiler mi?:  Panel Kanıt 
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Özet: Kayıt dışı ekonomi olgusu literatürde çok farklı boyutlarıyla hem teorik hem de ampirik anlamda yoğun bir 
biçimde incelenmiştir. Artan kayıt dışı ekonomik faaliyetler ülke ekonomilerinin büyümesi üzerinde olumlu ve olumsuz 
etkilere sahip olabilir. Bir ekonomide, informal ve formal piyasalar arasında geçişkenliğin olmadığı varsayımıyla, 
informal sektörün payı arttıkça formal sektörün payı azalacağından ötürü ülke ekonomisinin büyüme hızının düşmesi 
beklenir. Diğer taraftan, informal ve formal piyasalar arasında geçişkenliğin olduğu varsayımıyla, informal sektörün 
formal sektörü alt yüklenici olarak desteklemesi suretiyle büyüme hızı üzerinde arttırıcı etkiye sahip olabilir. 
Dolayısıyla kayıt dışı ekonominin büyüme üzerindeki nihai etkisi bu iki farklı etkinin hangisinin diğerine baskın 
geleceğine bağlıdır. Bu bağlamda bu çalışma kayıt dışı ekonominin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini 
incelemektedir. Çalışmada iki farklı büyüme indikatörü kullanılarak analizler yapılmıştır. Analizlerde kullanılan veri 
1999-2013 yıllarını kapsayan dengesiz panel veridir. Analiz bulguları bir ekonomide yeraltı ekonomisi büyüdükçe 
ekonomik büyümenin de arttığına işaret etmekte olup, elde edilen bu bulgu iki farklı büyüme indikatörünün 
kullanıldığı iki model içinde geçerliliğini korumaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, kayıt dışı ekonomi, panel analiz. 

 

Abstract: The phenomenon of informal economy has been studied extensively both in theoretical and empirical terms 
in many different dimensions in the literature. Increased informal economic activities may have positive and negative 
effects on the growth of national economies. With the assumption that there is no transition between informal and 
formal markets in an economy, as the share of the informal sector increases, the growth rate of the country's 
economy is expected to decrease as the share of the formal sector will decrease. On the other hand, with the 
assumption that there is passivity between informal and formal markets, the informal sector may have an impact on 
growth rate by supporting the formal sector as a sub-contractor. Therefore, the final effect of the informal economy 
on growth depends on which of these two different effects will prevail over the other. In this context, this study 
examines the impact of the informal economy on economic growth. Two different growth indicators were used in the 
study. The data used in the analyzes are unbalanced panel data covering the years 1999-2013. The findings of the 
analysis indicate that the economic growth has increased as the underground economy grows in an economy and this 
finding is valid in two models using two different growth indicators. 

Key Words: Economic growth, informal economy, panel analysis. 

GİRİŞ  

Kayıtdışı ekonomi ekonominin başlıca sorunu arasında yer almasına rağmen net birşekilde ölçülemediği 
de açıktır. Çalışmalarda sıklıkla yer alan kayıtdışı büyümenin nedenleri ve bu soruna yönelik önlemlerler 
ve öneriler yer almaktadır. Ayrıca sıklıkla karşılaşılan kayıtdışı ekonominin nicel olarak tahmin edilmesi ile 
ilgili çalışmalarda literatürde yer almaktadır. Çalışmamızda kayıtdışı ekonominin büyüme üzerinde 
etkisinin varlığı incelenmektedir. Literatürde kayıtdışı-büyüme ikilisini ele alan çalışmalara rastlanılmıştır 
bazıları pozitif bazıları ise negatif etkileri varlığından bahsetmiştir. Bunun iki farklı sonucun ortaya çıkması 
farklı ekonomiler ve farklı dönemlerde yapılan çalışmalardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sebeple 
çalışmamızda 1999-2013 yıllarında Türkiye üzerinde kayıtdışı ve büyüme arasındaki ilişkinin varlığı 
incelenmiştir. Aşağıda kayıtdışı ekonomi ve büyüme ile ilgili birkaç literatür çalışması özetlenmiştir. 

Sarılı 2002 yılında yaptığı çalışmada kayıtdışı ekonomiyi teorik olarak ele almaktadır. Çalışmada kayıtdışı 
ekonominin boyutları nedenleri ve ne şekilde çözülebileceği ile ilgili sorulara çözüm aranmıştır. Çetintaş 
ve Vergil’in 2011 yılında yaptıkları çalışmada kayıtdışı ekonomiyi ampirik analizler ile tahmin etmeye 
çalışmıştır. Çalışmada 1971 ve 2000 yılları arasında Türkiye'de kayıtdışı ekonominin büyüklüğü elde 
edilmeye çalışılmış ve nakit para talebi değişkeni ile 2000 yılında kayıtdışı ekonominin resmi ekonomiye 
oranı %24 olarak tahmin edilmiştir. 
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Karagöz ve Erkuş 2009 yılında yaptıkları çalışmada kayıtdışı ekonomi ve vergi kaybını inceleektedir. 
Tanzi’nin yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada bergi kaybının ne kadar olduğu tahmin edilmeye 
çalışılmıştır. 

Akalın ve Kesikoğlu tarafından 2007 yılında yapılan çalışmada ise kayıtdışı ekonomi ve büyüme ilişkisi ele 
alınmıştır. Türkiye de 1975-2005 yılları için Granger Nedensellik yaklaşımı ile kayıtdışı ekonomi ve büyüme 
arasındaki bağ tespit edilmiştir. Yapılan bu test sonucunda ise kayıtdışı ekonomiden ekonomik büyümeye 
doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuş ve kayıtdışı ekonominin büyüme üzerinde pozitif bir etki meydana 
getirdiğine yönelik bulgular elde edilmiştir. 

Ekonomik büyüme ile ilgili yapılan bir başka çalışma ise ekonomik büyümenin cari açık üzerinde etkisinin 
olup olmadığını ele almaktadır. Çalışmada Türkiye’nin 1987:Q1 – 2006:Q3 dönemlerine ait  GSYİH, reel 
efektif döviz kuru ve cari işlemler dengesi çeyreklik verileri kullanılarak cari açığın nedenselliğine 
bakılmıştır. Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik analizi ile elde edilen sonuçlara göre hem ekonomik 
büyüme hem de döviz kuru cari açığın nedenidir. Aynı zamanda cari açıktan ekonomik büyümeye ve döviz 
kuruna doğru ise beklendiği gibi bir nedensellik bulunmamıştır(Erbaykal, 2007,81). 

1. DATA VE METODOLOJİ 

Çalışmanın bu kısmında kayıtdışı ekonomini büyümeyi etkileyip etkilemedği ve etkiliyorsa nasıl etkilediği 
panel veri analizi ile incelenmektedir. Kayıtdışı ekonominin büyümeye etkisini dengesiz panel veri seti 
kullanarak analiz etmek için aşağıdaki çoklu rastsal zaman etki modeli tahmin edilmiştir: 

 

X12it=β1+ β2X90+ β3X24+ β4X25+ β5X50+( t + itu )     (1) 

 

X15it=β1+ β2X90+ β3X24+ β4X25+ β5X50+( t + itu )     (2) 

 
 
 

Yukarıda yer alan it alt indisi i.nci ülkenin t yılında ilgili değişkene ilişkin aldığı gözlem değerini; 1  modeli 

sabit terimini; t  tüm ülkeleri aynı şekilde etkileyen fakat zamanlar arası değişen zaman spesifik etkiyi; 

itu  ise regresyon modelinin hata terimini temsil etmektedir. 

Modelin bağımlı değişkeni iki farklı büyüme indikatörü değişkeni olup, Dünya Bankası Kalkınma İndikatörü 
(WDI) veri setinden alınmıştır. X12(GDP growth (annual %)) GSYİH büyüme değişkeni ve X15(GDP per 
capita growth (annual %)) kişibaşına düşen GSMH olarak iki tane bağımlı değişken ile analizler yapılmıştır. 
Modele dahil edilen diğer kontrol değişkenler ise X24 yatırım, X25 Eğitim, X50 Tüketim olmak üzere herbir 
değişkenin verile Dünya Bankası Kalkınma İndikatörü (WDI) veri setinden alınmıştır. Son olarak büyüme 
üzerindeki etkisi araştırılan kayıt dışı ekonomi değişkeni X90 olarak modele dahil olmuştur ve Dünya 
Bankası Kalkınma İndikatörü (WDI) veri setinden alınmıştır. Bir sonraki bölümde ise Model 1 ve Model 2 
ile yapılan analiz sonuçları yorumlanmaktadır. 

2. ANALİZ SONUÇLARI 

Data ve metodoloji kısmında kurulan modellerden Model 1 Az gelişmiş ve OECD ülkeleri için ve ayrıca geçiş 
ekonomileri için tahmin edilmiştir. Model 2 ise Azgelişmiş ve OECD ülkeleri için tahmin edilerek aşağıda 
raporlanmaktadır. 
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Tablo 1: Çoklu Regresyon Modeli Sonuçları 

  X12(OECD-Az Gelişmiş) X15 (OECD-Az Gelişmiş) X12(Geçiş Ekonomileri) 

C             
2,3455  

 

-0,5249 7,3873 

  P-value             0,0062 0,5519 0,2195 

X24 0.0665 0,0937 0,0853 

  P-value 0,0000 0,0207 0,0633 

X25 -0,0041 0,0054 -0,0864 

  P-value 0,5890 0,4873 0,1587 

X50 0,1217 0,1106 0,2542 

  P-value 0,0000 0,0000 0,0000 

X90 0.0262 0,0196 0,0881 

  P-value 0.0040 0,0371 0,0561 

  Num. of Obs. 941 941 141 

  Num.     of Countries 86 86 14 

Periods 1999-2013 1999-2013 1980-2017 

   R-square 0,2294 0,2176 0,2128 

   F stat. 15,2536 50,2277 9,1954 

  Prob(F stat.) 0,0000 0 0,0000 

Hausman stat. 38,8152                38,4472 6,0476 

Prob(Hausman stat.)                   0,0000 0,0000 0,1956 

Selected Model                   REM REM REM 

Yukarıda yer alan çoklu regresyon sonuçlarına bakıldığında X12(GSYİH Büyüme) değişkenin bağımlı olduğu 
OECD-Azgelişmiş ülke grubunda  X24,X50,X90 değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı iken X25 değişkeni 
istatistiksel olarak anlamsız çıkmaktadır. X15(GSYİH Büyüme) değişkenin bağımlı olduğu OECD-Azgelişmiş 
ülke grubunda  X24,X50,X90 değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı iken X25 değişkeni istatistiksel olarak 
anlamsız çıkmaktadır. Son olarak X12 Değişkeni Geçiş ekonomileri üzerindeki analiz sonuçlarına 
bakıldığında X50 değişkeninin %1, %5, %10 düzeyinde anlamlı, X90 ve X24 değişkenlerinin ise sadece %10 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.  

3. SONUÇ  

Çalışmada iki farklı büyüme indikatörü kullanılarak ampirik analizler yapılmıştır. Analizlerde Türkiye’nin  
1999-2013 yıllarını kapsayan dengesiz panel veri setleri kullanılmıştır. Elde edilen analiz sonuçları bir 
ekonomide yeraltı ekonomisi büyüdükçe ekonomik büyümenin de arttığına işaret etmekte olup, elde 
edilen bu bulgu iki farklı büyüme indikatörünün kullanıldığı iki model içinde geçerliliğini korumaktadır. 
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Yurtiçi Kredilerinin Yatırım Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği 
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Özet: Ekonomide yatırım ve tasarruf ikilisi çokça irdelenmiş ve birbirini tetikleyen ayrılmaz iki makro ekonomik 
göstergedir. Yatırımı etkileyen faktörler arasında ilk ele alınan tasarruf faktörü olmakla birlikte literatürde yatırımı 
etkileyen başka ekonomik indikatörlerde göze çarpmaktadır. Bu indikatörlerden bir tanesi olan yurt içi kredilerin 
yatırımı nasıl ve ne derece etkilediği bu çalışmanın ana sorusudur. Çalışmada Türkiye ‘de yatırım ve yurt içi krediler 
arasındaki ilişki 1960-2017 yılları arasında araştırılmıştır. Öncelikle yatırım ve yurtiçi kredilerinin durağanlıkları 
incelenmiş ve her iki değişkenin birinci farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra ARDL Modeli ile 
yurtiçi kredilerinin yatırım üzerinde hem uzun dönemli hemde kısa dönemli bir etkiye sahip olduğu, uzun dönemli 
etkinin pozitif iken kısa dönemli etkinin negative olduğu görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini 
belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi sonucunda yatırımdan yurtiçi kredilere 
doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım, Yurtiçi Krediler, ARDL Modeli, Nedensellik,Eş-Bütünleşme 

 

Abstract: In the economy, the investment and saving duo is two inseparable macroeconomic indicators that are 
scrutinized and triggered. The first factor to be considered among the factors that affect the investment is the saving 
factor, but it stands out in other economic indicators that affect the investment in the literature. How and how much 
the domestic credits, one of these indicators, affect the investment is the main question of this study. Working in 
Turkey 'between the years 1960-2017 was also investigated the relationship between investment and domestic loans. 
First of all, the stagnation of investment and domestic loans was examined and it was determined that both variables 
were stationary in the first differences. Later on, it was observed that domestic loans had a long-term and short-term 
effect on investment with long-term effect while the short-term effect was negative. In order to determine the 
causality relationship between the series, it was seen that there was a one-way causality from investment to domestic 
loans as a result of the Granger causality test with Toda Yamamoto approach. 

Key Words: Investment, Domestic Loans, ARDL Model, Causality, Co-integration 

GİRİŞ  

Yatırım ve tasarruf ikilisi ekonomide ayrılamaz iki değişkendir. Her ne kadar bu ikili birebir etkileşim içinde 
olsa dahi bunun dışanda birçok etkende yatırım ve tasarrufu etkilemektedir. Bu amaçla bu çalışmada 
yatırımı tasarruflar dışında başka nelerin etkileyebileceği sorusuyla yola çıkılmıştır. Çalışmada yurtiçi 
kredilerin yatırım üzerine etkisinin olabileceği ile ilgili bazı literatür çalışmalarından etkilenerek bu ikili 
arasındaki ilişki incelenmektedir. Literatürde yurtiçi kredi ve yatırım ile ilgili birebir bir ilişki çıkmasa da 
karşımıza benzer çalışmalar ile karşılaşılmıştır. Şimdi ise hem yatırım hem de yurtiçi krediler açısından bazı 
literatür çalışmaları aşağıda özetlenmektedir. 

Koyuncu ve Saka 2011 yılında yaptığı çalışmada 1986-2008 yılları arasında  takipteki krediler ve yatırımıda 
ele alan bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu çalışmada çoklu regresyon modeli ile yaptıkları amprik analizler 
sonucunda takipteki krediler , özel sektöre sağlanan yurtiçi krediler ve yatırımlar arasındaki negatif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Genç ve Şaşmaz 2016 yılında takipteki krediler ve makro ekonomik belirleyiciler üzerinde çalışmışlarıdır. 
2005:Q4 2015:Q2 yılları arasında çeyreklik veriler ile yapılan ampirik analizde Birim kök testi, 
Eşbütünleşme testi ve Dinamik Enküçük Kareler yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde ise 
takipteki ticari kredileri belirleyen makroekonomik faktörler GSYİH, BİST-100 endeksi, ticari kredi faiz 
oranları ve reel döviz kuru olduğu ve  BİST-100 endeksinin takipteki ticari kredi oranlarını negatif yönde 
etkilediği, reel döviz kurunun ise pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. 
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Makro ekonomik değişkenlerden cari açık ve büyümenin krediler ile ilişkisini ele alan bir başka çalışmada 
1999-2014 yılları içib Birim kök testi ile ampirik analiz yapılmıştır. Yapılan bu analizler neticesinde ise 
bireysel krediler ile GSYH büyümesi arasında pozitif bir nedensellik var olduğu ve bireysel kredi hacminin 
cari açık üzerinde güçlü negatif nedenselliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır( Tiryaki,2014: 55) 

Alagöz, Erdoğan ve Topallı 2008 yılında yaptıkları çalışmada yolsuzluk ve doğrudan yabancı yatırımlar(DYY) 
arasındaki ilişkiyi teorik olarak ele almaktadır. Bu çalışma neticesinde yolsuzluğun olduğu yerlerde 
sermaye girişleri yani yabancı yatırımlar daha maliyetli hale geldiği için DYY olumsuz yönde 
etkilenmektedir. Yolsuzluk ve yabancı yatırımlar ile ilgili yapılan birbaşka çalışmada da yabancı yatırımlarm 
yolsuzluktan olumsuz etkilendiği görülmektedir( Başar, 2004: 66). 

1. DATA VE METODOLOJİ 

Bu çalışmada Türkiye’de yurtiçi krediler  ve yatırım arasında bir ilişki olup olmadığını sorgulamak üzere 
1960-2016 Dönemi’ne ait yatırım (Y106) ve yutiçikredi (Y57) değişkenleri ampirik bir analize tabi 
tutulmuştur. Veriler tamamı (WDI)Dünya Bankası’ dan  elde edilmiştir.. 
 

 
 
 
Burada Y106 serisi Türkiye’nin 1960-2016 yılları yatırımını,  Y7 serisi Türkiye’de  1960-2016  itibariyle 

yurtiçi kredileri göstermektedir. Eşitliğin sağ tarafında yer alan 
0 ve 

1  katsayıları seriler arasındaki uzun 

dönem ilişkisini  gösterirken, i  ve i  katsayıları seriler arasındaki kısa dönem ilişkisini vermektedir. Yine 

tahmin edileceği üzere  birinci dereceden fark operatörü, modelin sabit terimi ve modelin beyaz 
gürültü hata terimi olarak isimlendirilir. 

ARDL sınır testi yaklaşımı ile seriler arasındaki kısa ve uzun dönemli dinamik ilişkilerin incelenmesi birkaç 
aşamayla gerçekleştirilir. Birinci aşamada yukarıdaki Model 1 tahmin edilir ve seriler arasında bir uzun 
dönem ilişkisinin var olup-olmadığına, gecikmeli serilerin katsayılarının tümünün aynı anda sıfıra eşit 
olduğunu iddia eden H0 hipotezinin F testi ile sınanması sonrasında karar verilir. Söz konusu F testi 

yardımıyla 0 0 1: 0H  = = (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme yoktur) sıfır 

hipotezine karşılık 1 0 1: 0H     (yani seriler arasında uzun dönem ilişkisi veya eş-bütünleşme vardır) 

alternatif hipotezi sınanır. Elde edilen F istatistik değeri Pesaran vd. (2001) tarafından belirlenen üst ve alt 
sınır değerleri ile karşılaştırılarak karar verilir. Eğer hesaplanan F-istatistik değeri tablo alt sınır değerinden 
küçükse H0 hipotezi kabul edilir, eğer F-istatistik değeri tablo üst sınır değerinden büyükse H1 hipotezi 
kabul edilir ve F-istatistik değerinin alt ve üst sınır değerleri arasında kaldığı durumda ise karar verilemez.   

Eğer birinci aşamada gerçekleştirilen sınır testi sonrasında seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi tespit 
edilmiş ise bu durumda ikinci aşama olarak farklı model seçim kriterlerinden birini kullanarak seriler için 
en uygun gecikme uzunlukları saptanır. En uygun gecikmeli modelin ARDL (p,q) olarak belirlendiği 
varsayımıyla, buradaki “p” LOGY106 serisinin gecikme uzunluğu, “q” LOGY57 serisinin gecikme 
uzunluğunu temsil etmektedir.  

Son aşamada ise aşağıda oluşturulmuş 2 no’lu hata düzeltme modeli yukarıda belirlenen en uygun 
gecikme sayıları kullanılarak tahmin edilir.  

 

   (2) 
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Burada βi ve αi  modeli dengeye getiren kısa döneme ait dinamik katsayıları, ECM hata düzeltme terimini, 
𝜑  kısa dönemdeki bir şok sonucunda modelin tekrar uzun dönem dengesine dönme ve ayarlanma hızını 
temsil etmektedir.  𝜑  katsayısının negatif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkması gerekir.  

Çalışmamızda ayrıca seriler arasındaki nedensellik ilişkisinin varlığını ve yönünü belirlemek amacıyla Toda-
Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi yapılmıştır. Toda-Yamamoto yaklaşımına göre önce 
modelde yer alan serilerin maksimum bütünleşme dereceleri (dmax) tespit edilir. Daha sonra serilerin 
düzey değerleri kullanılarak kısıtsız VAR modeli oluşturulup bu oluşturulan modele ilişkin en uygun 
gecikme uzunluğu model seçim kriterleri kullanılarak belirlenir.  En uygun modelin VAR(P) olarak 
belirlendiği varsayımıyla daha sonra VAR (P+dmax) modeli tahmin edilerek bu tahmin edilmiş olunan 
model için VAR Granger nedensellik/blok dışsallık testi uygulanır. Söz konusu VAR Granger 
nedensellik/blok dışsallık testi sonuçlarına göre de hangi seriler arasında ve ne yönde nedensellik 
ilişkilerinin var olduğuna karar verilir. 

2.ANALİZ SONUÇLARI 

Serilerin durağanlık incelemesi, H0: Seriler durağandır sıfır hipotezini sınayan  Kwiatkowski-Phillips-
Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testi kullanılarak araştırılmıştır. Görüleceği üzere serilerin düzey değerleri 
için yapılan KPSS birim kök testi sonuçları Tablo 1’de ve serilerin birinci farkları için yapılan KPSS birim kök 
testi sonuçları ise Tablo 2’de raporlanmıştır. 

Tablo 1: KPSS Testi Sonuçları (Düzeylerde)(Sabitli Model) 

  LM-Stat. 1% 5% 10% 

LOGY106 -0.092191 -3.55266 -2.91451 -2.59503 

LOGY57  1.377164 -3.55266 -2.91451 -2.59503 

Tablo 2: KPSS Testi Sonuçları (I. Farklarda)(Sabitli Model) 

  LM-Stat. 1% 5% 10% 

LOGY106 -4.325471 -3.55502 -2.91552 -2.59556 

LOGY57 -6.785179 -3.55502 -2.91552 -2.59556 

 
 
KPSS birim kök testi sonuçlarında görüleceği üzere LOGY106 ve LOGY57 serilerinin I(1) (yani birinci 
farklarında durağan) olduğu saptanmıştır. Mevcut serilerden hiç biri iki ve daha üst dereceden bütünleşik 
olmadıkları için bu serilere ARDL sınır testi yaklaşımını uygulayarak eş-bütünleşmenin var olup-olmadığını 
sınayabiliriz. Şekil 1’den görüleceği üzere AIC kirterine göre en uygun modelin ARDL (1,1) nin olduğu 
görülmektedir.  
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Şekil 1: AIC Kriterine Göre En İyi 20 Model 
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LOGY106 serisi ile LOGY57 serisi arasında eş-bütünleşmenin varlığını araştırmak için yapılan sınır testi 
sonuçları Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre,  F-istatik=66.07075 değeri 1%, 2.5%, 5% ve 10% 
anlamlılık düzeyleri için belirlenen üst-sınır değerlerinden büyük olduğundan dolayı H0 redddedilip H1 
hipotezi kabul edilmektedir.  Yani iki seri arasında eş-bütünleşme ilişkisinin (uzun dönemli bir ilişkinin) 
olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3: Eş-bütünleşme için Sınır Testi Sonuçları  

Hesaplanan F istatistiği: 66.07075 Kritik Değerler       

           Anlamlılık Düzeyleri Alt-Sınır  Üst-Sınır  

10% 3.02 3.51 

5% 3.62 4.16 

2.5% 4.18 4.79 

1% 4.94 5.58 

 

Aşağıda Tablo-4 ve 5’te ARDL Modelinin uzun dönem katsayı ve Hata Düzeltmeli(ECM) tahminlerinde de 
anlaşıldığı gibi Y57 değişkeninin uzun dönem katsayısı 0.496348 (pozitif olması Y57 nin LOGY106 üzerinde 
arttırıcı etki yaptığını gösterir) değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmekte ve buda yukarıda 
elde ettiğimiz test  sonucu olan “Y57 ile LOGY106 arasında uzun dönemli ilişki (Eşbütünlüşme) vardır” ı 
teyit etmektedir. Y57 nin kısa dönem katsayısı olan -0.025142 değerinin %1 de anlamı olduğu 
görülmektedir ve kısa dönem etkisi negatiftir. Dolayısıyla Y57 nin LOGY106 üzerinde hem kısa dönemli 
hem de uzun dönemli bir etkisi olduğu görülmektedir.   

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

725 
 

Tablo 4: ARDL(1,1) Modeli Uzun Dönem Katsayıları  

  Bağımlı Değişken: LOGY106 

 Katsayı Std. Hata t-istatistik P-değeri   

Y57 0.496348 0.091118 5.447290 0.0000 

 

Tablo 5: ARDL(1,1) Modelinin Hata Düzeltmeli Tahmini  

  Bağımlı Değişken: LOGY106 

 Katsayı Std. Hata t-istatistik P-değeri   

∆Y57 -0.025142 0.006200 -4.054928 0.0002 

1tECM −
  0.022496 0.001568 14.346978 0.0000 

 
Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger 
nedensellik testi uygulandı. Y57 ve LOGY106 serileri I(1) olduğundan serilere ilişkin maksimum 
bütünleşme derecesinin (dmax’in) 1 olduğu görülmüştür. Serilerin düzey (level) değerleri ile 1 gecikme ile 
tahmin edilen sınırlandırılmamış (unrestricted) VAR modeli için AIC= 5.264823, 2 gecikmeli model için AIC= 
5.253342 ve 3 gecikmeli model için AIC= 5.338298 olduğundan  en uygun gecikmeli modelin AIC kriterine 
göre 2 (yani P=2) gecikmeli model olduğu görüldü. Daha sonra VAR(p=2+dmax=1) modeli yani VAR(3) 
tahmin edilerek VAR Granger Nedensellik/Blok Dışsallık testi sonuçları elde edilip aşağıda raporlanmıştır. 
Test sonuçlarına göre Y57 den LOGY106 e doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkinin 
olmadığı, fakat LOGY106 den Y57 e doğru istatistiksel olarak anlamlı bir nedensellik ilişkisi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 6: Granger Nedensellik/Blok Dışsallık Testi 

Bağımlı Değişken: LOGY106 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

Y57 
0.774229 3 0.8556 

Tümü 
0.774229 3 0.8556 

 

Bağımlı Değişken: Y57 

Dışlanan Ki-Kare Serbestlik Derecesi Prob.-değeri 

LOGY106 7.211179 3               0.0655 

Tümü 7.211179 3               0.0655 

3. SONUÇ  

Çalışmada yatırım ve yurtiçi kredilerinin durağanlıkları analizler ile incelenmiş ve her iki değişkenin birinci 
farklarında durağan oldukları tespit edilmiştir. Daha sonra ARDL Modeli ile yurtiçi kredilerinin yatırım 
üzerinde hem uzun dönemli hemde kısa dönemli bir etkiye sahip olduğu, uzun dönemli etkinin pozitif iken 
kısa dönemli etkinin negative olduğu görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek 
amacıyla Toda Yamamoto yaklaşımı ile Granger nedensellik testi sonucunda yatırımdan yurtiçi kredilere 
doğru tek yönlü bir nedensellik olduğu görülmüştür. 
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İnsani Gelişmişlik Endeksi, Gelir Dağılımı ve Suç Oranları Bağlamında 
Türkiye’de Sosyal Politika ve Eğitim Üzerine Bir Değerlendirme 

Doç.Dr. Adem Karakaş1   Doç.Dr. Cemal İyem2 

1Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, 
karakasadem@gmail.com 

2Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, İKY Bölümü, ciyem@adu.edu.tr 

 
Özet: Türkiye’de, özellikle 2000’lerin başından itibaren artan ekonomik refah standardı, gelir seviyesi, nüfus, eğitim 
harcamaları ve sosyal harcamalara karşın suç ve suça yönelim giderek artmaktadır. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerine 
bakıldığında gelir düzeyi ve eğitim seviyesi ile doğru orantılı olarak güvenlik endeksi oranları yükselirken Türkiye’de 
bu konuda istenilen düzeye ulaşılamadığı görülmektedir. Türkiye’de milli gelir, kişi başı gelir, gelir dağılımı, okullaşma 
oranı, derslik sayısı, eğitimci sayısı  ve sosyal politika harcamaları olumlu bir trend sergiliyor olmasına karşın, nüfus 
artışı ve doğal sınırına erişmemiş olan iç göç, bölgesel istikrarsızlık gibi nedenlerden dolayı özellikle genç nüfusta 
görülen suça eğilim ve suç oranları giderek artmaktadır. Çalışmanın odaklandığı nokta, toplum yaşamını etkileyen 
sosyo-ekonomik göstergelerdeki niceliksel değişmelerin beklenen/tahmin edilen/olması arzulanan sonuçları 
verememesinin nedenlerini sorgulamaktır. Buradan hareketle çalışmada, ekonomik, sosyal, nüfus, göç, suç oranları 
ve bunlara yönelik kamu harcamaları verilerinden hareketle suçun azaltılamaması sorununa ilişkin değerlendirmeler 
yapılacaktır. Ortaya çıkan tabloya bağlı olarak sosyal politika uygulamalarında ve eğitim sürecinde yapılabileceklere 
yönelik politika önerileri sunulacak ve niceliksel değişmelerin niteliksel yansımalarının yetersizliğinin nedenleri 
tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Gelişmişlik, Suç ve ekonomi ilişkisi, Sosyal politika 
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Benlik Saygısının Duygu Düzenleme Üzerine Etkisi: Uzman Doktorlar Odaklı Bir 
Araştırma 

Prof. Dr. Adnan Çelik1   Öğr. Gör. Mehmet Kaplan2 Dr. Berna Turak Kaplan3 

1 Selçuk Üniversitesi, adnancelik@selcuk.edu.tr 

2 Süleyman Demirel Üniversitesi, mehmetkaplan@sdu.edu.tr 

3 Süleyman Demirel Üniversitesi, bernaturak@sdu.edu.tr 

 
Özet: Benlik saygısı bireyin sürekli başarılı olmasını sağlayan genel bir güç olarak ifade edilebilir. Duygu düzenleme ise 
bireylerin çevresinden gelen etkilere yönelik tepkilere bağlı olarak gelişen bir süreçtir. Yazında benlik saygısının duygu 
düzenleme üzerine etkisini araştıran bir herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Buradan hareketle bu çalışmada, 
“benlik saygısının duygu düzenleme üzerine etkisi var mıdır?” sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışma ampirik bir 
araştırma niteliğindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Isparta Şehir Hastanesi’nde 
çalışan uzman doktorlar araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada 175 uzman doktordan geçerli geri dönüş 
elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre benlik saygısının duygu düzenleme üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Benlik Saygısı, Duygu Düzenleme, Şehir Hastanesi, Uzman Doktorlar. 
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İnovasyon ve Ar-Ge Destekleri 

Ahmet KUBAŞ1 

Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Değirmenaltı/Tekirdağ 
akubas@nku.edu.tr 

 
Özet: Mal ve hizmetlerin fonksiyonlarının geliştirilmesi tüketicinin sağladığı faydanın nicelik ve nitelik olarak artmasına 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca mevcut ürünlerin geliştirilmesi ve bu ürünlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte pazar üzerinde 
olumlu yönde dinamik bir etkiye de neden olmaktadır.  

Özellikle son yıllarda çeşitli sektörlerde sürdürülebilir üretim yöntemleriyle üretilmiş çevreye duyarlı ürünler tüketici 
taleplerinin artmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle üretici firmalar çevreye duyarlı, kalite belgesine sahip, çalışan 
ve ürünü kullananların sağlık ve güvenliğini dikkate alan ürünlerin üretimi konusunda, araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine daha fazla önem vermeye başlamışlardır. 

AR-GE faaliyetleri, yeni ürünlerin geliştirilmesi için yapılan inovasyon çalışmaları için oldukça önemlidir. Özellikle ithal 
edilen ürünlerin ülke içinde üretilebilmesi ve daha kaliteli ve çevreye duyarlı yeni ürünlerin geliştirilebilmesi için kamu 
kuruluşları, girişimcileri destekleyen çeşitli destek programları uygulamaktadır. Özellikle girişimciler Kalkınma 
Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yapacakları ürün geliştirme faaliyetleri AR-GE kapsamında 
desteklenmektedir. 

AR-GE faaliyetlerinin sektörlere göre farklı amaçları olabilir. Bunlar; verimlilik, kalite, çevre, güvenlik, kullanım kolaylığı 
veya bunların dışındaki nedenlerle olabilir. Ancak üzerinde durulması gereken en önemli konu AR-GE faaliyetleri 
ülkelerin rekabetçiliğini ve sosyo-ekonomik gelişmişliğini ileriye taşıyan en önemli unsurlardan birisidir. İnovasyon 
faaliyetleri aynı zamanda teknolojik gelişmeler açısından da önemlidir. Teknolojik gelişmeyi yakından takip eden ve 
bilgiye yatırım yapan ülkelerin rekabet avantajları daha yüksek olduğu için ekonomik gelişmeleri de buna bağlı 
değişiklik göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: AR-GE, inovasyon, girişimcilik, teknolojik gelişmeler, rekabetçilik 
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Fotoğraf Sanatı ve Kolaj ile Yeni Gerçeklik Kavramı 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Süreyya Koçtürk 

 
Özet: Işığın yüzey üzerine düşmesi ve şekillenmesi ile başlayan gerçeklik kavramı; yeni üretim teknikleri, sosyal 
yaşamın yeni teknolojilerle ilişkisi sayesinde yeni bir gerçek kavramı oluşturmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte 
üretim tekniklerinin zenginleşmesi, fotografı’da etkilemiştir. Dijital fotograf ve sonrasında gelişen internet ve sosyal 
medyalarla birlikte bilgi aktarımını sağlayan her türlü araç gereç üzerinde, yeni görselleştirme uygulamaları 
fotograf’da gerçek kavramını değiştirmeye başlamıştır. Mercekten geçen ışığın yüzey üzerinde var olması yerini, 
hikayeleştirmeye, mizansen oluşturmaya nihayetinde farklı etkiler yaratmak için; sanatçı duyarlılığı, öykülendirme ile 
kolaj kullanımına bırakmıştır. Yaşamı kolaylaştıran teknoloji beraberinde algıları değiştirmekte; tüm değerler yeniden 
kodlanarak var olmakta ve görsel sanatlar da kendisini yeniden biçimlendirme yolları ile yeniden varlığını sürdürme 
yolları bulmaktadır. Deneysel sanatın veya diğer bir adıyla Avangart Sanat’ın bu yeni biçimleri, sanatçıları olabildiğince 
hür üretim yöntemlerine, mikro çipleri, ekran çözünürlüklüklerini, retina ekranları, hareketli görüntüler gibi 
teknolojinin sunduğu materyalleri kullanarak, dijital üretim tekniklerini harmanlama ve eserler verme yollarını 
aramaları şaşırtıcı değildir. İmgenin hızlı ve kesik kesik montajı; sinema, fotograf ve diğer sanatlarda da kendini 
gösterirken; baskı teknolojilerinin gelişim süreci göz önüne alındığında yine gazete, kitap dergi gibi örneklerde de 
kendini göstermektedir. Sanatçı bu parçalanmış ve/veya birbirinden kopuk sahneleri yeniden bir araya getirerek yeni 
bir anlatım dili bulmaya zorlanmıştır bir anlamda. Bu yenilikçi sanatçıların yeniden oluşturacakları bir dil olarak 
kendisini göstermektedir. Kolajın olanaklarıyla betimlenen ve birleştirilen anlamlaştırılan görsel arayışlar bugünün 
Avangart Sanatçılarının sıklıkla başvurduğu bir yöntem olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Görsel sanatların hızlı 
gelişen bu sürece kendisini uydurmaya çalışması ve yeniden üretim yolları bularak varlık kazanması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Bu çalışmada fotoğraf sanatı ve kolaja yeni gerçeklik bağlamında bakılmaktadır. Çalışmanın 
sonucunda grafik ve fotoğraf sanatçısının parçalanmış imgelerin adlandırılması ile ilgili bütünü yeniden biçimlemesi 
bu yeni Avangard bakışın bir sonucu olarak gözlemlenmektedir. Özellikle geliştirilen yeni yazılımlarla görsel 
çalışmaların hızlı ve olabildiğince hür üretim yöntemleri ile üretilmesi, günümüzün grafik ve fotograf sanatçısı için 
hayalleri ile sınırlı bir alanda dijital çağın sanatını geliştirdikleri gözlemlenmektedir.  
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Üniversite Öğrencilerinin Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları 
Hakkında Görüşleri 

Prof.Dr. Ali Fuat Ersoy1 

1Karabük Üniversitesi/ İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, alifuatersoy@karabuk.edu.tr 

 

Özet: Sosyal hizmetler herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik yoksunluklarla karşılaşan kişilere ve ailelere yarar 
sağlamak, destek olmak, insan haysiyetine uygun yaşayış düzeninin gerçekleşmesine katkıda bulunmak hedefine 
yönelmiş hizmetlerdir. Sosyal çalışma yaklaşımlarının uygulandığı yerler sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Gençlere yönelik 
sosyal hizmetler genç insanlar için bir uyum yardımıdır. Özellikle gençlere yönelik olarak okul ve mesleki eğitimlerinin 
teşvik edilmesi, iş hayatına uyum sağlanması ve sosyal uyum sağlanması bu yardımların başında gelmektedir. 
Sosyal hizmet uygulamaları, iş yerlerinde, danışmanlık merkezlerinde, mesleki eğitim projelerinde, öğrenci yurtlarında 
ve üniversitelerde yapılabilmektedir. Bu araştırma, Üniversite öğrencilerinin sosyal hizmet uygulamaları konusunda 
bilgileri olup olmadığını araştırmak amacıyla Karabük Üniversitesi’nde yapılmıştır. Farklı Fakültelerden 470 öğrenci 
araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin 1/3 ‘inin bu uygulamalarla ilgili hiç bilgisi 
yokken, yarısından fazlasının ise çok az bilgiye sahip olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite gençliği, Sosyal Hizmet, Gençlik Sosyal Hizmeti,Eğitim 
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Bir Sosyal Sorun Olarak Yoksulluk: Üniversite Öğrencilerinin Yoksulluğa ilişkin 
Algıları 

Prof.Dr. Ali Fuat Ersoy1   Prof.Dr. Gülay Günay2 

1Karabük Üniversitesi/ İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, alifuatersoy@karabuk.edu.tr 

2Karabük Üniversitesi/ İİBF, Sosyal Hizmet Bölümü, alifuatersoy@karabuk.edu.tr 

 

Özet: Yoksulluk geçmişten günümüze her toplumun farklı biçimlerde deneyimlediği en önemli sosyal sorunların 
başında gelmektedir. Genel anlamda yoksulluk, gelir ve sürdürülebilir bir geçim sağlamaya yetecek üretim 
kaynaklarının yokluğu başta olmak üzere açlık ve yetersiz beslenme, sağlıklı olamama, eğitim ve diğer hizmetlere 
erişimde yoksunluk, kronik ve ölümcül hastalıklar, evsizlik ve yetersiz barınma koşulları, güvensiz çevre koşulları ile 
sosyal ayrımcılık ve dışlanma olarak tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda yoksulluk, karar alma süreçlerine ve 
ekonomik, sosyal, kültürel yaşama katılımdan yoksun olmayı da ifade etmektedir. Bahsedilen tüm bu süreçler, 
yoksulluğun etki boyutları açısından da oldukça geniş bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Böylelikle yoksulluk, 
sadece yoksulluğu tecrübe edenin sorunu olmanın yanı sıra toplumsal yaşamda önemli bir risk ve belirsizlik unsuru 
olarak yönetim mekanizmalarının da ilgisini yönelttiği; yönetme, organize etme, iyileştirme ve çözüm yolları 
geliştirmeyi görev olarak üstlendiği temel sosyal meselelerden birisi olmaktadır. 

Bu çalışmada, öğrencilerin okuduğu bölümlerin yoksulluk algılarında farklılık yaratacağı temel alınarak Karabük 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerine uygulanan anket (600) ile yoksulluk 
tanımlamaları, yoksulluğun boyutları, yoksulluğun ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar ve yoksul insanların yaşadığı 
problemler hakkındaki algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çalışmanın kuramsal çerçevesinde; yoksulluk kavramı ve türleri, yoksulluğun ölçülmesi, yoksullukla mücadele, 
yoksulluğu etkileyen faktörler, yoksulluğun boyutları ve yoksulluk ve sosyal hizmetle ilişkisi konu başlıklarına yer 
verilmiştir. 

Araştırmada; üniversite öğrencilerinin yoksulluk algılarındaki bilinç düzeyinin çok düşük olması, katılımcıların genel 
olarak yoksulluğu maddi olanaklarla temellendirmesi, İİBF öğrencilerinin Mühendislik Fakültesi öğrencilerine göre 
yoksulluk kavramının sınırlarını daha iyi algılaması ve yalnızca somut olarak sınırlandırmayıp insani ve sosyal 
boyutlarıyla da değerlendirmesi gibi temel sonuçlara ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Sorunlar, Üniversite gençliği, Yoksulluk, Yoksulluk Algısı, Sosyal Hizmet 
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Sendikaların “Potansiyel Üyelerinin” Sendika ve Sendikacılığa Bakışı: Bülent 
Ecevit Üniversitesi İİBF Örneği  

Araş. Gör. Ali İhsan BALCI1 

1İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 
abalci@istanbul.edu.tr 

 
Özet: 1980’li yıllardan itabaren Endüstri İlişkileri literatüründe sendikaların, küreselleşmenin getirmiş olduğu sınırsız 
rekabet ortamı, üretimde teknolojinin yoğun olarak kullanılmaya başlanması ve neo-liberal istihdam politikaları ile 
birlikte ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulanmaktadır. Fakat sendikaların yaşamış olduğu güç kaybı endüstri ilişkilerinin en 
önemli aktörü olan sendikaları sistemin dışına iterek sistemi sendikasız bir endüstri ilişkilerine dönüştürebilir mi?  

Son yıllarda yapılan çalışmalar işçilerin sendikalara üye olma istekliliklerinin varlığından bahsetmekte fakat sendikalara 
karşı işverenlerin uygulamış olduğu sendikasızlaştırma politikalarının işçilerin sendikaya üye olmaktan çekinmesine 
neden olduğu vurgulanmaktadır. Başka bir deyişle çalışma hayatında ve çalışma hayatına girmeye hazırlanmakta olan 
bireylerin ne sendikalara olan ihtiyaçları ne de sendika talepleri tamamen ortadan kalkmıştır. 

Çalışmanın amacı geleceğin mavi ve beyaz yakalı işçi adayları olan öğrencilerin sendika ve sendikacılığa bakış açılarını 
ve potansiyel sendika taleplerinin düzeyini belirlemek ve ÇEKO Bölümü öğrencilerinin diğer bölüm öğrencilerine göre 
daha pozitif bir sendika algısına ve daha yüksek bir sendika talebine sahip olup olmadıklarını test etmektir. Bu 
amaçlara ulaşmak önemlidir. Çünkü daha öncede ifade edildiği üzere endüstri ilişkileri alan yazınında işçiler arasında 
ve toplumda sendika talebinin gün geçtikçe düştüğü ve sendika algısının negatif yönde artış gösterdiği üzerine 
tartışmalar yürütülmektedir. İİBF öğrencileri arasında acaba zannedildiği gibi negatif bir sendika algısı mı hakimdir ve 
iş hayatına girdiklerinde sendikaya üye olma imkanları ortaya çıkarsa ne yönde bir tercihte bulunacaktır? Bu soruların 
sağlıklı birer yanıtını bulabilmek, gençlerin ve eğitimli bireylerin literatürde kabul edilen sendika talebinin ve sendika 
algısının negatif yönde olduğunun aksine gerçek durum hakkında bilgi edinilebimesi açısından önemlidir.  

ÇEKO Bölümü öğrencilerinin sendika algısının ve sendika talebinin diğer bölüm öğrencilerine göre daha pozitif olup 
olmadığını öğrenmek, üniversitede verilen eğitimin bireylerin algıları üzerindeki etkilerini belirlemek açısından 
önemlidir. Beklenti, ÇEKO bölümü öğrencilerinin sendika ve sendikacılık alanının genel özelliklerinden kaynaklı olarak 
diğer bölüm öğrencilerine göre daha pozitif sendika algılarına ve potansiyel sendika taleplerinin daha yüksek olması 
yönündedir. Fakat bunun beklentiyi karşılayıp karşılamadığı test edilmelidir. Nitekim çalışmada yapılan SPSS analizi 
öğrencilerin sendika algılarının pozitif yönde ve potansiyel sendika taleplerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sendika, Sendika Algısı, Potansiyel Sendika Talebi. 
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Endüstri 4.0 Tartışmaları Işığında Türkiye’ nin İşgücü Yapısı ve Geleceği Üzerine 
Düşünceler 

Prof. Dr. Alpay Hekimler 1   Özkan Edemir 2 

1Namık Kemal Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ahekimler@hotmail.com 

2Namık Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma İktisadı, o.edemir@outlook.com 

 
Özet: Endüstri 4.0 Almanya’ nın 2011 yılında açıklamış olduğu üretim, tedarik ve tüketim süreçlerini büyük ölçüde 
değiştiren sanayi  vizyonu olmakla beraber, geleceğin yeni üretim modellerinin ve yeni çalışma biçimlerinin 
şekillenmesine neden olabilecek bir değişim ve gelişim süreci olarak karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0  üretim 
sistemleri, özellikle teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler sayesinde içerisinde otomatik tanımlama sistemlerini, 
akıllı fabrikaları, siber-fiziksel sistemleri ve sanallaştırma gibi faktörleri barındırmaktadır. Bu anlamda Endüstri 4.0 
temelde insan gücüne minimum gereksinim duyan, bütün faaliyetleri belirli programlar dahilinde yapan otonom 
makinalara, akıllı fabrikalara ve kusursuz şekilde işleyen endüstriyel süreçlere dayanmaktadır. Dolayısıyla Endüstri 4.0 
süreci vasıfsız işgücüne minumum düzeyde gereksinim duyarken, üretim sürecinde nesnelerin birbiriyle iletişim 
halinde olarak üretim yaptığı akıllı fabrikalarda yüksek vasıflı işgücüne duyulan gereksinim artmaktadır.  

Dünyada meydana gelen bu değişim ve gelişimlere, akıllı fabrikalara ve bu fabrikalarda gereksinim duyulan yüksek 
vasıflı iş gücü ihtiyacına Türkiye nasıl bir tepki verecektir. Bu çalışmada Türkiye’deki işgücü verileri ve sektörel bazda 
işgücünün vasıf düzeyleri göz önünde bulundurularak, işsizliğin ve özellikle genç işsizliğin yüksek olduğu bir ekonomik 
ortamda  Türkiye’nin Endüstri 4.0 olarak ifade edilen yeni sanayi devrimi sürecine nasıl uyum göstereceği ve işgücünü 
nasıl dizayn edeceği  üzerinde durulacaktır.    

Anahtar Kelimeler: Endüstri Devrimi, Endüstri 4.0, İşgücü 
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Çocukların Dış Mekan Oyun Alanlarının Kullanımına İlişkin Kültürlerarası 
Karşılaştırma (Kırklareli-Balıkesir-Silistre, Bulgaristan) 

Öğr. Gör. Arzu AKAR GENÇER1   Neslihan ERDEM2                         Kübra KARAASLAN³   

1Kırklareli Üniversitesi/ Sağlık Yükseokulu, Çocuk Gelişimi,  arzu.akar1@gmail.com 

2Avcılar Selahattin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu, Çocuk Gelişimci, neslihan_erdem@hotmail.com.tr 

                    ³Gönen Halk Eğitim Merkezi, Çocuk Gelişimci, kubrakaraaslan_95@hotmail.com 

 
Özet: Bu araştırmada Kırklareli, Balıkesir, Bulgaristan (Silistre) şehirlerindeki ebeveynlerin çocukların oyun alanlarının 
kullanımına ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma yöntemlerinden 
temel nitel araştırma desenidir. Araştırma, amaçlı örnekleme çeşitlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme ve 
kartopu örnekleme yöntemleri kullanılarak belirlenen 7-13 yaş arası en az bir çocuğa sahip 30 ebeveyn ile 
yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu 
kullanılmıştır. Görüşme soruları ve ebeveyn görüşlerinden hareketle, çocuklarının dışarıda oyun oynama sıklığına 
ilişkin görüşler, yaz ve kış mevsimlerinde tercih edilen oyun alanlarına ilişkin görüşler, oyun alanlarında geçirilen 
zamanın planlanmasına ilişkin görüşler oyun alanlarında çocukların tercih ettikleri oyun araçlarına ilişkin görüşler, 
oyun alanının tercih edilme durumuna ilişkin görüşler araştırmanın temalarını oluşturmuştur. Verilerin 
çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Temalara ait ebeveyn görüşleri analiz edilerek kategorilere 
yerleştirilmiş ve kategorilerin altında kodlar yer almıştır. Çalışma bulguları açısından incelendiğinde; Kırklareli, 
Balıkesir ve Silistre kültürlerine özgü oyun alanlarının kullanımına ilişkin tercihlere bakıldığında farklılıklar 
görülmemektedir. Fakat ebeveynlerin dışarıda oyun oynamaya ilişkin görüşleri incelendiğinde Kırklareli’ndeki 
ebeveynlerin diğer kültürlere oranla çocuklarının dış mekân oyun alanlarını daha yoğunluklu tercih ettikleri 
görülmektedir. Balıkesir ve Bulgaristan’da da günlere ve sıklığa ilişkin karışık bir dağılım görülmektedir. Bu konuya 
ilişkin görüşlerin farklılık göstermesi Bulgaristan için hava koşulları, Balıkesir’de de görüşme yapılan ebeveynlerin 
çoğunlukla çalıştıkları için iş yoğunluğunun, yaşam koşullarındaki farklılıkların neden olabileceği düşünülmektedir. 
Farklı kültür ve coğrafyalarda yaşayan çocukların yaşamlarını daha yakından anlamak için bu tarz kültürlerarası 
çalışmaların önemli olduğu, ayrıca çocukların yaşamlarını ilgilendiren konuların gösterdiği çeşitliliğin daha yakından 
anlaşılmasını sağladığı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Oyun alanları, Kültürlerarası çalışma, Dış mekan,  
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Fisher Hipotezinin Doğrusal Olmayan Koentegrasyon Testleri İle Analizi 

   Yrd. Doç. Dr. Aycan Hepsağ 1   

1İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, e-mail: hepsag@istanbul.edu.tr 

 
Özet: Bu çalışmanın amacı Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Türkiye ve Rusya ülkelerinden oluşan ve 
Gelişen-7 (E-7) ülkeleri olarak nitelendirilen ülke ekonomilerinde Fisher hipotezinin geçerliliğini sınamaktır. Fisher 
hipotezine göre reel faiz oranın sabit olduğu varsayımı altında nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında uzun 
dönemli bir ilişkinin bulunduğu kabul edilmektedir. Buna göre nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasındaki 
koentegrasyon ilişkisinin varlığı fisher hipotezinin geçerli olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Çalışmada Fisher 
hipotezi çerçevesinde Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Meksika, Türkiye ve Rusya ülke ekonomilerine ait nominal 
faiz oranı ve enflasyon oranı değişkenleri arasındaki koentegre ilişkinin araştırılmasında Kapetanios vd. (2006) 
tarafından geliştirilen doğrusal olmayan koentagrasyon testleri kullanılacaktır. Kapetanios vd. (2006) tarafından 
geliştirilen doğrusal olmayan koentegrasyon testlerinin en önemli avantajı iktisadi değişkenler arasındaki uzun 
dönemli ilişkinin araştırılmasında doğrusal yapı yerine daha rasyonel olarak nitelendirilebilecek doğrusal olmayan 
yapıyı dikkate almasıdır. Fisher hipotezinin geçerli olduğu ülkelerde uygulanan para politikalarının reel faiz oranı 
üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı ifade edilebilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Fisher Hipotezi, Doğrusal Olmayan Koentegrasyon, ESTAR 
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Batı Trakya Türklerinin Müstakil İlk Çocuk Dergisi: Aliş 

Arş. Gör. Barış Berhem ACAR1  

1 Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, barisberhemacar@gmail.com 

 
Özet: Türkiye dışında kalan Türkler için edebiyat faaliyetleri edebî zevkin ötesinde kendi kimliklerini muhafaza 
etmelerini mümkün kılacak bir imkân olarak görülür. Edebiyatın dinamiklerini; kimliklerini ve anavatana aidiyetlerini 
sağlamlaştıracak birer eğitim aracı olarak görürler. Roman, hikâe ve şiirin yanında dergi çalışmaları da bu yolla 
işlevselleştirilir. Batı Trakya Türklerinin dergicilik faaliyetleri bu sürecin iyi bir örneğidir. Onlar dergileri sadece 
yetişkinler için değil, çocuklarının eğitimi için de kullanmış, hem eğitimlerini sağlamlaştırmaya, hem de kimliklerini 
korumalarını garanti altına almaya çalışmışlardır. Batı Trakya’da yayımlanmış olan ilk çocuk dergisi Aliş, bunların ilkidir. 

Aliş dergisi 28 Ekim 1962 ila 27 Ocak 1963 arasında Gümülcine'de Selahaddin Galip ve Leman Galip tarafından çıkarılan 
bir çocuk dergisidir. Dergi, yayın hayatı boyunca her sayısı 20 sayfa olmak üzere 13 sayıya ulaşmıştır. Sayılarının içeriği 
kadar müstakil olarak çıkarılan ilk çocuk dergisi olması bu dergiyi sahasında önemli bir yere koymamızı sağlar. 

Yayın hayatı boyunca sayfalarında çok çeşitli türlere yer vermiş olan Aliş dergisi, türler arası geçişlerle çocukların 
üzerindeki etkisini arttırmayı denemiş, yayımlandığı dönemin siyasal iklimin elverdiği ölçüde küçük okuyucularının 
dergiyi hevesle takip etmelerini güvence altına almaya çalışmıştır. 

Bu bildiride söz konusu dergi, içine doğduğu siyasal yapı merkezli ele alınarak içeriği irdelenecek, çocuk eğitiminde 
kullandığı yöntemler ve özel hususiyetleri incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Batı Trakya, Türk Çocuk Edebiyatı, Dergi, Aliş. 
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Günümüz Türk Toplumunda Cinsiyet Rolleri Bağlamında Çocuk Gelinler: Bitlis 
İli Örneği. 

Araştırma Görevlisi Barış Çağırkan1 

1Bitlis Eren Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, bcagirkan@gmail,com 

 
Özet: Birey olarak insanın dünyaya geldiği andki biyolojik farklılıklarından ortaya çıkan cinsiyet ayrımı, toplumsallaşma 
ve kültüleme veya kültürlenme süreçlerine bağlı olarak cinsiyet rollerinin öğrenilmesi ile noktalanır. Her toplum için 
cisnisyet rolleri yapısal özelliklerine göre şekillenmektedir. Genel olarak bir toplumsal cinsiyet anlayışından 
bahsettiğimizde; bireyin bellirli bir cinsten olduğuna yönelik bir bilgiye ve bu bilgi çerçevesinde gündelik hayatta 
bireyden beklenen davranış örüntülerine ve toplumun bireyin konumuna yönelik tasavvurudur. Çocuk gelin 
kavramının karşılığı ise reşit olmayan kız çocuklarının erken yaşlarda çeşitli nedenlerden dolayı evlenmesidir. Erken 
yaşta yapılan evliliklerin birçok olumsuz etkileri vardır. Özellikle kız çocukları bu evliliklerden dolayı eğitim hakkından 
mahrum kalmakta ve erken yaşta anne oldukları için sosyal ve siyasal yaşama yabancılaşmaktadır. Toplumsal roller 
çerçevesinde anne rolü ve çocuk rölü arasında kalmaktadırlar. Çocuk gelinler rol algıları araştırmak amacıyla Bitlis 
ilinde 18 çocuk gelin ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu saha çalışması ile toplanan veriler doğrultusunda 
toplumsal roller bağlamında çocuk gelinlerin rol algıları incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Çocuk Gelinler, Toplumsal Roller, Bitlis. 
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Toplu Nüfus Hareketleri: Suriyeli Mülteciler ve Türkiye Üzerindeki Etkileri 

Arş. Gör.  Bilge BÜYÜKŞİRİN1           Doç. Dr. Emre ATILGAN2 

1Trakya Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, bilgebuyuksirin@gmail.com 

2Trakya Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi, emre@emreatilgan.com  

 
Özet: İnsanlık tarihinin başlangıcına kadar dayanan göç olgusu, insanlık tarihinin tüm aşamalarında sosyal yaşamı 
etkileyen en önemli unsurlar arasında olmakta ve bugün günümüz dünyasına damgasını vuran konuların başında 
gelmektedir. Göç denildiğinde ilk olarak bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine doğru gerçekleşen insan 
hareketi akla gelse de, göç toplumlarda sosyo-kültürel, ekonomik, psikolojik alanlarda köklü etki ve değişikliklere 
sebep olan bir olgudur. Ülkemiz ise bulunduğu coğrafya nedeniyle tarih boyunca göç hareketlerinin önemli bir durağı 
olmuş ve milyonlarca göçmene kapılarını açmıştır. Bu çerçevede, Türkiye son dönemde Suriye’den yoğun bir göç 
hareketi ile karşı karşıya kalmıştır. 2011 Nisan ayı itibari ile Suriye’de çıkan çatışma ortamı ülkeyi bir iç savaş ortamına 
doğru sürüklemiştir. Bu durumda can güvenliği başta olmak üzere temel insani ihtiyaçlarını karşılayamayan Suriyeliler 
çareyi ülkelerini terk etmekte bulmuşlar ve bunun sonucunda Türkiye başta olmak üzere komşu ülkelere doğru kitlesel 
bir göç hareketi gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada, Suriyelilerin sığındıkları ülkede karşı karşıya kaldığı sorunlar ile 
kitlesel göçleri sonucunda Türkiye’de meydana gelen toplumsal, ekonomik ve temel hizmetler üzerindeki etkiler 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde ise sağlıkla ilintili olarak Türkiye’de artık görülmeyen bazı 
hastalıkların (çocuk felci, şark çıbanı) tekrar ortaya çıktığı, sosyal problem olarak eğitimleri sekteye uğrayan çocukların 
çocuk işçi olması, ekonomi ile ilintili olarak ise Suriyelilerin gittikleri bölgede kira artışları, ev satış fiyatları artışı ve 
temel gıda maddelerinin fiyatlarındaki artışa sebep oldukları gözlemlenen sonuçlar arasındadır.  

Anahtar Kelimeler:  Göç, Kitlesel göç, Suriye, Mülteci,  Geçici Koruma  
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Tokat İli Niksar İlçesinde Ceviz İşlemede Kadın İşgücünün Kullanımı 

Bilge Gözener    Aysun Işık 

 

Özet: Toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma ölçüleri doğru 
orantılı olmayan kadınlar, genel anlamda bütün toplumlarda erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Araştırmada, Tokat 
ilinde ceviz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı Niksar ilçesinde yaşayan kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak 
amacıyla yaptıkları ceviz kırma faaliyetleri incelenmiştir. Ceviz kıran kadınlar ile yapılan 158 anketin verileri çalışmanın 
ana materyalini oluşturmaktadır. Araştırmada ankete katılan kadınların çoğunun evli (%79,80), yarısından fazlasının 
ilkokul mezunu oldukları (%59,60), büyük bir kısmının da eşlerinin serbest çalıştıkları (%80,38) belirlenmiştir. Eşlerin 
gelirlerinin yaklaşık 900 TL/ay olduğu, her ailede ortalama 1-2 çocuk bulunduğu, kadınların ceviz kırma işini 
mecburiyetten yaptıkları (%72,73) tespit edilmiştir. Kadınlar aile bütçesine katkıda bulunmak için bu işi yaptıklarını ve 
ev ile ilgili diğer işleri de tek başlarına üstlendiklerini belirtmişlerdir. Kadınlar, ortalama 8 yıldır bu işle uğraştıklarını ve 
neredeyse kadınların tamamı (%98,99)   bu işe komşu tavsiyesi ile başladıklarını belirtmişlerdir. Günlük ortalama 6 
saat ve kilo hesabı çalıştıklarını söyleyen kadınlar, kazandıkları para ile evin ihtiyaçlarını karşıladıklarını (%81,82) ve 
kırdıkları cevizlerin kabuklarını da yakacak olarak kullandıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Tokat ili, ceviz, kadın, ev ekonomisi 
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Küresel Kamusal Mallar ve Finansmanı Sorunu 

Yrd.Doç.Dr. Bilge Hakan Agun1    

1Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte, Maliye Bölümü, bhakanagun@trakya.edu.tr 

 
Özet: 1970’li yılların başından itibaren dünyada neoliberal politikalar egemen olmaya başlamıştır. Bu politikaların 
gereği, ilk olarak, kamu sektörünün toplam ekonomi içerisindeki payının düşürülmesi yönündeki uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan, küreselleşmenin ortaya çıkardığı sorunlar karşısında dünya toplumunu ilgilendiren 
kamusal nitelikteki bazı mal ve hizmetlerin arzı ve bunların finansmanında ülkelerin yetersiz kalması sonucunda 
küresel kamusal mallar kavramı ortaya çıkmıştır. Küresel kamusal mallar, dünyada yeryüzünde yaşayan bireylerin ya 
da toplumların ve gelecek nesillerin birlikte karşıladıkları, tüketimi küresel bir yönetimle sağlanan ihtiyaçlar şeklinde 
tanımlanmaktadır. 

Küresel kamusal mallar 1990 yılı ile birlikte iktisat yazınında yer bulmaya başlamış ve küreselleşme ile birlikte, küresel 
ölçekte fayda sağlayan ve bölünemez özellik içeren bazı mal ve hizmetler ortaya çıkmıştır. Bu tür mal ve hizmetlerin 
ortaya çıkması, onların finansmanını ülkelerin tek başlarına karşılayamama sorununu ortaya çıkarmıştır. Küresel 
kamusal mallarda en tartışmalı olan kriter, bu malların finansman yönteminin nasıl olması gerektiğidir. Çünkü, küresel 
kamusal mallar konusunun günümüzde bu kadar tartışılır olmasının nedeni uluslararası kuruluşların bütçelerinin 
büyük bir bölümünü bu mallar için ayırmalarıdır. 

Küresel kamusal malların ortaya çıkardığı fayda sınırları aşarak çok sayıda ülkenin egemenlik alanına veya tüm dünyaya 
yayılması nedeniyle (i) hangi kamu malının üretileceği, (ii) üretim miktar ve düzeyinin ne olacağı ve (iii) finansman 
şeklinin nasıl olacağı gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Küresel kamusal malların üretim sonucunda faydasının tüm 
topluma yayılması ve nesiller boyu sürmesi bu tür malların üretiminde dikkatli olunması gerektiğini ortaya 
çıkartmaktadır. Tam kamusal mallardaki gibi küresel kamusal mallarda da rekabetin olmaması ve bedelini 
ödemeyenlerin bu mal ve hizmetlerden faydalanmalarına olanak sağlanması söz konusudur. Bu durumda sunulan 
üretimin faydasının diğer ülkelere de yansıması, diğer ülkelerin bu malların finansmanına olan katılım oranlarında 
düşüklüklerle karşılaşılmasına yol açmaktadır. 

Küresel kamusal malların özelliklerine uygun yeni finansman kaynaklarının bulunması gerekliyken, buna karşın, genel 
bir finansman kaynağının yaratılması ve uygulanması oldukça zordur. Çünkü, küresel kamusal mallar konusunda tam 
kamusal mallardan farklı olarak arzlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Küresel düzeyde kamusal mal üreticisi olan 
ülkelerin yanında, uluslararası kuruluşlarda devreye girmektedir. Bölgesel ya da ulusal kamusal kurumların geniş bir 
küresel alanda “bedavacı” davranışları sorunun çözümü için uluslarüstü (küresel) karar alınmasını bu yüzden zorunlu 
hale getirecektir. İşte bu kuruluşların rolleri ve görevleri de önemli olmaktadır. Ancak, günümüzde bu kuruluşların 
kesin yaptırım güçlerinin olmaması, buna karşılık, yetki, sorumluluk ve finans açısından uluslararası kamuoyunun 
desteğini sürdürmesi, dünyanın insanca yaşanacak bir yer olarak kalmasını sağlayacaktır.   

Anahtar Kelimeler: Küresel Kamusal Mallar, Küresel Kamusal Malların Finansmanı, Uluslararası Kuruluşlar 
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Which Employees are More Prone to be a Careerist: The Role of Big-Five 
Personality Traits 

Bora YILDIZ1 

1 Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Management, borayildiz@istanbl.edu.tr 
 
Abstract: This study aims to investigate the effect of Big-Five personality traits on Careerism orientation. More plainly, 
we try to explore which employees are more prone to be a careerist. Despite there are plenty of studies that 
investigate the effect of personality traits on some perceptions, attitudes, and behaviors, we believe that this is 
pioneer study by examining the impact of Big-Five personality on Careerism in Turkish culture. To collect data, In total, 
256 municipal officials completed a questionnaire containing measures of the Big-Five personality traits and 
careerism. The respondent was chosen by using a convenient sampling method. SPSS software was used to test data. 
Findings show that extroversion is positive and statistically significant predictors of careerism, while emotional 
stability is negative and statistically significant predictors of it. On the other hand, we did not found significant 
relations among the careerism, Agreeableness, Conscientiousness, openness to experience, and careerism. 
Managerial and practical implications, as well as further research directions, are provided. 

Keywords: Big-five personality, Careerism, Five-factor model. 
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Orta Gelir Tuzağı: BRICST Ülkeleri Örneği 

Prof. Dr. Burak Güriş1  Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tıraşoğlu2   Arş. Gör. Hüseyin İçen3 
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2 Kırklareli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, 
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3 İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, huseyin.icen@istanbul.edu.tr 

 
Özet: Gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sorun haline gelen orta gelir tuzağı bir kavram olarak ilk defa Dünya 
Bankasının 2007 yılında hazırladığı “Bir Doğu Asya Rönesansı: Ekonomik Büyüme İçin Fikirler” isimli raporda 
kullanılmasıyla literatüre kazandırılmıştır. Orta gelir tuzağı, düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine ulaşan 
ülkelerin uzun süre kişi başına milli gelir düzeyinin önemli artış göstermeyip yüksek gelir seviyesine erişememesi 
şeklinde tanımlanabilmektedir. Orta gelir tuzağı ülkelerin büyüme performansı ile ilgili bir konudur. Gelişmekte olan 
ülkelerin orta gelir tuzağında olup olmadığı, orta gelir tuzağında ise çıkış yolları, orta gelir tuzağında uzun süre kalma 
sebepleri ve bu ülkelerin ekonomik büyümelerindeki yavaşlamanın sebepleri merak uyandıran konulardandır. 
Çalışmada BRICST (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye) ülkelerinde orta gelir tuzağının varlığı 
Robertson ve Ye (2013)’nin önerdiği yaklaşım kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan ampirik çalışmada ADF birim kök 
testi, Kruse (2011) birim kök testi ve Güriş (2017) tarafından geliştirilen ve belirli avantajlara sahip  Fourier Kruse birim 
kök testinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, BRICST ülkerinin orta gelir tuzağında olmadığı bulgularına 
ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Orta Gelir Tuzağı, BRICST Ülkeleri, Doğrusal Olmayan Analiz, Fourier Yaklaşımı.  

 
 

mailto:%20bguris@istanbul.edu.tr
mailto:muhammedtirasoglu@klu.edu.tr
mailto:huseyin.icen@istanbul.edu.tr


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

745 
 

Kırılgan Sekizli Ülkeleri için Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin Testi: 
Fourier Yaklaşımı 
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Özet: Satın alma gücü paritesi (SGP) ilk defa Gustav Cassel tarafından II. Dünya Savaşı sırasında sabit döviz kuru 
sisteminin işleyişinin bozulmasından sonra, yeni döviz kuru paritesinin ne olması gerektiği sorusuna çözüm aramak 
amacıyla ortaya atılmış bir teoridir. SGP’nin geçerliliğinin test edilmesi reel döviz kurunun durağanlığının araştırılması 
yoluyla yapılmaktadır. Reel döviz kurunun uzun dönemde belli bir değere yakınsaması SGP’nin geçerli olduğunu ifade 
etmektedir. SGP’nin geçerliliğinin bilinmesi yurt içi ve yurtdışı fiyatlar genel düzeyine bakarak döviz kurunun gerçek 
değerinin (aşırı değerlenmiş ya da değersiz olduğunun) anlaşılması açısından önemlidir. Literatürde pek çok ülke ve 
ülke grupları için SGP’nin geçerliliği farklı yöntemlerle test edilmiştir. Bu çalışmada yüksek cari açık ve enflasyon 
oranları, azalan büyüme oranları gibi çeşitli makroekonomik göstergelere göre benzer özelliklere sahip olan kırılgan 
sekizli ülkeleri için reel döviz kurunun durağanlığı incelenmektedir. Durağanlığın incelenmesinde geleneksel testlerin 
yapısal kırılmalar dikkate alınmadığında düşük güç özelliklerine sahip olmasından dolayı önsel olarak kırılmanın 
formunun, sayısının ya da tarihinin bilinmesine gerek duyulmadan kullanılabilen Fourier tipi birim kök testi 
kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ele alınan dönemde kırılgan sekizli ülkelerinden Şili, Endonezya, 
Rusya ve Güney Afrika için SGP geçerliyken Türkiye, Hindistan ve Brezilya için SGP geçerliliğine dair bir kanıt 
bulunamamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Satın Alma Gücü Paritesi, Kırılgan Sekizli, Fourier Birim Kök 
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Türkiye’de Mobbing Üzerine Yazılmış Doktora Tezlerinin İçerik Analizi Yöntemi 
İle Değerlendirilmesi  

Burcu Yiğit1 

1Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Yönetimi Bölümü, 
brcygt@hotmail.com 

 
Özet: Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de Yükseköğretim Kurulu Tez Veritabanında (Turkish Higher Education National 
Thesis Center) yer alan “mobbing” konusundaki erişime açık olan doktora tezlerinin incelenmesidir. Böylelikle, 
ülkemizde mobbing alanında yazılmış tezlerin hangi yöne evrildiğini tespit edilebilecektir. Bu çerçevede, toplamda 25 
adet doktora tezine ulaşılmıştır. Çalışma kapsamındaki tezler ilgili üniversite, enstitü, anabilim dalı, yıl, sektör, tez 
danışmanlarının ünvanları, tez yazarlarının cinsiyetleri ve örneklem büyüklükleri açılarından içerik analizi yöntemi ile 
incelenmiştir. Tarama modeline göre yapılan çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. 
Frekans ve yüzdelikler hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda mobbing konusundaki doktora tezlerinin büyük 
çoğunluğunun Gazi Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, İşletme ve Eğitim Bilimleri Dalları’nda çalışıldığı 
ortaya çıkmıştır. Yıl bazında en çok 2011 yılında olduğu görülmüştür. Sektör olarak ise akademisyenler, öğretmenler 
ve karma (kamu ve/veya özel sektörde), Prof. Dr. danışmanlığında ve kadın tez yazarları olarak tespit edilmiştir. Ayrıca 
tezlerin örneklem büyüklüklerinin de 501 ve üzerinde olduğu belirlenmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Mobbing, İçerik Analizi, Doktora Tezleri  

JEL Kodları: M1, D23 

A Content Analysis On Doctorate Thesis In Turkey About Mobbing  

Abstract: The purpose of this study is to examine the accessible doctoral mobbing thesis that have published in the 
Turkish Higher Education National Thesis Center. In this way, it will be possible to determine the situation of the 
doctoral mobbing thesis in our country. Totally, it has been reached to 25 doctoral thesis on mobbing issue. The thesis 
were examined according to universities, institutes, departments, year, sectors, thesis advisor titles, gender of thesis 
authors and also sample sizes by content analysis method. The data were analyzed with the content analysis method 
based on screening model. Frequencies and percentages were calculated. As a result, it has revealed that the majority 
of doctoral thesis were studied in Gazi University, Instittue of Social Sciences, Business and Educational Sciences. 
Thesis are seen mostly in 2011. According to sectors, academicians, teachers and mixed (public and/or private sector), 
counseling (Prof. Dr.), and female thesis writers. Moreover, the sample sizes are determined as 501 and above.  

Key Words: Mobbing, Content Analysis, Doctorate Thesis  

JEL Codes: M1, D23  
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Yönetişim Yaklaşımlı Kent Yönetimi ve Kadın Dostu Kentler 

Yrd.Doç.Dr.H.Burçin Henden Şolt1 

Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksekokulu, burcinhenden@hotmail.com 

 
Özet: Kentler insanların yaşam döngüsünün her aşamasına tanıklık etmesi sıfatıyla oldukça önemlidir. Kentlerde halkın 
hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin bulunması beklenir. Bu noktada devreye kent yönetimleri yani yerel yönetimler 
girer. Bireylerin yaşamında yönetsel mekanizmaya en yakın oldukları kamu kurumu yerel yönetimlerdir. Yasayla 
belirtilen görevleri kent halkına sunmak için politikalar geliştirilmesi ve planlama yapılması gereklidir. Kent planlaması 
cinsiyet, yaş, gelir durumu, oturma süresi vb. değişkenlerden bağımsız olarak hizmetin planlaması ve sunumunun 
örgütlenmesi anlayışını taşımalıdır. Kentlileri yöneten-yönetilen ekseninden çıkararak; kentin kullanıcısı ve aktif 
yurttaş profilinde değerlendirebilen planlama anlayışı sürdürülebilir toplumların anahtarı olacaktır. Kent yönetiminin 
karar almasında ve alınan kararların uygulanmasında ilgili tüm paydaşların etkin rol oynaması “yönetişim” kavramı ile 
açıklanabilmektedir. Öyleyse paydaşların doğru tanımlanması ve süreç analizi yapılması gereklidir.  

Hizmetlerin planlama, uygulama ve erişilme aşamalarında toplumsal cinsiyet dengesizliği süregelen bir problemdir. 
Ayrıca yerel politikada ve karar alma mekanizmalarında kadınların varlığının azlığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle 
dünyada ve ülkemizde bazı girişimlerde bulunulmuştur. Bu çalışmada, şehir planlaması ve yerel yönetişim açısından 
önemli bir adım olarak görülebilecek “Kadın Dostu Kentler” projesi ele alınmaktadır. “Kadın Dostu Kentler” adlı proje; 
kent hayatından faydalanmada cinsiyet unsurunu en aza indirgemeye çalışan bir yaklaşım sergilemektedir. Toplumsal 
cinsiyet eşitliğini geliştirebilmek amacıyla; yerel yönetimler ve kadın konusunda çalışan sivil toplum örgütlerinin 
işbirliği ile gerçekleştirilen "Kadın Dostu Kentler Birleşmiş Milletler Ortak Programı” 2006 yılında hayata geçirilmiştir. 
Birinci etapta çalışma alanı olarak İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa ve Trabzon seçilmiştir. İkinci etapta ise Adıyaman, 
Antalya, Bursa, Gaziantep, Malatya, Mardin ve Samsun illerinde uygulamalar yapılmıştır. Projeyi Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı(UNDP) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNFPA) yürütmektedir. Finansı İsveç Uluslararası İşbirliği 
ve Kalkınma Ajansı (SIDA) karşılamaktadır. Türkiye paydaşı olarak İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
yer almaktadır.  

Kadın Dostu Kentler projesi kent planlamasına kadın perspektifinden bakmak yolu ile; planlamanın evrensel 
paradigmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Kentin kullanıcı profillerinin ihtiyaç ve isteklerinin algılanması ve 
buna yönelik mekanizmalar geliştirilmesi projenin özeti niteliğindedir. Öncelikle kentlilerin sahip olduğu “Kentli 
Hakları” kavramı konusunda bilinçlenmeleri, yerel katılım düzeyinin artırılması ve konuyla ilgili sivil toplum 
örgütlerinin çoğaltılabilmesine dair politikalar geliştirilmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili farkındalığın ve toplumsal 
duyarlılığın artırılabilmesinin yerel siyasetteki kadın varlığınada olumlu yansıması olacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kent, Kent planlama, Yerel Yönetim, Yönetişim, Kadın Dostu Kentler 
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Balkan Ülkeleri ve Türkiye’de Iş Kazasi ve Meslek Hastaliği Sigortasindan 
Sağlanan Yardimlar – Karşilaştirmali Bir Analiz  

Yrd. Doç. Dr. Bülent ARPAT1    

1Pamukkale Üniversitesi / Honaz MYO, İş Sağlığı ve Güvenliği, barpat@pau.edu.tr 

 
Özet: Dünyada her yıl 270 milyon iş kazası meydana gelmekte, her gün ortalama 5000, yılda ise 2 milyon işçi ölümü 
ortaya çıkmaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçi sayısı ise yılda 160 milyon civarındadır. Türkiye’de ise 2015 yılı 
verilerine göre iş kazalarında hayatını kaydeden işçilerin sayısı ise 1.730 kişidir. İş sağlığı ve güvenliğinin tazmin edici 
yönü, sosyal sigorta sistemleri ve tazmin hukuku esaslarına göre karşılanmaktadır. Bu araştırmada, Türkiye’de ve 
Balkan coğrafyasındaki ülkelerde iş kazası veya meslek hastalığı sonrası ortaya çıkan zararların sosyal sigorta 
sistemlerince karşılanma usulü ve esasları üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda, anılan ülkelerde sosyal sigorta 
sistemlerince yapılan yardımlara hak kazanma koşulları ile bu sigorta dalından yapılan yardımların karşılaştırmalı bir 
analizi yapılacaktır. Bu karşılaştırmanın ilk fazında yararlanma koşulları, ikinci fazında ise yapılan yardımların türleri ve 
içerikleri üzerinden araştırma yürütülecektir.  

Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası, sosyal güvenlik. 
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“Seçici” İnsancıllık: Mülteci Krizinde Türkiye ve Avrupa Birliği Politikaları ile 
Geri Kabul Anlaşmasının Değerlendirilmesi 
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Özet:  İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşanan en büyük mülteci krizine sahne olan dünyada mültecilerin güvenli 
bölgelere ulaştıkları zaman can ve mal güvenliğinin sağlanması, kabul edilmesi ve yerleşimi sorunları devletleri zor 
durumda bırakmaktadır. Nüfus artışına bağlı olarak devletlerin üstlenmek zorunda kaldıkları ekonomik yük de 
artmaktadır. Bu çalışmada, mültecilerin Avrupa’ya akın etmesinin yarattığı sorunlara çözüm olarak geliştirilen, Avrupa 
Birliği (AB)  ile Türkiye arasında imzalanan Geri Kabul Anlaşması incelenmiştir. Anlaşmaya giden süreçte dikkat çeken 
unsur, Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin insaniyetçiliğin tarafsızlık ilkesinin dışında hareket etmeleri ve seçici bir 
insaniyetçilik yaklaşımı geliştirmeleridir.  

Geri Kabul Anlaşmaları, AB’nin sınır güvenliğini sağlamak üzere komşu ülkelerini tampon bölge haline getirme 
stratejisidir. Türkiye de AB ülkelerine geçmek isteyen mülteciler için transit bölge konumunda olduğu için Geri Kabul 
Anlaşması’na taraf olmuştur. Dengesiz ve yasadışı göçü engellemek için yapılan anlaşma ile durgunlaşan Türkiye-AB 
ilişkileri yeniden canlanma sürecine girmiştir. Geri Kabul Anlaşması’nın en büyük eksikliği, AB ile Türkiye arasındaki 
yük paylaşımının asimetrik olması ve Türkiye’nin yükünün hafifletilmemesidir. Türkiye’nin mülteci krizi sürecinde 
yaptığı en büyük yanlış ise mülteci rejimindeki eksiklikler nedeniyle Suriyeli sığınmacıların haklarını sağlayamamasıdır. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci Krizi, İnsaniyetçilik, Avrupa Birliği, Geri Kabul Anlaşması.  
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Cost Analysis In Tomato Farming Agricultural Businesses: Sample Of Plain 
Kumkale In The City Of Çanakkale 
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2 Çanakkale Onsekz Mart University, Faculty of Agriculture, Agricultural Economics Department 
 

Abstract: In this research, it is aimed to determine the economic characteristics, capital structures and annual 
performances of tomato  production farms in Kumkale Plain of Çanakkale Province.  

The primary data used in this study have been obtained from a question naire of 58 farming operations selected from 
stratified random sampling method of Çanakkale Province's agricultural production period of 2016-2017. The national 
and international studies on the subject of the research and the information obtained from the reports and records 
of the related institutions constitute the secondary data. 

In the study, the business groups were categorized based on their land size as the lands of 0-100 decares, 101-200 
decares and 201+ decares. The average land assets per business was 167.76. While wheat accounted for the largest 
share of production areain the businesses by 35.35%, tomato was responsible for the second largest share of 
production area by 26.45%. The production area for tomato per business was 32.98. The average number of tomato 
seedlings planted in the businesses was found out to be 989.65. Further, the average production amount for tomato 
in the businesses was 257.26 tonnes. The amount of tomato purchased by the businesses was 7.28 tonnes in average. 
The total production value of the products was calculated as 96.739,09 euro per business. Tomato was the product 
with the highest share in the crop production value (54.13%), which was followed by seed corn (16.51), rice (12.02) 
and wheat (8.65).  

The average gross output value of the businesses was 601,55 euro per business whereas the average gross product 
was 606,77 euro. The gross output value, which varies depending on the business group, decreased as the size of the 
businesses increased. The ratio of gross product to the active capital was 0.17 in the first group while it was 0.16 in 
the second group and 0.13 in the third group. The gross profit per business was 50.558,32 euro. The gross profit value 
per decare was calculated as 301,37 euro. The average net product for the businesses was 45.465,86 euro. The 
amount of net product per unit area was 271,02 in average. Moreover, the average agricultural income per business 
was 15.733,39 euro and the agricultural income per decare in the business land was 93,78 euro. The average net 
profit of the businesses was calculated as 11.217,46 euro. The economic profitability in the businesses was 6.74%.  

Keywords:  Agricultural Productio, Cost Analysis, Çanakkale, Tomato 

 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

751 
 

Effect of Green Supply Chain Practices on Business Performance: A Case Study 
of Food-Packaging Sector in Region TR83 
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1Ordu University, Ünye Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business 
Administration, deryaozturk@odu.edu.tr  
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Abstract: Disruption of ecological balance and the emergence of environmental problems accompanied by rapid 
depletion of resources lead businesses to adopt more environmentally friendly practices to develop production 
strategies. In this context, green supply chain management has emerged as an organizational philosophy aimed at 
minimizing damage to the environment, improving ecological efficiency, increasing profit and market share, and using 
scarce resources in the most efficient way. The aim of this study is to investigate the impact of green supply chain 
practices on business performance in food sector. Surveys were carried out in 100 manufacturing enterprises 
operating in food packaging sector in Region TR83. Factor analysis was performed on green supply chain and business 
performance scales. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett’s tests of Sphericity were conducted to measure the 
suitability of the scales for factor analysis. An Exploratory Factor Analysis (EFA) was performed for construct validity 
and a Cronbach’s Alpha analysis was carried out for reliability. KMO value was 0.703, and Bartlett’s test χ2 value was 
1313.292 (p< 0.01) for the green supply chain scale while KMO value was 0.859 and Bartlett’s test χ2 value was 
379.253 (p< 0.01) for business performance. Factor analysis revealed a four-factor structure (green procurement, 
green production, green distribution/packaging and reverse logistics) accounting for 85.98% of the total variance for 
green supply chain practices while a one-factor structure accounting for 85.67% of the total variance was obtained 
for business performance. According to research result, it’s understood that, Green Supply Chain practices have a 
significant possitive effect on business performance. With regard to evaluation, there is a significant and positive 
relation between Green Supply Chain Management (GSCM)  and business performance (p<0.01). It is thought that 
the environmental practices of the businesses will be reflected positively on their performance. 

Keywords: Green Supply Chain Management, Business Performance, Packaging Sector 
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Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (Kobi’ler) Krizler Ve İstihdam 

Duygu ÖZKAN1 

1Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma İktisadı Anabilim Dalı 

 
Özet: Tüm ekonomik ve sosyal göstergeler açısından değerlendirildiğinde KOBİ’lerin kalkınmanın temel dinamiği 
olduğu açıkça görülmektedir. Ülkelerin kalkınmaları ve uluslararası alanda rekabet avantajı yakalamaları da KOBİ’lerin 
gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bu nedenle KOBİ’lere tüm dünyada büyük önem atfedilmekte bu ölçekteki teşebbüsler 
zayıf oldukları alanlarda desteklenmektedir. Ancak, özelikle küresel kaynaklı kriz dönemlerinde bozulan piyasa 
yapıları, daralan finansman imkanları ve öngörülmeyen çevre şartları işletmeler için yönetimi zorlaştırmakta, hatta 
krizin derinliğine göre işletmelerin faaliyetlerini durdurmasına neden olabilmektedir. Böyle durumlarda KOBİ’lerin 
izlemeleri gereken stratejik tercihlerin neler olması gerektiği konusu büyük önem arz etmektedir. Bu noktada işletme 
düzeyinde belirlenen stratejilerin işletmelerin performansı üzerinde ciddi değişikliklere yol açtığı bilinmektedir. Bu 
çalışmanın özellikle kriz dönemlerinde söz konusu tercihler ve şartların belirginleştirilmesi için izlenebilecek 
stratejilere katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: KOBİ, Ekonomik Krizler, Kriz, İstihdam 
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Market Markalarında Tüketicilerin Gıda Güvenliği Algısı: Antalya İli Örneği 
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Özet: Teknolojik küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan rekabet ortamında perakendeciler kar marjlarını azaltıp uygun 
fiyatlı ürünleri piyasaya sürerek tüketici talebini oluşturmaya çalışmışlardır. Bu nedenle perakendeciler üretici 
markaların yanında piyasada market markalı ürünlere de yer vermiştir. Tüketiciler satın aldıkları gıda ürünlerinin 
ekonomik, kaliteli ve güvenli olmasını istemektedirler. Bu çalışmada, fiyat olarak ekonomik olan market markalı gıda 
ürünleriyle ilgili tüketicilerin gıda güvenliği algılarını belirlemek ve market markalı gıda ürünleriyle ilgili tüketici 
algılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nedenle, Antalya’da 550 tüketiciye yüz yüze görüşme yöntemiyle anket 
uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS 22 paket programı ile çözümlenmiştir. Tüketicilerin %72,7’sinin 
market markalı ürünleri satın aldıkları belirlenmiştir. Gıda güvenliğini bilenlerin oranı %71,8 olarak tespit edilmiştir. 
Gıda güvence sistemlerinden en fazla bilinenin %94,7 ile TSE olduğu en az bilinen ise %14, 3 ile GLOBALGAP olduğu 
ortaya konmuştur.  İstatistiki analiz yöntemlerinden Binary Lojistik Regresyon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre, gıda güvenliği açısından market markalı ürünleri güvenilir bulma olasılığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı 
görülen değişkenler; tüketicilerin yaşı, market markalı gıda ürünlerini sağlıklı ve kaliteli olup olmadığını düşünmeleri, 
gıda güvence sistemlerini tanımaları, market markalı gıda ürünlerinin içeriklerini kontrol edip etmeme durumları 
olarak belirlenmiştir. Türkiye’de gıda güvenliği açısından market markalı gıda ürünlerini güvenilir bulma olasılığı % 92 
olarak tespit edilmiştir. Tüketicilerin market markalı gıda ürünleriyle ilgili değerlendirmelerinde skorlara bakıldığında 
ilk sırada market markalı gıda ürünlerinin üretici markalarına göre daha ucuz olduğu, son sırada ise market markası 
satın almanın eğlenceli ve keyifli olduğu algısı ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici, Market Markası, Gıda Güvenliği Algısı, Logistik regresyon. 
 

Consumers’ Perception of Food Safety in Private Label Store Brands: Antalya 
Province Sample 
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Abstract: In a competitive environment emerging with technological globalization, retailers have tried to create 
consumer demand by reducing profit margins and launching affordable products to the market. For this reason, 
retailers have included private label or store-brand products on the market as well as producer brands. Consumers 
want their food products to be economical, quality and safe. In this study, the aim is to determine and reveal 
consumers' perceptions of food safety related to private label food products which are economically priced. For this 
reason, a questionnaire was applied to 550 consumers in Antalya by face to face interview method. The data obtained 
from the questionnaires were analyzed with the SPSS 22 package software. It has been determined that 72.7% of 
consumers are buying private label products. The rate of those who know food safety is 71.8%. The most known of 
the food safety systems is the TSE with 94.7% and the least known is GLOBALGAP with 14.3%. Binary Logistic 
Regression analysis was used for statistical analysis methods. According to the results of the analysis, the variables 
that are statistically significant on the probability of finding the private label products reliable in terms of food safety 
are determined as consumers’ age, whether they think that private label food products are healthy and quality, 
whether they know the food safety systems and whether they check the ingredients of private label products. In 
Turkey, the probability of finding reliable private label food products  in terms of food safety have been identified as 
92%. When the scores of consumers' evaluations on private label food products are examined, the perception that 
the private label food products are cheaper than the producer brands has been revealed in the first place, and buying 
private label is fun and pleasant has been revealed in the last place. 
Keywords: Private label brand, Food Safety Perception, Logistic Regression 
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Özet: Dünyada, hızla değişen teknoloji ve yenilikler, ekonomik, politik ve kültürel gelişmeler küresel etkilere yol 
açmaktadır. Bu etkilerle küreselleşme dünyayı kuşatan bir akım haline gelmiştir. Küreselleşme ile birlikte artık 
gündemimizi oluşturan bir diğer olgu ise “yerelleşme” dir. Birbirlerinin zıttı gibi görünen bu iki olgu günümüzde aslında 
birbirlerini tamamlayan niteliklere sahiptirler. Modern devletlere baktığımızda, küreselleşme olgusu, devlet 
otoritesinin bir bölümünü başka örgütlere devretme ile gerçekleşmektedir.  Bu devir “yerelleşme” adı altında 
sağlanmaktadır. Yerelleşmenin bir sonucu olarak da yerel yönetimlere ve sivil tolum kuruluşlarına yetki ve görev 
devretmektedir.  

Devletlerin sahip olduğu idari teşkilatlar, siyasi yapılar ve rejimler o devletin yerelleşmesinin ne ölçüde gerçekleştiğini 
belirler. Bu doğrultuda merkezi bir yapıya sahip olan Türkiye için yerelleşmenin, Avrupa Birliği’ne uyum sağlama amacı 
ile gerçekleştiği söylenebilir.  Bu bağlamda Türkiye’nin yerel yönetimlerde yaptığı reformlarda AB’nin etkisi 
yadsınamaz. Türkiye’nin yerelleşmesi sürecinde özellikle kalkınma planlarında yerel yönetimlerin mali durumları için 
kaynak ayrılacağı vurgusu yapılmıştır. 

Yerel yönetimlerin halka en yakın kuruluşlar olarak özerk olması ve gelişimini bu yönde sağlaması gerekmektedir. Yerel 
yönetimlerin böyle bir öneme sahip olması, AB ülkelerinde bazı ilkelerin oluşmasına önayak olmuştur.  Bu ilkeler yerel 
kuruluşları yönetimin temel taşı olmasını amaçlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
oluşturulmuştur. Ülkemiz bu şartı bazı çekinceler koyarak 21 Kasım 1988 tarihinde bir sözleşme ile dâhil olmuştur. 

En alt düzeydeki idari birim olan yerel yönetimlerin, işlevsel olarak en önemli birimleri belediyelerdir. Dolayısıyla 
belediyelerin gelişmesi ve özerkliğe kavuşması son derece önemlidir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı bu açıdan 
Türkiye’nin yerel yönetimler yapısı için önemli fırsatlar taşımaktadır.  

Bu bildiride Türkiye’de yerel yönetim biriminin bir parçası olan belediyelerin merkezi idare ile olan ilişkileri Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı göz önünde bulundurularak ele alınmaktadır. Ayrıca özerklik şartının Türkiye’de hangi 
maddelerinin uygulanabildiği üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda bu özerklik şartının uygulanabilir olup olmadığı 
tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Yerel Yönetim, Merkezi Yönetim, Küreselleşme, Yerelleşme, Özerklik 
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Özet: Uluslararası politika literatüründe uluslararası rejim, aktörlerin değer, çıkar ve beklentilerinin kesiştiği bir alanda 
belirginlik kazanan, geçici nitelikte olmayıp süreklilik arz eden, taraflı olan yani belli ilke, değer ve kuralları öne çıkaran, 
açık veya örtük bir ilke, algılama, uzlaşı, değer, kural, davranış kalıpları ve karar-alma usullerinin toplamı olarak 
tanımlanmaktadır. Günümüzde bir uluslararası rejim içinde yer alıp almama, uluslararası sistemin halen temel ve asli 
unsuru/aktörü olan ulus-devletlerin tercihlerine bağlıdır ve ulus-devletlerin bu  tercihlerinde çıkar maksimizasyonu 
beklentisinden uluslararası moral baskıya kadar birçok faktör etkili olabilmektedir. Soğuk Savaş’ın sona erdiği 1990’lı 
yılların başlarından itibaren azınlık haklarına yönelik ilgi, farkındalık ve düzenleme çabalarının artış göstermesi ve insan 
haklarının yanı sıra azınlık haklarının da hegemonik bir söylem haline gelmesiyle birlikte, azınlık hakları konusunda 
yapılan düzenlemelerin ve erişilen düzeyin uluslararası anlamda bir rejim teşkil edip etmediğine ilişkin tartışmalar 
giderek yaygınlık kazanmıştır. Bu tartışmaların gündeme oturmasında, azınlık haklarının uluslararası insan hakları 
rejiminin bir parçası ve tamamlayıcısı olarak görülmeye başlanması, azınlık hakları konusundaki kural ve ilkeleri, 
uluslararası belgeler ile güvence altına alarak evrenselleştirme ve standartlaştırma yönündeki çabaların hız kazanması, 
azınlıklara ilişkin konuların artık devletlerin geleneksel münhasır yetki alanı içindeki konular olarak görülmemesi ve 
bunun bir sonucu olarak azınlık sorunlarının uluslararası bir meşru ilgi konusu haline gelmesi, etnik/dinsel temelli 
sorun, kriz veya çatışmaların uluslararası barış, güvenlik, istikrar ve düzeni etkileme potansiyeli/riski, yaşanan 
küreselleşme sürecinin sistemdeki çeşitli düzey ve aktörler arasındaki karşılıklı etkileşim ve bağımlılığı arttırması gibi 
olgu ve gelişmelerin önemli bir payı olmuştur. Günümüzde azınlık hakları konusunda ulaşılan düzeyi, önemli gelişmeler 
sağlamış olmakla birlikte, bazı noktalardaki eksiklikleri nedeniyle olgunlaşmasını tamamlamış, kuralları oturmuş ve 
etkin bir biçimde işleyen bir uluslararası rejim olarak nitelendirmek pek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla bu 
çalışmada azınlık haklarının günümüzdeki mevcut halinin, “gelişme yolunda bir uluslararası rejim” olduğu ileri 
sürülecek olup, bu konu çeşitli örnekler ve boyutlar çerçevesinde irdelenip tartışılacak ve bu rejimin genel özellikleri 
tespit edilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, Uluslararası Rejim, Azınlık Hakları 
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Avcılık Coğrafyası Açısından Bir İnceleme: Edirne İlinde Kurbağa Avcılığı 

Doç. Dr. Emre Özşahin1   Yrd. Doç. Dr. İlker Eroğlu2 
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Özet: Avcılık, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden beri değişik şekilllerde gerçekleştirilen ve toplumların sosyo-
ekonomik yapıları etkileyen önemli bir uğraş alanıdır. Zamanla kültürel bir olgu vasfını kazanan avcılık faaliyetleri, 
genellikle ve yoğun olarak coğrafi çevre koşullarıyla uyumlu bir karakterdedir. Dolayısıyla avcılık ve coğrafya arasındaki 
bu münasebet aynı zamanda Avcılık Coğrafyası kavramının gelişmesine yol açmıştır. Coğrafi bir olay olan av, çok yönlü 
bir şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birisi de kurbağa avcılığıdır. Bu çalışmada, Edirne İlindeki eti yenen kurbağaların 
avlanmasına yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin Avcılık Coğrafyası açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Edirne ilinde 
yapılan Kurbağa avcılığının insan, kültür ve mekân ölçeğinde irdelendiği çalışmada, arazi çalışmalarıyla eş zamanlı bir 
biçimde gerçekleştirilen görüşme tekniği yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler, Edirne Kurbağa ve Salyangoz 
Toplayıcıları Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği isimli sivil toplum kuruluşuna üye kişilerle yapılmıştır. Çalışma 
sonucunda Kurbağa avcılığının yoğun olarak başlıca kurbağa yaşam alanı olan çeltik tarlalarındaki sulama kanallarında 
yapıldığı belirlenmiştir. Diğer yandan bu av faaliyetinin günümüzde il genelinde yaklaşık 300 ailenin geçim kaynağını 
oluşturan önemli bir ekonomik sektör olduğu anlaşılmıştır. Ancak son yıllarda bu uğraş alanı, ekonomik getirisinin az 
olması ve tarım ilaçları yüzünden kurbağa popülasyonundaki azalmalar neticesinde önemli ölçüde azalmıştır. Bu 
çalışma sayesinde Edirne ilindeki ekolojik temelli sosyo-ekonomik bir geçim faaliyeti olan Kurbağa avcılığı üzerinden 
insan, kültür ve mekân ilişkisine dikkat çekilmiştir. Ayrıca insan etkisiyle meydana gelen doğal ortam sorunların 
zamanla topluma yönelik zararlı etkiler doğurabileceği anlaşılmıştır. 
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Neo-Colonialism: The Explotation Of The Masses By The National Bourgeoisie 
Ngugi Wa Thiongo’s Petals of Blood 
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Özet: After suffering under the rule of the European powers for almost three hundred years, African nations started 
to gain their independence one after another during the 20th century. Although the white man or the white master 
was replaced by the black leaders in the post-colonial era, there was almost nothing changed for better since the 
black leaders stepped into the shoes of their white masters. Indeed, it was a new method used by the previous 
colonisers to keep the black continent under their control. In other words, not only before but also after leaving Africa, 
the colonisers trained and set the native elites to rule the nations by which they kept the continent under their control 
indirectly. The Kenyan writer Ngugi wa Thiong’o has dedicated all his life to liberate not only his country Kenya but 
also the whole Africa from exploitations caused by corrupted local rulers or more generally neo-colonialism and 
imperialism. In his work Petals of Blood Ngugi presents the struggles of the masses caused by  the exploitations of the 
national elites who after gaining power lost all their contacts with the masses and followed the ideology of the 
western imperialism. Ngugi makes use of the political elites or public officers who create a social order by which they 
maintain their comforts without paying attention to the masses and their sufferings. The aim of this study is to reflect 
the struggles of masses which are caused by practices and institutions of neo colonialism in Petals of Blood particularly 
by focusing on the distinction between the elite and the masses and by making references to some theoretical works 
by Frantz Fanon, Karl Marx and other relevant literary critics. 
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Innovation In The Banking Sector  
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Abstract: The banking services and products offered by the banks are very similar to each other, easily substitutable 
and easy to reach, and marketing also makes an effort to make a difference. The success of banks under intense 
competition depends on their effective use of marketing strategies. Banks are trying to make a difference as a 
marketing strategy in the presentation of products and services they offer customers in order to be successful. For 
this purpose, they can gain more efficiency by acquiring and innovating in order to get to know the existing customers 
and to ensure continuity. 

Keywords; Innovation, Banking, Marketing, Sustainability 
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Sağlık Alanında Üretilmiş Uzmanlık Alanı Metinlerinde Tercih Edilen Çeviri 
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Özet: Sağlık alanında üretilen metinler ve çeviriler, Çeviribilim alanında yazınsal olmayan uzmanlık alanı metinleri 
sınıfına girmektedir. Bu sınıf içindeki teknik metinler, bilgi-aktaran (transfactual) ve davranış-aktaran 
(transbehavioral) metinler olarak ikiye ayrılır. Erek kitlesini çevirilerin yapıldığı alandan olan uzmanların oluşturduğu 
bilimsel makaleler ve ders kitapları gibi metinler bilgi aktaran metin sınıfına girerken erek kitlesini alan dışından uzman 
olmayan kişiler oluşturduğu kullanım kılavuzları, el kitapçıkları ve prospektüs gibi metinler davranış aktaran metinler 
olarak adlandırılır. Bu metinlerin çevirileri anlatım değerinin yanında kullanıma yönelik olması sebebiyle anlaşılırlıkları 
noktasında da hayati öneme sahiptir. Bu sebeple bu çevirilerin yapılırken ve yapıldıktan sonra ciddiyetle ele alınması 
ve incelenmesi gerekmektedir. Özellikle sağlık alanında üretilen çeviriler, insan sağlığını doğrudan etkilediği için 
oluşturulan stratejilerin irdelenmesi ve bütünlüklü bir bakışla değerlendirilmesi elzemdir. 

Bu çalışmada da sağlık alanında üretilmiş uzmanlık alanı metinlerinin bilgi-aktaran ve davranış-aktaran türlerinin çeviri 
örnekleri sunularak, bu çevirilerde genellikle hangi çeviri stratejileri kullanıldığı irdelenecektir. Böylece bu alanda 
yapılan çevirilerin dil kullanımı, anlaşılırlık düzeyleri, erek metinle uyumları ortaya konulmaya çalışılacak, örnekler 
arasındaki benzerliklere ve farklılıklara eleştirel gözle bakılacaktır.   
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Siyasal İletişimde Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Örneği 
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Özet: İnternet teknolojisi ortaya çıktığı ilk günden itibaren sürekli gelişme kaydetmiş ve gelinen noktada bireylerin 
günlük yaşamının önemli bir parçası olmuştur. İnternetin hem altyapı olarak gelişmesi hem de bireyler tarafından 
etkin kullanımı siyasal iletişim sürecinde de yeni bir alanın doğmasını sağlamıştır: Sosyal medya. 

Sosyal medya kitlesel medyanın dayattığı tek yönlü, “iletişim”den ziyade “iletim”i esas alan anlayışı da değiştirmiştir. 
Günümüzde siyasal iletişim süreci sadece siyasal aktörlerin yönlendirdiği bir alan olmaktan çıkmış; vatandaşların da 
sosyal medya hesapları ile dahil oldukları, mesaj, fotoğraf, video vb. içerikler ile kendilerinden bir şeyler katabildikleri 
bir yapıya dönüşmüştür. 

Bireylerin sosyal medyadaki paylaşımları ile siyasal iletişim sürecini etkileyebilecek potansiyele sahip olmaları, siyasal 
iletişim aktörlerinin de bu alana kayıtsız kalmalarını imkânsız hale getirmiştir. Siyasal iletişim aktörleri bu yeni medya 
alanında yer almak ve temsil edilmek durumundadır. 

Bu çalışmada, Türk siyasetinin en önemli siyasal iletişim aktörü olan Cumhurbaşkanlığı’nın kurumsal sosyal medya 
hesaplarını incelenmektedir. Çalışma ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medyada nasıl bir performans sergilediği 
ortaya konmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanlığı, Sosyal medya, Facebook, Twitter, İnstagram  
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Türkiye’de Vergi Denetimine İlişkin Sorunlar ve Öneriler 
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Özet: Toplumu oluşturan bireylerin bir arada yaşamaya başlamalarıyla birlikte devlet kavramı da önem kazanmıştır. 

Devlet kavramıyla beraber bireylerin ihtiyaçları gün geçtikçe çeşitlenmeye başlamış ve bireylerin refah seviyelerinin 
artırılması amacıyla devletlerin iç ve dış güvenliği sağlaması yanında, diğer bir takım kamusal mallar ve hizmetler ile 
birlikte özel mal ile hizmetler sunması bir zorunluluk haline gelmiştir. Devletlerin üstlendiği bu görevleri yerine 
getirebilmesi için ihtiyaç duyulan finansman kaynağını da vergi gelirleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda, vergi 
gelirlerinin sağlıklı bir şekilde toplanabilmesi için vergi mükelleflerinin gelirlerini tam ve doğru olarak bildirmelerinin 
kontrol edilmesi (vergi denetimi) önem taşımaktadır.  
Denetim en basit anlamıyla elde edilen bilgilerin değerlendirildiği bir kontrol mekanizmasıdır. Vergi denetimi ise, 
mükelleflerin vergi ödevlerini tam olarak yerine getirip getirmediklerini tespit etmek amacıyla devlet tarafından 
düzenli olarak yapılan faaliyetleri ifade etmektedir.   
Ülkemizde vergi denetiminin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını engelleyen birçok faktör bulunmaktadır. Vergi 
denetiminin yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı tahsil edilen vergi gelirleri ile toplanması tahmin edilen vergi 
gelirleri arasında büyük farklar oluşmaktadır. Bu durum ise, vergi denetiminde yaşanan sorunların bir göstergesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde vergi denetimi alanında birçok sorunla karşılaşılmakla birlikte, vergi denetimi 
alanında yaşanan sorunlar; idari (yönetsel) sorunlar, personel sorunları ve denetimde etkinliği ve verimliliği azaltan 
diğer sorunlar olmak üzere üç ana başlık altında toplanabilir.  Sorunlara yönelik çözüm önerileri ise her bir sorun için 
ayrı ayrı kendi içlerinde ele alınarak, değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak, kendi içlerinde değerlendirilen 
bu sorunların ortadan kaldırılması ve etkin bir vergi denetim yapısının oluşturulması için öncelikle iyi kurulmuş bir 
vergi idaresi ve denetim sisteminin tesisi gerekmektedir. 
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Yugoslavya’nın Dağılma Sürecinde Türk Basınının Tavrı Üzerine Bir İnceleme 
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Özet: Yugoslavya’nın dağılma sürecine girdiği 1990-1995 arası çatışmalı dönem ve bağlantılı olarak 1992 yılında 
Bosna’da patlak veren savaş uluslararası basının olduğu kadar Türk medyasının da yoğun ilgisini çekmiştir. 
Balkanlar’da paylaşılan ortak tarih, Osmanlı mirasi, coğrafi yakınlık ve dini hassasiyetler konunun Türkiye kamuoyunda 
ve medyasında sürekli canlı şekilde tartışılması sonucunu doğurmuştur. Bu çerçevede, Türkiye’nin önde gelen 
gazeteleri “Hürriyet”, “Cumhuriyet” ve “Türkiye”nin 1990-1995 arası dönemde Balkanlar’daki çatışmalı sürece ilişkin 
tüm haberleri gazete arşivlerinden taranmış, elde edilen veriler haber diline odaklı şekilde “söylem analizi” 
metodolojisi takip edilerek ve medya – siyaset ilişkisi kavramsal çerçevesi dahilinde analiz edilmiştir. Çalışma 
sonucunda konunun medyada işlenme biçiminin gazetelerin ideolojik tutumları doğrultusunda farklılık gösterdiği, 
medyanın kamuoyunu yönlendirme amacıyla araçsallaştırıldığı, çatışmalı dönemin medya tarafından iç politika 
malzemesi haline getirildiği ve olgulara dayanan objektif / araştırmacı gazetecilik tutumu yerine duygulara hitap eden 
bir haber tarzının benimsendiği sonuçlarına varılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Gazetecilik, Yugoslavya, kamuoyu, Bosna-Hersek 
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Özet: It is not wrong to say that the concept of psychological harassment, which is currently being studied from an 
academic point of view, is as old as humanity. Although a clear definition of psychological harassment can not be 
made, psychological harassment as a rule is a behavior which occurs in the workplace, which is repeated in a 
systematic manner for a long time, and which takes place with the intention of damage to the victim. Psychological 
harassment which is frequently encountered in working life has great negative effects on the person. Psychological 
harassment in the workplace is to cause the intended employee to leave the workplace. The victim of psychological 
harassment is experiencing a lack of self-confidence, going into a severe depression, moving away from family and 
surroundings, and even suicide. 

Psychological harassment is an obligation of the employer in terms of the debt of protection, the debt of equal 
treatment and the debt of honesty. However, psychological harassment is explicitly addressed only under the 
employer's protection obligation in Article 417 of the Turkish Code of Obligations. It will be appropriate to arrange 
the psychological harassment, especially the Labour Code, in other codes. Although there are legal ways in which the 
victim may apply for psychological abuse, it is not easy to improve one's mental health. 

Anahtar Kelimeler: psychological harassment, mobbing, labour law 
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Özet: Balıkçılık,  Türkiye’de  deniz potansiyeli dikkate alındığında istihdama ve ekonomiye katkısı  açısından önem 
taşımaktadır.  Balıkçılık;  su canlılarının  toplanması, avlanması veya yetiştirilmesi işidir.  Birim grubu olarak da 
“Balıkçılık ve Su Ürünleri İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar” olarak tanımlanmakta ve nitelik 
gerektirmeyen işler olarak görülmektedir. Yapılan işin içeriği ve önemi açısından balıkçılığın da profesyonel meslek 
olarak icra edilmesinin koşulları oluşturulmalıdır.  

Araştırmada balıkçılığın bireyler tarafından mesleğe giriş, meslek olarak değerlendirme biçimi ve  koşulları 
araştırılmıştır. Diğer yandan  mesleği icra edenlerin sorunları ve beklentileri incelenmiştir.  Araştırma, betimleyici 
nitelikte tasarlanmıştır. Genelleme yapma amacı taşımamakta,  var olan durumu tanımlamayı amaçlamaktadır.  
Araştırma verilerinin toplanmasında yüz yüze görüşme ve katılımcı gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır.   Tesadüfi 
örnekleme metodu kullanılarak araştırma örneklemi oluşturulmuştur. Araştırma 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. 
Balık avlama, pazarlama ve işleme faaliyetini yürütenler balıkçı olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılanlar 30-50 
yaş aralığındadır.  Balıkçılardan,  9’u ilkokul, 16’sı ortaokul, 19’u lise, 4’ü ön lisans ve 2’si lisans eğitimine sahiptir. 
Katılımcıların  mesleği öğrenme süreci incelendiğinde 37’si babadan, 13’ü çevreden  öğrendiğini ifade etmiştir. 
Mesleğin yapılışı ile ilgili bir eğitim ve sertifika zorunluluğu söz konusu değildir.  34 katılımcı baba mesleği olduğu için, 
16 katılımcı ise farklı iş imkanının olmaması nedeni ile seçmiştir. Balıkçılardan 36’sı daha önce başka bir işte 
çalışmamıştır. Balıkçılığa başlama yaşının 10-30 aralığında olduğu görülmektedir. Çoğunluğunun tecrübesi 30 yılın 
üzerindedir. 31 balıkçı mesleğinden memnun iken 19’u memnun değildir. 37’sinin sosyal güvencesi bulunmakta, 13’ü  
sosyal güvence kapsamında değildir. 22  balıkçı kooperatife üye iken 28’i üye değildir. Bir meslek odasına kayıtlı olan 
balıkçı sayısı ise 8’dir. 4’ü tekne,   17’si kayık sahibi iken 29’u sahip değildir.  

Balıkçıların sorunları incelendiğinde; sırasıyla işin zor  olması,  uykusuzluk,  aileden uzak kalma, sosyal güvencenin 
olmaması, gelir yetersizliği, gelirin zamanında alınamaması, iş güvenliği dile getirilmiştir.  

Balıkçıların mesleğe yönelik memnuniyetinin   yüksek olduğu ve  başka mesleğe geçme yönünde isteğinin olmadığı 
görülmektedir. Ancak mesleki bilgi ve deneyim edinilmesi ve mesleğe girişe yönelik bir standart ve uygulamalar söz 
konusu değildir. Bu da mesleğin geleneksel uğraş olarak devam etmesine yol açmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Balıkçılık, Balıkçılık Mesleği, Türkiye’de Balıkçılar. 
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Özet: Girişimcilik, günümüzde  ekonomilerin büyümesi özelikle de işsizlik sorununun çözümü açısından  daha fazla 
önem kazanmaktadır. Diğer yandan geleceğin çalışma hayatı dinamik ve girişimcilik özellikleri olan çalışanlar talep 
edecektir. Dolayısıyla genç bireylerin kendi işini kurma becerileri veya bir işletmede sorun çözme ve yaratıcılık becerisi 
yüksek iç girişimciler olarak çalışabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.  

Araştırma, üniversite öğrencilerinin kariyer hedefi olarak girişimcilik  algısı ve girişimciliğe yönelik  isteklerini ortaya 
koymayı amaçlamaktadır. Araştırma Sakarya Üniversitesi’nde  öğrenim gören 1000 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 
Örneklemin oluşturulmasında tesadüfi örnekleme metodu kullanılmıştır.  Araştırma  verileri anket formu kullanılarak 
derlenmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin,  32’si lisansüstü,  200’ü ön lisans, 768’i ise lisans öğrencisidir. Yaş 
ortalaması ise, 22’dir. Öğrencilerin % 32’sinin kariyer  hedefine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin 
girişimciliği bir kariyer hedefi olara değerlendirip değerlendirmedikleri incelendiğinde  lisans üstü öğrencilerin böyle 
bir kariyer hedefinin olmadığı, ön lisans öğrencilerinin 12’sinin,  lisans öğrencililerinin ise 52’inin girişimci olma 
güdüsüne sahip olduğu görülmektedir. Girişimci olmak isteyen öğrencilerin Mühendislik, İşletme, Siyasal Bilgiler ve 
İletişim fakültelerinde öğrenim gördüğü dikkat çekmektedir.  Girişimci olmak isteyen öğrencilerin neden girişimci 
olmak istedikleri araştırıldığında; ailenin işini devam ettirme, bağımsız çalışma arzusu, başka iş bulma ümidinin 
olmaması,  daha çok kazanma isteği,  başarı elde etme arzusu gibi nedenler ortaya çıkmaktadır. Girişimci olmak isteyen 
öğrencilerin 17’sinin kız öğrenci ve bu kız öğrencilerin girişimci olma istekleri ise daha çok rahat ve ailesine vakit 
ayırmasına imkan verecek küçük ölçekli işlerdir.  Öğrencilerin bu anlamda çabalarının olduğu dikkat çekmektedir. Bu 
bağlamda başarılı girişimcilerin   öykülerini inceleme, girişimcilere yönelik   destekleri araştırma, iş fikirleri  ve 
fırsatlarını değerlendirme, girişimcilik sertifika programlarına katılma  çabaları dile getirilmiştir.  Girişimci olmak 
isteyen öğrencilerin iş fikirleri ve bağlantıları üzerinde çalışmalar yaptığı da görülmektedir.  

Girişimciliğin öğrencilerin büyük bir kısmı tarafından (934 öğrenci)  bir kariyer hedefi olarak değerlendirilmediği 
görülmektedir. Bunun nedenleri araştırıldığında ise risk ve sermaye yetersizliği ön plana çıkmaktadır.  Özelikle risk, 
istikrarsızlık ve belirsizlik üniversite öğrencilerinin girişimciliği kariyer hedefi olarak algılanmamasına neden 
olmaktadır.  Kendi mesleğine yönelik bir işte çalışma  isteği ve girişimci  olma becerisine sahip olmadığı düşüncesi de 
diğer nedenler olarak ifade edilmiştir. Diğer yandan bir süre çalışıp, tecrübe kazandıktan sonra kendi işini kurmak 
isteyen öğrenciler de vardır.  

Görüldüğü gibi girişimcilik üniversite öğrencileri açısından bir kariyer hedefi olarak görülmemektedir. Öğrencilerin 
girişimcilik özelliklerini ortaya çıkaracak ve girişimcilik becerisi  kazandıracak çabalara ihtiyaç vardır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kariyer, Gençlerin Girişimcilik Algısı. 
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Özet: İslami kurallar çerçevesinde bankacılık faaliyetlerini yürüten katılım bankalarının, Türk finans sistemi açısından 
önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde konvansiyonel bankalarla birlikte aynı piyasada faaliyet gösteren katılım 
bankalarının risk yönetimi bir takım spesifik özelliklere sahiptir. İslami bankalar, çoğunlukla risk yönetimi için kendi 
faaliyetlerini Şeri’at kanunlarına göre adapte ederken, bu kanun gereği faizin, spekülasyonun ve kumarın yasaklanmış 
olması nedeniyle risk yönetiminde konvansiyonel ürünleri kullanmayı tercih etmektedirler. Bu da İslami bankacılıkta 
risk yönetiminin henüz yeterince gelişmediğini düşündürmektedir. 

Finansal piyasalarda belirsizlik ve risk kavramları çoğunlukla birbirleri ile karıştırılmaktadır. Aslında belirsizlik, riskin bir 
bileşeni iken, risk ise belirsizliğin sadece ölçülebilen bir bölümüdür. Ayrıca finansal piyasalarda risk, tamamen ortadan 
kaldırılamaz, azaltılabilir ya da en iyi şekilde yönetilebilir.   Bu çalışma, dünyada 1940’lı yıllardan sonra, Türkiye’de ise 
1975’den bu yana faaliyette bulunan İslami bankacılığın risk yönetim özelliklerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çünkü 
finansal piyasalarda karşı karşıya kalınan riskler, hem konvansiyonel bankacılık hem de İslami bankacılık için benzer 
nitelikler taşımaktadır. Ancak bu benzerliğe rağmen kurumların yapılarının farklılığı, söz konusu risklerin kendi içinde 
ayrışmasını bir zorunluluk olarak ortaya çıkarmaktadır. Özellikle son yıllarda İslami bankaların, farklı ihtiyaçlara cevap 
verebilecek araç, yöntem ve hizmetler üretme girişimleri de dikkat çekicidir. Bu nedenle, hibrit bir düzen ile sistemlerin 
iyileştirilmesi ve hem spesifik hem de siyasi farkların daha anlaşılır olması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İslami Bankacılık, Risk Yönetimi, Türk Bankacılık Sistemi.  
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Capital Markets in Balkan Countries 
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Abstract: During the year 2000, almost every country of South-East Europe had a strong economic growth and most 
of them liberated financial markets. Positive developments of the last years of Bulgaria and Romania as members of 
European Union (EU), has inflected in a right way in the development of their financial markets. The focus of this 
study is capital markets in Balkan countries. This study offers a full mirror over the state of financial integration of a 
group of countries of South-East Europe, mostly the countries of Balkan with an advanced economy. The purpose of 
this work, is to analyze relationships between Balkan countries and the markets of the capital in Germany, Great 
Britain and USA. 

Generally, markets of the Balkan countries are characterized by higher volatility than countries with developed 
markets. This study shows that correlation between the developed stock markets of Europe and Balkan markets have 
relatively low value, offering opportunities to diversify the portfolio in the Balkans. The average correlation between 
market returns in emerging Balkan countries and developed countries during the period that was studied had an 
upward trend. These findings suggest that the link between emerging markets and developed markets has increased 
over time. But for all other cases we found a very weak link between global markets "benchmark" and Balkan markets. 
This result leads us to two main conclusions. Firstly, it is proved that the characteristics of the Balkan markets are the 
same as for all other emerging markets. Secondly, the weak correlation between Balkan and world markets creates 
opportunities for the diversifying portfolios. 

Keywords: Capital Markets, Balkan Countries, European Union, Developed Countries 
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Özet: Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinden biri olan ihtiyatlılık, son 30 yılın muhasebe politikaları üzerinde 
önemli bir etkiye sahiptir. Şirketler sosyal sorumluluk kavramının bir gereği olarak finansal tablolarında sadece 
gerçekleşmiş ekonomik göstergeleri değil, aynı zamanda gerçekleşme ihtimali olan iyi veya kötü haberlere de yer 
vermeleri gerekmektedir. Bu gerekliliğe karşın şirketler, ihtiyatlılık gereği kötü haberleri finansal tablolarında daha 
erken yer verirken, iyi haberleri belirli bir doğrulama aşamasına soktuktan sonra yer vermektedir (Zamanlılık 
Asimetrisi). Olası kötü haberlerin daha erken iletilmesi, gerçekleşmesi olası zararların yatırımcılar tarafından dikkate 
alınmasını ve önlem geliştirilmesini sağlar. Buna karşın olası iyi haberlerin daha geç iletilmesi ve daha fazla 
doğrulamaya tabi tutulması, yöneticilerin fırsatçı davranışlarını engeller. Özellikle 2000’li yıllardan itibaren ihtiyatlılığın 
finansal raporlamaya etkisini ölçmek için birçok araştırma yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. Araştırmamızda, BİST’te 
işlem gören 263 şirketin 2003-2016 yılları arasından elde edilmiş gözlemlerini kullanarak panel veri analizi yapılmış ve 
ihtiyatlılık düzeyleri test edilmiştir. Bu kapsamda literatürde en çok kullanılan iki yöntem olan “Kar/Hisse Senedi 
Getirisi” modeli ve “Nakit Akış/Tahakkuk” modeli kullanılmıştır. Çalışmamızda yalnızca bu iki modelden hangisinin 
daha iyi ihtiyatlığı ölçtüğü değil, her bir model için üç ayrı gözlem dönemi baz alınarak ihtiyatlılık düzeyinin hangi 
dönemin daha iyi temsil ettiği de test edilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda, Kazanç/Hisse Senedi Getirisi modeline 
göre üç dönemde de şirketlerin ihtiyatlı uygulamaları olduğu ve dönemsel olarak ihtiyatlılık düzeylerinin birbirine 
yakın olduğu sonucuna ulaşılırken, Nakit Akış/Tahakkuk modelinde üç dönemde de şirketlerin ihtiyatlı uygulamalarının 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar, BİST’te işlem gören şirketlerin ihtiyatlılık seviyelerini ölçmede Kar/Hisse 
Senedi Getirisi modelinin Tahakkuk/Nakit Akış modeline göre daha doğru sonuçlar ortaya koyduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelime: İhtiyatlılık, Panel Veri, Kar/Hisse Senedi Getirisi modeli, Tahakkuk/Nakit Akış modeli 
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Özet: Dengeli puan kartı (DPK), geliştirildiği 1992 yılından bu yana, başlangıçtaki mütevazi ve basit performans ölçüm 
aracından daha ileri bir kullanım alanına ve işlevselliğe doğru evrilmiştir. Bu süreç boyunca DPK’nin tasarımı ve 
uygulaması konusunda bir takım gelişmeler yaşanmış ve sonuç olarak günümüzde DPK, stratejiyi yönlendiren etkin bir 
stratejik yönetim aracı hâline gelmiştir. DPK finansal performansı, üç adet öncül gösterge (müşteri, içsel iş süreci ve 
öğrenme ve büyüme) tarafından belirlenen bir sonuç göstergesi olarak ele almaktadır. DPK, bu dört boyutunu 
yukarıdaki gibi bir neden-sonuç ilişkisi ile birbirlerine bağlayarak bir ölçüm sistemi ve bir stratejik yönetim sistemi 
olarak kullanılmaktadır. DPK’nin işletmecilik dünyasında yaygın olarak kullanılan bir araç hâline gelmesinin yanı sıra, 
risk yönetiminin göz ardı edilmesi gibi belirli yetersizliklerinin de bulunduğu düşünülmektedir. Örneğin Nagumo ve 
Donlon (2006)'a göre,5 DPK’nin denge (balance) kavramı içerisinde, stratejinin uygulanması yoluyla oluşturulan değer 
yaratımı ile DPK'de tanımlanan stratejik hedeflere ulaşmayı engelleyen değer tahribatı yani risk yönetimi arasındaki 
denge eksiktir. DPK içerisinde bu dengenin de kurulması gerekmektedir. Çünkü kurumsal başarısızlıkların yaşandığı 
günümüzde çeşitli risk türleri, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmalarını engellemektedir (Woods, 2008). Bu 
yüzden, riskleri strateji belirleme ve performans yönetimi süreçlerine dâhil etmek, organizasyonların karşılaşacağı 
risklerin sonuçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır (Chabchoub ve Hachicha, 2014). Bu bağlamda çalışmada, ilgili 
literatürdeki araştırma eksikliğinin giderilmesine katkı sağlamak amacıyla risk yönetimini DPK’ye entegre eden 
alternatif yaklaşımlar incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Kotze vd. (2015) tarafından yapılan sınıflandırma 
çerçevesi takip edilerek risk faktörlerinin DPK ile entegre edilmesinde ilgili literatürde yazılan ve ulaşılan bütün eserler 
incelenmiş ve alternatif yaklaşımların birbirleri üzerindeki artı ve eksilerinin neler olduğu tartışılarak ilgili literatürde 
yapılacak ileriki çalışmalara yol gösterecek önerilerde bulunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Dengeli puan kartı, Strateji haritası, Risk yönetimi, Kurumsal risk yönetimi, Risk boyutu 
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Abstract: The United Nations (UN) has always been blamed of expressing little interest in environmental issues. 
Although it has resident substructures in many other fields passing over the environmental issue with only one 
program (UNEP) and choosing the center of this program in an African country, Kenya, consolidates the thought that 
the critics have strong basis. That’s why the UN organized a series of environment summits starting with “Man and 
Biosphere” in order to take a strong step about environment. The most famous of these summits is certainly the Rio 
Summit in 1992. 

The Rio Summit had captured the headlines with the number of its participants and content become the center of 
global Cooperation in the solution of environmental problems. But there was a real disappointment at the era of the 
summit and nothing worthwhile resulted soft laws, there were no concrete steps and there was no consensus on the 
sustainable development concept in the final declaration of the summit although this concept titled the summit. 
However, the five basic documents accepted in the summit (Rio Declaration, Agenda-21, Bio Diversity, Climate Change 
and Desertification) are still accepted as the most important international environmental documents. 

The UN arranged many environmental summits after Rio as if did before Rio+20 (e.g. New York and Johannesburg) 
but actually it didn’t get the expected results either whereupon the UN decide to arrange a Rio environmental summit 
again. One of the main reasons of arranging the summit in Rio again was the popularity of the previous Rio summit. 

In this study the experiences between the two Rio summits and the results of them will be examined comparatively. 
It is rather thought about the summit known as Rio+20. Also the role of international summits in solving the 
environmental problems will be discussed in this study. 

Keywords: Global Environmental Governance, Rio, Rio+20, Sustainable Development, Turkey 
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Özet: Çevre alanında en kapsamlı ve en fazla ülkenin katıldığı sözleşmeler Birleşmiş Milletler öncülüğünde 
gerçekleştirilmektedir. 1990’lı yıllarda başlayan konferanslar serisi, her yıl bir ülkenin metropol şehrinde 
gerçekleştirilmektedir. Bu konferanslarda ülkelerin çevre politikalarının hangi yöne evrileceği gündeme gelerek, çevre 
alanında ortak hareket edilmesi için birtakım kararlar alınmaktadır. Her konferansta çevre politikaları için küresel dilin 
oluşması gerektiği vurgulanmaktadır. Tarihsel süreçte özellikle iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir 
kalkınma, küresel ısınma, sera gazı emisyonu, kuraklık, çölleşme, vb. konularda önemli kararlar alınmıştır. Bu 
konferanslarda alınan kararlardan bazıları taraf ülkeler açısından herhangi bir bağlayıcılık taşımamasına rağmen, 
küresel düzeyde çevre politikalarının ana başlıklarını belirleyebilmektedir. Birleşmiş Milletlere taraf olan bir ülke 
olarak Türkiye’de söz konusu konferanların bir çoğuna bakan, başbakan veya cumhurbaşkanı düzeyinde katılım 
göstermiştir. Konferanslarda alınan kararlar Türkiye’nin yıllık  çevre politikasını şekillendirmede oldukça etkili 
olmaktadır. Bununla birlikte, bu konferanslarda Türkiye’nin gelişmişlik düzeyi ve içinde bulunduğu ekonomik, siyasi, 
coğrafi koşullar dikkate alınmaktadır. Şu ana kadar Türkiye alınan temel kararlara uyum sağlayamadığı için herhangi 
bir cezai müeyyide ile karşılaşmasa da, bundan sonra alınacak kararların ülkemiz açısından bağlayıcılık unsuru 
gündeme gelebilir. Dolayısıyla Türkiye’nin özellikle sera gazı emisyonlarını azaltıcı tedbirler alması ve bu önlemleri hızlı 
bir şekilde uygulayabilmesi oldukça önemlidir. Konferanslarda alınan kararlar ile Türkiye’de çevre mevzuatının gelişimi 
ve çevre yatırımlarının belirlenmesi birlikte değerlendirildiğinde doğrusal bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Bu durum 
konferansların ana temalarının ve konferanslarda alınan kararların, Türkiye’de çevre politikasının oluşmasında etkili 
olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: Çevre Politikası, İklim Değişikliği, Türkiye 
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OECD Ülkeleri İçin Sağlık Harcamalarında Yakınsama Olgusu Geçerli midir? 
İkinci Kuşak Panel Birimi Kök Testleri  

Araş. Gör. Halil İbrahim GÜNDÜZ1   Prof. Dr. Ferda Yerdelen TATOĞLU2 

1İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, halil.gunduz@istanbul.edu.tr 

2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, yerdelen@istanbul.edu.tr 

 
Özet: Sağlık hizmetleri, küresel ekonomi içerisinde giderek artan bir öneme sahip olduğu belirtilen bir sektör olarak 
görülmektedir. Sağlık hizmetlerine yapılan harcamaların büyüklüğü dikkate alındığında, harcamalardaki davranışlar 
hakkında daha derin bir anlayış geliştirmenin önemi vurgulanmaktadır. Literatürde ele alınmakta olan bir yaklaşım 
sağlık harcamalarındaki yakınsama üzerinedir. Bu noktada birim kök ve durağanlık testleri kullanılmaktadır. Böylelikle 
bu çalışmada, 1975-2016 dönemi için yıllık veriler kullanıldığında 22 OECD ülkesi için kişi başına düşen sağlık 
harcamalarında yakınsama hipotezinin geçerliliği incelenmektedir. İkinci kuşak panel birim kök testleri içerisinde 
geliştirilmiş olan ikinci grup Çok Değişkenli Genişletilmiş Dickey Fuller (MADF, Taylor ve Sarno, 1998), Görünürde 
İlişkisiz Regresyon Genişletilmiş Dickey Fuller (SURADF, Mc-Nown ve Wallace, 2002) testleri ile birimler arasındaki 
korelasyonu ortak faktörler yardımıyla modelleyerek çözen üçüncü grup (PANIC, Bai ve Ng, 2004, 2010) (CIPS, Pesaran, 
2007)  ve (PANICCA, Reese ve Westerlund, 2016)  testlerden faydalanılmaktadır. Önsel sonuçlar hem OECD ülkelerinin 
birbirleriyle bağımlılık içerisinde olduklarını hem de bu durum dikkate alındığında kişi başı sağlık harcamaları için 
yakınsama olgusunun geçerli olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, sağlık harcamaları ile ortak faktörlere sahip 
kişi başına düşen gelir değişkenin kullanılması durumunda da yakınsama bulgusu desteklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Sağlık harcamaları, Yakınsama, İkinci kuşak panel birim kök testleri 
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Akdeniz Ülkelerinde Turizm Gelirleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Hata 
Düzeltme Modeli Analizi 

Araş. Gör. Halil İbrahim GÜNDÜZ1   Prof. Dr. Ferda Yerdelen TATOĞLU2 

1İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, halil.gunduz@istanbul.edu.tr 

2İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Ekonometri Bölümü, yerdelen@istanbul.edu.tr 
 
Özet: Bir ülkede turizm gelirlerinin artışı ile birlikte; döviz girişi artmakta, sektördeki firmaların uluslararası rekabet 
gücü ve verimliliği artmakta, dış ticaret dengesi pozitif yönde etkilenmekte ve istihdam sağlanmaktadır. Dolayısıyla 
turizme dayalı büyüme ve gelişme sağlanmaktadır. Bu çalışmada Akdeniz ülkelerinde, turizm gelirleri ve ekonomik 
büyüme arasındaki karşılıklı ilişki panel zaman serileri tekniklerinden yararlanılarak incelenmektedir. Birimlerarası 
korelasyon olduğu durumda kullanılabilen ikinci kuşak panel birim kök testlerinden Pesaran’ın (2007) CIPS ve CADF ve 
Bai ve Ng’nin PANIC (2004, 2010), Pesaran, Shin ve Yamagata’nın (2013) CIPSM, Reese ve Westerlund’un (2016) 
PANICCA testi; ikinci kuşak panel eşbütünleşme testlerinden Westerlund’un (2007) testinin bootstap versiyonu ve 
Gengenbach, Urbain ve Westerlund’un (2016) testi ele alınmıştır. Ayrıca, uzun ve kısa dönemli ilişkileri tahmin etmek 
amacıyla ikinci kuşak heterojen panel hata düzeltme modeli, Pesaran’ın (2006) ortak korelasyonlu etkiler ortalama 
grup (CCE) ve Eberhardt ve Teal’ın (2010) genişletilmiş ortalama grup (AMG) tahmincilerinin yanısıra Chudik ve 
Pesaran’ın (2015) dinamik ortak korelasyonlu etkiler (DCCE) tahmincisi kullanılmaktadır. Sonuçlar hem tüm panel için 
hem de ülkeler için yorumlamalara olanak sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: turizm, panel eşbütünleşme, panel hata düzeltme modeli 
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“Vatandaşlik Satin Alinabilir mi?: Vatandaşliğin Ekonomik Katkilara Dayanarak 
Kazandirilmasi” 

Yrd. Doç. Dr. Hande Ünsal1 

 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 

handeunsal@gmail.com 
 
Özet: Uluslararası hukukun üzerinde tartışma bulunmayan bir kuralına göre, her devlet vatandaşlarının kim olacağını 
belirlemede münhasıran yetkilidir. Devletler bu belirlemeyi yaparken sosyolojik gerçekler, tarihi bağlar, politik 
gelişmeler, demografik ve ekonomik kaygılar gibi pek çok unsurdan hareket etmektedir. Bununla birlikte, 
vatandaşlığın kazandırılmasına ilişkin münhasır yetki, devletlere, diğer devletlerin yetkisini ihlâl etmemek kaydıyla bu 
konuya ilişkin düzenlemeleri serbestçe yapma olanağı tanımaktadır. Son yıllarda görülen bir eğilim ise, devletlerin 
vatandaşlık bahşetmede ekonomik kaygılarının giderek daha fazla ön plana çıkması, hatta vatandaşlığın neredeyse 
sermaye akışını arttırmak için bir vasıta haline gelmesidir. Devletlerin, ülkelerine sermaye akışını desteklemek üzere 
çeşitli hukuki vasıtalara başvurmasının tarihçesi 20. yüzyıl başlarına dek uzanmakla birlikte, sermaye akışını teşvikte 
vatandaşlığın bir vasıta haline dönüşmesi yeni bir gelişmedir. Bu amaçla bazı devletler, ülkelerine belirli miktarın 
üzerinde ekonomik katkı sağlayan kişilerin vatandaşlığa kabulü konusunda düzenlemeler benimsemektedirler.  Bu 
maksatla, belirli bir sermaye aktarımında bulunan yatırımcılara ya da gayrimenkul alımında bulunan yatırımcılara 
vatandaşlık kazandırılmaktadır.  Vatandaşlığın bu yolla bahşedilmesi, Türkçe literatürde ayrıca isimlendirilmemiş 
olmamakla birlikte, İngilizce’de “ekonomik vatandaşlık” (economical citizenship) olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik 
vatandaşlık öğretide ve uygulamada eleştirilere yol açmakta, vatandaşlığın “alınıp satılabilir” bir kavram olup olmadığı 
üzerine tartışmaları tetiklemektedir. Çalışmamızda, vatandaşlığın niteliği incelenecek ve vatandaşlığın genel ilkeleri 
çerçevesinde ekonomik vatandaşlığın mahiyeti tartışılacaktır. Çalışma kapsamında, ayrıca ekonomik katkı yoluyla 
vatandaşlık kazandırılmasına olanak sağlayan devletlerin mevzuatlarından örneklere yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaşlık, telsik, yatırım, gayrimenkul iktisabı          
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Küreselleşme ve Dil Değişimleri 

Prof. Dr. Hasan Boynukara1   Okt. Cengiz Karagöz2 

1Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Ed. Bölümü, 
boynukarahasan@yahoo.com 

2Namık Kemal Üniversitesi / Yabancı Diller Yüksekokulu, ckaragoz@nku.edu.tr 

 
Özet: Küreselleşme sürece dünya toplumlarını yer ve zaman kavramlarını aşarak bir araya getiren ve son teknolojik 
gelişmeler sayesinde anlık iletişimin sağlandığı bir süreç olarak ifade edilebilir. Uzak geçmişte Doğu ve Batı milletleri 
arasında iletişim ve etkileşim vardı fakat bunun günümüz dünyasındaki farkı teknolojinin saniyeler içerisinde un uzak 
bölgeleri ulaşılabilir yapmasıdır. İletişimin temel araçlarından biri olan dilin küreselleşme sürecinden etkilendiğini 
söylemek genel olarak inkar edilmeyen bir gerçektir. Milletlerin bu süreçte küresel ölçekte çok yönlü bir iletişim 
kurduğunu ve bu iletişimde diğer kültürlerden de etkilendiğini söyleyebiliriz. Kültürün taşıyıcısının dil olduğu ve dilin 
de kültürün bir unsuru olduğu düşünülürse, küreselleşmenin diller arasında birtakım kavramların ve kültürel 
elementlerin akışını mümkün kıldığı kabul edilebilir. İngilizce günümüzde yaygın olarak kullanılan küresel iletişim 
dillerinden biridir ve küresel süreçten etkilenmediğini söyleyemeyiz. İngilizce bu iletişim çağında diğer milletlerin 
kültürel değerlerinden ödünç kelimeler almakta ve saf bir Batı medeniyeti dili olmaktan çıkmaktadır. İngilizce’nin 
böyle bir aşamadan geçmesi dillerin esenek yapısını ve değişime açık olması gerçeğini ortaya koyduğu düşünülebilir. 
İngilizce Batı kültürünün bir taşıyıcı aracı ise diğer milletlerin kültürel kavramlarını da küresel iletişim sürecinde ödünç 
almakta ve Batı milletlerine taşımaktadır. Bu gelişme de bizi bir dilin bazı kültürel kavramları ödünç alırken söz konusu 
kültürden etkilendiği ve kültürel kimliği de zamanla değişime uğrattığı gerçeğine götürmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Kürselleşme, Dil, Kültür, Değişim, İngilizce 
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Turizm Sektörünün Ekonomik Büyümeye Etkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme 

Havva ARABACI1 

1Trakya Üniversitesi, Edirne SBMYO, Edirne, arabacih@hotmail.com 

 
Özet: Turizm sektörü büyük ölçüde kâr amacıyla turistik mal ve hizmet üreten, pazarlayan, sonuçta katma değer 
yaratan turistik teşebbüslerden (Konaklama, yiyecek, içecek, seyahat, pazarlama ve yan teşebbüslerden) 
oluşmaktadır. Turizm sektörünün gelişmesi aynı zamanda diğer sektörün de gelişmesi demektir. Otel işletmeleri, 
yiyecek-içecek işletmeleri, tatil köyleri, moteller, seyahat işletmeleri ve sektörü doğrudan ve dolaylı olarak ilgilendiren 
(hediyelik eşya satan yerler, dericiler, kuyumcular, manav, süpermarketler vb.) diğer işletmeleri aracılığı ile turizmden 
elde ettikleri gelirlerle ekonomik gelişmelerini destekleyebilmektedirler. Turizm sektörü, hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahiptir. Sektörlerin gelişmesi ülkenin ekonomik büyümesini 
de hızlandırmaktadır. Turizmin; Ödemeler dengesine etkisi, gelir etkisi, yurtiçinde ithalat etkisi, işgücü çarpanı etkisi, 
ihracat ve gelir dağılımını düzenleyici etkisi, istihdam artışı ve yeni iş olanakları yaratması, ekonomik gelişme ve döviz 
geliri yaratması, küçük ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, hayat standardının ve kalitesinin yükseltilmesi gibi olumlu 
ekonomik etkileri vardır. Turizm, döviz girdisini sağlar. Turizm, o ülkenin döviz gelirlerini arttırıcı bir etki yaratmakta 
ve ödemeler dengesini olumlu etkilemektedir. 

Ekonomik büyüme; üretim faktörlerinde (işgücü, tabii kaynaklar, sermaye, müteşebbis), görülen iyileşmeler ve mal ile 
hizmet üretiminde gözlenen sürekli artışlar olarak tanımlanır. Ekonomik büyüme reel Gayri Safi Milli Hasıla 
(GSMH)’daki artıştır. Gayri safi milli hasıla, bir ülkenin vatandaşları tarafından, belirli bir dönemde ülke sınırları içinde 
ve dışında üretilen mal ve hizmetlerin piyasa değeridir. GSMH'daki değişim, ülke ekonomisindeki büyümeyi ya da 
daralmayı en açık şekilde gösteren makroekonomik verilerden biridir.  

Bu çalışmada, turizm sektörünün ekonomik büyümeye etkisi açıklanmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Gayri Safi Milli Hasıla, Turizm Sektörü. 

 

 



IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

777 
 

Temel Finansal Tablolar Analizinin Etkin Bir Vergi Denetimi Açısından Önemi 

Havva ARABACI¹               Fatih ÇAVDAR² 

¹ Trakya Üniversitesi   arabacih@hotmail.com                      

² Trakya Üniversitesi fatihcavdar@trakya.edu.tr 

        
Özet: Etkin bir vergi denetiminde muhasebe sisteminin ve finansal tabloların önemi vardır.  Finansal tablolar bir 
denetim aracıdır.  Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde temel finansal tablolar bilanço ve gelir tablosu, 
dipnotları ve ekleri olarak belirlenmiştir. Bilanço, işletmenin finansal durumunu yansıtan bir tablodur. Gelir tablosu 
ise finansal durumdaki değişmeyi yansıtır. Etkin bir denetim yapılabilmesi için finansal tablo analizinin iyi bilinmesi, 
temel finansal tabloların doğru bir biçimde analiz edilmesi gerekir. Finansal tablolar analizinde; Karşılaştırmalı analiz, 
yüzde metodu ile analiz, eğilim yüzdeleri ve oranlar yolu ile olmak üzere finansal analiz teknik araçları kullanılmaktadır. 
Finansal tablolar analizi ile işletmenin geçmişteki ve şimdiki durumu karşılaştırılabileceği gibi işletmenin faaliyette 
bulunduğu iş kolu için belirlenmiş ortalama oranlar ile karşılaştırmalar yapılarak, işletmelerin vergi kayıp ve kaçağının 
olup olmadığı tespit edilebilir. 

Vergiyi, devletin kamu gereksinimlerini karşılamak amacıyla egemenlik gücünü kullanarak, gerçek ve tüzel kişilerden 
karşılıksız ve kanunlara dayalı olarak aldığı ekonomik değerler şeklinde tanımlayabiliriz. Çağdaş vergi sistemlerinin 
temelini oluşturan ve ülkemizdeki vergilerin de büyük bir kısmına uygulanmakta olan beyan esasında, mükellefler 
vergiye tabi gelirlerini kendileri beyan etmektedirler. İşte bu noktada vergi tahsilatının tam ve zamanında 
yapılabilmesi için mükellef beyanlarının denetlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, beyan esasına dayanan bir 
vergi sisteminde kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasında önemli araçlardan biri de etkin bir denetim sistemidir. 

Vergi denetimi, ödenmesi gereken vergilerinin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve vergi idaresi ile mükellefler 
tarafından gerçekleştirilen işlemlerin kanunlarla belirlenen ilkelere uygunluğunun araştırılması olarak tanımlanabilir. 
Vergi denetimi, beyanname verilmeden önce, işlemlerin yapıldığı anda ve beyanname verildikten sonra geçmişe 
yönelik olarak yapılabilir.  

Bu çalışmanın amacı, temel finansal tablolar olan bilanço ve gelir tablolarının etkin bir vergi denetimi açısından 
önemini ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: Vergi, temel finansal tablolar analizi, vergi denetiminde etkinlik. 

 
 

 

mailto:arabacih@hotmail.com
mailto:fatihcavdar@trakya.edu.tr


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

778 
 

Müşteri İlişkileri Yönetimi İşletmeler İçin Temel Yetkinlik midir? 

Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN1    

1 Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, hzengin@sakarya.edu.tr 

 

Özet: Bu çalışmada Müşteri İlişkileri Yönetimi’nin işletmeler için temel yetkinlik olup olmadığı tartışılacaktır.  

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) işletmelerin mevcut veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en 
etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullandıkları yöntemler bütünüdür. 

Bir kaynak ve kabiliyetin stratejik önemde olabilmesi (sürdürülebilir rekabet üstünlüğü yaratabilmesi) için beş özelliğe 
sahip olması gerekir (Hamel, 1994):  

1. Bir yetkinlik yeteneklerin entegrasyonudur; Temel bir yetkinlik bir tek veya bağımsız yetenek ve teknolojiler değil, 
yetenek ve teknolojilerin oluşturduğu bir sentez olmalıdır. 

2. Bir yetkinlik bir varlıktan daha fazla bir şeydir; Temel bir yetkinlik muhasebe anlamında bir “varlık” değildir. 
Yetkinlik cansız bir şey değil, bir aktivite, düzensiz öğrenmenin kümülatif bir sonucudur.  

3. Yetkinlikler müşteri algılamasına dayanan önemli bir “yarar” katkısında bulunmalıdır; Yetkinlikler bir firmanın 
müşterilerine “yarar” sunmasını olanaklı kılmalıdır.  

4. Yetkinlikler rakiplerden farklılaştırmayı sağlamalıdır; Herkes tarafından sahip olunan bir yetenek yetkinlik olarak 
görülemez. Yetkinliğin her tarafta mevcut olmaması ve rakiplerin yetkinliği kolay taklit etmemesi gerekir. 

5. Yetkinliklerin yeni pazarlara açılabilmek için geçit olması gerekir; Temel yetkinliği marka yönetimi olan (örn 
Marlboro gibi sigara markası yönetimi temel yetkinliği olan) bir işletme, bunu pekala hazır giyim markası 
yönetimine geçmek için bir köprü olarak kullanabilmelidir. 

CRM uygulamalarında uzun vadede başarılı bir performans sergileyebilmek ancak “İnsan”, “Proses” ve “Teknoloji” 
kaynakların bütünleştirilmesi ile olanaklı olacaktır. Uygulamacılar açısından bakıldığında, CRM kompozisyonu içinde 
bu üç unsurun hangi oranda yer alacağının doğru biçimde belirlenmesi çok önemli ve bir o kadar da zordur.  

Bir yetkinlik muhasebe anlamında bir varlıktan daha fazla bir şeydir: CRM uygulamaları için gerekli olan teknoloji, 
proses ve insan bileşiminden oluşan varlık, muhasebe anlamında bir varlık değildir. Ancak CRM uygulanması sonucu 
performansın artması durumunda işletmenin piyasa değerini olumlu yönde etkileyeceği kuşku götürmez.  

Yetkinlikler rakiplerden farklılaştırmayı sağlamalıdır: İşletmelerin rekabet üstünlüğünü sağlamaları rakiplerinden 
farklılaşmaları ile olanaklıdır. Rekabet üstünlüğü, müşteriler hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve bu 
bilgi aracılığıyla müşterilerle interaktif ilişkiler geliştirmekten geçmektedir.  

Yetkinliklerin yeni pazarlara açılabilmek için geçit olması gerekir: CRM uygulamaları sonucu oluşan müşteri bilgileri, 
yeni pazarlara açılmada izlenecek strateji için girdi oluşturacaktır.  

Müşteri ilişkileri yönetiminin rekabet avantajı yaratabilmesi için uygulamanın bir rutin iş yapma, yani standart bir 
teknolojik yaklaşım olarak algılanmaması gerekir. Müşteri ilişkileri yönetimi bir süreç yönetimidir ve bu süreç 
yönetiminde de, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek için rutin işlerin değil yaratıcı yönetimin belirleyici 
olacağı iddia edilebilir.  

Anahtar Kelime: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Temel Yetkinlik, Rekabet Avantajı 
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Ekonomik Entegrasyonda Bölgesel Bir Eğilim: ASEAN 

Öğr. Gör. Hulusi Ekber KAYA1 

1Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, hekberkaya@trakya.edu.tr 

 
Özet: Dünyada Soğuk Savaş'ın yaşandığı dönemde Endonezya, Filipinler, Malezya, Singapur ve Tayland’ın 1967 yılında 
temellerini attıkları ASEAN (Güneydoğu Asya Uluslar Birliği), kuruluşunu takip eden yıllarda bölgedeki çatışmaların 
önlenmesi ve siyasi istikrarın sağlanması gibi hususlara öncelik vermekteydi. Küreselleşen dünyada özellikle II. Dünya 
Savaşı sonrası dönemde bölgesel entegrasyon hareketlerinin hızla artması ve bu bağlamda tüm dünyada olduğu gibi 
Güneydoğu Asya bölgesindeki ülkelerin de ekonomik açıdan entegrasyon sürecine girmeleri hız kazanmıştır. Bölge 
dışından ülkelerin tam üye olmasının mümkün olmadığı ASEAN günümüzde ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel  
alanlardaki gelişimiyle dikkatleri üzerine çeken bölgesel bir entegrasyon hareketidir. Elde edilen bazı verilere göre 
dünyanın en büyük yedinci, Asya’nın ise Çin’den sonra en büyük ekonomisi olması ve G-20 üyesi Endonezya’nın ASEAN 
bünyesinde yer alması ASEAN’ın ekonomik alanda ulaştığı seviyeyi gözler önüne sermektedir. Son yıllarda ekonomik 
güç ekseninin batıdan doğuya kayması ASEAN’ın stratejik önemini arttırmaktadır. Bunun bilincinde olan ASEAN ise 
bölgede Çin’e karşı ekonomik açıdan bir savunma politikası izlemekte ve küreselleşen uluslararası sisteme bir bütün 
olarak entegre olmak için çaba göstermektedir. Bu çalışmada dünyanın gün geçtikçe önemi artan bölgelerinden biri 
olan Güneydoğu Asya bölgesinin önemli bir entegrasyon hareketi olan ASEAN’ın kuruluş süreci ve ekonomik 
entegrasyon kapsamında işleyişi ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Güneydoğu Asya, Entegrasyon, Küreselleşme, ASEAN 
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Marmara ve Van Depremlerinin Afet Yönetimi Açısından Karşılaştırmalı Analizi 

Öğr. Gör. Hüseyin Ali Yüzer1 

1Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, haliyuzer@gmail.com 
 
Özet:  

Amaç: 1999’da meydana gelen Marmara depremi ile 2011’de meydan gelen Van depreminde yapılan müdahalelerin 
afet yönetimi kapsamında mukayesesidir.  

Yöntem: Literatür değerlendirmesi 

Bulgular: Marmara depremi 7,4 M, Van depremi 7,2 M şiddetindedir. Marmara depremi 15 milyon kişiyi, Van 
depremiyse 1 milyon kişiyi etkilemiştir. Ölü sayısı Marmara depreminde 18.373 kişiyken Van depreminde 644 kişidir. 
Marmara depremi 13 milyar dolar, Van depremiyse 1,5 milyar dolar maddi hasara sebep olmuştur. 

Afet yönetimi kapsamında arama-kurtarma çalışmalarına Marmara depreminde 110 profesyonel, Van depremindeyse 
depremden sonraki ilk 6 saatte 903 arama kurtarma, 160 sağlık personeli olay yerine ulaşmış; tüm süreçte 5.300’ü 
arama kurtarma, 3.000’i sağlık personeli olarak 8300 profesyonel katılmıştır. Marmara depreminde 114 bin çadır 
dağıtılmışken Van depreminde 80,000 çadır dağıtılmış, ardından da geçici konteynerlara yerleşim sağlanarak 5 milyar 
dolarlık harcama yapılmıştır.  

Buna göre Marmara depremi Van depremine göre 95 kat şiddetli bir deprem olup, etkilenen sayısı 15 kat, ölü sayısı 
28,5 kat, maddi hasarsa 8,7 kat fazladır. Buna karşılık Van depreminde arama-kurtarma çalışmalarına katılanlar 
Marmara depremine göre 75 katı aşmıştır. Marmara depreminden 1 çadır başına etkilenen sayısı 131,6’yken Van’da 
12,5 olduğundan, Van depreminde çadır başına düşen etkilenen nüfusta 10,5 kat fark mevcuttur. 

Marmara depreminden sonra 4452 sayılı Kanunun temelini oluşturduğu 38 kanun ve KHK, 28 Kararname, 32 
yönetmelik, tebliğ ve genelge yayınlanarak afet yönetiminin yasal dayanağı kuvvetlendirilmiştir. 2006’da Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde UMKE kurulmuştur. Ayrıca afet yönetiminden sorumlu 4 kurum 2009’da 5902 sayılı Kanuna 
dayandırılarak AFAD çatısı altında toplanmıştır. AFAD’ın STK’larla yaptığı protokoller sayesinde STK’ların sayılarında ve 
etkinliklerinde artış yaşanmıştır.  

Tartışma ve sonuç: Marmara depreminin etkileri Van depremine göre çok yüksektir. Buna karşılık afet yönetimi 
kapsamındaki müdahale, Van depreminde Marmara depremine gore çok ileri düzeydedir. Afet yönetimi açısından 
oniki yıldaki gelişimde, Marmara depremi sonrasında gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve oluşturulan kurumların, 
ayrıca STK’ları destekleyici önlemlerin olumlu etkileri gözlemlenebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Afet Yönetimi, İlk ve acil yardım, Sosyal hizmetler. 
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Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerinin Duygusal Beceri Programı İle 
Geliştirilmesi 

Doç. Dr. Hüseyin Kotaman1 

1Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, huskotaman@hotmail.com 
 
Özet: Öğretmenlik, öğretmenlerin sürekli iletişim içinde olmalarını gerektiren bir meslektir. Bu nedenle öğretmenlerin 
iletişim becerilerinin gelişmiş olması, kendilerinin mesleki başarılarının geliştirilmesini sağlayabilmekte ve dolayısı ile 
öğrencilerinin gelişimini destekleyebilmektedir. Etkili iletişim dersi öğretmen adaylarının bu önemli becerilerini 
geliştirilmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin etkinliğinin arttırılması bu nedenle önemlidir. Bu çalışmada sınıf öğretmeni 
adaylarının iki farklı program doğrultusunda işlenen etkili iletişim dersinin öğretmen adaylarının iletişim becerilerinde 
fark yaratıp yaratmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Öğretim yılı başında sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileri 
etkili iletişim dersi için rast gele şekilde iki gruba ayrılmışlardır. İki grupta farklı öğretim görevlileri derse girmişlerdir. 
Öğretim görevlileri ilk dört hafta aynı programı uygulamışlardır. Beşinci haftadan itibaren bir grup duygusal becerileri 
öne çıkaran eğitim programını uygulamış, diğer grup öğrencilerin iletişim konuları ile ilgili sunum yaptıkları programı 
uygulamışlardır. Ders yılı başında, ilk dört haftanın sonunda ve dönem sonunda öğrencilere iletişim becerileri 
envanteri uygulanmıştır. İkinci ölçüm nedeni öğretim görevlilerinin farklılığından oluşabilecek etkiyi test etmek amacı 
ile uygulanmıştır. Kırk beş sorudan oluşan iletişim becerileri envanteri her biri 15’er sorudan oluşan zihinsel, duygusal 
ve davranışsal iletişim becerileri alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Dönem sonunda deney grubundan 17 ve kontrol 
grubundan 18 olmak üzere toplamda 35 öğretmen adayı araştırmayı tamamlamıştır. One Way ANOVA yönetimi ile 
yapılan istatistik karşılaştırmalarda birinci ve ikinci ölçümlerde gerek alt testler, gerekse toplam puanlar anlamında 
gruplar arasında bir fark bulunmamıştır. Sontest sonuçlarının ilk test sonuçlarından çıkarılması ile elde edilen farkların 
karşılaştırılmasında ise sadece duygusal iletişim beceri alt ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı düzeye çok yakın (p = 
0.058) bir fark bulunmuş, diğer alt testler ve toplam test sonuçları için bir farka rastlanmamıştır. Deney grubu ilk 
testten son testte duygusal iletişim becerileri alanında artış gösterirken, kontrol grubunun testten aldığı puan 
azalmıştır. Aradaki fark da istatistiksel olarak anlamlı düzeye çok yakındır. Bu sonuçlardan hareketle duygusal 
becerilerin gelişimine odaklanan etkili iletişim dersinin, duygusal iletişim becerilerinin geliştirilmesinde, öğrencilerin 
iletişim konuları ile ilgili sunumlar yaptıkları programdan kısmen daha etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen gelişimi, iletişim becerileri, duygusal beceriler.    
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Türkiye’de Toplumsal Meşruiyet Çıkmazında Sendikalar ve Sosyal Medya 

Arş. Gör. Hüseyin Sevgi1  

1 Kırklareli Üniversitesi / İ.İ.B.F, Çalışma Eko. ve End. İlişkileri Bölümü, hsevgi@gmail.com 

 
Özet: Kapitalizmin kendini sürekli yenileme çabası, beraberinde yeni krizleri de getirmektedir. Hem dünyada hem de 
Türkiye’de 80 sonrasında giderek yoğunlaşan neoliberal politikalar birçok kurumu olduğu gibi sendikaları da derinden 
etkilemiştir. Türkiye’de 24 Ocak kararları ile etkisini hızla hissettiren neoliberal politikalar, Türkiye sendikal hareketini 
olumsuz etkilemeye başlamıştır. Uygulanan neoliberal politikaların bir sonucu olarak, neredeyse tüm sendikal 
faaliyetler giderek zayıflamaya başlamıştır. Bu bağlamda özellikle sendikaların üye kaybı yaşamaya başlaması birçok 
alanda ciddi sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gerek toplumsal yapının bir parçası olmaları, gerekse 
endüstri ilişkileri sisteminin ana bileşenlerinden biri olmaları bakımından sendikaların güç kaybetmeleri zamanla 
sendikalara olan inancın da sarsılmasına neden olmuştur. Özellikle 2000’li yıllardan sonra sendikalarda yaşanan üye 
kayıplarının artması ve birçok sendikal faaliyetin aksaması, sendikaların toplumsal meşruiyetini de son derece olumsuz 
etkilemiştir. Sendikaların toplumsal meşruiyetlerini yeniden sağlamaları, sendikaların örgütlü mücadelesi bakımından 
hayati bir önem taşımaktadır. Bu bakımdan sosyal medya platformlarının ayrı bir yeri bulunmaktadır. Her geçen gün 
artn kullanıcı sayısı ve üç milyarın üzerinde aktif kullanıcısıyla sosyal medya platformları, toplumsal meşruiyetin 
yeniden üretilebileceği uygun bir ortam olarak dikkat çekmektedir. Bu çerçevede sendikalar tarafından sosyal medya 
platformlarının etkin olarak kullanılması, sendikaların toplumsal görünürlüklerini artırmada ve nihayetinde toplumsal 
meşruiyetlerini yeniden sağlamada yardım olabilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Sendikalar, Toplumsal Meşruiyet, İnternet 
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Playbour and User Generated Content in the Context of Digital Labour 
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Özet: Playbour is a term invented to describe forms of labour carried out in or around computer games and popular 
culture more generally. Playbour emerges by combining “Play” and “Labour”. The concept of playbour is also useful 
in describing the convergence mechanisms that drive fans to engage in play that is highly profitable for the 
entertainment industries, yet is seldom remunerated. User generated content (UGC) is the term used to describe any 
form of content such as video, blogs, discussion posts, digital images, audio files, and other forms of media that was 
created by consumers or end-users of an online system or service and is publicly available to other consumers and 
end-users. Playbour and UGC are the new area of digital labour. Because of the users spend time on the Internet and 
social media, they give some personal information, create content and value even if they are not aware. Then social 
media companies use this information, data and content make a profit. It is also called free labour. 

Anahtar Kelimeler: Digital Labour, Playbour, User Generated Content (UGC), Free Labour 
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Balkanlardan Suriye ve Irak’taki Çatışmalara Yabancı Savaşçı Katılımını 
Etkileyen Faktörler 

Arş. Gör. İbrahim Fevzi GÜVEN1 

1Karabük Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 
ibrahimguven@karabuk.edu.tr  

 
Özet: Arap Baharı sonrası süreçte Suriye ve Irak’ta patlak veren çatışmalarla birlikte bölgeye sayıları 25 bini aşan 
yabancı savaşçı akışı yaşanmış, özellikle DAEŞ terör örgütünün faaliyetleriyle yeni bir boyut kazanan yabancı savaşçı 
olgusu sadece bölgesel değil küresel bir güvenlik sorunu olarak uluslararası toplumun gündemine oturmuştur. Başta 
DAEŞ olmak üzere bölgedeki terör örgütlerinin çeşitli propaganda faaliyetleri ile dünyanın dört bir yanından bölgeye 
yeni yabancı savaşçılar çekmesi, konunun yabancı savaşçıların geldiği kaynak ülkeler/bölgeler bağlamında da 
incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, Suriye ve Irak’taki çatışmalara nüfuslarına oranla önemli sayıda 
yabancı savaşçı katılımının gerçekleştiği Bosna-Hersek, Kosova, Arnavutluk ve Makedonya gibi Balkan ülkeleri dikkat 
çekmektedir. Çalışmanın amacı, söz konusu Balkan ülkelerinden Suriye ve Irak’taki çatışmalara yabancı savaşçı 
katılımını etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılarak betimsel bir analiz ortaya 
konulmuş, incelenen ülkelerden Suriye ve Irak’a giden yabancı savaşçılarla ilgili çeşitli kitap, makale ve raporlar analiz 
edilmiştir. Bunun yanında, konuyla ilgili istatistiksel veriler sunan çeşitli kaynaklardan yararlanılmıştır. Elde edilen 
bulgulara göre, ele alınan ülkelerde resmi dini kurumların denetimi dışında faaliyet gösteren çeşitli camiiler ve sivil 
toplum kuruluşları özellikle gençlerin radikalleşmesinde ve yabancı savaşçı olarak çatışma bölgelerine gitmesinde etkili 
olmaktadır. Buna ek olarak, DAEŞ gibi terör örgütlerinin internet ve sosyal medyayı yeni savaşçılar kazanmak için etkin 
şekilde kullanması ve yerel dillerde paylaşım yapan pek çok sosyal medya hesabından propaganda faaliyetinde 
bulunması, bölgeden yabancı savaşçı katılımını etkileyen bir diğer önemli faktördür. Bunun yanında, Balkan ülkelerinin 
gelişmemiş demokrasi kurumları, derin ekonomik krizler ve bunun beraberinde getirdiği sosyo-ekonomik sorunlar; 
işsizliğin, organize suçların ve yolsuzluğun yaygın olması gibi etkenler DAEŞ ve benzeri terör örgütlerinin bölgeye nüfuz 
edebilmesini kolaylaştırmaktadır. Son olarak, kimlik ve anlam arayışında olan ve bu bağlamda yabancı savaşçı olmanın 
sunduğu ulus-ötesi kimliğin ‘cazibesine’ kapılan gençler, daha önce yabancı savaşçı olarak ‘cihat’ bölgelerine gidip 
gelmiş tanıdıklarının da teşvik edici etkisi sonucu yabancı savaşçı olmayı seçebilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, DAEŞ, Irak, Suriye, Yabancı Savaşçılar 
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Yönetim Ve Strateji 
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Özet: Yönetim kavramsal olarak çok çeşitli ve zengin bakış açılarıyla tanımlansa da temel kavram olarak; organizasyon 
kaynaklarının etkin ve verimli şekilde planlanarak kullanılmasının sağlanmasıdır. Daft (2017), yönetimi; 
“organizasyonel amaçlara verimli ve etkin biçimde ulaşmak için, kaynaklarının planlanması, organizasyonu, 
yönlendirilmesi ve kontrol edilmesidir” şeklinde tanımlamıştır. Esas itibariyle yönetim, stratejik hedeflere yönelik, 
insanlarla yapılan bir planlama olarak da kabul edilebilir. Burada temel amaç verimliliğin ve faydanın elde edilmesidir. 

Gelişen ve değişen yeni dünya düzeninde, değişken dünya siyaseti, çevresel değişkenlikler, finansal piyasalardaki 
oynaklık (volatibilite),  işletme hedeflerine yönelik beklenen fayda ve verimliliği zorlaştırmaktadır. Bu nedenle stratejik 
oluşumda işletme yönetiminin; öncelikli hedeflerini belirlerken rasyonel kişisel çıkarlar yerine, değişen koşulları 
rasyonel beklentiler içinde kabul ederek kararlar alması daha doğru olacaktır. Özellikle öngörü, stratejik planlamada 
önemli yer tutmaktadır. Unutulmamalıdır ki, birçok organizasyon yanlış öngörü ve bunun uzantısı olarak da yanlış 
strateji ile verimliliğin sağlanmasında başarısızlığa uğramaktadır. 

Artık büyük finansman kaynaklarının ayrıldığı AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) çalışmaları hedeflerin belirlenmesinde 
ve doğru kararların alınmasında organizasyon planlarına büyük katkı sağlayarak, arzu edilen hedeflere ulaşılabilirliği 
daha gerçekçi bir yöntemle sağlamaktadır. 

Süreç yönetimi, bir yönetim biçimi olarak düşünülürse, belirsizlik koşulları altında veya olumsuz gidişlerde, süreçlerin 
yeniden yapılandırılmasını ve buna bağlı olarak da yöneticilerin veya karar vericilerin süreç teknolojisi yönetimini 
kullanmalarını gerekli kılmaktadır. Süreç teknolojisi, işletmenin nasıl yönetildiği ve hedeflerin gerçekleştirilmesinde 
bilgi sisteminin gelişmişliğinin nasıl yönlendirici olduğu konusunda katkı vermektedir.  

Bu nedenle; (i) öngörü, (ii) AR-GE, (iii) süreç teknolojisi, (iv) işletme misyon ve vizyonu ve (v) ülke ve dünya siyaseti gibi 
takip edilmesi gereken temel konuların doğru analizi ve değerlendirilmesi, arzu edilen fayda ve verimliliğin 
sağlanmasında işletme yönetimi ve stratejisinin başarı ve başarısızlığını ortaya çıkaracaktır. Bu çalışmanın amacı bu 
temel dinamiklerin yönetim ve stratejideki yerini ülke ve dünya siyaseti merceği altında bir kez daha ele almaktır. 

Anahtar kelimeler: Yönetim, Strateji, Stratejik planlama, Süreç teknolojisi 

 

 

mailto:ihsangulay@maltepe.edu.tr


IBANESS Congress Series – Tekirdag / Turkey 
IBANESS Kongreler Serisi – Tekirdağ / Türkiye 

March 24-25, 2018 
24-25 Mart  2018  

 

786 
 

Meriç Nehri Havzasının İklimi 

Yrd. Doç. Dr. İlker Eroğlu1  Doç. Dr. Emre Özşahin2  Yrd. Doç. Dr. Recep Bozyiğit3 

1Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, ieroglu@nku.edu.tr 

2Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, eozsahin@nku.edu.tr 

3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 
Bölümü, rbozyigit@konya.edu.tr 

 
Özet: Doğu Avrupanın ve Balkan Yarımadasının en büyük sınıraşan akarsularından biri olan Meriç Nehri, sık sık taşkın 
olaylarına maruz kalmaktadır. Birçok faktörün etkisiyle meydana gelen bu taşkınların oluşumunda iklim özelleri ise 
anahtar rol oynamaktadır. Dolayısıyla Meriç Nehri havzasının başlıca iklim özelliklerinin ortaya konması zaruri bir 
durumdur. Bu çalışmada, Meriç Nehri havzasının iklim özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma amacı 
kapsamında havza alanı ve yakın çevresinde bulunan 27 meteoroloji istasyonunun 1950-2015 yıllarına ait sıcaklık ve 
yağış verileri incelenmiştir. Bu bağlamda kullanılan verilerin bir kısmı Yıllık Meteoroloji Kitapları yardımıyla bir kısmı 
da internet ve kişisel temaslar vasıtasıyla sağlanmıştır. Çeşitli istatistik yöntemlerle şekillendirilen çalışma, 
karşılaştırmalı kartografik yöntemlerle desteklenmiştir. Çalışmanın tematik haritaları, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 
tekniklerine dayalı bir şekilde üretilmiştir. Yıllık ortalama sıcaklığın 31.5 °C olduğu havza alanında, yıllık yağış miktarı 
604.9 mm olarak hesaplanmıştır. Havza alanındaki yağış ve sıcaklık değerlerinde özellikle 1990’dan sonra belirgin bir 
değişim yaşanmıştır. Bu değişimlere bağlı olarak havza alanındaki sıcaklık ve yağış düzeni, 1950-1990, 1990-2015 ve 
1950-2015 yıllarını kapsayan üç farklı dönemde değerlendirilmiştir. Çalışma sonuçları Meriç Nehri havzasında 
günümüze doğru (1990-2015) hem sıcaklık hem de yağış koşullarında ortalamanın (1950-2015) üzerinde bir artışın 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca havza alanının temel iklim özelliklerinde; ortalama sıcaklıkların yükselmesi, yağış 
rejiminin değişmesi, yağmurların daha çok sağanak karakterde ve şiddetli bir şekilde yağması türünden önemli 
farklılıklar meydana gelmiştir. Meriç Nehri Havzasının iklim özelliklerinde izlenen bütün bu farklılaşma, küresel iklim 
değişikliğinin genel trendi ile uyumluluk göstermektedir. Dolayısıyla havza alanında yakın gelecekte katastrofik türden 
taşkınlar yaşanabileceği gibi kuraklık, toprak ve arazi degredasyonu ile çeşitli ekosistem problemlerinin de meydana 
geleceği tahmininde bulunulabilir. Bu sebeple havza alanında iklim değişikliği senaryolarıyla uyumlu planlamaların 
yapılması elzemdir. 

Anahtar Kelimeler: İklim Özellikleri, İklim değişikliği, Meriç Nehri Havzası. 
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Altyazı Çevirilerinde Kültür Aktarımı Sorunu: “The Chef” Filminin Türkçe 
Altyazı Çevirisinden Örnekler 

Yrd.Doç.Dr. İnönü Korkmaz1    

1Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim-Tercümanlık Bölümü, inonukorkmaz@trakya.edu.tr 

 
Özet: Altyazı çevirisi hem uygulama hem de kuramsal anlamda son yıllarda hızla artan bir ilginin odağı haline gelmiştir. 
Çoğu film yapımcısı şirket tarafından özellikle maliyetinin görece dublaj çevirisinden uygun olması bakımından tercih 
edilen bir alternatif olmuştur. Film endüstrisindeki geçmiş uygulamalar ile karşılaştırıldığında, günümüz imkanlarının 
hem teknolojik hem de maddi bakımdan daha elverişli durumda olması film yapım sürecini hızlandırmakta ve bunun 
sonucunda gösterime giren film sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu durum ortaya çıkan film ürünlerinin daha 
hızlı bir süreçte diğer dillere çevrilmesi ihtiyacını doğurmaktadır. Böylece altyazı çevirisi sektöründe kademeli olarak 
nitelikli altyazı çevirilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Altyazı metinlerini salt görsel verilerin eşliğinde sunulan, kısa 
diyaloglar ya da monologların yazıya dökülmesi olarak görmek, diğer edebi metin türleriyle örneğin bir roman ile 
kıyaslayarak kısmen daha kolay ya da basit metinler gibi algılamak çok büyük bir yanılgıdır. Aslında altyazı metinleri 
ait oldukları dilin hem yazılı hem de sözlü kültürel birikiminden neredeyse eşit derecede yararlanabilen zengin 
metinler olup o dilin sözlü iletişim ve yazılı iletişim gelenekleri, kuralları ve normları ile çevrelenmiş oldukça karmaşık 
bir metin türüdür. Bu sebeple özellikle kaynak dile ait kimi kültürel kavramların ya da olguların iyice anlaşılmadan erek 
dile aktarılması bir sanat eseri olarak filmin aktarmak istediği iletiyi ya da düşünceyi erek dil izleyicisine 
aktaramamasına neden olabilir.  

Bu çalışmanın amacı da altyazı çevirisinde karşılaşılan sorunlardan biri olan kültüre özgü ögelerin aktarımına dikkat 
çekmektir. Bu amaçla Trakya Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü İngilizce Ana Bilim Dalı 4. Sınıf Altyazı Çevirisi 
dersi kapsamındae örnek olarak ele alınan, 2014 yılında gösterime giren “The Chef” filminin İngilizce altyazı metni ile 
Türkçe çevirileri incelenmiştir. Çeviriler hem internet aracılığı ile erişime açık olan sitelerden temin edilmiş hem de 
öğrencilerin dersteki uygulamaları arasından seçilmiştir. Bu bağlamda piyasadan seçilen bir çeviri metin ile çevirmen 
adaylarına ait çeviri metinlerinin karşılaştırılması uygun görülmüştür. Böylece İngilizceden Türkçeye  gerçekleştirilen 
bir altyazı metni çevirisinde karşılaşılan kültür odaklı zorlukların hem profesyonel hem de görece amatör bağlamda 
nasıl ele alındıklarının irdelenmesi hedeflenmiştir. İnceleme sonuçlarının çevirmenlerin belli bir tipteki soruna karşı 
getirdikleri çözümlerin deneyimle değişip değişmediğine de ışık tutabileceği düşünülmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Altyazı Çevirisi, Mütercim-Tercümanlık, Kültürel Aktarım. 
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Ötanazi: Türk Hukuku Açısından Bir Değerlendirme 

Öğretim Görevlisi Işıl Tüzün Arpacıoğlu1 

1Kırklareli Üniversitesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, 
isil.tuzun@klu.edu.tr 

 
Özet: Gerçek kişiler için yaşam; doğum ve ölüm hukuki olayları arasındaki zaman diliminden ibarettir. Tam ve sağ 
doğum, gerçek kişiliğin başlangıç anını; ölüm de gerçek kişiliğin sona erme anını belirlemektedir. Hukuki açıdan ölüm 
bir an olarak değerlendirilmekle birlikte tıbbi açıdan ölüm; solunum ve dolaşım sisteminin durması ile başlayan, 
sonrasında sinir sistemi hücrelerinin ve zamanla da diğer hücrelerin ölmesi ile devam eden bir süreci ifade etmektedir. 
En temel insan haklarından biri olan yaşam hakkının varlığı kabul edilmekle beraber; âdeta bu hakkın sınırını teşkil 
eden ölümün de bir hak olup olmadığı hususu uzun süreden beri tartışılmaktadır. Bu tartışmanın odak noktasını; ölüm 
yardımı, ölme hakkı ya da ölümü isteme hakkı olarak da ifade edilen ötanazinin tıbbi ve hukuki olarak kabul 
edilebilirliği oluşturmaktadır. 
Türk hukuku açısından ötanazinin değerlendirileceği bu çalışmada; önce ötanazi kavramı ve çeşitleri üzerinde 
durularak, ötanazinin benzer kavramlarla karşılaştırması yapılacak, devamında ise ötanazi hakkındaki genel 
düşünceler ve düzenlemelere değinilecektir. Sonrasında ise ülkemizde ötanazinin uygulanabilirliği konusu; mevzuat 
çerçevesinde değerlendirilecek ve ötanazi hakkındaki düşünceleri belirlemeye yönelik çalışmalara değinilerek 
çalışmamız sonlandırılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Ötanazi, Yaşam Hakkı, Ölüm hakkı. 

Euthanasia: An Evaluation According to Turkish Law 

Instructor Isil Tuzun Arpacioglu 

Kirklareli University, Babaeski Vocational College, Department of Finance, Banking and Insurance 
isil.tuzun@klu.edu.tr 

 

Abstract: Life for real people is the the time between birth and death, that are legal events. Whole and alive birth 
determines the starting moment of the natural personality; while death determines the moment of the ending 
moment. From a legal point of view, death is considered as a moment, but as a medical process that begins with the 
arrest of respiration and circulatory system, followed by the death of the nervous system cells and, eventually, other 
cells. 
Although the right to life, which is one of the most basic human rights, is accepted, it has long been debated whether 
or not the death, which is on the edge of this right, is a right. The focus of this discussion is the medical and legal 
acceptability of euthanasia, which is also expressed as the death aid, the right to die or the right to demand to die.  
In this study, where euthanasia will be evaluated in terms of Turkish law, firstly the concept of euthanasia and its 
types will be emphasized and the comparison of euthanasia with similar concepts will be made and then the general 
perspectives and regulations about euthanasia will be addressed.  
Afterwards, the applicability of euthanasia in our country will be evaluated within the framework of legislation and 
the study will be endeded with studies intended to determine the reflections about euthanasia.  
Key Words: Euthanasia, the right to life, right to death. 
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Yolsuzluğun Kayıt Dışı Ekonomi Üzerindeki Rolü: Panel Analiz 

Doç.Dr. Jülide Yalçınkaya KOYUNCU1   Yard.Doç.Dr. Serkan VARSAK2 

1Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF,İktisat Bölümü, julide.yalcinkaya@bilecik.edu.tr 

2Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF,İktisat Bölümü, serkan.varsak@bilecik.edu.tr 

 
Özet: Bir ekonomide kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin varlığı ve milli gelir içindeki payının giderek artması bazı olumsuz 
ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu olumsuz sonuçların en başında vergi tahsilâtındaki azalış gelmektedir. Azalan 
vergi gelirleri domino etkisi yaratarak kamu mal ve hizmetlerinin (örneğin sağlık, eğitim, güvenlik hizmetleri gibi) 
kalitesinin, niteliğinin, miktar ve kapsamının azalmasına yol açar. Negatif etkilerinin varlığı kayıt dışını ortaya çıkaran 
etmenlerin analiz edilmesini önemli kılar. Bu nedenle bu çalışmada yolsuzluğun kayıt dışı ekonomi üzerinde bir etkisi 
olup olmadığı ampirik olarak analiz edilmektedir. Çalışmanın hipotezi bir ekonomide yolsuzluk artıkça kayıt dışı 
ekonominin de artacağı yönündedir. Bu amaçla 2002-2013 yılları arası dengesiz panel veriler kullanılarak ilgili hipotez 
analiz edilmiştir. Tüm örneklem, OECD ülkeleri, gelişmekte olan ekonomiler ve az gelişmiş ekonomilerden oluşan dört 
farklı örneklem için yapılan çoklu regresyon analizleri sonrasında elde edilen tahmin sonuçlarına göre ekonomide 
yolsuzluğun artması kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin hacmini arttırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgu dört farklı örneklem 
için geçerliliğini korumaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi, panel analiz. 
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Sosyal Medyanın Turistlerin Tatil  Mekanı Seçimi Üzerindeki Etkileri:  
Salda Gölü Örneği (Türkiye’nin Maldivleri) 

Araş. Gör. Dr. Kaan KAPAN1   Araş. Gör. Tülay KAPAN2 

1İstanbul Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, kaan.kapan@istanbul.edu.tr 

2Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi / Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, tulaykapan@gmail.com 

 
Özet: Dinamik bir yapıya sahip olan dünyamızda ekonomik faaliyetler gelişen ve değişen bir yapıya sahiptir.                       
20. yüzyılla birlikte ortaya çıkan ve ekonomiden önemli bir pay alan sektörlerden biri de turizm olmuştur. Bir mekanın 
turizm sektöründen gelir elde edebilmesindeki en önemli husus, sahip olduğu çekicilik kaynağıdır. Çeşitli doğal ve 
beşeri unsurların varlığı, bölgenin turist çekmesine ve turizmden değer üretmesine neden olmaktadır. Turistik 
mekanların varlığı ise değişen ve gelişen yöntemlerle öğrenilmektedir. Günümüzde ise internet ile birlikte 
küreselleşmenin hızlanması, turistin mekan ile ilgilli bilgi edinme yolunda da değişikler olmasına neden olmuştur.  
Özellikle sosyal medyanın gelişmesi ile birlikte bilinmeyen yada önem verilmeyen bir çok yeni turizm destinasyonu 
ortaya çıkmıştır. Sosyal medyanın etkisiyle bilinirliği daha da  artan yeni turizm destinasyon alanlarından biri de “Salda 
Gölü”dür.  Bu turizm alanına gelen turistler üzerinde, tatil mekanı seçimlerinde sosyal medyanın etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan arazi çalışmasında, mülakat yöntemi kullanılarak 43 kişi ile görüşülmüş ve neticesinde Salda Gölü ile 
ilgili çekilmiş  video, fotoğraf gibi görsel temel iletişim araçlarının sosyal medyada yayılması ile keşfettikleri tespit 
edilmiştir. Bu video ve fotoğrafların sosyal medya da yayınlandığı tarihler sonrasında gelen turist sayısında da önemli 
değişiklikler gözlenmiştir. Örneklendirilecek olursa, 2015 yılında göle toplam 17.000 turistin ziyaret ettiği, sosyal 
medyada yaygınlaşması (tanıtılması) sonrasında 2017 yılında  ise bu rakamın 257.000’lere çıktığı görülmektedir. Bu 
doğrultuda, sosyal medyanın turistlerin tatil  mekanı seçimi üzerinde, ilk araştırma aşamasından karar verme sürecine 
kadar ki tüm aşamalarında etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sosyal Medya, Tatil Mekanı Seçimi, Salda Gölü. 
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Türkiye İle Avrupa Birliği Dış Ticaretinin Fasıllar Bazında Teknoloji Düzeylerine 
Göre Karşılaştırılması(2006-2016) 

Kartal TÜRK1  Süleyman BAKKAL2  Dilek TÜRK3 

1Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi kturk@sakarya.edu.tr 

      2Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi sbakkal@sakarya.edu.tr 

3Öğr. Gör. Sakarya Üniversitesi dilekt@sakarya.edu.tr 

 

Özet: Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki dış ticaret verilerine bakıldığında, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye dış 
ticaretinde önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin  ihracatının %48‘ i, ithalatının %39’u Avrupa Birliği 
ile gerçekleşmektedir. 

Başka bir ifadeyle, Türkiye ile AB arasındaki endüstri-içi ticaretin temel olarak “düşük-orta” ve “orta-yüksek” 
teknolojilere dayalı geliştiği, söz konusu kategoride yer alan sektörlerde hem ihracatın hem de ithalatın diğer 
gruplarda yer alan sektörlere göre daha yüksek gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Türkiye’nin AB karşısında orta ve uzun 
dönemde ihracat başarımını sürdürmesi teknolojide sağlayacağı gelişmelerle yakından ilgilidir. Bu ise ancak yeni bir 
sanayileşme stratejisinin hazırlanıp uygulanmasına ve bu stratejinin en temel bileşeni olarak uygulanacak teknoloji 
politikalarına bağlı gözükmektedir.  

Diğer yandan Türkiye’nin AB karşısında sadece düşük teknoloji içerikli sektörlerde dış ticaret fazlası verdiği (net 
ihracatçı olduğu), “yüksek”, “düşük-orta” ve “orta-yüksek” teknolojilerde ise dış ticaret açıkları verdiği (net ithalatçı 
olduğu) saptanmıştır. 

Bu çalışmada 2006 ile 2016yılları arasında toplam ihracat ve toplam ithalattaki ilk on fasıl ele alınarak bu fasıllara göre 
Türkiye’nin bu yıllar içerisinde yüksek, orta-yüksek, orta-düşük teknolojisinin dağlımı incelenmiş ve yılar içindeki 
değişimi ele alınmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre ihracatımız içinde bu yıllar içerisindeki ileri teknoloji payı artış gösterememiş aksine 
ithalatımız da ileri teknoloji ürünleri payı %4,77 den %6,69 a çıkmıştır. Yüksek teknoloji ihracatımız ilk on fasılda 
yokken, Orta yüksek teknolojide ise bu oran 28,8 den 22,59 a düşmüştür. 

Anahtar Kelimeler; İleri Teknoloji, İhracat , İthalat  
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İşletmelerde Pazar Yönlü Kültürel Değişimin İş Yeri İsimlerine Yansıyan Etkisi 
Farklılık İçin Kaybedilenin Farkında mıyız? 

Kazım MERT1 

1Yrd. Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi, İşletme Fakültesi/İşletme, kmert@sakarya.edu.tr 
 

 
Özet: Hangi sektör içinde yer alırsa alsın içinde bulunduğu sektörün en dinamik en değişken en etkili ve en vazgeçilmez 
yapı taşlarından biri işletmelerdir. İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için temel stratejilere uymak zorunluluğu 
bulunmaktadır. Sözü edilen en temel strateji ve zorunluluk kar elde etme temel prensibidir. Değişen dinamikler 
işletmelerin en temel stratejilerine yenilikler eklemek zorunluluğunu getirmiştir. Söz konusu zorunlu kabullenmeler 
zamanla vazgeçilmez sorumlulukların benimsenmesine neden olmaya başlamıştır.  

İşletmelerin; sadece üreten değil üretileni son nihai tüketiciye ulaşmasını sağlayana kadar birçok farklı dinamikleri 
içinde barındıran bir yapı olarak karşımıza çıktığı bilinmektedir. Bu durum işletmeleri sadece ekonomin ana başlığında 
değerlendirilmesi dar bakışını ortaya çıkarmaktadır. Ancak işletmeler ekonomik alanın dışında birçok farklı alanda da 
varlığını göstermek zorunda kalmaktadır. Söz konusu farklı alanlar arasında içinde bulunduğu doğal çevreyi, sosyal 
yapıyı etkilemesi, kültürel sorumlulukları üstlenmesi, hukuki sisteme uygun yatırımlar yapması gibi birçok alanda 
sorumluluklar taşımaktadır. 

Bu çalışmada, işletmelerin sorumluluk alanlarını ilgilendiren sosyal yapıyı etkilemesiyle birlikte kültürel bağlamda 
üzerine düşen sorumlulukları nasıl benimsediği, bu konuda neler yaptığı ve yapmak zorunda olduğu konular üzerinde 
durulmuştur. Bu doğrultuda işletmelerin değişen dinamikler karşısında kültürel sorumluluk çerçevesinde iş yeri 
isimlerinin seçiminde nasıl bir sorumluluk gösterdiği incelenmiştir. Değişen dinamiklerin başında yer alan 
küreselleşme olgusu kültürel değerleri de etkilemiştir. Kültürel değerler birçok bileşenin bir araya gelmesiyle bir anlam 
oluşturmaktadır. Söz konusu bileşenlerden biri de söz konusu kültürün dil olgusudur. İşletmelerinde kültür bileşenleri 
arasında yer alan dil olgusunu “iş yeri isimleri” olarak tanımlamak mümkündür. Bu etkenden yola çıkarak işletmelerin 
iş yeri isimleri ile ilgili olarak bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışma yöntemi olarak nitel araştırma tekniği uygulanmıştır. Nitel araştırma tekniklerinden görüşme (mülakat) 
yöntemi kullanılmıştır. İş yeri sahipleriyle görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sürecinde belirlenmiş sorular yöneltilmiş 
verilen yanıtlara göre analiz yapılmıştır. İş yeri sahiplerine yirmi soru yöneltilmiş izin verenler ile video çekimi 
yapılmıştır. Araştırmaya katılan iş yeri sayısı 40’tır. Çalışmada yer alan işletmelerin seçiminde en önemli kriter iş yeri 
isminin Türkçe olmaması yada Türkçe ve İngilizce dilinin karışımı olarak ortaya çıkan farklı bir iş yeri ismi olan işletmeler 
seçilmiştir. Seçilen iş yeri arasında “CUWALL”, “HEYS ÇAY VE TOST SALONU”, “BEBECİX”, “QUYIZ KAFE”, “R-CEP 
İLETİŞİM”, “NAVİDRES”, “CİXX AUTO”, “CHİLEK WAFFLE”, “KAPAX”, “LOQUM KAFE”, “ŞARPACI”, “PİZZA VEGAS”, 
“GAGRA”, “CACTUS”, “FORMEN ÇAY EVİ”, “BY ERKEK KUAFÖRÜ”, “in dream”, “LAST BERBER”, “BARBER” yer 
almaktadır. 
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Özet: Küreselleşme ile birlikte faiz-kur arbitrajından getiri sağlayan spekülatif amaçlı kısa vadeli sermaye hareketleri 
yaygınlaşmış ve sermaye hareketlerinin etkisinde ve yapısında değişimler meydana gelmiştir. Bu çerçevede, 
makroekonomik performans açısından önemi olan faiz oranı ve döviz kuru değişkenleri arasındaki ilişki de gelişmekte 
ve bu ilişki gelişmekte olan ülkelerde ekonominin reel ve nominal kesiminde belirleyici bir etkiye sahip olmaktadır. Ek 
olarak, faiz ve döviz kurunda meydana gelen değişimlerin yerli-yabancı yatırım kararları ile tüketici harcamaları 
üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Açık ekonomilerde, gerekli durumlarda faiz oranı (genellikle kısa vadeli) aracılığı ile 
döviz kuru kontrol edilmektedir. Yüksek faiz oranları enflasyonist beklentilere neden olduğundan risk algılamasını da 
arttırmaktadır. Ulusal paranın beklenen değerinin düşmesi risk priminde artış yaratmaktadır. Döviz kuru 
istikrarsızlıklarının oluşmasıyla ticarete konu olan malları içeren sektörlerde başlayan belirsizlik ve riskler, önce reel 
sektörü sonrasında tüm sektörleri etkileyerek, ekonomik istikrarsızlık yaratmaktadır.Bu çalışma kapsamında 
sürdürülebilir kalkınma-istikrarlı ekonomi için gösterge niteliği taşıyan faiz-döviz kuru dinamikleri yapısal olarak farklı 
özellikler barındıran oynaklık tanımlamaları çerçevesinde karşılaştırılarak incelenmektedir.   
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Özet: Kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler küresel ölçekte faaliyette bulunan medya kuruluşlarının 
uluslararası politikadaki öneminin dikkate değer bir ölçüde artmasına neden olmuştur. Bu durum, uluslararası sistem 
içerisinde yer alan büyük güçlerin, söz konusu kuruluşları, dış politik amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak 
kullanmaları sonucunu doğurmuştur. Bu çalışma, uluslararası sistemin en güçlü devleti konumunda bulunan Amerika 
Birleşik Devletleri'nin, uluslararası düzeyde faaliyette bulunan bazı medya kuruluşlarını, dış politik amaçlarına 
ulaşabilmek için kullandığını göstermeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekte 
faaliyette bulunan çeşitli medya kuruluşlarını dış politik amaçlarını gerçekleştirmek için kullanıp kullanmadığı sorusuna 
cevap aranmaktadır. Çalışmanın hipotezi ise, Amerika Birleşik Devletleri, küresel ölçekte faaliyette bulunan bazı 
medya kuruluşlarını, dış politik amaçlarını gerçekleştirmek için yoğun bir biçimde kullanmaktadır, şeklinde formüle 
edilmiştir. İfade edilen soruya cevap verebilmek için, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politik amaçları 
kısaca tahlil edilecektir. Ardından küresel düzeyde faaliyette bulunan bir takım medya kuruluşlarının uluslararası 
politikadaki yeri ve önemi değerlendirilecektir. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politik amaçlarını 
gerçekleştirmek için, küresel ölçekte faaliyette bulunan hangi medya kuruluşlarını kullandığı ve bunu nasıl yaptığı 
ayrıntılı bir biçimde analiz edilecektir. Çalışmanın oluşturulmasında literatür taramasından ve Amerika Birleşik 
Devletleri'nin dış politik amaçlarını gerçekleştirmek için kullandığı belli başlı uluslararası medya kuruluşlarının görsel 
ve işitsel materyallerinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda ele alınan konuya ilişkin derinlemesine çözümlemelerde 
bulunan birincil kaynaklara ve dile getirilen kuruluşların görsel ve işitsel materyallerinin orijinallerine ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Ancak kimi hususlarda birincil kaynakların ve dile getirilen materyallerin tamamına ulaşmak mümkün 
olmamıştır. 
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