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ARP ÇALGISININ TARİHÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Ganire HÜSEYNOVA
Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Fakültesi, Müzik Bölümü
Özet: Arp, müzik sanatı tarihinin en eski çalgılarından biridir. Yüzyıllar boyunca birçok medeniyette bu
çalgının çeşitli türleri görülmüştür. Arpın ortaya çıkma tarihi efsanelerle zengindir. Bilimsel ve tarihi
araştırmalara göre bu çalgının kökeni ilkel çağda kabile şeklinde yaşayan toplumlara kadar inmektedir.
Birçok araştırmacı düşüncelerine göre ilk telli çalgıların ok yayından çıkan sesten meydana geldiği
söylenir. Bu sesten hoşlanan avcı yayına bir ip daha ekleyerek iki farklı yükseklikte müzikal ses elde
etmiştir. Böylece insanoğlunun büyük buluşu olan ilk telli çalgının temeli koyulur. Müzik sanatındaki
devamlı gelişmeler çalgılara zor sınavlar yaşatır. Çağına ayak uyduramayan eski çalgılar yavaş yavaş
unutularak tarihten silinir, yeni nesil arplarla rekabete dayanamayan eski Doğu arpları da giderek
unutulmaya başlar. Böyle bir tehlike ileride kromatik ses dizisinden yoksun Avrupa arpları için de
beklenmekteydi. Bu bakımdan arpın müzik kültürü tarihinde başarı kazanmasında Jacob Hochbrucker,
Georges Cousineau, Sebastian Erard gibi ustaların çabası, Robert Nicolas-Charles Bochsa ve Elias Parish
Alvars gibi virtüöz icracıların yetişmesine borçlu olduğunu özellikle belirtmek gerekir.
Anahtar Kelimeler: Müzik Sanatı, Arp, Kanca Mekanizması, Pedallı Arp

AN INVESTIGATION OF THE HISTORY OF HARP
Abstract: Harp is one of the most ancient instruments in the history of the music art and during the
centuries we are able to see the different types of this instrument in many civilizations. The history of the
harp’s appearance is rich with legends. Scientific researches show that this instrument has already been
existed during the primitive societies. According to many researchers, the sound of a string instrument
originated from the hunting bow. Enjoying the sound a hunter added a rope to reach the musical sound of
the different tones. Thus, the humanity has laid the foundation of the first stringed instrument. On the
other hand with the constant improvement of the musical art the instruments faced difficult exams of the
history. Not being able to keep up with the times the old instruments have been gradually faded in the
history. This fate happened to the old Eastern harp as well because it was unable to resist the rivalry. The
danger existed also for the European harps which had no chromatic scale. It should be noted that
indispensable role in the success of harp music culture were played by masters such as Jacob Hochbrucker
Georges Cousineau and Sebastian Erard and with the efforts of virtuoso performers like Robert NicolasCharles Bochsa and Elias Parish Alvars.
Key Words: Musical Art, Harp, Hooks Mechanism, Pedal Harp
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1. GİRİŞ
Müziğin ne zaman ve nasıl ortaya
çıktığını kesin cevaplamak kolay
olmasa da müzik tarihinin konuşma
tarihi
kadar
eski
olduğunu
söyleyebiliriz. İcracılık sanatı tarihi
müziğin ve çalgıların ortaya çıkmasıyla
aynı zamanda başlar. Çalgıların gelişim
süreci farklı insan topluluklarındaki
düşünce
ve
estetik
zevklerin
zenginleşmesinin bir sonucu olarak
kabul edilebilir. Vurma çalgılardan
başlayarak üfleme, telli ve daha sonra
yayla çalınan çalgı çeşitleri insan
toplumunun kültür, müzik, sahne
sanatları ve çalgı üretim tekniğinin
ilerlemesine doğrudan bağlı bir şekilde
gelişmiştir. Dolayısıyla bazı çalgılar
kendi orijinal şeklini yüzyıllarca
koruyarak günümüze kadar değişmeden
gelirken
bazıları
performans
ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için yok
olur, yerine başkaları ortaya çıkar
(Kerimov, 2013:7).
Müzisyenler ve müzikologlar tarafından
icracılık üzerine çok sayıda makale ve
monografi yazılmasına rağmen arp bu
bakımdan yoksun kalmıştır. Bu nedenle
bu çalgı hakkında çok az şey biliyoruz.
Peki, arp dünya müzik kültürüne nasıl
bir katkıda bulunmuştur? Onu binyıllar
boyunca diğer eski çalgılar gibi
kaybolmaması ve tutunmasının sebebi
nedir?

Arp ve benzeri çalgıların vatanı
hakkında kesin bir ülke adı vermek
imkânsızdır.
Arkeolojik
kazılarda
bulunan heykeller, duvar oymaları ve
arpa benzer çalgıların kalıntıları bu
çalgının Eski Doğu coğrafyasında;
Mısır, İran, Asur, Yunan, Orta Asya’da
geniş yayıldığını göstermektedir. Doğu
medeniyetinden
konuşurken
onun
Azerbaycan kaynakları ile sık şekilde
bağlı olduğunu da vurgulamak gerekir.
Bu da arpın zengin tarihi köklere sahip
olduğunu
ifade
eder.
Bilimsel
çalışmalar
Eski
Azerbaycan
coğrafyasında “çeng” ve ya “cenk” adlı
arpa benzer çeşitli çalgıların olduğu
bilinmektedir. Azerbaycan’da unutulan
eski çalgılardan biri de çengtir. İpek
telli, zarif sesli bu çalgı bugünkü
Avrupa arpına çok benzer. Bu sebepten
çeng çalgısından söz edince onu arp
türevi çalgı terimiyle adlandırmak
doğrudur. Büyük Azerbaycan şairi
Nizami
Gencevi’nin
(1141-1209)
eserlerinde adı geçen çeşitli orta çağ
çalgılarından ney, tanbur, ud, çeng,
kanun ve diğerlerinin şairin yaşadığı
dönemde
Azerbaycan’da
geniş
yayıldığını göstermektedir (Hüseynova,
2001:375). Yenilenebilen, daha gür sese
ve net bir akort düzenine sahip çalgılar
zaman
içinde
gelişemeyen
eski
çalgılarla rekabet sonucu şüphesiz galip
gelecekti.
Ortaçağlarda
Doğudan
Avrupa’ya götürülen bu çalgı yeniden
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yapılandırılarak daha sonra bütün
dünyaya yayılır. Doğuda ise unutulur…
2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Avrupa çalgılarında biri olarak bilinen
arpın ilgi çekici tarihini incelerken bu
çalgının
aslında
eski
Doğu
medeniyetinde doğduğu gerçeği ile
karşılaşıyoruz. Yapılan bu araştırmada
bir Doğu çalgısı olan arpın birçok dünya
medeniyetinde yer aldığı, Batıda
kazandığı devinimi sunularak, onun
doğal ve teknik imkânları, icracılık
üslubu ve kendine özgü bir çalgı olması
bilimsel yönden araştırılmaktadır. Bu
yazıda arpın tarihi gelişimi, yapısal ve
teknik değişikliklerin arp icracılığındaki
birbirleriyle karşılıklı etkileşim süreci,
gelişim
yollarının
ilgili
şekilde
yönlendirildiği
açıklanmaktadır.
İcracılık seviyesi yükseldikçe arpın
müzik repertuarında tuttuğu konumun
ve oynadığı rolünün artması, çeşitli
müzik türlerinde etkisini farklı şekilde
göstermesi de bu araştırmada yer
almaktadır. Arp icracılık ekolünün
gelişim bağlamında bu çalgının solo
icrası ile istenilen oda müziği ve
senfonik
müziğe
renk
katması,
dolayısıyla eserlerde yeni icracılık
usulleri yaratılmasındaki rolü bilimsel
yönden yorumlanmıştır.

3. AMAÇ
Çeşitli büyük ve küçük kapsamlı
kaynakları esas alarak yapılan bu
araştırmada arp medeniyetinin gelişim
tablosunu
canlandırmak,
Ortaçağ
dönemlerinde sanat ve kültürü yayan
gezgin müzisyenlerin rolünü belirtmek,
17.-19. yüzyıllardaki arp yapımcıları ve
icracılarının arpı mükemmelleştirmeye
yönelik çalışmalarını araştırmak, arp
icracılık seviyesinin bestecilik ekolu
gelişimi ile sık bağlı olmasını
sergilemek çalışmanın genel amacını
oluşturmaktadır.
4. KAPSAM
Bu çalışmanın müzik okulları, devlet
konservatuarları ve güzel sanatlara
yönelik programların uygulandığı diğer
eğitim
kurumları
öğrencileri,
akademisyenler
ve
bilimsel
araştırmacılar için bir kaynak
oluşturması hedeflenmiştir.
5.YÖNTEM
Bu araştırma müzikoloji,
estetik, tarihi ve icracılık
teorisi gibi bilimsel metotlara
dayanarak
hazırlanmıştır.
Problem araştırmasında tarihi
metottan yönelerek arpın
meydana gelmesi, yapımı,
gelişimi
karşılaştırmalı
yöntemi üzerine kurulmuştur.
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İcracılık
tarihinde
arpın
rolünü
benimsemek için yürütülen analiz özel
ve genel yönteme dayalı yapılmıştır. Bu
bakımdan arpın gelişim yolu, çeşitli
müzik türlerinde kullanım özelliyi,
orkestra müziği paletine kattığı renk,
çağdaş müzikteki rolü tartışılmaktadır.
Bununla ilgili çalışmada önemli
müzikbilimcilerin bilimsel metotları
esasında yorumlar yer almaktadır.
6. ORTAÇAĞDA ARP
Arp ve benzeri çalgılar Ortaçağda bütün
Avrupa’da tanınsa da onun gerçek
anlamda bir solo çalgıya dönüşmesi,
icra tekniğinin gelişimi ve arp
ekollerinin oluşturulması için daha
yüzyıllar
geçecek.
Ortaçağ
Avrupa’sında arp bir çalgı olarak tam
biçimlendirilmemişti. İki parçalı Doğu
arplarından farklı bu çalgılar üç taraftan
oluşur. İki parçayı birleştiren üçüncü
parça ses sütunu idi. Bu sütun onu eski
arplardan tamamen farklı kılar. Zira
sağlam sütun tellerin sıkı çekilerek

gerdirilmesini ve arpta daha kuvvetli bir
ses elde etmesini sağladı. Lirden farklı
çeşitli uzunluklu tellere sahip arptaki bu
sütun çalgının sonraki gelişimini daha
da hızlandırdı (Asimov, 2002:588). Arp
tellerinde kullanılan malzeme ülkesine
göre de değişir. Doğu’da daha çok
burulu ipek ipler kullanıldığı halde
Avrupa’da teller at kılı ve hayvan
bağırsağından yapılır. Arp daha çok
mızrapla, bazı ülkelerde ise örneğin
Britanya’da uzun tırnaklarla çalınır
(Bianchi & Gusoff, 1996:293). Çalgının
gelişmesi ile birlikte tellerin malzemesi
de değiştirilerek altın, gümüş, bronz
gibi metallerden hazırlanır. Böylece
metal tellerin kuvvetli gerilimine
dayanabilen sağlam sütuna sahip üç
parçalı yeni nesil arplar yapımı başlar.
Bu da kuşkusuz çalgı sesinin gürlüğünü
artırır, tınısını etkiler. Metal tellerin
uygulanması
giderek
icracılık
yöntemlerinin de değişmesine sebep
olur.
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Ortaçağda arp yapımcısı ve sanatçı
arasında büyük bir fark görülmemiştir.
Çoğunlukla her iki görev aynı kişi
tarafından yapılırdı. Bu gün küçük bir
arıza karşısında aciz kalan arpçıdan
farklı olarak o dönemde her arpçı
çalgısını kendi onarır, geliştirir ve
istediği gibi yeniden oluşturabilirdi
(Polomarenko, 83: 28). Bu bakımdan
çok arp çeşidi mevcut idi. Değerli
taşlarla süslü altın ve gümüşle kaplı bazı
arplar hatta bir servete mal olmuştu.
Arplarını bir yatırım aracı olarak
değerlendiren müzisyenler çoğu zaman
kıymetli eşya ve mücevheratlarını
çalgıları içinde saklamışlar. Zira
kanunen arplar borç yüzünden haciz
edilemediğinden sahipleri için güvenli
bir kasa görevi yapardı. Güzellik
sembolü olan arp büyük ölçüde
şekillenerek
Ortaçağda
bütün
Avrupa’da yaygınlaşır. Bu çalgının
icracıları ve ilk eserlerin bestecileri
gezgin müzisyenler olmuştur. Daima
kilise tarafından takip edilen İrlanda,
İskoçya ve Galler’de bard, Fransa’da
troubadur,
jongleur,
Almanya’da
minnesang, vagant ve schpilman,
İspanya’da huglar, Danimarka’da, skáld
ve leger, Rusya’da skomorohlar kendi
kültürlerinin gelişiminde önemli rol
oynamışlar. Müzisyenler taşınabilir
küçük arplarla şarkılarına eşlik yaparak
söylerler. Bard müziği insanların
yaşamında kutlama ve üzüntü, askeri
yürüyüş ve neşeli bayramlar gibi tüm

önemli etkinliklerde seslenir, arp müziği
eşliğinde dans edilirdi. Arp bugün bile
İrlanda’nın ulusal armasında yer
almaktadır (Dulova, 1975:18). Gezgin
müzisyenlerin sayesinde arp birçok
ülkenin ulusal medeniyetinde derin kök
salarak halkların sevdiği bir çalgıya
dönüşür. Kitap ve nota basımı olmayan
bu dönemde ulusal medeniyetlerinin
gelişiminde gezgin müzisyenler önemli
rol almışlardır. Fransız müzikolog
Pierre
Aubry
(1874-1910 )
jongleur’lardan
bahsederken
milli
edebiyatı, müziği ve dans folklorunu
tanıtan, halk içinden çıkmış bu
sanatçılara yüksek değer vererek şöyle
der: “Yayınların olmadığı bir dönemde
jongleurlar
bir
gazeteci
görevi
yapabildiler. Kuzey ile Güneyi, Güney
ile de Kuzeyi tanıştırarak tek Fransa
medeniyetinin yaratılmasında onların
önemli rol oynayan unsurlardan biri
olduğunu
söylemek
abartı
olmayacaktır”
(Aubry,
1932:44).
Matbaanın
ortaya çıkması
gezgin
müzisyenler
döneminin sona
ermesi
anlamındaydı.
7.
İLK
PEDALLI
ARPLAR
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16. yüzyılda arp balolarda, gösterişli
merasimlerde, düğün ve cenaze
törenlerinde, tiyatro intermezzolarında1
ve bale müziğinde duyulmaktadır. Bu
dönemde arp için yazılan ilk nota
örnekleri günümüze kadar ulaşmıştır.
Dr. Hans Joachim Zingel bunların
içinde İspanyol Alonso Mudarra’nın
(1510-1580) “Treslibros de música en
cifra para vihuela” (Müzik konusunda
üç kitap) eserini arp için yazılan ilk
yapıt olarak değerlendirir (Dulova,
1975: 18). Akor özelliğine sahip bu
çalgıyı A. Mudarra eserlerinde daha çok
basso continuo olarak kullanır. 17.-18.
yüzyılda genellikle besteciler eserlerinin
hangi çalgı için; org, klavsen, lut veya
arp için yazıldığına pek sınır koymazlar.
Çalgıların eserlerde isteye bağlı
kullanılması geleneksel bir yöntemdi.
Bu bakımdan arpçının eseri çalgısına
önceden uyarlaması gerekirdi. 18.
yüzyılda
Avrupa
müziğinde
transpozisyon ve modülasyon teknikleri
zenginleştikçe kromatik imkânlardan
mahrum arp çağdaş müziğin taleplerini
karşılamayan bir çalgı durumuna gelir.
Müzikte yaşanan bu gelişmeler arpa
olan ilgiyi iyice azaltır. Dış görünüşü
görkemli ve süslü arplar yalnız
diyatonik bir ses dizisine sahip oldukları
için müzikteki değişimlere ayak
uyduramayarak birçok eski çalgılar gibi
1

Oyuncuların hazırlanmasına fırsat vermek
için sunulan müzik

müze eşyasına dönüşmek tehlikesi
geçiriyordu. Bu da arp ustalarının uzun
sure kromatik ses dizisi elde etme
yollarını aramasına sebep oldu (KitePowell, 2007:192).
1660
yılında
Tirol
eyaletinde
(Avusturya) bilinmeyen bir usta
tarafından kanca mekanizmalı arp
(Hakenharfe) hazırlanır. Do majör
düzenli bu arpta burgulara birleştirilmiş
hareketli
kancaların
yardımıyla
sesler yarım
perde

değiştirilebilirdi. Akortlama sol elle
yapıldığından icra sırasında müzikte
duraksamalara yol açılırdı. Buna
rağmen kanca mekanizmalı arplar yeni
arpın geliştirilmesinde 17. yüzyılda
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atılan ilk önemli adım sayılabilir
(Dulova, 1975:34). Kanca mekanizması
uygulanarak değiştirilmeye çalışılan
eski
arplar
Avrupa
halklarının
medeniyetinde uzun sure kalabildi. Bu
arplar için 19. yüzyılın başına kadar
metotlar bile yazılır. Bir sonraki
aşamada
dikkat
icra
esnasında
zorlanmadan tam kromatik ses dizimi
elde etmeğe yöneltilir. Bu son derece
önemli görevin üstesinden yalnız pedallı
arp gelebildi. 18. yüzyılın ilk yarısında
ortaya çıkan pedallı arplar J.
Hochbrucker, ve G. Cousineau, JeanHenri Nadermann, Godefroi Holtzman
gibi
birçok
yapımcıların
adıyla
ilişkilendirilir.
İlk pedallı arp 1720 yılında Bavyerallı
usta Jacob Hochbrucker (1673-1763)
tarafından yapıldı. Bu arpın Do, Re, Fa,
Sol ve Si bemol adlı beş pedalı vardı.
Pedallar sütun içerisinden geçen
mekanizmayla kancalara birleştirilir. Do
majör düzeninde akortlanan bu arpta
pedallar yardımıyla beş majör ve üç
minör dizisine geçilebiliyordu (Hipkins,
1921:79). İlk kez çalgıda akortlama
fonksiyonu ayaklara verilebildi. Böyle
bir konstrüksiyonla arpçının elleri
tamamen serbestleştirildi. İcra tekniği
ve sesleniş açısından geniş imkânlar
elde eden bu çalgı kısa bir zaman içinde
yaygınlaştı. Hochbrucker bu modeli
ileride yenileyerek daha da geliştirir.
Onun ikinci modelinde yedi pedal vardı.

Bu da arpa natürel ses dizisindeki bütün
perdelerin yarım ses tizleştirilmesi
imkânı verdi. Mi diyez majör
düzenindeki arpta 3 bemol (Si, Mi, La)
ve 4 bekar
(Fa, Do, Sol, Re)
pedallarının yardımıyla sekiz majör ve
beş minör tonalitesine geçilebilirdi.
Bağırsak tellerin yanısıra bas seslerde
metal teller kullanılır. Aynı yıllarda
Jonann Hausen (Weimar), Jean Paul
Vetter (Nuremberq) ve Semmler
(Tating) gibi diğer Alman ustalarının da
pedal mekanizması çalışmaları sürer
(Dulova, 1975:35). Bu ise yeni
dönemde pedallı arpaolan talep artışının
göstergesiydi. Hochbruker’den sonra
1766 yılında Fransız usta Georges
Cousineau (1733-1800) ve oğlu
Jacques-Georges Cousineau (17601836) pedallı yeni arp yaparlar (Govea,
1995:39). Ustalar ilk önce Hochbrucker
arpındaki bazı eksikleri ortadan
kaldırmaya
çalışır.
Arp
mekanizmasındaki
kancalar
kalay
çubuklara değiştirilir. Kancalardan
farklı küçük metal çubuklar teller
gerilince ileri çıkmaz, dengeyi sabitler
(Rossing, 2010:151). Pedalların hareketi
sırasında bütün tellerin aynı seviyede
kalması daha temiz akort elde
edilmesini
sağlar.
Arp
giderek
aristokratik kesimlerde bir bayan
çalgısına
dönüşmeye
başlar.
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Cousineau’nun
arplarından
biri
imparatoriçe
Joséphine
de
Beauharnais’ın (1763-1814) arpı hali
hazırda Paris yakınlığındaki Malmaison
malikânesinde sergilenmektedir (Parker,
2005:29). Genelde çok gösterişli olan
Cousineau arpları ressamların dikkatini
çeker. 1782 yılında Cousineau bütün
tonalitelere geçebilen on dört pedallı bir
arp yapar. Fakat yeni yapımdaki fazla
pedal
sayısı
icrayı
zorlaştırdığı
nedeniyle bu icat kullanılamadı.Yeni
nesil arp yapımcıları arasında önemli
yeri olan Jean-Henri Nadermann (17341797) ve ailesi çok sayıda arp üretirler.
Bunlardan en tanınmışı Fransız kraliçesi
Marie
Antoinette’nin (1755-1793)
arpıdır. Kendi güzelliğiyle herkesi

büyüleyen bu arp bu gün de Paris
konservatuarı
müzesinde
sergilenmektedir.
Aynı
zamanda
Nadermann’ın her iki oğlu; François
Joseph ve Henri arp üretiminde
yakından iştirak eder (Dulova, 1975:
35–36). Bu çalgı yapımcıları arpın esas
konstrüksiyonunun
hazırlanmasını
hızlandırdılar.
19. yüzyılda Fransız çalgı yapımcısı
Sebastian Erard (1752-1831) hızla
popülerleşen arpa yeni hayat verir. Çek
asıllı
arpçı
ve
besteci
JeanBaptiste Krumpholz’un
(1742-1790)
pedal
mekanizması
düşüncelerini
paylaşan Erard 1810 yılında iki yönlü
mekanizma yaparak kancalar yerine
çatal sistemi uygular ve böylece çalgıda
bir yenilik oluşturur (Taylor,1836:4).
Böylece
arp
diyatonik
çalgı
“prangalarından” kurtularak armoni ve
modülasyonu geniş şekilde kullanma
imkânı kazanır. Yüzyıllar boyunca
güzellik sembolü sayılan arp Erard’ın
icadıyla
çağdaş
müziğe
ayak
uydurabilen virtüöz çalgılar arasında
benzersiz ses tınısına sahip bir çalgıya
dönüşür. Ayrıca, yeni arpta metal
çubukları çatallara değiştiren Erard
akort değişimi sırasında pedallardan
çıkan istenmeyen, rahatsız edici sesleri
de “temizler”. Arpta tel sayısı altı
oktava dek çıkarılarak Do bemol majör
düzeninde akortlanır. Kısa bir zaman
içinde rağbet kazanan yeni arp modeli
bütün
dünyaya
yayılır
(Kaiser,
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2010:31). Bunun yanı sıra icracılık
eğitimi geliştirilen arpın tarihinde yeni
dönem başlar. Professional arp ekolleri
oluşturulur, bu çalgı için solo eserler
yazılır. İlk defa H. Berlioz tarafından
senfoni orkestrasına dâhil edilen arp
müziğin etki gücünü artırır. Opera ve
bale müziğinde geniş solo partileri icra
eden arp senfoni müziğinde daha çok
eşlik görevi yapar. Böylece arp zor ve
rengârenk armoniler seslendirebilen,
solo özelliğine sahip, ayrıca eşlik
yapabilen bir çalgı kimliği kazanır.

Arpın temelinde pedal mekanizmasının
yerleştiği figürlü kutu yer almaktadır.
Kutunun
arka
duvarında
pedal
kollarının girdiyi basamaklı kesikler
vardır. Üç fonksiyonlu (bemol, bekar,
diyez) pedallar bu kesikler yardımıyla
yukarıdan aşağıya doğru hareket eder.

8. MODERN ARP
Günümüzdeki arp mekanizmasında
yaklaşık1000’e kadar parça bulunan
yukarı tarafı eğik üçgen şeklinde dikey
konumda olan bir çalgıdır. Yukarı
tarafının eğriliyi tellerin uzunluğuna
göre hazırlanmıştır. Üçgenin tarafları
konsol, sütun ve oluk haznesinden
oluşmaktadır. Konsol (Gövde)-sesi
güçlendirmek ve telin uzun sure
seslenmesini sağlayan esas rezonans
öğesidir.
Kolon
(Sütun)-içerisinde
gerilmiş tellerin ağırlığını taşıyan bu
parça gövde ile oluk hanesini birleştirir.
Sütunun merkezinde pedalları esas
mekanizmayla
birleştiren
çekim
kuvvetinin geçtiği kanal yerleşir. Oluk
haznesi - esas mekanizmayı taşır.
Oluklar metalden yapılmıştır. Teller
dikey şekilde oluk haznesi ile konsol
arasına çekilir.

Gam perdelerinin sayısına göre
belirlenen yedi pedal sağda dört; Mi, Fa,
Sol, La, solda ise üç; Si, Do, Re
şeklinde dizilmiştir. Pedal basıldığı
zaman bütün oktavlardaki aynı adlı
teller iki yarım perde değişebilir. Arpın
alt kısmında ön ve arka dört ayaklık
vardır. Ön ayaklıklar arpın ileri, arkalar
ise onun geriye devrilmesini önleyerek
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çalgıyı destekler. 46 ve 47 telli çağdaş
arplarda tellerin 11’i metal, 35’i ise
hayvan bağırsağından yapılır. Bağırsak
teller misina tellerle de değiştirilebilir.
Ses dizi genişliği altı oktavın üstünde
olup üç alana ayrılmaktadır. Yukarı ses
alanı kısa ve tiz, orta ses alanı daha
zarif, parlak ve dolgun seslenir. Mat
tınlayan aşağı ses alanına metal teller
çekilir. Tellerin bir-birinden seçilmesi
için bütün do telleri kırmızı, fa telleri ise
lacivert renktedir. Arp diyatonik olarak
Do bemol düzeninde akortlanır.
9. TARTIŞMA
Çağdaş
dönem
bestecilerinin
yapıtlarında arpın kullanımı icracılık ve
ses imkânlarının analizi gibi önemli
edimsel problemlerden biridir. Arpın
çeşitli çalgılarla birlikte ilgi çekici bir
ses tınısı oluşturması, bu ses renginin
eserin üslup, tür, karakter analizi bu
güne kadar pek araştırılmamış konular
içerisinde yer almaktadır. Özellikle
avangart müzik icracılığı, akustik
imkânlar çerçevesinin genişlendiği yeni
bir bakış açısı teşkil etmektedir. Zengin
tınısal imkânları ile birlikte farklı
dinamik ve ritmik imkânlara da sahip
olan arp yeni müzikte çok yönlü
kullanılır. Araştırmada çalgı bilgisi
alanında yürütülen analize geniş yer
verilerek arpın doğal ve teknik
imkânları göz önüne alınmıştır.

10. SONUÇ
Tarih boyunca arp yapımındaki
gelişmeler
ve
mekanizmasına
uygulanan yenilikler bu çalgının
dramatik ifade imkânlarını da genişletti.
İki yönlü pedal mekanizmasının
icadından sonra arp icracılığında yeni
bir evre başlar. Hiç şüphesiz bu
değişikliklerde arp sanatçılarının rolü de
büyüktür. Zira icracılık seviyesini
yükseltmeye çalışan sanatçılar yeni icra
usul ve tarzlar arayışındaydı. Başarılı
çalgı yapımcıları ve arpçıların işbirliği
sonucu bu süreç zarfında arpta büyük
değişiklikler meydana geldi. Bu ise
zaman içinde birçok çağdaş arp
ekolünün oluşumu için zemin yarattı.
Besteciler arp için daha önemli sololar
ve eserler besteler. Daha çok bale
müziğinin vazgeçilmezi olan arp 20.
yüzyılda virtüöz sanatçıların çabasıyla
solo çalgı olarak konser sahnelerine
çıkmaya başlar. Pedallar yardımıyla
değişik icra efektleri elde edebilmesi
arpın orkestrada önemli bir yer
tutmasını sağlar. Yüzyıllar boyunca
zamanın taleplerine ayak uydurabilen
Arp günümüze ulaşarak bu gün
dönemimizin fikir ve duygularını
yansıtan çağdaş bir dilde konuşabiliyor.
Bu gün arp bir solo çalgı olmakla
birlikte senfoni orkestrası ve diğer
müzik topluluklarında da geniş şekilde
kullanılmaktadır. Bu çalgının katkısıyla
ilginç ve rengârenk eserler yazılmış,
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arpın ses paletini zenginleştiren bir sıra
yeni, parlak icra teknikleri yaratılmıştır.
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Özet: Kalkınma, dinamik bir kavram olduğu için kalkınmanın paradigmaları zaman içinde
değişim göstermiştir. Kalkınmanın tarihsel sürecine bakıldığı zaman bölgesel kalkınma konusu,
kalkınma literatüründe 20.yüzyılın ortalarında önemli bir yer edinmiştir. Küreselleşmenin ivme
kazandığı 1980'ler itibariyle kalkınmada yaşanan dönüşüm, bölgesel kalkınma yaklaşımlarına da
yön vermiştir. Bu bağlamda bölgesel kalkınmada yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve kalkınma
politikalarında bölgesel aktörler, karar alma sürecine dahil edilmiştir. Kalkınma, sadece ülkelerle
değil aynı zamanda bölgelerle ilişkilendirilmiştir. Hatta bölgeler, kalkınmanın sürükleyicisi olarak
öne çıkmaya başlamıştır. Buradan hareketle bölgesel kalkınma politikaları, hem Türkiye'de hem de
dünya ölçeğinde yeni bölgeselcilik çerçevesinde şekillenmektedir. Bu çalışma, bölgesel kalkınma
teorilerini ve yeni bölgeselcilik yaklaşımının Türkiye’deki bölgesel kalkınma politikalarına
etkilerini ele almayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bölge, Kalkınma, Bölgesel Kalkınma, Yeni Bölgeselcilik, Türkiye

*

Bu çalışma hazırlanırken 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
tarafından kabul edilen "Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve
Bölgesel Rekabet Gücünün Arttırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: GEKA Örneği" adlı
yüksek lisans tezinden faydalanılmıştır.

REGIONAL DEVELOPMENT THEORIES AND EFFECTS OF NEW
REGIONALISM APPROACH TO THE REGIONAL DEVELOPMENT
POLICIES IN TURKEY
Abstract: As development had become a dynamic concept the paradigms of development varied
in the course of time. Regional development issue had an important position in the development
literature when examined the historical process of development in the middle of the 20th century.
The transformation of development also shaped regional development approaches from 1980s
when globalization is accelerate. In this context new approaches are enhanced in the regional
development and regional actors were incorporated to decision-making process in the development
policies. Development was associated not only nations but also regions. Even regions began to
come into prominence as driving force of development. Thus regional development policies take
shape in the framework of new regionalism approach both Turkey and across the world.This study
aims at explaining regional development theories and effects of new regionalism approach to the
regional development policies in Turkey.
Key Words: Region, Development, Regional Development, New Regionalism, Turkey

1. GİRİŞ
Kalkınma kavramı, hem niteliksel hem de
niceliksel yöndeki tüm olumlu gelişmelerin
bir arada gerçekleşmesini ifade eder.
Niteliksel olarak gelir dağılımı, demografik
yapı, sosyal refah gibi durumlar esas
alınırken niceliksel olarak ise gayri safi
milli
hasılanın
büyüklüğü
esas
alınmaktadır (Sevinç, 2011: 40). Kalkınma,
aynı anda ülkelerin tamamında görülen ya
da bir ülkenin tüm bölgelerinde eş anlı
görülen bir olgu değildir. Hatta belirli
ülkelerin ve ülke içerisindeki merkezlerin
aşırı gelişmesine bağlı olarak kendini
gösteren
kalkınma
derecelerindeki
farklılıklar,
kimi
iktisatçılara
göre

ekonomik kalkınmada ön koşul olarak
değerlendirilmektedir.
Tarihsel perspektiften Sanayi Devrimi
öncesine bakıldığında, zengin devletler –
fakir devletler ve hükmeden devletler –
hükmedilen devletlere rastlanılmaktadır.
Bazı devletlerin daha zengin olması ya da
diğer devletleri egemenlikleri altına alması,
bu devletlerin sahip oldukları üretim
teknolojilerinin daha üstün olmasından
değil, ileri bir askeri organizasyona, güçlü
bir sosyal ve kültürel yapılanmanın
varlığına bağlı olarak gerçekleşmiştir.
Sanayi Devrimi sonrası ise bu durum
değişim göstermiştir. Sanayi Devrimi,
tarihsel açıdan ülkelerin gelişmiş ve
gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler

olarak ortaya çıkışının başlangıç noktasını
oluşturmaktadır (Dinler, 2012: 97-98).
Sanayi Devrimi'nden günümüze uzanan
kalkınma modeli, bir kutupta gelişmişlik
karşı kutupta ise az gelişmişlik üretmiştir
(Başkaya, 2005: 9).
Sanayi
Devrimi
sonrası
iktisatla
uğraşanlar, tam rekabetin bir ideal olup
olmadığı ve durağan denge koşulları gibi
konulara ağırlık vermekteydi. 1930'lu
yıllara gelindiğinde ise odaklanılan
konular; iktisadi bunalım, işsizlik ve
iktisadi
dalgalanmalar
üzerine
gerçekleşmiştir. Kalkınma teorilerinin
iktisat literatürü içerisinde ağırlığını
hissettirmesi ise İkinci Dünya Savaşı'nı
izleyen yıllarda vuku bulmuştur (Kaynak,
2009: 30).
Kalkınma kavramının az gelişmiş ya da
gelişmekte olan ülkelerle ilişkilendirilmesi,
1950'lerin
ortalarına
rastlamaktadır
(Kaynak, 2009: 42). Lloyd G. Reynolds'un
da ileri sürdüğü gibi çoğu Üçüncü Dünya
ülkelerinde -Orta ve Güney Amerika,
Güney Afrika ve Japonya hariç olmak
üzere Asya ve Afrika'nın bütün ülkelerikalkınma hikayesi, 20.yüzyılın ikinci
yarısında başlamıştır (Reynolds, 1996: 54).
Buradan hareketle İkinci Dünya Savaşı
sonrasında iktisadın alt disiplini olarak
kendini gösteren Kalkınma İktisadı,
savaşın
sona
ermesiyle
siyasi
bağımsızlıklarını elde eden ülkelerin
kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek ve
savaşta yıpranan Batı ülkelerini yeniden

canlandırmak gayesiyle ortaya atılmıştır.
Dolayısıyla Kalkınma İktisadının gelişim
süreci, az gelişmiş ülkelerde yaşanan
gelişme süreciyle yakından bağlantılıdır.
İkinci Dünya Savaşı'nı izleyen yıllarda
önem kazanan Kalkınma İktisadı, kısa
süren popülaritesinin ardından 1970'li
yıllara gelindiğinde cazibesini büyük
ölçüde yitirmiştir. Özellikle 1970'li yıllarda
maruz kalınan petrol şoklarının hemen
ardından patlak veren borç krizi; çoğu
gelişmekte olan ülkeyi, güç durumda
bırakmıştır (Şenses, 1996: 15). Artık çok
net olarak görülmektedir ki, geri
kalmışlıktan kurtulmada ekonomi tek
başına yeterli olmamaktadır. Kalkınma
İktisadının en önemli -kimilerine göre tekkıstası olan kişi başına gelir yanında her
biri farklı uzmanlıklar gerektiren kamu
sağlığı, beslenme, konut ve eğitim gibi
kısmi hedefleri de içeren bir arayış söz
konusu olmuştur (Hirschman, 1996: 50).
1980'lere girilirken küresel eğilimler
karşısında
uluslararası
finans
kuruluşlarının etkinliğini arttırması ve
kalkınma sürecinin tek katman olarak
kabul edilen devletten çok katmanlı bir
tabakaya
yayılması,
gözden düşen
Kalkınma İktisadını ana temalarından
yoksun bırakarak hızlı bir gerileme
süreciyle karşı karşıya bırakmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında iktisadın
bir alt disiplini olarak popülaritesini
arttıran Kalkınma İktisadının kalkınma
kavramını ekonomik boyuta indirgeyen

anlayışı, ülkeler ve bölgelerarasında artan
ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel
farklılıkları açıklamada çaresiz kalınca,
ekonomi dışı faktörleri de bünyesinde
barındıran bölgesel nitelikte bir kalkınma
anlayışına
gereksinim
duyulmuştur.
Buradan yola çıkılarak, geleneksel yani
merkeziyetçi
kalkınma
anlayışından
bölgeyi esas alan bir kalkınma anlayışına
geçişin, iktisadın bir disiplini olan
Kalkınma
İktisadının
cazibesini
kaybetmesiyle
hız
kazandığı
da
söylenebilir.
Kalkınma
İktisadının
kurumsal,
siyasal,
tarihsel
yapıyı
ekonomiyle
ilişkilendirememesi
ve
kalkınmayı
büyümeye
indirgeyen
yaklaşımının
doğurduğu
sorunlar,
kalkınma anlayışında dönüşümü gerekli
kılmış ve bölgesel kalkınmanın daha geniş
boyutlarıyla ele alınmasına olanak
sağlamıştır. Küreselleşme süreciyle birlikte
devletin
müdahalesine
dayanan
merkeziyetçi bölgesel kalkınma anlayışı,
yerini yerel ve bölgesel aktörlerin de
katılımıyla gerçekleşen bir bölgesel
kalkınma anlayışına bırakmıştır. Yeni
bölgesel kalkınma anlayışında politik,
ekonomik, sosyal, coğrafi konuların ve
bölgesel dengesizliklerin yanı sıra bölgesel
rekabet gücünün de değerlendirme
kapsamına alındığı görülmektedir.
Çalışmada öncelikle kalkınmanın değişen
bağlamına
ilişkin
olarak
kalkınma
anlayışında yaşanan dönüşüm ve bölgesel
kalkınma farklılıklarının boyutları ele
alınarak bölgesel kalkınma teori ve

politikalarından söz edilecektir. Ardından
bölgesel kalkınmada yeni bölgeselcilik
yaklaşımının Türkiye'ye etkilerine yer
verilecektir.
2. KALKINMA ANLAYIŞINDA
YAŞANAN DÖNÜŞÜM VE
BÖLGESEL KALKINMA
Sanayileşme hareketiyle birlikte ekonomisi
kalkınmakta olan ülkeler, çoğu zaman
üretim kapasitesinin doğal kaynaklar
üzerindeki
dağılımını
ve
yatırım
kararlarındaki belirleyici faktörleri piyasa
güçlerine bırakmaktaydı. Ancak ülkeler
arasında
gözlenen
aşırı
farklılığın
doğurduğu sosyo-ekonomik sorunlar,
piyasa mekanizmasının üretim faktörleri
dağılımını ülke düzeyinde yeterince
sağlayamadığını ortaya çıkarmıştır. Kişisel
yarar ile sosyal yararın çeliştiği noktalar,
ciddi bir sorun teşkil etti (Dinler, 2012: 1).
1929 Büyük Bunalımı sonrası, ülkelerin
yanı sıra bölgesel dengesizlik de dikkatleri
üzerine çekmeye başlamıştır. Bu bağlamda
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başta
Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülke,
bölgesel gelişme farklarını azaltıcı
politikalar
uygulamaya
koymuştur.
Gözlemler,
ekonomik
ve
sosyal
kalkınmanın çeşitli ülkeler arasında olduğu
gibi aynı ülke içindeki bölgelerde de
birbirlerinden farklı bir seyir izlediğini
göstermekteydi (Dinler, 2012: 96). Bu
bağlamda, az gelişmişliğin mikro yönden
analizi giderek yoğunluk kazanmıştır.

Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın ardından
birçok ülkenin, hem kalkınma planlarında
hem de hükümet programlarında bölgesel
kalkınma farklılıklarını azaltma gayesiyle
ekonomiye müdahalede bulunarak çeşitli
önlemlere yer verdiği görülmektedir.
Ayrıca kalkınma plan ve programlarına
dahil edilen aktivist politikalar, bölgesel
ekonomi ve bölgesel kalkınma alanına
ilişkin teorik çalışmaların gelişmesine de
katkıda bulunmuştur. 1957 yılında 140'tan
fazla Amerikan Üniversitesi'nde bölge
konusunun ciddi olarak ele alındığı ve bu
konudaki çalışmaların da artan bir eğilim
izlediğini söylemek mümkündür (Dinler,
2012: 1). Ancak belirtilmesi gerekir ki,
1970'li yıllara kadar olan kalkınma
anlayışı; merkezi idarenin güdümünde ve
desteği ile uygulanan geleneksel bölgesel
kalkınma
politikalarını
içermektedir.
Geleneksel
nitelikteki
bölgesel
politikalarda, merkezi hükümetin karar
sürecindeki ana rolü üzerinde durulurken
1970 sonrasında yerel yönetimlere verilen
görevler ön planda yer almıştır (Akiş,
2011: 242).
Geleneksel nitelikteki bölgesel kalkınma
politikalarının araç olarak finansal
teşvikler, altyapı yatırımları, devlet
kontrolündeki sanayi tesisleri ve imalat
sanayisini kullanmakla yetinmesi, bazı
ekonomik açmazlara sebep olmuştur (Akiş,
2011: 244). Ülkeler, küreselleşme ve artan
rekabet
ortamında
hızlı
ekonomik
değişimlerin neden olduğu baskı ve
tehditlerle mücadele edebilmek ve bu

süreçte
ortaya
çıkan
fırsatlardan
yararlanmak amacıyla bölgesel kalkınma
politikalarında
yapısal
dönüşüme
gitmişlerdir (Akiş, 2011: 238).
Nitekim küreselleşme ve yerelleşme
dinamiklerinin dünya ekonomik sistemine
damgasını vurduğu 1980'lerden bu yana
bölgesel kalkınma politikaları, sadece
doğrudan devlet yardımlarına değil, aynı
zamanda iş gücünün niteliği, yaşam
kalitesi, yatırım iklimi gibi bölgenin
niteliğini arttırıcı özelliklere ve içsel
gelişmeye daha çok önem veren bir yapıya
bürünmüştür.
Geleneksel
bölgesel
kalkınma politikaları pazara, iş gücüne ve
hammaddeye odaklanırken yeni bölgesel
politikalar sosyal ilişkiler, normlar ve
kurumlardan oluşan bir yapıyı da göz
önüne almaktadır. Bölgelerin kendi iç
dinamiklerine odaklanan, sosyal aktörlere
kalkınma politikaları kapsamında daha çok
yer veren ve çağdaş dünyanın gereklerine
uyum sağlayarak gelişim gösteren yeni
yaklaşımlar,
günümüzdeki
bölgesel
kalkınma politikalarını şekillendirmektedir
(Akpınar, 2012: 35-36).
Küresel eğilimler doğrultusunda belirgin
olarak kendini gösteren yeni bölgeselcilik
yaklaşımı sonrası bölge kavramının
içeriğinde
değişim
yaşanmıştır.
Sanayileşme düzeninde ulus devletin bir
parçası olarak sınırları kesin olarak
belirlenmiş, yan yana gelen mekansal
birimlerin bütünü olarak görülen bölge
kavramı; sanayi ötesi düzende ilişki

ağlarının ön plana çıktığı, mekansal
birlikteliğin önem kaybettiği ve sınırları
değişkenlik gösteren birimler olarak dile
getirilmeye başlanmıştır (Ildırar, 2004: 9).
Bölgesel kalkınma ise, "ülke bütününde
yer alan bölgelerin, çevre bölgeler ve
dünya ile karşılıklı etkileşimi ile oluşan
bölge vizyonunu dikkate alan, katılımcılık
ve sürdürülebilirliği temel ilke edinen ve
insan kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla
bölge refahının yükseltilmesini amaçlayan
çalışmalar bütünüdür" (Taşcı vd, 2011: 9).
Küreselleşen dünyada bölgesel kalkınma
sorunu; bölgesel dengesizlikleri giderme
uğraşından,
bölgenin
rekabetçiliğini
arttırmaya yönelik bölgesel aktörlerin
(yerel sanayi, araştırma kuruluşları, Sivil
Toplum Kuruluşları, yerel yönetimler) başı
çektiği yenilikçilik ve sürdürülebilir
rekabetçilik temelli bir kalkınma sorununa
dönüşmüştür. Özetle 1980'li yıllardan
itibaren bölgelerin, dünya ekonomisinin
motoru olduğuna yönelik inanç giderek
güçlenmiştir. Dolayısıyla günümüzde
bölgesel ölçek, ekonomik kalkınmayı
teşvik etmede kullanılacak politika
seçeneklerinin belirlenmesinde giderek
daha fazla ilgi çeker hale gelmiştir (Bakır
ve Tuncel, 2010a: 21).
3. BÖLGESEL KALKINMA
FARKLILIKLARININ BOYUTLARI
Ülke içerisinde kalkınma dereceleri, tüm
bölgelerde aynı düzeyde görülmemektedir.
Bu farklılık, gelişmiş ülkelerde belli

ölçülerde var olmakla birlikte özellikle az
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde
net olarak hissedilmektedir. Gelişmiş
ülkelerde bölgesel farklılıklar, azalan bir
seyir izlerken az gelişmiş ya da gelişmekte
olan ülkelerde bölgesel farklılıklar, artma
eğilimi göstermektedir (Gündüz, 2006:
15). Gelişmekte olan ya da az gelişmiş
ülkelere ait bölgelerde, söz konusu
farklılıkların artan bir seyir izlemesinin
altında yatan etken, olumlu dışsal
ekonomiler neticesinde merkezi bölgelerin
cazibe
merkezi konumuna gelerek
kutuplaşma
meydana
getirmesidir.
Gelişmiş ülkelere ait bölgesel farklılıkların
azalan bir seyir izlemesinin altında yatan
temel etken ise cazibe merkezi haline gelen
yerleşim yerlerinde aşırı kalabalıklaşma
sonucu,
bölgenin
eski
canlılığını
yitirmesidir.
Aşırı
kalabalık
bölge
merkezinde yaşamakta olanların ulaşım
sırasında kaybettikleri zaman, artan bir
eğilim gösteren ulaşım giderleri, çevresel
sorunlar gibi birçok unsur; göç dalgasının
durmasında pay sahibi olabilmektedir
(Dinler, 2012: 118). Sadece ülke
ekonomisinin kaynak dağılımında görülen
farklılıkla
sınırlı
kalmayan
bu
dengesizlikler,
refahın
mekansal
dağılımının yanı sıra sosyal, kültürel ve
politik boyutlar da taşımaktadır (Göktürk,
2006: 23). Bu bağlamda bir ülkenin
bünyesinde bulunan bölgeleri arasında
kökeni ekonomik nedenlere bağlı olan
sosyal
dengesizlikler,
büyük
huzursuzlukların
da
kaynağı
olabilmektedir.

Ülkenin bazı bölgelerinin refah seviyesi
yükselirken diğer bölgelerin geri kalması,
gelişmiş bölgeler ile geri kalmış
bölgelerarasındaki benzer özelliklerin
giderek kaybolmasına ve söz konusu
bölgelerin birbirine yabancılaşmasına yol
açabilmektedir. Şöyle ki, kalkınmışlık
düzeyi yüksek seviyelere erişen bölgelerde
bir arada yaşayan insanlar genellikle din,
mezhep ve ırk gibi farklılıkları görmezden
gelmekte, hatta bu etmenleri bir kültür
zenginliği olarak görmektedir. Geri kalmış
bölgelerde ise aynı farklılıkların söz
konusu olması, huzursuzluk kaynağı
olabilmektedir. Etnik ya da mezhepsel
farklılıklar sebebiyle bölgenin ihmal
edilerek arka plana itildiği şeklinde
iddialar, tartışma konusu yapılmaktadır. Bu
algının, geri kalmış bölge halkı arasında
taraftar bulmasıyla ülke içindeki bölgesel
kalkınma derecelerindeki farklılık; ciddi
bir sorunsal haline dönüşebilmektedir
(Dinler, 2012: 122).
Bölge odaklı politikaların belirlenmesi
sürecindeki en önemli hususlardan birisi,
bölgeyi anlama noktasında yaşanan
sıkıntılardır. Bölgeyi anlamakla kastedilen,
bir bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel
dinamiklerini anlamaya olanak sağlayan
göstergeler yoluyla sorun tespitine yönelik
ön analiz gerçekleştirmek ve bunu
giderecek yöntemleri analiz ederek
değerlendirmektir (Taşcı vd, 2011: 80).
Her bir bölgede, asgari düzeyde insani
yaşam standartlarının yakalanması ve
bölgelerin kendi gelişme evresine uygun

şekilde özgün politikalarını uygulamaya
koyması, doğru bir yaklaşım olacaktır
(Taşcı vd, 2011: 80).
4. GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE
BÖLGESEL KALKINMA TEORİLERİ
Bölgesel kalkınmanın kökleri, belirgin
anlamda kuruluş yeri teorisyenlerine (Von
Thünen, Walter Christaller, Auguste
Lösch, Alfred Weber) kadar uzanmaktadır.
Bölgesel kalkınma, bölgesel bilimin
kurucusu olarak addedilen Walter Isard
tarafından 1950'li yıllarda Amerika
Birleşik Devletleri'nde ortaya atılmış ve
ardından çok sayıda bilim adamı, bölgesel
kalkınma literatürünün gelişmesine katkıda
bulunmuştur (Tüylüoğlu ve Karakaş, 2006:
196-197). Eski ekonomik varsayımları
günümüze uyarlamadaki problem, bölgesel
kalkınmayı yorumlama bağlamında yeni
kuram arayışlarını gündeme getirmiştir.
Özellikle 1970'ler itibariyle Esnek Üretim
Sistemlerinin geliştirilmesi, ekonominin
ulus ötesi bir boyut kazanmasının yanında
aynı zamanda yerelleşmesi ve ivme
kazanan
Post-Fordizm
tartışmaları;
iktisatçıları bölgesel kalkınmayı yeniden
yorumlama çabalarına sevk etmiştir.
4.1. Merkezi Yerler Teorisi
Merkezi Yerler Teorisi, bir hizmet merkezi
olarak şehirlerin rolünü anlamada önemli
bir kavramsal çerçeve sunmaktadır. Alman
coğrafyacı Walter Christaller, şehirler ve
çevresi arasındaki ekonomik ilişkileri göz
önüne alarak geliştirdiği bu teoride

şehirlerin büyüklüğü, yeri, mekanı ve
işlevlerine açıklama getirmektedir (Taşcı
vd, 2011: 20). Christaller'e göre şehir,
çevresindeki alana mal ve hizmet sağlayan
bir merkezi yerdir. Bu anlamda bütün
yerleşim yerleri, merkezi yer özelliğine
sahip değildir. Christaller, yerleşme
merkezlerini
yerine
getirdikleri
fonksiyonları dikkate alarak yedi farklı
kademeye ayırmaktadır. Bu kademeler
1.kademeden 7.kademeye doğru sırasıyla
pazar kasabası, büyük kasaba, ilçe, büyük
ilçe, il, büyük taşra merkezi, bölge merkezi
şeklindedir (Dinler, 2012: 24). Merkezi
Yerler Teorisi, geniş bir mekansal ölçeği
ele alacak şekilde geliştirilmiş ve
ekonomik faaliyetlerin bölgesel dağılımını
açıklamaya yönelmiştir (Sulaiman, 2010:
20).
Christaller, taşınamaz hizmetleri göz önüne
aldığı için onun geliştirdiği Merkezi Yerler
Teorisi, şehir hiyerarşisine dayanmaktadır.
Lösch ise taşınabilir malları da dikkate
almasından dolayı kuruluş yerlerine, faktör
ve mal piyasalarının özelliklerine ve bu
piyasaların karşılıklı etkileşimlerine de yer
vererek ekonomik faaliyetin coğrafi alanda
dağılımını analiz etmiştir.
Genel olarak ele alındığında Christaller ve
Lösch'ün analizleri, homojen veya ideal
mekan gibi gerçek dünya ile örtüşmeyen
basitleştirici varsayımları içermekteydi. Bu
analizleri
gerçeklerle
bağdaştırmak
amacıyla Walter Isard, E.Böventer gibi
iktisatçıların, bu çerçevede çalışmalar

yaptıkları görülmüştür. Ancak kuruluş ve
yerleşim yerleri hiyerarşik etkileşim içinde
ele alınmış olsa da Merkezi Yerler Teorisi,
statik bir teori olarak bölgesel kalkınmayı
açıklamada yetersiz kalmıştır (Ildırar,
2004: 73).
4.2. Sektörler Teorisi
Sektörler
Teorisi'ne
göre
ülke
ekonomisinin gelişmesi, sektörlere bağlı
olarak gerçekleşmektedir. Bir sektörde
(özellikle tarım sektöründe) çalışan emek
sayısındaki artış, zaman içinde kişi başına
düşen gelirin azalmasına yol açacaktır.
Çalışan emek sayısındaki azalış ise kişi
başına
düşen
gelirin
artmasını
sağlayacaktır. Ayrıca tarım sektöründe
çalışan nüfusun büyük bir kısmının, sanayi
sektörüne geçiş yapması halinde sanayi
sektörünün gelişeceği ifade edilmektedir.
Üretilen bir malın ekonomik gelişmeye
katkısı, o malın talep esnekliğiyle doğru
orantılıdır (Taşcı vd, 2011: 17). Özellikle
tarımsal ürünlerin talep esneklikleri düşük
iken sanayi ürünlerinin talep esneklikleri
yüksektir. Buna bağlı olarak ekonomik
gelişme, sanayi sektöründe daha hızlı
gerçekleşmektedir.
Sektörler
Teorisi,
bölgenin ekonomisinde ayrı öneme sahip
olan sektör mallarının fiyat esnekliklerinin
farklı olduğunu öne sürmektedir (Gündüz,
2006: 22).
Sektörler Teorisi'nin bölge gelişmesinde iç
dinamikleri esas aldığı görülmektedir. Bu
bağlamda ekonomik gelişme; uzmanlaşma,

iş bölümü, ekonomik faaliyet hacmi ve
bireysel gelirdeki artışlara bağlanmaktadır.
Ancak bölge dışı faktörler de göz önüne
alınmaktadır (Gündüz, 2006: 23).

değişmelerine anında cevap verecek
şekilde üretimi organize etme imkânı
sunmaktadır (Sungur ve Keskin, 2009:
116).

4.3. Yeni Sanayi Odakları Teorisi

Yeni Sanayi Odakları, 1970'lerde yaşanan
bunalım sonucunda kalkınmanın ve
sanayinin mekansal dağılımındaki değişim
sonucu
yeni
sanayi
bölgelerinden
oluşmuştur. Söz konusu odaklarda bilginin
yaratıldığı ve içselleştirildiği, firmaların ve
bölgenin rekabet gücünü arttıran karşılıklı
öğrenme söz konusudur (Taşcı vd, 2011:
22).

Sanayi odakları, aynı mekanda yerleşik
ilişkilere sahip endüstrilerin ve kurumların
yoğunluğu demektir. Aralarında girdi ve
çıktı bağlantıları bulunan, ortak tedarik ve
pazar
amaçları taşıyan
ve
yerel
uzmanlaşmanın görüldüğü yerler, sanayi
odaklarının temelini teşkil etmektedir.
Sanayi Odakları Teorisi'nde bölgesel
kalkınmanın temel faktörünü yerel
özellikler
ve
sosyal
sermaye
oluşturmaktadır (Taşcı vd, 2011: 23).
Bilgisayar ve haberleşme teknolojisindeki
önemli gelişmeler sonucu Post Fordist
Üretim Sistemi'nin ortaya çıkması,
küreselleşme ile neo-liberal politikaların
popülaritesini arttırması ve elektronik
ticaret
kullanımının
yoğunluk
kazanmasıyla küçük ve orta ölçekli
işletmelerin avantajlı konuma gelmeleri,
yerel özgünlüklere sahip bölgelerdeki
ekonomik
canlanmayı
tetiklemiştir.
Ekonomik canlanmanın yaşandığı bu yeni
merkezler, yeni sanayi odakları olarak dile
getirilmektedir (Dinler, 2012: 402). Yeni
Sanayi Odakları, küreselleşen ekonominin
ve sanayi dinamiklerinin çözümlenmesi
açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni
sanayi odaklarında geçerli olan Esnek
Üretim
Sistemi,
firmaların
talep

4.4. İhracat Merkezleri Teorisi
İhracat Merkezleri Teorisi'nde esas nokta,
bir bölgeden bir başka bölge ya da ülkeye
yapılan ihracatlardır. Teoriye, Amerika ve
Sovyet bölge planlamacıları tarafından ilgi
gösterilmektedir.
İhracat
Merkezleri
Teorisi'yle, bölge içindeki sanayi ve
hizmetler sektörlerindeki gelişime bağlı
olarak harekete geçecek olan yatırım
çarpanı ve dış ticaret çarpanı yoluyla
bölgenin kalkınması hedeflenmektedir
(Gündüz, 2006: 21). Teori, bölgenin
ihracata dayalı sektörleri kanalıyla dolaylı
yoldan gelir, yatırım ve üretkenlik artışı
sağladığı ve bölgenin dış ticarete konu
olmayan faaliyetleri üzerinde çarpan
etkisinin oluştuğu üzerinde durmaktadır
(Taşcı vd, 2011: 18).
İhracat Merkezleri Teorisi gereğince bir
bölgedeki gelişme; bölge dışında kalan
yerlerin, söz konusu bölgenin mallarını

talep etmesine bağlı olarak gerçekleşir
(Gündüz, 2006: 21). İhracata dayalı
kalkınma teorilerine göre bölgenin genel
ekonomik
performansı
ve
başarısı
açısından bölgenin dış ticaret alanında
rekabet edebilirliği de belirleyici bir rol
oynamaktadır (Taşcı vd, 2011: 18).
4.5. Kalkınma Kutupları Teorisi
Kalkınma Kutupları Teorisi, Fransız
ekonomist François Perroux'un 1940'lı
yılların ortalarında geliştirdiği büyüme
kutbu kavramıyla birlikte doğan bir teoridir
(Kumral, 1994: 61). Perroux'a göre
ekonomik kalkınma, bir ülkenin tüm
bölgelerinde
aynı
anda
başlamaz.
Kalkınma için en uygun koşullara sahip
belirli noktalarda başlar, buralarda
yoğunlaşır. Kalkınma, belirli bir yoğunluğa
eriştikten sonra çeşitli kanallardan değişen
nihai
etkilerle
tüm
ekonomiye
yayılmaktadır (Dinler, 2012: 272).
Dolayısıyla kalkınmanın belirli sektör ve
belirli bölgelerde başlamış olması, tesadüfi
bir
gelişmenin
ötesinde
ekonomik
kalkınmanın
bir
koşulu
olarak
görülmektedir. Kalkınma kutupları, bu
özelliğiyle dengesiz kalkınma görüşünü de
tamamlayıcı bir role sahiptir (Dinler, 2012:
Bu
çerçevede
şehir
381-382).
hiyerarşisinin en üstünde olan metropoller,
bölgesel kalkınma sürecinin mekan
açısından dinamik unsurları olarak
görülmektedir (Kumral, 1994: 61).
Kalkınma kutuplarının gelişim sürecine
bakıldığında iki şekilde oluştuğu gözlenir.

Geri kalmış bir bölgede ekonomik bir
faaliyet görülmezken bir anda ekonomik
faaliyetin başlaması, bunlardan birisidir.
Bir diğer şekli ise geri kalmış bir bölgenin,
devlet müdahalesi yoluyla kalkınma kutbu
haline getirilmesidir (Taşcı vd, 2011: 19).
Kalkınma Kutupları Teorisi'nde hareket
noktası, sürükleyici ya da motor olarak
ifade edilen birimlerdir. Kutbun oluşması
adına böyle bir birimin varlığına
gereksinim
duyulmaktadır.
Burada
sürükleyici birim, basit bir birim olarak
büyük bir işletme olabileceği gibi çok
sayıda birimin iç içe bulunması şeklinde
kendini gösteren bir sanayi kümesi de
olabilir. Ayrıca söz konusu sürükleyici
birim, dengesiz kalkınmadaki öncü sektör
ile de aynı anlamı taşımaktadır (Dinler,
2012: 382).
Türlü
nedenlerle
bir
bölgenin
ekonomisinde canlanma görülmesi, pozitif
içsel ve dışsal ekonomilerin de etkisiyle
bölgenin giderek kalabalıklaşmasına ve
merkezileşerek bir kalkınma kutbu haline
gelmesine yol açmaktadır. İlk etapta
kalkınma kutbu haline gelen bölge, gelişim
gösterirken çevre bölgelerin bu gelişime
ayak uyduramayarak canlılığını yitirdiği
gözlenmektedir. Ancak kalkınma kutbunun
belirli
bir
gelişmişlik
seviyesine
ulaşmasının ardından ilk etapta gerileyen
çevre bölgelerin de bu gelişmeden pay
sahibi olmaları beklenmektedir (Dinler,
2012: 108). Diğer yandan kalkınma kutbu
haline gelen bölgelerin büyümesi ve aşırı

kalabalıklaşması sonucu sürdürülebilir
büyüme ve kalkınma sorunlarına dikkat
çekilerek aşırı kalabalıklaşma ve optimum
kent
büyüklüğü
sorunları
üzerine
yoğunlaşan eleştiriler de bu süreç
içerisinde gündeme taşınmıştır. Bu
çerçevede pozitif dışsal ekonomilerin,
zaman
içerisinde
negatif
dışsal
ekonomilere dönüşeceğine dair endişeler
üzerinde de durulmaktadır.
4.6. Birikimli Nedensellik Teorisi
Birikimli Nedensellik Teorisi, Gunnar
Myrdal'ın geliştirdiği bir yaklaşımdır. Bu
çerçevede gelişmekte olan ulusların geri
kalmışlıkları açıklanmaya çalışılmıştır.
Yaklaşım, iktisadi dengenin kendiliğinden
sağlanarak
mekansal
farklılıkları
azaltacağını ileri süren durağan (statik)
denge
kuramına
karşı çıkmaktadır
(Beyhan, 2007: 27). Birikimli nedensellik
(Cumulative causation) kavramı, ilk defa
kurumsal iktisadın öncülerinden olan
Thorstein
Veblen
(Veblen,
1898)
tarafından kullanılmıştır.
Myrdal'a göre gelişmiş bölgelerin geri
kalmış bölgeler üzerinde yayılma etkisi
(spread effect) olabileceği gibi püskürtme
etkisi (backwash effect) de söz konusu
olabilmektedir. Yayılma etkisi, gelişmiş
bölgelerin geri kalmış bölgelerin ürününe
bir piyasa oluşturduğu durumlarda
görülmektedir. Püskürtme etkisi ise geri
kalmış bölgeden, gelişmiş bölgeye işgücü

ve sermaye akışı olduğunda görülmektedir
(Ildırar, 2004: 58).
Myrdal'a göre sosyal yapıda belirli bir
değişkendeki olası gelişim, aynı güçle
karşılık veren bir başka değişime sebep
olmayacaktır
(Myrdal,
1957:
13).
Dolayısıyla
Myrdal'ın
Birikimli
Nedensellik adını verdiği bu süreçte,
beklentilerin tersine bölgelerarasında bir
kutuplaşma oluşmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerin birçok sektöründe modern
nitelikte piyasaların olmadığı ve var olan
geleneksel piyasaların etkin çalışmadığı
yerlerde, kendi başına bırakılan piyasaların
çoğunlukla belli yöndeki gelişmeleri
desteklerken, belli yöndeki gelişmeleri de
frenlediğine tanık olunmaktadır. Böylece
bölgeler
ve
sektörler
arasında
dengesizlikler
doğduğu
ve
bu
dengesizliklerin
kalıcı
olabildiği
görülmektedir (Öztürk, 2005: 16-17). Daha
süratli bir büyüme hızının yakalanması için
tüm bölgelerin bir arada kalkınması
gerekmektedir (Hiç, 2001: 11).
Myrdal'a göre kalkınma, tamamen piyasa
güçlerinin ellerine bırakıldığında verimlilik
gücü ve geliri üstün olan bir ülke,
üstünlüğünü arttırmaktayken diğer ülke,
daha aşağı seviyelerde kalarak ya yerinde
sayacak ya da durumu daha da
kötüleşecektir (Myrdal, 1970: 279).
Myrdal'ın görüşleri, baskın ekonomik teori
olan Yerleşik İktisada karşı ve eleştireldir.
Myrdal'a göre Birikimli Nedensellik
kavramının disiplinler arası bir şekilde

kalkınmaya uygulanması
ve kamu
politikası
önerileri;
uluslararası,
bölgelerarası ve hatta ırklar arası
eşitsizlikleri azaltmayı hedeflemektedir
(Meardon, 2001: 49). Bununla birlikte
Birikimli Nedensellik Teorisi, faktör
hareketlerinin geri kalmış bölgeler için
daha çok olumsuz etkiler doğururken
gelişmiş bölgeler için olumlu etkileri
olacağını ileri sürmektedir (Ildırar, 2004:
60).
4.7. Keynesyen Bölgesel Kalkınma
Teorisi
Literatürde Büyük Buhran olarak nitelenen
1929 Krizi sonrası kalkınma konusu, çoğu
iktisatçının ilgi odağı haline gelmiştir.
Özellikle 1950'li yıllardan itibaren
Kalkınma İktisadına duyulan ilgi, bölgesel
politikalar ve bölge kavramını yoğun
olarak gündeme taşımıştır. Keynesyen
düşüncelerden yola çıkan kalkınma
iktisatçıları, devletin aktif rolünün önemini
sadece genel ekonomideki kalkınma
yönünden değil aynı zamanda bölgelerin
ekonomik kalkınması açısından da ele
almışlardır.
Kalkınma iktisatçılarının kullandıkları
bölge kavramı, genel olarak kent kadar
küçük veya ülke ya da kıta kadar büyük bir
mekan parçasını ifade etmemesine karşın
bu kavram, çoğunlukla bir ülkenin alt
mekansal
birimlerini
yansıtmaktadır.
Dolayısıyla 1950 ve 1960'lı yıllarda
bölgesel kalkınma söylemindeki bölge

kavramından, bir ülkenin alt parçaları
kastedilmektedir. Bu dönemde, Keynesyen
refah devleti paradigmasına bağlı olarak
ulus-devletin inisiyatifi doğrultusunda hem
sanayileşmiş ülkelerde hem de gelişmekte
olan ülkelerdeki bölgesel kalkınma
politikalarının dengeli
bir
biçimde
sürdürülmesi amaçlanmıştır (Çakmak ve
Erden, 2004: 79).
Büyük Buhran sonrası Keynesyen temelli
çok sayıda büyüme modeli ortaya
konulmuştur. Bunlar arasında en çok ses
getirenlerden birisi, R.F.Harrod (1939)1 ve
E.D.Domar'ın (1946)2 büyüme modelidir.
Harrod ve Domar tarafından ayrı ayrı
geliştirilmesine rağmen felsefi olarak
örtüştüğü için Harrod-Domar Modeli
olarak bilinen söz konusu modelin
belirleyici değişkenleri, tasarruflar ve
yatırımlardır (Berber, 2011: 103-104).
Harrod-Domar
Modeli,
iki önemli
varsayım üzerine kurulmuştur. Bunlardan
ilki, üretimin sermayeye bağlı olmasıdır.
İkincisi, sermaye birikiminin gelire bağlı
olmasıdır (Taban, 2010: 23-24). Bu
modelde ulusal gelirin belirlenmesi
noktasında ekonomik büyüme, yatırımların
miktarına ve yatırımların miktarı ise
tasarrufların düzeyine bağlıdır. HarrodDomar modeli çerçevesinde ekonomiler,
1

Ayrıntılı bilgi için bkz. Harrod, R.F. (1939). An
essay in dynamic theory. Economic Journal, 49, 1433.
2
Ayrıntılı bilgi için bkz. Domar, E.D. (1946).
Capital expansion, rate of growth, and employment.
Econometrica, 14, 137-147.

gelirden
tasarruf
yapılıp
yatırıma
dönüştürüldüğü ölçüde büyüyeceklerdir.
Bu noktada yatırımlardan elde edilecek ek
hasıla, kritik öneme sahiptir (Dolun ve
Atik, 2006: 8).
Keynesyen Bölgesel Kalkınma Teorisi
genel hatlarıyla ele alındığında, ulusal
kalkınma hamlelerinin ülke içindeki
bölgelerde farklı gelişmişlik düzeyleri
doğurması;
zaman
içinde
kamu
yönetimlerini farklı arayışlara sevk
etmiştir. Bu bağlamda, 1960'lı yıllardan
itibaren bölgesel kalkınmaya yönelik
Keynesyen politikaların geliştirilmeye
başlandığı görülmektedir. Bu politikalar
Keynesyen çerçevede merkezi hükümetin
inisiyatifinde geliştirilen politikalardı.
Temel hedefler, bölge dışından imalat
sanayi yatırımıyla yabancı sermaye
yatırımı çekmek ve ağır altyapı yatırımları
ile bölgeyi geliştirmekti. Bu amaçla büyük
hibeler verilmekte, vergi istisnaları
sağlanmakta ya da üretim maliyetlerini
düşürmek
amacıyla
teşvikler
uygulanmaktaydı. Ancak bu politikaların
başarısı, merkezi hükümetin sahip olduğu
bütçe gücü ile birebir ilişkiliydi. Bu yüzden
de özellikle 1970 sonrasında yaşanan
krizlerle zayıflayan bütçe yapılarıyla
Keynesyen bölgesel kalkınma politikaları,
süreklilik sağlayamaz hale gelmişti. 1980
öncesi bölgesel kalkınma politikalarında
temel amacın istihdamı artırmak ve
bölgesel
geliri
yükseltmek
olarak
belirlenmesi,
verimlilik
kaygısının
tamamen
arka
plana
itilmesiyle

sonuçlanmıştır (Atak, 2011: 9). Böylece
1950'lerden sonra Kalkınma İktisadının
popüler olduğu dönemden 1980'lere kadar
Keynesyen temelli bölgesel kalkınma
hamleleri; bölgesel ekonomik farklılıklara
çözüm sunamayan, tersine sürekli kamusal
desteğe ihtiyaç duyan yerel ekonomilerin
mimarı olmuştur.
Küreselleşme
ve
ulus-devlet
paradigmasının aşınması sonucu ulusal
kalkınma paradigması yerine küresel
entegrasyon
paradigmasının
egemen
olması, yönetim anlayışından yönetişime
geçilmesi, bireylerin kamu öznesi olma
taleplerinin ortaya çıkması gibi gelişmeler;
bölgesel kalkınma anlayışında yeni
eğilimleri de beraberinde getirmiştir.
4.8. Neo-klasik Bölgesel Kalkınma
Teorisi
Neo-klasik Bölgesel Kalkınma Teorisi'ne
göre devlet müdahalesi, kalkınmayı
engelleyen bir olgudur. Kalkınma için
devlet, ekonomideki aktivist rolünden
vazgeçerek
piyasayı
kendi
iç
dinamiklerinin işleyişine bırakmalıdır.
Nitekim devlet ve bürokrasi, özel sektörün
gelişimini zora sokmaktadır. Bu teorinin
bir başka özelliği de, küreselleşmeye
olumlu yaklaşmasıdır. Gelişmekte olan
ülkeler dünya ekonomisine entegre
olabildiği takdirde dışa açık serbest
ekonomik yapı ile kalkınma hamlesi, daha
kolay bir süreç haline gelecektir. Devlet
müdahalesinin en aza indirildiği ortamda

rasyonel davranan iktisadi birimlerin
kararları, piyasayı etkinleştirecektir (Dolun
ve Atik, 2006: 10-11).
3

Robert M. Solow (1956) tarafından
geliştirilen Neo-klasik Büyüme Modeli'nde
"kısa vadede kişi başına düşen gelirdeki
artış, sermaye birikimi ve teknolojik
gelişmeye bağlıdır. Sermayenin getirisinin
azalan olması, bir başka deyişle sermaye
miktarı arttıkça sermayenin üretime olan
katkısının azalıyor olması, uzun vadede
büyümenin ancak teknolojik gelişme ile
olacağı anlamına gelir." Solow modelinde
teknolojik gelişme dış kaynaklıdır,
dolayısıyla bu model uzun dönemde kişi
başına düşen gelir artışlarını açıklamaya
çalışmamaktadır. Teknolojik gelişmenin
dışsal olarak ele alınması ve her bölgenin
aynı teknolojik büyüme hızına sahip
olduğu varsayımı, bölgelerarasında görülen
farkların
geçici
olması
anlamına
gelmektedir. Model uzun dönemde bütün
bölgelerde kişi başına gelir seviyelerinin
eşitlenmesini öngörmektedir (TÜSİAD,
2008: 19-20).
Neo-klasik görüşün zaafı ise küresel
rekabete hazır olmayan yerel ekonomilerin
başarısızlığa mahkumiyetiydi. Mekandan
bağımsızlaşan,
üretim
ve
dağıtım
konusunda küresel piyasalardan uzak kalan
yerel bölgeler, marjinal bir kimliğe
bürünmekteydi. Nitekim içsel büyüme
3

Ayrıntılı bilgi için bkz. Solow, R.M. (1956). A
Contribution to the theory of economic growth.
Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65-94.

modelleri, bazı neo-klasik varsayımlara
karşı çıkmaktadır.
4.9. Merkez-Çevre Teorisi
Merkez
–
Çevre
Teorisi,
John
4
Friedmann'ın (1966) Neo-klasik Bölgesel
Kalkınma Teorisi'ne alternatif olarak
geliştirdiği bir teori olup merkez ve çevre
arasındaki özerklik-bağımlılık ilişkisine
dayanmaktadır
(Çolak,
2009:
13).
Friedmann'a göre merkezin özellikleri
arasında teknolojik gelişim, kapital
oluşumu, yüksek nüfus artışı ve gelir
seviyesinin yüksek oluşu yer almaktadır.
Bu teoride rol oynayan en önemli faktör ise
yeniliklerdir.
Yeniliklerin
merkezden
çevreye yayılması, devlet kurumları ve
özel
teşebbüsler
aracılığıyla
gerçekleşmektedir.
Teorinin
işlerlik
kazanması da yeniliklerin merkezden
çevreye yayılması yoluyla sağlanmaktadır
(Gündüz, 2006: 23).
Bölgelerin ikiye ayrılmışlığını varsayan
Merkez – Çevre Teorisi, ekonomi teorileri
arasında popüler bir konuma sahiptir.
Merkez bölge; sermaye, bilgi potansiyeli,
yüksek kültürel standartları ve otoritesiyle
çevre bölgeleri sadece teknolojik değil aynı
zamanda politik ve kültürel bağlamda
etkisi altına almaktadır. Çevre bölgeler;
hiyerarşik olarak teknolojik, ekonomik,
politik, kültürel ve hizmet koşulları
4

Ayrıntılı bilgi için bkz. Friedmann, J. (1966).
Regional Development Policy: A Case Study of
Venezuela. Cambridge, Mass.: M.I.T. Press

bakımından merkez bölgeye bağımlılık
içerisindedir (Wysocka, 2009: 78).
John Friedmann tarafından ileri sürülen bu
yaklaşım, kalkınmadaki dengesizlikte rol
oynayan esas faktör olarak merkez bölge
tarafından kontrol edilen kültürel ve
teknolojik yeniliğin sürüp gitmesini
görmektedir. Merkez bölgeler, büyük
ölçüde değişim potansiyeline sahip
ekonomik
merkezler
olarak
tanımlanmaktadır ve güçlü etkiye sahip
yerlerde bulunmaktadır. Kalkınma, bu
bölgelerde yenilikçi bir süreç olarak ele
alınmakta ve üretim, en rekabetçi
girişimler ile sağlanmaktadır. Merkez
bölgeler, büyük metropoliten alanları
parsellemekte ve çevre bölgeler üzerinde
egemenlik kurmaktadır (Wysocka, 2009:
79). Friedmann'a göre merkez-çevre
ilişkisi, kaynakların çevreden merkeze
doğru aktığı ve çevrenin kalkınma şeklinin
merkez tarafından belirlendiği sömürgeci
bir sistemdir. Friedmann, merkez-çevre
ilişkisindeki bu sömürgeci yapının
ulaşımdaki gelişmeler, piyasa genişlemesi
ve yeni kaynakların keşfedilmesiyle sona
ereceğini ve bunun da orta büyüklükteki
şehirlerin yapılanmasına yol açacağını ileri
sürmüştür (Çolak, 2009: 13).
Friedmann'ın düşüncelerini izleyenler,
merkezlerin oluşum sürecini tartışmayı
sürdürmüşlerdir. Onlar bu sürecin dinamik
bir yapıya sahip olduğuna inanmaktadır.
Çünkü, bu süreç inovatif eğilimler (yeni
teknoloji ve sanayi alanları) tarafından

belirlenmektedir. Ayrıca uygun koşullar
altında çevre bölgeler, ekonomi merkezinin
özelliklerini aşamalı bir şekilde almaktadır
ve değişim geçiren yarı çevresel bir
karakter kazanabilmektedir (Wysocka,
2009: 79).
4.10. İçsel Bölgesel Kalkınma Teorisi
Neo-klasik ve Keynesyen bölgesel
politikaların krize girdiği 1980’lerde içten
kalkınmaya yönelik yerel ve bölgesel
ekonomik kalkınma girişimleri gündeme
gelmeye başlamıştır (Eceral, 2005: 97).
Bölgesel kalkınmaya yönelik yereli ve
bölgeyi esas alan, rekabetçi üstünlük için
yerel dinamikleri vurgulayan ve içsel
potansiyelin önemine vurgu yapan görüşler
yankı bulmaya başlamıştır.
Kalkınma sürecinin içselleşmesi, içsel
bölgesel kalkınma yaklaşımını gündeme
getirmiştir. İçsel Bölgesel Kalkınma
Teorisi'nin asıl amacı; "bölgelerin kendi öz
kaynaklarına dayanarak bölgesel refah
yaratıcı mekanizmaları ortaya çıkarmak,
bölgelerin kendi kalkınma süreçlerine
egemen olmalarını ve bu sürecin özneleri
durumuna gelmelerini sağlamak olmuştur."
(Çakmak
ve
Erden,
2004:
82).
Kalkınmanın
içselleşmesi
sürecinin
gerçekleşmesi adına üç mekanizmanın
çalışması gerektiği ifade edilmiştir
(Maillat, 1997: 7):
 Bölgesel birimlerin ve bu birimler
arasındaki
karşılıklı
etkileşimin
tetiklediği yenilikçi mekanizma,

 Sistemin
federatif
yeteneğini
güçlendirme süreci olarak kollektif
kimlik değerlerini, ortak aklı, işbirliği
ve dayanışmayı sağlayan ve bu noktada
kalkınmanın içselleşmesi sürecini
besleyen
kültürel
entegrasyon
mekanizması,
 Bölgesel kalkınmanın kendi kendini
besleyen sürece girebilmesi için gerekli
yeniden üretim mekanizması.
İçsel büyüme modellerinin Neo-klasik
teoriden farklılık taşıyan varsayımları, şu
şekilde sıralanabilir (Taban, 2010: 37-38):





Sermayenin artan getirisinin olduğu,
Eksik rekabet piyasalarının varlığı,
Dışsallıklar ve taşmalar,
Teknolojik gelişmenin içsel faktör
olarak yer alması,
 Sermaye kavramının bilgi ve beşeri
sermayeyi de kapsayacak boyutta
genişletilmesi,
 Sosyal altyapının büyüme sürecinde
önemli bir faktör olması.
Neo-klasik çerçevede ekonomik büyümeyi
Solow, sistemin dışında belirlenen
faktörlerle açıklamaktaydı. Bu yaklaşımın
yerini, iktisadi büyümeyi etkileyen tüm
faktörlerin (bilgi, beşeri sermaye, Ar-Ge,
teknolojik gelişmeler, finansal yenilikler,
devletin yeni rolü ve piyasa yapıları gibi...)
sistemin kendi içinde olduğunu öne süren
yaklaşımlar almıştır. Bu konudaki yeni
araştırmaların öncülüğü, Paul M.Romer ve
Robert E.Lucas tarafından yapılmıştır.

Yapılan çalışmalar, büyük ölçüde 1972 yılı
Nobel Ekonomi Ödülü sahibi olan Kenneth
J.Arrow'un yaparak öğrenme kavramına
dayanmaktadır (Taban, 2010: 36-37).
Arrow'a göre öğrenme, deneyim sonucu
kazanılan bir üründür. Öğrenme, bir
problemi çözme teşebbüsü sırasında ve bir
eylem ya da faaliyet sırasında ortaya
çıkmaktadır (Arrow, 1962: 155).
Lucas, Neo-klasik Modeli iki temel
çerçevede eleştirmektedir. İlki, ülkeler
genelinde gözlenen farklılığı saptamadaki
yetersizliğidir. İkincisi ise neo-klasik
teorinin güçlü varsayımlarının aksine
uluslararası
ticaretin,
emek-sermaye
oranları ve faktör fiyatlarını eşitleyen hızlı
bir eğilimi tetiklememiş olmasıdır. Lucas,
büyümenin tetikleyicisi olarak beşeri
sermayeyi çok önemli görmektedir (Lucas,
1988: 17).
Romer'e göre düşük seviyedeki beşeri
sermaye, kapalı bir ekonomisi olan az
gelişmiş ekonomilerde büyümenin neden
gözlenemediğini açıklamaya yardımcı
olmaktadır. Romer modelinin en dikkat
çekici çıkarımı, toplam beşeri sermaye
stoğuna daha çok sahip olan ekonomilerde
daha hızlı bir büyüme görüleceğidir
(Romer, 1990: 99).
İçsel büyüme modellerinde sermaye
birikiminin fiziki sermayenin yanında
beşeri sermayeyi de içermesi, sermaye
başına düşen gelirde artış meydana
getirmesi sebebiyle büyük önem arz

etmektedir. Buradan yola çıkılarak Neoklasik Teori'deki sermayenin azalan olduğu
varsayımının terk edilmesi, önemli bir
gelişmedir. Ayrıca içsel değişkenler,
modelde dışsallık sağlayarak marjinal
verimliliklerin düşmesini engellemektedir.
Yani içsel değişkenler, dışsallık sağlayarak
verimlilik artışına sebep olurlar. Söz
konusu bir başka önemli ayırt edici özellik,
eksik rekabet piyasalarının varlığıdır.
Çünkü iktisadi yaşamda tam rekabet
koşullarına yer yoktur. Piyasalar, optimalin
altında
faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Teknolojik gelişme, bilgi birikimi ve beşeri
sermaye; İçsel Büyüme Modeli'nin temel
yapı taşlarıdır. Bu anlamda modelin
işlemesi için sosyal altyapıya önem
verilerek Ar-Ge harcamalarının teşviki,
eğitim, sağlık ve diğer altyapı yatırımları
hassasiyetle inşa edilmelidir (Taban, 2010:
38-39).
4.11. Yeni Ekonomik Coğrafya
Yaklaşımı
Ekonomik faaliyetlerin yerleşim yeri
olarak belirli bölgelerde yoğunlaşması ve
söz
konusu
bölgelerde
coğrafi
örgütlenmelerin oluşması, iktisatçıların
açıklık getirmesi gereken önemli bir
konudur. Buradan hareketle ekonomik
coğrafya, ekonomik faaliyetlerin yerleşim
yeri olarak neden belirli bölgelere yığıldığı
ve buralarda örgütlendiği sorusuna cevap
bulmaya çalışan bir uzmanlık alanıdır.
1990'larda Paul Krugman'ın öncülüğünde
ortaya atılan ve artan getiriler ile eksik

rekabet modellerini kullanarak ekonominin
mekansal özelliklerini dikkate alan
yaklaşıma ise yeni ekonomik coğrafya
yaklaşımı adı verilmektedir (Kum, 2011:
237). Yeni ekonomik coğrafya yaklaşımı,
çağdaş ekonominin en heyecan verici
alanlarından biri olarak ortaya çıkmıştır
(Fujita, 2010: 24). Günümüzde çoğu
ekonomik faaliyetin belirli coğrafi
bölgelerde yoğunlaştığı görülmektedir.
Nitekim gelişmiş ülkelerdeki nüfusun
metropollerde toplanması, hem bankacılık
ve benzeri hizmet endüstrilerinin buralarda
yoğunluk kazanması hem de bu bölgelerin
önemli bir ticaret merkezi haline gelmesi
sonucunu
doğurmaktadır.
Ekonomik
coğrafya
yaklaşımı
da
ekonomik
faaliyetlerin
bu
coğrafi
dağılımını
sorgulamaktadır.
Ekonomik faaliyetlerin az sayıda yerde
yığılmasının altında yatan ekonomik
açıklama, özünde birbirine zıt iki kuvvetin
karşılıklı etkileşimine dayanmaktadır. Bu
zıt kuvvetler ise merkezcil (yığılma)
kuvvetleri ile merkez-kaç (dağılma)
kuvvetleridir (Küçüker, 2000: 1). Eğer
önsel ve gerisel bağlantılar, tarımdaki
işgücünün
yani
çiftçinin
serbest
dolaşımının olmamasıyla ortaya çıkan
merkez-kaç
kuvvetinin
üstesinden
gelebilecek kadar güçlüyse bu durumda,
imalat sektöründeki tüm üretimin tek bir
bölgede yoğunlaştığı görülecektir (Fujita,
2010: 25). Emek havuzu, firmalar arası
ileri ve geri bağlantılar ve teknoloji
dışsallıkları olarak belirtilen merkezcil

kuvvetler, iktisat literatüründe Marshallgil
dışsallıklar
olarak
tanımlanmaktadır.
Marshall’ın sözünü ettiği bu kuvvetler,
ekonomik faaliyetlerin belli mekânlarda bir
araya gelip yoğunlaşmasına neden
olmaktadır. Coğrafi örüntünün niteliğini
belirleyen diğer kuvvet, merkez-kaç
kuvvetler ise hareketsiz üretim faktörleri,
piyasadan yayılan güçler ve negatif
dışsallıkları kapsamaktadır (Ekinci ve
Ersungur, 2013: 207).
Yeni ekonomik coğrafyanın başlıca temel
katkısı; mekansal ekonomik kalkınma
analizinin geleneğinden elde edilen
yığılma, uzmanlaşma, kentleşme, merkez
ve çevrenin oluşumu, belli modellerin
birikimli olarak güçlenmesi gibi bilgileri
kullanmak ve bu süreçten geçen modelleri
tutarlı bir çerçeve içerisinde mikro
temellerle geliştirmektir. Ekonomi ve
coğrafya alanında literatürde var olan çoğu
görüşle bağlantılı olmasına karşın yeni
ekonomik coğrafya yaklaşımı, önceki
çalışmaların aynısı değildir. Ticari
maliyetler, faktör hareketliliği, ürün
çeşitliliği ve ölçek ekonomilerine dayanan
mikro temeller, faktör kararlarının bir
sonucu olarak ortaya çıkan mekan
ekonomisinin gelişmesine yol açmıştır
(Storper, 2011: 11).
Ekonomik faaliyetlerin belirli coğrafi
alanlarda yığılmasını detaylı olarak ilk kez
tanımlayan isim, Alfred Marshall'dır.
Marshall, belirli bölgelerde yoğunlaşan
ekonomileri dışsal ekonomiler olarak

algılasa da, bu kavram yerine yerelleşmiş
ekonomiler
kavramını
kullanmıştır.
Marshallgil dışsal ekonomiler bağlamında
firmaların mekansal yoğunlaşmayı kârlı
bulup belirli bir alanda yığılmalarının
nedenleri; toplu üretim (kitle üretimi), ileri
derecede uzmanlaşmış işgücü havuzunun
varlığı, uzmanlaşmış girdi hizmeti
sağlayan firmalar, taşıma olanaklarını da
içeren modern altyapının bulunması
şeklinde özetlenebilir (Seyfeddinoğlu ve
Ayoğlu, 2007: 171-172).
Önceleri
belirli
coğrafi
bölgelerde
yoğunlaşma görülmesi, söz konusu
bölgelerin nehirler ve limanlar gibi ulaşımı
kolaylaştıran doğal kaynaklara sahip
olmasıyla ilişkilendirilmekteydi. Böylece,
ticarette diğer bölgelere karşı bir üstünlük
sağlanmaktaydı. Bugünün dünyasında ise
ekonominin merkezi olmak için bölgelerin
doğal kaynaklara sahip olması yeterli
görülmemektedir. Yeni ekonomik coğrafya
yaklaşımına göre ekonomik faaliyetlerin
bir bölgede kümelenmesi; ölçeğin artan
getirisine, ulaşım maliyetlerine, firma ile
tedarikçi ve firma ile tüketici arasındaki
etkileşime
göre
şekillenmektedir
(Schmutzler, 1999: 356).
Yeni
ekonomik
coğrafyaya
ilişkin
modeller, 3 alt gruba ayrılmaktadır (Fujita,
2010: 24):
1) Bölgesel Modeller: Ekonomi, bir dizi
farklı bölgelere ayrılmıştır.

2) Uluslararası Modeller: Ekonomi, bir
dizi farklı ülkelerden oluşmaktadır.
3) Kent-sistem Modelleri: Ekonomi,
şehrin sistemi ve hinterlandından
oluşmaktadır.

bilinen önemli bir mesele haline gelmiştir
(Krugman, 1991: 485). Ayrıca artan
getirilerin varlığı, eksik rekabet piyasasının
da geçerli olduğunu göstermektedir
(Arıcıoğlu, 2011: 31).

Krugman'a göre merkez-çevre modelinin
ortaya çıkışı; ulaşım maliyetlerine, ölçek
ekonomilerine ve imalatın ulusal gelir
içindeki payına dayanmaktadır (Krugman,
1991: 483). Ulaşım maliyetleri, ölçek
ekonomileri ve tarım dışı malların
harcamadaki payını baz alan kimi
göstergeler, kritik bir eşiği geçtiği zaman
nüfus yoğunlaşmaya ve bölgeler ayrışmaya
başlamaktadır.
Bu
süreç,
kendini
besleyerek devam edecektir (Krugman,
1991: 487). Merkez-çevre modeli, yeni
ekonomik coğrafya için başlangıçtaki
temel esasları ortaya koyan bir çerçeve
sunmaktadır. Merkez-çevre modelinde iki
bölge, iki sektör (tarım ve imalat) ve iki tür
işgücü (çiftçiler ve işçiler) yer almaktadır.
Söz konusu ikili yapı, Krugman (1991)
tarafından 2*2*2 şeklinde gösterilmiştir
(Fujita ve Krugman, 2004: 144-145).

Genel hatlarıyla yeni ekonomik coğrafya
modellemesinin temel özelliklerini ortaya
koymak mümkündür. Model, merkez ve
çevre olmak üzere iki bölgeli bir yapı
içermektedir. Çevre bölge; sabit ölçek
getirisine sahip, tam rekabetçi piyasada
çalışan ve serbestçe ürünün ticaretini
yapabilen (tarımsal) özelliklere sahiptir.
Merkez bölge ise artan ölçek getirisine
sahip, eksik rekabetçi piyasada çalışan ve
ürününün ticareti serbest olmayan (imalat
sanayi) özelliklere sahiptir. İki bölgeden
oluştuğu varsayılan iki sektörlü bu
ekonomide temel olan, imalat sanayindeki
firmaların bölgelerarası dağılımıdır. Çünkü
büyüme, bu sektördeki gelişmelerin
neticesinde olmaktadır (TÜSİAD, 2008:
28).
Ekonomik
büyüme,
imalat
sektöründeki gelişme yoluyla sağlandığı
için Krugman'ın (1991)
modelinin
temelinde imalat sektöründeki firmaların
bölgelerarası dağılımı yer almaktadır.
Modele göre ticaretin serbestleşmesiyle iç
pazar etkisi artacaktır. İmalat sanayinde
yeni bir firmanın üretime katılması üretimi
arttıracak, ücretlerin yükselmesi ve
maliyetlerin
artması
ise
sektörü
daraltacaktır.
Diğer
yandan,
artan
ücretlerin bu sektörün ürünlerine olan
talebi arttırması ise imalat sektörünü
genişletebilecektir. İmalat sektörünün

Krugman; merkez-çevre modelinin ortaya
çıkışını sağlayan dışsallıkların, pür
teknolojik dışsallıklardan ziyade arz ya da
taleple bağlantılı olan parasal dışsallıklar
olduğu varsayımını benimsemektedir.
Rekabetçi genel dengede para ile ölçülen
dışsallıklar,
refah
için
önemli
görülmemesine rağmen özellikle 1980'ler
sonrası eksik rekabet ve artan getiri
koşullarında parasal dışsallıklar konusu,

nereye yerleşeceği, bu zıt etkilerin
hangisinin üstün olacağına bağlıdır (Kum,
2011: 251). Bu zıt etkilerden ikincisinin
güçlü çıkması sonucu, imalat sanayi
serbest kalacak ve nereye yerleşeceği
belirsizlik taşıyacaktır.
Yeni ekonomik coğrafya çerçevesinde
Merkez-Çevre modelini ortaya atan
Krugman (1991), Dixit-Stiglitz (1977)5’ in
monopolcü rekabet modeli şartlarında
farklılaştırılmış ürünleri artan getiri ile
üreten firmaları göz önüne almış, söz
konusu üretim yapısında ticaret, yığılma ve
uzmanlaşmayı açıklamıştır (Ekinci ve
Ersungur, 2013: 222).
Krugman (1991) çalışmasının sonunda
ifade ettiği üzere model, merkez-çevre
konusunda aşırı basitleştirilerek ele
alınmıştır ve belirli endüstrilerin yerleşim
yeri hakkında hiç bir şey söylememektedir.
Dolayısıyla Krugman, bu çalışmanın
bölgesel iktisat ve ekonomik coğrafya
araştırmalarını
canlandırarak
tetikleyeceğini umut etmiştir (Krugman,
1991:
498).
Nitekim
Krugman'ın
beklentileri, boşa çıkmamıştır.
Krugman çalışmasında (1991), artan ölçek
ekonomilerinin var olduğu koşullarda
emeğin serbest dolaşımı ve ticari
maliyetler arasındaki etkileşim sonucu
5

Ayrıntılı bilgi için bkz. Dixit, Avinash K. and
Stiglitz, Joseph E. (1977). Monopolistic
competition and optimum product diversity. The
American Economic Review, 67(3), 297-308.

üretimin belirli bölgelerde yoğunlaştığını
göstermiştir.
Venables
(1996)6
ise
çalışmasında, emeğin hareketsiz olması
durumunda bile belli bir yerde yığılmanın
olabileceğini göstermiştir (Ekinci ve
Ersungur, 2013: 211). Temelde yeni
ekonomik
coğrafya
metodolojik
bireyselliğe, tam bilgiye, birey için fayda
maksimizasyonuna,
firma
için
kâr
maksimizasyonuna dayanan açıklamaları
kullanarak
“Ortodoks
Ekonomi”nin
kavramlarını devam ettirmektedir. Fakat
Neo-klasik teorilerinin genel bakış açısı
olan ölçeğe göre sabit getiri ve tam rekabet
kavramlarını esneten yeni ekonomik
coğrafya yaklaşımı, ölçeğe göre artan getiri
ve eksik rekabeti modellerine eklemiştir
(Ekinci ve Ersungur, 2013: 222). Bu
yönüyle yeni ekonomik coğrafyanın, Neoklasik görüşten daha geniş bir bakış açısı
sunduğu söylenebilir.
4.12. Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımı
Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımı, yerel
kaynakların harekete geçirilmesi üzerine
kurulu bir çözüm önerisi sunmaktadır
(Amin, 1999: 375). Bu bağlamda, yerel
ekonomilerin geliştirilmesi yönünde birçok
kavram gündeme taşınmıştır. Girişimci
kent gelişimleri, öğrenen bölgeler (Erkut
ve Gönül, 2010: 381), Ar-Ge, yenilikçilik
ve ağ tabanlı yönetişim bunlar arasındadır.
6

Ayrıntılı bilgi için bkz. Venables, A.J. (1996).
Equilibrium locations of vertically linked
industries. International Economic Review, 37(2),
341-359.

Söz konusu yönetişim, hiyerarşik kurumsal
yapıyı içeren yönetim kavramının aksine
heterarşik bir kurumsal düzene işaret eden
ve bölge tabanında yayılan bir ilişkiler
ağına karşılık gelmektedir (Webb ve
Collis, 2000: 858).
Yeni
Bölgeselcilik
Yaklaşımında
"bölgelerin
uluslararası
piyasaya
eklemlenme çabalarında yalnızca piyasaya
dayanılmasının
yetersizlikleri
ortaya
çıkarılmış ve bölgesel iktisadi gelişmeyi
destekleme sürecinde devletin rolü yeniden
değerlendirilmiştir." Ancak devlete biçilen
rol, 1950 ve 1960'ların bölgesel kalkınma
yaklaşımlarından farklılık göstermektedir
(Çakmak ve Erden, 2004: 83). Yeni
Bölgeselcilik
Yaklaşımı,
devlet
güdümünde ya da devlet güdümünden
tamamen bağımsız bir kalkınma modeli
yerine bölgesel ve yerel girişimleri dikkate
alan karma bir kalkınma anlayışına
dayanmaktadır.
Yeni Bölgeselcilik Yaklaşımında "1990’lı
yıllardan itibaren küreselleşmenin dayattığı
problemlere göğüs gerilebilmesi, piyasa
sisteminin işleyebilmesi ve korunabilmesi
için düzenleyici bir kurum olarak devletin
varlığının gerekli olduğu öne sürülmüştür."
Bu bağlamda devlet, Keynesyen refah
devleti anlayışından uzak bir görüntü
sergileyerek yerel ekonomiye, küresel
ekonominin taleplerine cevap verecek bir
nitelik kazandırma görevini üstlenmiştir.
Devlete
atfedilen
bu
yükümlülük,
düzenleyici ve bir noktaya kadar

destekleyici olmaktan ibarettir (Çakmak ve
Erden, 2004: 84).
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren PostWashington
Uzlaşması’yla
birlikte
başlayan
reregülasyon
politikaları
sonucunda piyasa dostu devlet anlayışına
geçilmiştir. Söz konusu anlayışa göre,
piyasa dostu devlet bağlamında hükümetler
ile piyasalar arasında ikame ilişkisinden
çok tamamlayıcılık ilişkisi ön plana
çıkmıştır.
Bu
süreçte
hükümetler,
piyasaların gelişmesi için gerekli kurumsal
altyapıyı düzenlemekle görevli hale
gelmiştir. Bundan dolayı devletin ekonomi
de üstlendiği rol, belirleyicilik işlevinden
düzenleyicilik işlevine doğru kaymıştır
(Deviren ve Atasever, 2011: 9).
Günümüzde devlet, ekonomik etkinliği
hedefleyen idari mekanizmalar yoluyla
teknolojik gelişmeyi ve yenilikçilik
kapasitesinin
arttırılmasını
amaç
edinmiştir. Nitekim bölgesel kalkınma
ajansları, bu yönde atılmış önemli
adımlardan
biri
olarak
kendini
göstermektedir.
5. BÖLGESEL KALKINMA
POLİTİKALARI
Ekonomik olarak geri kalmış bölgeler ile
refah seviyesi yüksek bölgelerarasındaki
gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak
için uygulanan politikalar, bölgesel
kalkınma
politikası
olarak
adlandırılmaktadır (Günaydın, 2013: 76).
Bölgesel kalkınma politikalarının ortaya

çıkışı, 19.yüzyıla kadar uzanmaktadır.
Diğer bir deyişle çıkış noktası, Klasik
Ekol'e
dayanmaktadır.
Ancak
19.
yüzyıldan
1929
Büyük
Ekonomik
Buhranı'na kadar geçen süreçte çoğu
devlet,
ulus-devlet
anlayışını
benimsediğinden bölge olgusunu ve
bölgesel kalkınmayı ulusal birliğe bir
tehdit unsuru şeklinde algılamış ve arka
plana itmişlerdir (Yılmaz, 2011: 29). 19.
yüzyılın ulus devleti, bölge olgusuna
çekinceyle yaklaşarak ulusal birlik ve
beraberliği aşındırabilecek bir etmen
olarak sürekli kaygı duymuştur (Hasanoğlu
ve Aliyev, 2006: 84). Bölgesel kalkınma
politikalarının uygulanmaya başlamasında
1929 Ekonomik Buhranı'nın yol açtığı
dengesizlikleri ve yoksulluğu azaltma
düşüncesi önemli bir yer tutmuştur.
Özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın neden
olduğu toplumsal yıkımlar ve bölgelerarası
ekonomik gelişmişlik farklarını ortadan
kaldırmak için uygulanan politikalar,
bölgesel kalkınma anlayışının yerleşmesine
ve bu yönde yeni politik uygulamaların
geliştirilmesine neden olmuştur (Günaydın,
2013:
76).
Ülkelerin,
kalkınma
politikalarında bir araç olarak bölgelerden
yararlanabileceği
gündeme
gelmiştir
(Hasanoğlu ve Aliyev, 2006: 84).
Bölgesel kalkınma politikalarının tarihsel
seyrine bakıldığında 1929 Ekonomik
Buhranı'ndan 1973 Petrol Krizi'ne kadar
geçen
dönem,
Keynesyen
temelli
Geleneksel
Kalkınma
Yaklaşımı'nın
bölgesel kalkınmada egemen politika

olduğu görülmektedir. 1973 Petrol Krizi
sonrasına gelindiğinde geleneksel bölgesel
kalkınma politikaları, yeni açılımlar
karşısında yetersiz görülerek gözden
düşmüştür (Yılmaz, 2011: 29).
Tarihsel süreç içerisinde bölgesel kalkınma
politikalarının ekonomik konjonktürden
bağımsız
olmadığı
görülmektedir.
Ekonomik bunalımlar ve küreselleşme,
ekonomi politikaları ile beraber bölgesel
kalkınma
politikalarının
da
şekillenmesinde en önemli unsurlar
olmuştur. Küreselleşme, diğer bütün
ekonomik gelişmelerde olduğu gibi
bölgesel kalkınma politikalarının da
şekillenmesinde baş faktör olmuştur. Artık
bölge kavramı, ulus-devlet bütünlüğünden
sıyrılarak yeni bir boyut kazanmıştır
(Günaydın, 2013: 76-77). Bölgesel
kalkınma politikalarının temel amacı,
bölgelerarası
gelişmişlik
farklarını
azaltarak genellikle büyük kentlere doğru
aşırı bir şekilde göç veren kırsal
alanlardaki asgari yaşam standartlarını
geliştirmektir.
Böylece
bölgesel
kalkınmayla, bölgelerin gerek ülke içinde
gerekse de ülke dışında rekabet
edebilirliklerini arttırmak suretiyle ulusal
refahın ülke geneline dengeli bir şekilde
yayılması amaçlanmaktadır (Sevinç, 2011:
36). Bu bağlamda özellikle 1980'lerden
itibaren
yeni
politik
yaklaşımlar
geliştirilmektedir. Nitekim yeni bölgesel
kalkınma politikaları, yeni bölgeselcilik
çerçevesinde
şekillenmektedir.
Günümüzde bölgesel kalkınma politikaları,

bölge dinamiklerinin hayata geçirilmesiyle
doğrudan ilişkili hale gelmiştir.
5.1. Geleneksel Bölgesel Kalkınma
Politikaları
Bölgesel kalkınma politikalarının hatırı
sayılır bir öneme kavuşması, 1929 Büyük
Buhranı sonrasına rastlamaktadır. Özellikle
İkinci Dünya Savaşı sonrası kalkınma
iktisadının popüler olmasıyla geleneksel
ekonomik anlayış olan Keynesyen
politikalar, yoğun olarak uygulanmıştır. Bu
çerçevede bölgesel kalkınma politikaları,
ulusal kalkınmanın ayrılmaz parçaları
olarak algılanmıştır (Yılmaz, 2011: 30).
1950'li yıllardan 1970'lere kadar geçen
döneme damgasını vuran korumacı ve
müdahaleci iktisat politikaları, bölgelere
yönelik planlı bir müdahale anlayışını esas
almaktadır. Bu politikaların amacı, ulusal
ve
bölgesel
ölçekte
dengeli
ve
sürdürülebilir
bir
pozitif
büyüme
gerçekleştirebilmek ve geri kalmış
bölgelerin refah seviyesini yükseltmektir
(Çakmak ve Erden, 2004: 80).
1970'lere -Petrol Krizi ve stagflasyon
olgusunakadar
etkisini
sürdüren
Geleneksel Bölgesel Politikalarda öne
çıkan özellik, bölgesel dengesizliklerin
azaltılmasında ve bölgesel istikrarın
sağlanmasında yerel idarelerden çok
merkezi yönetime iş düşmesidir. Özetle bu
süreç, Keynesyen yaklaşımın bölgesel
bazda uygulanmasıdır (Tiftikçigil, 2008:
327).

Ulus-devlet paradigması, yerel aktörlerin
karar alma sürecine dahil edildiği çok
katmanlı bir yönetişim yerine merkezi
planlamayı tercih eden bir yaklaşımdır.
Dolayısıyla bu dönemde, bölgelerin özgün
yapısını ihmal eden standart bir merkezi
planlama anlayışının benimsenmiş olduğu
söylenebilir.
5.2. Yeni Bölgeselcilik Çerçevesinde
Bölgesel Kalkınma Politikaları
Hem az gelişmiş bölgelerin kalkınma
hususunda beklentilerini karşılayamaması
ve bölgesel dengesizliğin artış göstermesi
hem de 1970'lerde baş gösteren krize karşı
Keynesyen reçetelerin çözüm önerisi
sunamaması ve stagflasyon olgusu
karşısında çaresiz kalması, kalkınma
iktisadı ve merkezi planlamanın gözden
düşmesine yol açmıştır (Soyak, 2003: 171).
1970'lerden sonra küreselleşmenin her
anlamda kendini hissettirdiği dünyamızda
ülkelerin uluslararası arenadaki konumunu
rekabet, girişimcilik, yenilik ve bilginin
belirlediği bir sürece girilmiştir. Bu
çerçevede Yeni Bölgesel Kalkınma
Politikası oluşturma çabaları da hız
kazanmıştır (Tiftikçigil, 2008: 323). Bu
kapsamda 1970-1990’lı yıllar, IMF ve
Dünya
Bankası
gibi
uluslararası
kurumların, serbest piyasa düzenini
sağlamak adına devlet müdahalesini
minimum düzeye indirgeyen politikaları
dikte ettiği bir dönem olmuştur.

Küreselleşme
sürecinin
ilerlemesiyle
birlikte serbest piyasa ekonomisi ve
dünyayı tek bir pazara indirgeyen neoliberal tezler; özelleştirme ve deregülasyon
gibi liberal politikalar yoluyla devletin
iktisadi gücünü zayıflatmış ve zaman
içinde ulusal iktisat politikası araçlarının
ulus devletin elinden alınıp, ulus ötesi
kurumlara aktarılmasında etkili olmuştur.
Bu
politikaların
küresel
ölçekte
uygulayıcısı ise IMF, Dünya Bankası ve
Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar
olmuştur. İktisadi planlama, ulus devletin
ekonomideki
düzenleyici
gücünün
aşınmasına bağlı olarak niteliksel bir
dönüşüme uğramıştır ve planlama ulus
ötesi bir kimlik edinmiştir (Soyak, 2003:
171). Baskınlığı hissedilir olan bu
küreselleşme sürecinde bölgeler için
rekabetçi bir yapıya bürünmeleri de
kaçınılmaz olmuştur. Bu çerçevede
bölgelerin
yenilik
ve
girişimcilik
kapasitesi, bölgesel kalkınmanın yeni
göstergeleri arasında yer almaktadır
(Tiftikçigil, 2008: 330). 1973 Petrol
Krizi’nin ardından yepyeni içeriğiyle
kendini gösteren bölgesel kalkınma
politikalarının ortaya çıkmasında Neoliberal politikalar, yeni kamu yönetimi
anlayışı
ve
Post
Fordist
üretim
örgütlenmesi de etkili olmuştur (Yılmaz,
2011: 31).
Küreselleşme süreci, yerel ekonomilerin
küresel
ekonomilerle
bütünleşmesini
gerektirmekte olup, aynı zamanda bu
entegrasyonu başarıyla gerçekleştiren

bölgelerin
yerel
kalkınmalarını
da
hızlandıracağını öngörmektedir (Yılmaz,
2011: 31). Buradan hareketle kalkınma,
merkezden belirlenen yukarıdan aşağıya
bir süreç olmaktan uzaklaşmakta ve içsel
potansiyele önem verilen aşağıdan
yukarıya daha katılımcı bir yapıya
dönüşmektedir (Yılmaz, 2011: 32).
Özellikle 1980'lerden sonra neo-liberal
politikaların baskın hale gelmesi, gelişmiş
ve gelişmekte olan yerel ekonomilerin
etkinliğini kendi
iç
dinamikleriyle
sağlamaya çalıştığı bir evre olmuştur.
Bölgelerin içsel potansiyeline yönelik
politikalar
oluşturulurken,
merkezi
yönetimin merkezi planlama yoluyla
kalkınma parametrelerine yön verme şansı
giderek azalmıştır. Bölgesel kalkınmanın
sürükleyici gücü merkezi yönetimin
tekelinden çıkarak, bölgesel otoriteler ve
sivil kuruluşlar gibi yeni aktörlerin de
katılımıyla çok katmanlı bir yönetişime
geçiş süreci yaşanmıştır (Yılmaz, 2011:
33). Böylece söz konusu süreç, yeni
bölgeselcilik
yaklaşımının
bölgesel
kalkınma politikalarına bir yansıması
olarak görülebilir.
Bölgesel kalkınma politikaları açısından
yerel birimlerin uluslararası düzeyde
rekabet gücünü arttırmasının önem arz
ettiği 21.yüzyılda yerele özgü girişimcilik
ile yenilik ve yenilikçilik kapasitesi,
bölgesel kalkınmada önem arz eden
faktörler haline gelmiştir (Tiftikçigil, 2008:
326). Bilgi, öğrenme ve yenilik
kavramlarının bölgesel kalkınmanın temel

yapı taşları olarak ön plana çıkması,
bölgelerin dünya ekonomik sisteminde
dışlanmamaları ve artan gelirden pay
alabilmelerinde önemli bir husustur.
Sürekli öğrenme ve öğrenme sürecinde
işbirliği ve paylaşımı kolaylaştıran
kurumsal zenginliğe duyulan gereksinim,
açıkça ortadadır (Bakır ve Öngen, 2013:
93-94). Nitekim bölgesel kalkınma
ajansları, bu gereksinimi karşılamak için
ortaya çıkmıştır.
Diğer
yandan
geleneksel
bölgesel
kalkınma anlayışı ile yeni bölgeselcilik
çerçevesinde şekillenen bölgesel kalkınma
anlayışı arasındaki farklar, şu şekilde ifade
edilebilir: (Dulupçu vd, 2010: 242).
 Geleneksel
bölgesel
kalkınma
anlayışının temel hedefi, bölgesel
gelişme iken bu anlayış yeni
bölgeselcilikte yerini bölgesel yeniliğe
bırakmaktadır.
 Geleneksel bölgesel kalkınmada temel
kaynak olarak "bölgelerarası yeniden
dağıtım"
kullanılırken
yeni
bölgeselcilikte yerel ve bölgesel
kaynakların harekete geçirilmesine
odaklanılmaktadır.
 Yeni bölgeselciliğin bilgiye ve bilgi
üretimine yönelik kaynaklara ve
yenilikçiliğe vurgusu, belirgin bir
şekilde kendini göstermektedir.

6. BÖLGESEL KALKINMADA YENİ
BÖLGESELCİLİK YAKLAŞIMININ
TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ
Türkiye'de 1923-1960 yıllarını kapsayan
devletçi (1923-1950) ve liberal (19501960) politikaların izlendiği dönemde,
bölgesel dengesizliği gidermeye yönelik
kayda değer bir gelişme gözlenmemiştir.
1960'lardan başlayarak günümüzde de
devam eden planlı dönemde ise uygulanan
Kalkınmada Öncelikli Yöre bazlı teşvik
politikaları
ve
bölge
planlaması
çabalarından
beklenilen
sonuçlara
ulaşılamamıştır (Dinler, 2010: 65). Bu
duruma gerekçe olarak girişimcilerin
teşvikten gelen paraya sahip olduktan
sonra yatırımını yarıda bırakması (Dinler,
2012: 324) ve söz konusu uygulamalarda
halkın katılımı ilkesinin yeterince dikkate
alınmaması gösterilebilir.
Planlı dönemin en önemli özelliği,
Türkiye'de bölgesel politikaların ilk defa
geliştirilmiş olmasıdır. (Elmas, 2006: 157).
30 Eylül 1960'da Devlet Planlama
Teşkilatı kurulmuş ve takiben beş yıllık
kalkınma
planları
uygulanmaya
başlanmıştır. 1963 yılından itibaren
hükümetler, ekonomiye beş yıllık kalkınma
planlarıyla yön vermeye çalışmışlardır.
Sadece Dokuzuncu Kalkınma Planı (20072013), yedi yıllık olarak hazırlanmıştır.
Türkiye'de 2000'lere kadar uygulanan
bölgesel kalkınma politikalarında karar
verme mekanizmasında merkez, öncü bir
rol üstlenmiş ve ekonomik olarak geri

kalmış bölgelerdeki yerel aktörler,
merkezin baskın yönlendirmesi sonucu
arka planda kalmıştır.
Türkiye'de geçmişten beri bölgelerarası
yaşanan gelişmişlik farklarının azaltılması,
bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve
sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanması
doğrultusunda uygulanan bölge planları,
kalkınmada öncelikli yöreleri hedef alan
destek uygulamaları, organize sanayi
bölgeleri politikaları, yatırımlarda devlet
yardımları ve kırsal kalkınma projeleri gibi
politikalar;
bölgelerarası
gelişmişlik
farklarını azaltmada yeterince etkin
sonuçlar doğuramamıştır. Planlı dönemde
sağlanan olumlu gelişmelere rağmen süren
sorunlar, mevcut kaynak ve bölgesel
düzeyde örgütlenme eksikliğini gündeme
taşımıştır (Bakır ve Tuncel, 2010b: 161162). Hem AB ile devam eden ilişkilere
bağlı olarak AB'nin uyguladığı bölgesel
politikalara yakınlaşma eğilimi hem de
bölgesel kalkınmaya ilişkin küresel
gelişmelerin
farkındalık
oluşturması,
Türkiye'de bölgesel politikaların yeniden
şekillendirilmesine yol açmıştır. Yeni
bölgeselcilik yaklaşımının Türkiye üzerine
bir yansıması olan bu gelişmeler, bölgesel
kalkınma ajanslarının kurulmasında da
tetikleyici bir rol oynamıştır.
Küreselleşme sahnesinde yeni bir oyuncu
olarak boy gösteren bölgeler, rekabetçi
yapılarını ortaya koymak ve yerele özgü
politikaları uygulamak amacıyla çok
katmanlı yeni yapılanmalara gereksinim

duymuştur. Bu yapılanmalardan bölgesel
kalkınma ajansları, hem yerel aktörlerin
politika belirleme noktasında aktif rol
almasını hem de yerel potansiyeli
tetikleyerek içsel atılımın gerçekleşmesini
sağlayan bir aktör konumundadır. Böylece
bölgesel kalkınma ajansları, bölgesel
dengesizliklerin
giderilmesinde
ve
rekabetçi yapının desteklenmesinde çok
önemli bir yer tutmaktadır (Bakır ve
Öngen, 2013: 104).
Bu çerçevede 1990'lardan itibaren bölgesel
dengesizlikleri giderme yönünde atılan
adımların yanı sıra bölgesel rekabet
gücünün arttırılmasına dayalı politikalar
geliştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca 10-11
Aralık
1999
Helsinki
Zirvesi'nde
Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne aday bir ülke
olarak kabul edilmesinin ardından Türkiye,
bölgesel politikalarını birliğin politikaları
çerçevesinde
gözden
geçirmiş
ve
gerçekleştirdiği düzenlemelerle somut
adımlar atmıştır (Bakır ve Tuncel, 2010b:
163). 2000 yılında kabul edilen Sekizinci
Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005),
bölgesel kalkınmada orta vadeli hedefleri
belirlemiştir. Yine 2000 yılında Devlet
Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme Özel
İhtisas Komisyonu tarafından yayınlanan
çalışmada,
bölgesel
kalkınma
politikalarının ve yerel otoritelerin örgütsel
yapılarının
oluşturulmasında
AB
örneğinden
yararlanılabileceği
ifade
edilmiştir. 2002 yılında Türkiye'nin
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması
(İBBS) sistemini kabul ederek yeni bir

bölgesel tanımlamaya gitmesi sonucu, AB
ile bu anlamda ilk uyum gerçekleşmiştir.
Kuşkusuz fon dağıtımıyla birlikte bölgesel
kalkınma strateji ve projelerinin bu yeni
coğrafi tanımlama dahilinde yapılacak
olması önemlidir. İBBS'nin kabulü;
bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması,
bölgesel karar alma ve kalkınma stratejileri
belirlemede yerel aktörlerin sürece dahil
olmaları sonucunu doğurmuştur. Söz
konusu
gelişmeler,
AB
modelinin
benimsenerek çok düzlemli yönetişime
geçişte önemli bir eşik olarak görülebilir
(Kuyucu ve Tektaş, 2010: 543-544).
AB'nin bölgesel düzeyde uyguladığı
müktesebata uyum çerçevesinde İBBS esas
alınarak üçlü bir bölgesel ayrım
yapılmıştır. Bu bölgesel ayrıma göre
Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3 olmak üzere
üç farklı sınıflama vardır. Düzey 1'de
Türkiye'deki iller gruplaştırılarak 12
bölgeli bir ayrım yapılmıştır. Düzey 2'de
Türkiye'deki iller yine gruplaştırılarak 26
bölgeli bir ayrım yapılmıştır. Düzey 3 ise
Türkiye'deki mevcut il ayrımına göre
yapılan bir sınıflama olup 81 ilden
oluşmaktadır (Dinler, 2012: 89) Nitekim
bölgesel kalkınmaya yeni bir ivme
kazandırmak amacıyla 2006 yılında
çıkarılan Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun'u takiben tüm illeri kapsayan 26
bölgede (Düzey 2), kalkınma ajanslarının
kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu
kanun, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma
Planı (2001-2005) dönemi ile Dokuzuncu

Kalkınma Planı (2007-2013) dönemi
arasındaki süreçte yürürlüğe girmiştir.
Bölgesel
kalkınma
ajanslarının
kurulmasıyla birlikte merkezi devletin
üstlendiği yönetim anlayışının yerini
yönetişim felsefesi gereğince kamu ve özel
sektör dayanışmasını esas alan, yerel
aktörlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarını
da karar verme mekanizmasına dahil eden
bir yapılanma olan bölgesel kalkınma
ajansları almıştır.
Türkiye'de bölgesel kalkınma politikası;
2000'li yıllardan itibaren gelişmişlik
farklarının azaltılması hedefiyle birlikte
bölgelerin rekabet gücünün arttırılması,
ekonomik ve sosyal bütünleşmenin
güçlendirilmesi hedeflerini de içerecek
şekilde dönüşüm göstermiştir (Kalkınma
Bakanlığı, 2013: 136).
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda
(1996-2000)
yeni
bölgeselcilik
yaklaşımının bir belirtisi olarak ilk kez
bölge kaynaklarını dikkate alan bölgesel
gelişme
projeleri
vurgulanmaya
başlamıştır. Ancak yeni bölgeselcilik
yaklaşımına Sekizinci Beş Yıllık ve
Dokuzuncu Kalkınma Planları'nda tam
anlamıyla yer verildiği görülmektedir
(Dulupçu vd, 2010: 247).
Özellikle Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda
bölgesel kalkınma politikalarının, bir
taraftan
bölgelerin
verimliliğini
yükseltmek amacıyla ulusal kalkınmaya,
rekabet gücüne ve istihdama katkıyı

arttırırken diğer taraftan da bölgeler ve kırkent arası gelişmişlik farklılıklarını
azaltması öngörülmüştür. Bu kapsamda
merkezi düzeydeki politikaların daha
uyumlu ve etkin hale getirilmesine, yerel
dinamiklere ve içsel potansiyele dayalı
gelişme ortamının oluşturulmasına, yerel
düzeyde
kurumsal
kapasitenin
arttırılmasına ve kırsal kalkınmanın
hızlandırılmasına yönelik çalışmalara
ağırlık verilmiştir (DPT, 2006: 91).
Bölgesel
kalkınma
uygulamalarında
yerindenlik esas alınarak katılımcılık
geliştirilmeye çalışılmıştır. Kalkınmadaki
kilit paydaşlar arasında ortaklık kültürü
oluşturularak
uygulamaya
yönelik
sinerjinin, sahiplenmenin ve farkındalığın
arttırılmasına yönelik uğraşlar verilmiştir.
Öncelikle
az
gelişmiş
bölgelerden
başlamak üzere sivil toplum kuruluşlarının,
yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı
sağlamaları özendirilmiştir (DPT, 2006:
93). Bu planda bölgesel kalkınma
planlarının, yerel dinamikleri ve içsel
potansiyelleri harekete geçirmeye yönelik
strateji ve öncelikleri belirleyen esnek,
dinamik, katılımcı ve uygulanabilir
nitelikte
hazırlanacağı
ve
bölgesel
kalkınma ajanslarıyla işbirliği içinde tüm
bölgelerin gelişme stratejileri ve planları
tamamlanarak
yeterli
finansmanlarla
destekleneceği belirtilmiştir (DPT, 2006:
91).
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda
(2014-2018) belirlenen hedefe göre
bölgesel kalkınma politikalarıyla bir

taraftan bölgesel kalkınma farklılıkları
azaltılarak refahın ülke çapına daha dengeli
yayılması sağlanacak, diğer taraftan tüm
bölgelerin
potansiyeli
değerlendirilip
rekabet
güçleri
arttırılarak
ulusal
büyümeye ve kalkınmaya katkıları, azami
seviyeye
çıkarılacaktır
(Kalkınma
Bakanlığı, 2013: 141). Bölge düzeyinde
katılımcı süreçlerle üretilen bölgesel
gelişme planı ve stratejileri, bölgesel
programlar ve eylem planları aracılığıyla
uygulamaya geçirilecektir
(Kalkınma
Bakanlığı, 2013: 142).
Yeni bölgeselcilik yaklaşımına göre
şekillenen bölgesel kalkınma politikalarına
sadece AB ülkelerinde değil birçok ülkede
rastlanılmaktadır.
Bu
çerçevede
Türkiye'nin de bölgesel politikalar
konusunda
yeni
bölgeselcilik
yaklaşımından hareketle Ar-Ge, teknolojik
gelişme, yenilikçilik, işbirliği ve bölgesel
dinamiklere öncelik verdiği görülmektedir
(Dulupçu vd, 2010: 243).
7. SONUÇ
İkinci Dünya Savaşı sonrası az gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerle ilişkilendirilen
kalkınma konusu, 20.yy'ın son çeyreğinde
bölgelerle de doğrudan bağlantılı olarak ele
alınmıştır. Böylece kalkınma sürecinin
hükümetler tarafından tek merkezden
yönetildiği anlayış, değişimden öte bir
dönüşüm geçirerek kalkınmada bölgesel
birçok faktör değerlendirme kapsamına
alınmıştır. Hem niteliksel hem de

niceliksel iyileşmeleri içeriğinde barındıran
kalkınma olgusuna yönelik analizler,
derinlik kazanırken günümüzde bölge
odaklı politikaların yoğunluk kazandığı
görülmektedir.
Küresel
eğilimler
çerçevesinde kalkınma politikaları, çok
katmanlı bir tabakaya yayılmakta olup
geliştirilen bölgesel nitelikteki yaklaşımlar,
bu süreçte belirleyici rol oynamaktadır.
Merkezi yönetimin baskın olduğu bir bakış
açısından hiyerarşik katılığın esnetildiği
yönetişim temelli bir kurumsal düzene
geçiş yaşanmaktadır. Artık ulusal siyasetin
yerel kalkınmayı gözetmesi ve yerelin
taleplerine duyarlılık göstermesi, bir
gerekliliktir. Çünkü bölgeler, kalkınma
sürecinde sürükleyici bir güç haline
gelmiştir. Ar-Ge, yenilikçilik, öğrenen
bölgeler ve beşeri sermaye gibi bölgesel
kalkınmada yeni yaklaşımların öne
çıkmasıyla rekabet gücü üstünlüğü
oluşturan kavramlar, ilgi odağı haline
gelmiştir. Özellikle 1980'ler sonrası ortaya
atılan bölgesel kalkınma yaklaşımlarında
ekonomik, sosyal, siyasi, kurumsal
faktörlerin yanı sıra bölgesel rekabet gücü
de önemli bir kriter olarak göz önüne
alınmaktadır.
Ulus
devletlerin
otoritesinde
bir
sarsılmadan
söz
etmekle
beraber
küreselleşmenin
ivme
kazandırdığı
yönetişim sürecinde ulus devletlerin rolü,
yeniden şekillenmiştir. Ulus devletler,
farklı yönetişim formlarını koordine
etmede
görev
almaktadır.
Gelinen
aşamada,
bölgesel
kalkınmanın

gerçekleşmesini, merkezi yönetim ya da
yerel aktörlere tek başına devretmek,
rasyonel
görülmemektedir.
Merkezi
yönetim bölgesel kalkınma sürecinden
soyutlanmamakla birlikte katalizör olarak
farklı kesimlerden yeni aktörlerin de
politika
inşasında
yer
alması
gerekmektedir. Bu çerçevede karar alma
sürecine yerel aktörlerin de dahil edildiği
bir bölgesel yönetişim modeli olan
bölgesel kalkınma ajansları, yeni bir
yapılanma olarak yeni bölgeselcilik
yaklaşımı
çerçevesinde
kendini
göstermiştir.
Dünyada
uygulanan
bölgesel
politikalardaki değişimlere paralel olarak
Türkiye'de bölgesel kalkınma politikaları,
dönemler
itibariyle
farklılıklar
göstermiştir. 1980'ler itibariyle öne çıkan
yeni bölgesel yaklaşımlara kadar ağırlıklı
olarak
kalkınma
politikalarının,
merkeziyetçi bir anlayışla yürütüldüğü
gözlenirken dünya ölçeğinde bölgesel
kalkınma
literatürünün
genişlemesi,
Türkiye açısından göz ardı edilemez bir
noktaya gelmiş ve bölgesel planlamada çok
düzlemli yönetişimi esas alan halkın
katılımı ilkesi ve sosyal kârlılık ilkesini
gözeten bir anlayışa doğru evrimsel bir
süreç yaşanmıştır. Bu bağlamda, AB
müktesebatına uyum çerçevesinde ilk
olarak 2006'da kurulmaya başlanan ve
2009'da 81 ili de kapsayacak şekilde sayısı
26'ya çıkan bölgesel kalkınma ajansları,
Türkiye'de bölgesel rekabet gücünü

arttırarak bölgesel dengesizlikleri gidermek
adına atılmış önemli bir adımdır.

Journal of Urban and Regional
Research, 23 (2), 365-378.

Türkiye'de bölgesel kalkınmanın, 2000'lere
kadar
süregelen
politikalarla
gerçekleştirilemeyeceği net olarak kendini
göstermiştir. Dolayısıyla bölgedeki içsel
dinamikleri yönetişim anlayışıyla entegre
edecek bir bölgesel kalkınma anlayışının
benimsenmesi, Türkiye için rasyonel
görülmektedir. Nitekim bu şekilde halkın
katılımı ilkesine uygun bir ortam tesis
edilerek politikaların daha güçlü bir meşru
zemine sahip olması sağlanacaktır.
Böylece yerel aktörlerin öncülüğünde hem
beşeri hem de sosyal göstergelerin iyileşme
göstermesi ve bölgesel kalkınmanın ülke
geneline
yayılarak
bölgesel
dengesizliklerin azaltılması söz konusu
olabilecektir.

Arıcıoğlu, E. (2011). İktisat teorisinde
unutulmuş bir kavram: Mekân.
Ekonomik Yaklaşım, 22(81), 1744.
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ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ:
PANEL VERİ ANALİZİ
Cengiz AYTUN
Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu
Özet: Bu çalışmanın hedefi farklı gelir gurupları için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin varlığını
araştırmaktır. Bu amaçla ampirik model 5 gelir gurubunda 83 ülke için 1981-2010 periyodunu
kapsayacak şekilde uygulanmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini test etmek üzere panel
birim kök, eşbütünleşme ve tahmin yöntemleri kullanılmıştır. Bulgular Çevresel Kuznets Eğrisi
hipotezinin geçersiz olduğuna işaret etmektedir. Bu durum gelir artışı ile çevre kirliliğinin
azalacağını ileri süren politikaları etkisiz kılmaktadır. Sonuçlar çevre kirliliğini azaltmak üzere
aktif politikaların izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevresel Kuznets Eğrisi, Karbondioksit Emisyonu, Gelir, Enerji Tüketimi,
Panel Veri Analizi

ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE HYPOTHESIS:
A PANEL DATA ANALYSIS
Abstract: The objective of this study is to investigate the existence of Environmental Kuznets
Curve hypothesis for different income groups. For this purpose, empirical models have been
applied for 83 countries in five income groups for the years from 1981 to 2001. In order to test the
Environmental Kuznets Curve hypothesis panel unit root, cointegration and estimation methods
are used. Results indicate that the Environmental Kuznets Curve hypothesis is invalid. This
situation invalidates the policies which assert that environmental pollution decreases with income
growth. Findings reveal that active policies must be implemented in order to decrease
environmental pollution.
Key Words: Environmental Kuznets Curve, CO2 emissions, Income, Energy Consumption, Panel
Data Analysis

1. GİRİŞ
Gelir ve gelir dağılımındaki eşitsizlik
arasındaki ilişki ilk kez Kuznets (1955)
tarafından ele alınmış bir olgudur.
Kuznets’e
göre
gelişmenin
ilk
aşamalarında gelir dağılımı giderek

adaletsizleşmekte, belirli bir eşik seviyeden
sonra gelir dağılımındaki bu bozulma
düzelmeye başlamaktadır. Kuznets’in
görüşüne benzer şekilde ileri sürülen
Çevresel
Kuznets
Eğrisi
(ÇKE)
hipotezinde gelir dağılımı bozukluğu
değişkeninin yerini çevresel bozulma

değişkeninin
aldığı
görülmektedir.
Hipoteze göre ekonomik büyüme öncelikle
çevresel bozulmaya yol açmakta ancak
ülkenin kişi başına düşen gelir seviyesi
belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra
çevresel bozulma azalmakta ve süreç
tersine dönmektedir (Dinda, 2004:432;
Stern, 2004:1419). ÇKE hipotezini test
etmeye yönelik araştırmalarda çeşitli
kirleticilerin etkileri de araştırılmıştır.
Ormansızlaşma (Culas, 2007; Koop ve
Tole, 1999), karbondioksit emisyonu
(Apergis ve Payne, 2010; Ozturk ve
Acaravci, 2010), sülfür dioksit emisyonu
(Akbostancı, Türüt-Aşık, ve Tunç, 2009;
Grossman ve Krueger, 1991) ve kentsel
atıklar (Shafik, 1994) bu kirleticiler
arasında etkileri en çok araştırmaya konu
olanlardır. Çeşitli çevresel bozulma
göstergeleri
arasından
özellikle
karbondioksit emisyonunun etkilerinin
daha
yaygın
olarak
araştırıldığı
görülmektedir.
Bunun
nedeni
ise
karbondioksit emisyonunun çevre koruma
ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin güncel
tartışmalarında
temel
bir
rol
oynamasındandır. Bu tartışmalar özellikle
1990’ların başından itibaren başlayan iklim
değişikliği
ve
küresel
ısınmanın
gezegenimizdeki yaşama olan tehdidi ile
gündemde yerini almıştır. Kirliliğe gelir
düzeyi dışında etki eden faktörler de
bulunmaktadır. Bunların başında enerji
tüketimi gelmektedir. Yüksek enerji
tüketiminin yüksek büyümeye yol açtığının
bilinmesi nedeni ile ekonomik büyüme
ayrıca enerji tüketimi ile yakından
ilişkilidir. Ayrıca enerji kaynaklarının daha
etkin kullanımı yüksek gelir seviyelerinde

mümkündür (Narayan ve Narayan,
2010:661; Omri, 2013:657). ÇKE hipotezi
ilk defa Grossman ve Krueger (1991)
tarafından test edilmiştir. Devam eden
dönemde ÇKE hipotezinin test edilmesine
yönelik pek çok çalışma (Apergis ve
Payne, 2010; Dasgupta, Laplante, Wang,
ve Wheeler, 2002; Dinda ve Coondoo,
2006; Holtz-Eakin ve Selden, 1995;
Panayotou, 1997; Wang, Zhou, Zhou, ve
Wang,
2011;
Yavuz,
2014)
gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki literatürün
gelişimi Stern (2004), Dinda (2004), Kaika
ve Zervas (2013) tarafından ayrıntılı olarak
ele alınmış olup bulgular ele alınan
ülkelere, döneme ve uygulanan metoda
göre farklılık taşımaktadır. Farklı ülke
guruplarını ele alan çalışmalar ile bulgular
arasında karşılaştırma yapmak ise ayrı bir
güçlük
ortaya
çıkarmaktadır.
Gerçekleştirilen uygulamalara bakıldığında
zaman ya da metot farklılıkları nedeni ile
gelir gurupları arasında bir karşılaştırma
yapabilme olanakları sınırlıdır. Bu açıdan
yapılan çalışma ile farklı gelir grupları aynı
uygulamada ele alınarak karşılaştırma
olanağı ortaya konulmaktadır. Ek olarak
ÇKE hipotezi çevre kirliliğine karşı hiçbir
şey yapmamanın en iyi politika olduğunu
ima etmektedir (Akbostancı ve ark.,
2009:866). Gelir artışı ile otomatik olarak
çevre kirliliğinin azalacağını öne süren
politika önerilerinin farklı gelir gurupları
için geçerliliği ayrıca ampirik literatüre
yapılacak bir katkı olacaktır.
Araştırmada dünya genelinde beş farklı
gelir gurubuna ayrıştırılmış 83 ülkeye ait
1981-2010
dönemi
yıllık
verileri
kullanılmıştır. Çevresel Kuznets Eğrisinin

farklı gelir gurupları için varlığını
araştırmak üzere çalışmada öncelikle panel
birim kök (Im, Pesaran ve Shin, 2003;
Levin, Lin ve Chu, 2002) ve eşbütünleşme
(Pedroni,
1999;
2004)
metotları
uygulanmıştır. Serilerin birinci dereceden
durağan ve aralarında eşbütünleşik
olduklarının
bulunmasından
sonra
uygulama modeli Panel Fully Modified
OLS (Pedroni, 2000) yöntemi ile tahmin
edilmiştir. Sonuçlar ilk olarak farklı gelir
gurupları için ÇKE hipotezinin geçerli
olmadığını göstermektedir. İkinci olarak
gelir ile karbondioksit salınımı arasındaki
fonksiyonel ilişki gelir gurupları arasında
farklılık gösterirken, dünya genelinde N
şeklindedir. Üçüncü ve son olarak düşük
gelir
guruplarından
yüksek
gelir
guruplarına doğru gidildikçe enerji
tüketimi daha az karbondioksit salınımına
yol açmaktadır.
Çalışmanın ikinci bölümde literatür özeti
verilecek, üçüncü bölümde çalışmaya dahil
edilecek ülkelere ait veriler ve kullanılacak
yöntem
hakkında
açıklamalarda
bulunulacaktır.
Dördüncü
bölümde
karbondioksit salınımı, ekonomik büyüme,
enerji kullanımı ilişkisi panel veri analiz
araçlarıyla test edilerek ÇKE hipotezi
sorgulanacaktır. Beşinci ve son bölümde
çalışmada
elde
edilen
bulgular
yorumlanacaktır.

kirlilik ve kirliliğe sebep olan faktörleri
modellemek
üzere
yaygın
olarak
kullanılmaktadır.
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Denklem 1’deki i ve t sırası ile ülkeleri ve
zaman indislerini ifade etmektedir. y
çevresel bozulmayı temsil eden bir
göstergeyi, x geliri, z ise çevresel
bozulmaya sebep olan diğer değişkenleri
temsil etmektedir. Dinda (2004, pp. 440–
441) çevre ile gelir arasındaki olası ilişki
biçimlerini βi katsayılarının anlamlılığına
göre yedi farklı biçimde sınıflandırmıştır.
Buna göre
i.
ii.

iii.

iv.

v.

2. Literatür

vi.

Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezini test
etmeye yönelik uygulamalı araştırmalar
bazı ortak özellikleri paylaşmaktadır.
Aşağıdaki model formu (Denklem 1)

vii.

β1 = β2 = β3 = 0 ise x ile y arasında
ilişki yoktur.
β1 > 0 ve β2 = β3 = 0 ise x ile y
arasında monoton artan bir
fonksiyonel ilişki vardır.
β1 < 0 ve β2 = β3 = 0 ise x ile y
arasında monoton azalan bir
fonksiyonel ilişki vardır.
β1 > 0, β2 < 0 ve β3 = 0 ise x ile y
arasında (ÇKE hipotezini destekler
nitelikte) ters U şeklinde bir
fonksiyonel ilişki vardır.
β1 < 0, β2 > 0 ve β3 = 0 ise x ile y
arasında U şeklinde bir fonksiyonel
ilişki vardır.
β1 > 0, β2 < 0 ve β3 > 0 ise x ile y
arasında N şeklinde bir fonksiyonel
ilişki vardır.
β1 < 0, β2 > 0 ve β3 > 0 ise x ile y
arasında ters N şeklinde bir
fonksiyonel ilişki vardır.

Olası fonksiyonel yapılar bu şekilde
sınıflandırılırken ampirik bulgular da
literatürde çeşitlilik arz etmektedir. ÇKE
hipotezi ilk defa test eden Grossman ve
Krueger’den (1991) bugüne hipotez
araştırmacılar için dikkat çekici bir alan
olagelmiştir. Yapılan ampirik çalışmalara
bakıldığında çok ülkeli panel veri
analizlerinin giderek yaygınlaştığı dikkati
çekmektedir. Konu ile ilgili seçilmiş
çalışmalar Tablo 1’de uygulan metot,
örneklem ve bulgular açısından bir araya
getirilmiştir.
İlk kısımdaki çalışmalara (Friedl ve
Getzner, 2003; Galeotti ve Lanza, 2005;
Holtz-Eakin ve Selden, 1995; Richmond
ve Kaufmann, 2006) bakıldığında bu
çalışmaların yalnızca enerji ve çevresel
bozulmayı ele aldıkları görülmektedir.
Enerji tüketiminin ayrıca kirliliği etkileyen
bir faktör olması nedeni ile (Narayan ve

Narayan, 2010:661; Omri, 2013:657)
ilerleyen dönemde çevre ve gelir ilişkisine
enerji tüketiminin etkileri de ilave
edilmeye başlanmıştır.
Ekonometrik yöntemlerde meydana gelen
gelişmeler ÇKE hipotezinin de tekrar bu
yöntemlerle test edilmesine yol açmıştır.
Ancak panel veri analizindeki gerek
heterojenitenin gerekse yatay kesit
bağımlılığının dikkate alındığı çalışmalar
(Apergis ve Payne, 2010; Ozcan, 2013;
Wang ve ark., 2011) konuya genel bir
açıklama getirememiştir. Bu anlamda elde
edilen bulguların uygulanan yönteme,
coğrafi ve zaman boyutuna göre
farklılaştığı görülmektedir. Ek olarak farklı
gelir gurupları bazında karşılaştırmalı
analizlerin eksikliği dikkat çekmektedir.
Gerçekleştirilecek uygulama ile bu
eksikliğin giderilmesi ampirik literatüre
katkı sağlayacaktır.

Tablo 1: Çevresel Kuznets Eğrisini Test Eden Seçilmiş Ampirik Çalışmalar
Çalışma

Metot

Coğrafi/Zaman
Boyutu

Sonuç

Holtz-Eakin ve
Selden (1995)
Frield ve
Getzner (2003)
Galeotti ve
Lanza (2005)
Richmond ve
Kaufman (2006)
Ang (2007)

Panel sabit etkiler

Monoton artan
eğri
N şeklinde eğri

Apergis ve
Payne (2010)

Panel birim kök, Pedroni eşbütünleşme,
Panel FMOLS ve VECM

Jalil ve Mahmud
(2009)
Akbostancı,
Türüt-Aşık ve
Tunç (2009)
Lean ve Smyth
(2010)

ARDL sınır testi ve VECM

130 ülke
1951-1986
Avusturalya
1960-1999
108 ülke
1971-1995
36 ülke
1973-1997
Fransa
1960-2000
Bağımsız
devletler
topluluğu
1991-2005
Çin
1975-2005
Türkiye’de 58 il
1968-2003
ASEAN üyesi 5
ülke
1980-2006
Çin’de 28 il
1995-2007
12 orta doğu
ülkesi

Ters U
şeklinde eğri

Panel birim kök, Eşbütünleşme ve
Havuzlanmış EKK
Lineer ve log-lineer modellerin
karşılaştırılması
Panel birim kök, Pedroni eşbütünleşme,
Panel sabit ve rassal etk.
ARDL sınır testi, VECM

Panel birim kök analizi, EGLS
tahmincisi
Johansen Fisher panel eşbütünleşme,
VECM

Wang ve ark.
(2011)
Özcan (2013)

Ters U
şeklinde eğri
İlişki yok
Ters U
şeklinde eğri
Örnekleme
göre sonuçlar
değişmektedir
Ters U
şeklinde eğri
N şeklinde eğri

Panel birim kök, Pedroni eşbütünleşme,
U şeklinde eğri
Panel FMOLS ve VECM
Yatay kesit bağımlılık ve heterojenliği
Ülkelere göre
dikkate alan panel birim kök,
sonuçlar
eşbütünleşme ve Panel FMOLS ve
değişmektedir
VECM
Not: Wang ve ark. (2011) tarafından oluşturulan tabloya yazar tarafından eklemeler yapılarak
oluşturulmuştur.

2. Veri ve Model
Bu çalışmada çevresel Kuznets eğrisi
hipotezi test edilmek üzere Dünya
Bankasının Dünya Kalkınma Göstergeleri
veri tabanından elde edilen seriler

kullanılmışlardır.
Seriler
1980-2010
dönemi için 83 ülkeyi içerecek şekilde bir
araya
getirilmiştir.
Serilere
ilişkin
kaynaklar Tablo 2’de sunulmaktadır.
Serilere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ise
EK’teki Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 2: Serilere İlişkin Açıklamalar ve Kaynaklar
KOD
C
Y
E

Açıklama
Kişi başına CO2 emisyonu (metrik ton)
Kişi başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (2005 yılı sabit fiyatlarıyla - USD)
Kişi başına enerji kullanımı (kg olarak petrole eşdeğer)

Kaynak
WDIa
WDIa
WDIa

a

The World Bank World Development Indicators: http://databank.worldbank.org/data/views/ variableSelection/
selectvariables.aspx?source=world-development-indicators (Erişim: 25.05.2014)

Çalışma ile hedeflenen konulardan
birisi de ÇKE hipotezinin farklı gelir
grupları
içerisindeki
varlığının
sorgulanmasıdır. Bu nedenle uygulamadaki
83 ülke Dünya Bankası kriterlerine göre
beş ayrı gelir gurubuna ayrılmıştır.
Ülkelerin
gelir
guruplarına
göre

sınıflandırılma kriterleri Tablo 3’te
özetlenmektedir. Sınıflandırmada Dünya
Bankası gelir sınıflandırma kriterleri temel
alınmakta olup guruplara hangi ülkelerin
dahil olduğu EK’teki Tablo 8’de
listelenmektedir.

Tablo 3: Gelir Gurupları
Gurup Adı
Bütün Dünya
Yüksek gelirli OECD üyesi
Yüksek gelirli OECD üyesi olmayan
Üst orta gelir
Alt orta gelir
Düşük gelir

Gurup Kodu
DÜNYA
YÜKSEK-1
YÜKSEK-2
USTORTA
ALTORTA
ALT

GSYİH ($)
12.616 veya üstü
12.616 veya üstü
4.086 - 12.615 arası
1.036 - 4.085 arası
1035 veya altı

Ülke Sayısı
83
25
9
23
19
7

Not: Ülkeler Dünya Bankası Atlas yöntemine göre hesaplanan 2014 yılı GSYİH değerlerine göre
gruplandırılmıştır. (http://data.worldbank.org/about/country-classifications) (Erişim Tarihi, 25.05.2014).

ÇKE hipotezinin testine yönelik pek çok
araştırmada panel veri analizi araçlarından
faydalanılmaktadır. Denklem 2’de ifade
edilmiş olan model genel olarak kirlilik
seviyesi ve gelir arasındaki ilişkiyi test
etmek üzere kullanılmaktadır (Dinda,
2004:440).
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Bu çalışmada Akbostancı, Türüt-Aşık ve
Tunç (2009) tarafından kullanılan panel
veri
analizi
yaklaşımı
izlenerek

karbondioksit emisyonu, gayrisafi yurtiçi
hasıla ve enerji tüketimi arasındaki uzun
dönemli ilişki araştırılmaktadır. Buna göre
Denklem 2’deki i ve t sırası ile ülkeleri ve
zaman indislerini ifade etmektedir. C
metrik ton cinsinden kişi başına
karbondioksit emisyonunu, Y 2005 yılı
sabit fiyatlarıyla kişi başına gayrisafi
yurtiçi hasılayı (USD), E kilogram
cinsinden petrole eşdeğer kişi başına enerji
kullanımını temsil etmektedir. Seriler
seviye değerleri ile uygulamaya tabi
tutulmuş olup β1…β4 katsayıları açıklayıcı

değişkenlerin karbondioksit emisyonuna
olan
uzun
dönemli
etkilerini
göstermektedir.
Denklem 1 ve 2’de dört numaralı durum ile
ifade edilen Çevresel Kuznets Hipotezinin
(Dinda, 2004:440–441; Kaika ve Zervas,
2013:1394) kabul edilebilmesi için β1
katsayısının pozitif, β2 katsayısının negatif,
β3
katsayısının
ise
sıfır
olması
gerekmektedir. Ayrıca enerji tüketimindeki
artışın karbondioksit salınımını arttıracağı
düşüncesi ile β4 katsayısının pozitif olması
beklenmektedir (Apergis ve Payne, 2010;
Wang ve ark., 2011).
3. Yöntem ve Bulgular
Bu çalışmada zaman serisi çalışmalarına
nazaran çeşitli avantajlar sunan panel veri
analizi yöntemleri kullanılmıştır (Baltagi,
2005:4–6;
Kennedy,
2006:331).
Uygulamada öncelikle birim kök testleri ile
serilerin durağanlıkları araştırılacaktır.
Ardından eşbütünleşme testleri uygulanıp
eşbütünleşik seriler için model katsayıları
tahmin edilecektir.
3.1. Panel Birim Kök Analizi
Panel
veri
analizlerinde
serilerin
durağanlıklarının ilk aşamada araştırılması
gerekmektedir. Bu çalışmada LLC (Levin,
Lin, ve Chu, 2002) ve IPS (Im, Pesaran, ve
Shin, 2003) panel birim kök testleri
seçilerek uygulanmıştır. LLC testinde H0

hipotezi serilerin ortak bir otoregresif
parametreye sahip olduğunu ( : ρ = ρ =
1) öne sürmektedir. IPS testi ise zaman
serisinde kullanılan ADF testinin panel
veriye uyarlanmış bir versiyonudur.
Birimler arasındaki heterojenlik göz
önünde bulundurularak her bir birim için
ayrı ayrı birim kök test edilir ( : ρ = 1).
Buna göre öncelikle panelde bulunan her
bir birim ya da ülke için ADF istatistikleri
elde edilmekte ve bunların ortalaması
alınarak IPS panel birim kök istatistiği elde
edilmektedir. Test istatistiği T ve N
sırasıyla sonsuza gittiğinde asimptotik
standart normal dağılıma sahiptir. (Baltagi,
2005:240–243). Gerçekleştirilen Monte
Carlo simülasyonları IPS testinin LLC
testinden daha güçlü olduğunu ortaya
koymaktadır (Tatoğlu, 2012:218).
Tablo 4’te bütün ülkeler ve farklı gelir
grupları için gerçekleştirilen IPS birim kök
testi sonuçları sunulmaktadır. % 5
anlamlılık düzeyi temel alındığında
serilerin seviye değerlerinde birim kök
içerdikleri görülmektedir. Her bir gurup
için serilerin farkları alındığında ise birim
kökün bulunduğu yönündeki sıfır hipotezi
%1
anlamlılık
seviyesinde
reddedilmektedir. LLC testi sonuçları ise
IPS testi sonuçlarına paralel olduğundan
sadeliği sağlamak üzere raporlanmamıştır.
Bulgular
ışığında
serilerin
birinci
dereceden durağan olduklarına karar
verilmiştir.

Tablo 4: IPS Birim Kök Testi Sonuçları
DÜNYA
Seriler
C
-3.59871a

YÜKSEK-1 YÜKSEK-2 USTORTA
0.36979
-0.97579
-1.50216

ALTORTA
2.25533a

ALT
0.68402a

Y

2.89080

2

Y

7.07405

-1.39632*
-1.32029*

-0.06808a

3.82679

2.85197

3.60836

1.08928

a

6.36299

6.61281

8.18768

a

10.2585

8.71507

13.6710

-0.46761

0.98900

2.67521

3

Y

12.1994

-0.62549

1.98826

E

1.99715

2.34213

-0.79956

ΔC

-37.6227***

-19.8562***

-15.6197*** -19.5339***

-17.1728***

-10.6555***

ΔY

-21.2403***

-8.84946***

-7.23316*** -12.4930***

-12.1178***

-5.43920***

2

-21.4440***

-9.51427***

-14.6122*** -11.8332***

-8.32034***

-4.30987***

ΔY

3

ΔY

-20.8218***

-10.0890***

-17.7441*** -11.4570***

-5.37341***

-2.83270***

ΔE

-33.8470***

-18.6624***

-13.5986*** -17.2893***

-14.8482***

-10.0708***

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Optimal gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Test
istatistiğinin yanında a indisinin olması sabitli modeli, olmaması sabit ve trendli modeli ifade etmektedir.

3.2. Panel Eşbütünleşme Analizi
Serilerin birinci dereceden durağan
olduklarının tespitinden sonra aralarında
bir eşbütünleşme ilişkisinin olup olmadığı
araştırılmalıdır. Bu çalışmada Pedroni
(1999, 2004) tarafından geliştirilen panel
eşbütünleşme testi uygulanacaktır. Bu
testte birimlere özgü sabit ve trend etkileri
ayrı ayrı göz önünde bulundurularak
heterojenliğe
olanak
tanınmaktadır.
Pedroni (1999, 2004) birden fazla
açıklayıcı
değişkenli
paneller
için
geliştirdiği eşbütünleşme testinde iki
gurupta yedi adet
test
istatistiği
geliştirmiştir. İlk dört test istatistiği gurupiçi (within-dimension) istatistikler olarak
adlandırılmaktadır.
Bunlar sırasıyla
varyans oranı, nonparametrik PP (Philips
ve Perron) tipi ρ, nonparametrik PP tipi t
ve Dickey Fuller (DF) tipi t istatistikleri
olarak adlandırılırlar. Bu dört istatistik
hesaplanırken eşbütünleşme modeline ait
otoregresif katsayılar (ϕi) homojen kabul
edilerek
havuzlanmaktadır.
İkinci
guruptaki üç test istatistiği ise guruplararası (between-dimension) istatistikler

olarak adlandırılmaktadır. Üç istatistik de
hesaplanırken her bir birim için oluşturulan
eşbütünleşme modeline ait otoregresif
katsayılar heterojen kabul edilir. Her iki
gurup için
H0 hipotezi “panel için
eşbütünleşme
yoktur”
şeklindedir.
Alternatif hipotezler ise homojenliği
varsayan gurup-içi testlerde “panel için
eşbütünleşme vardır” şeklinde iken,
heterojenliği
varsayan
guruplar-arası
testlerde
“bazı
birimler
(i)
için
eşbütünleşme yok iken, diğer birimler için
vardır” şeklindedir.
Test istatistikleri
asimptotik olarak standart normal dağılıma
sahiptir.
Guruplar halinde gerçekleştirilen panel
eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 5’te
sunulmaktadır. Gurup-içi Panel – PP ve
Panel – ADF test istatistik sonuçlarına göre
H0 hipotezi reddedilerek bütün ülkeler ve
her bir gelir gurubu için eşbütünleşmenin
bulunduğuna yönelik alternatif hipotez %1
seviyesinde kabul edilmektedir. Guruplararası istatistikler incelendiğinde ise Group
– PP ve Group – ADF istatistikleri için
yine bütün guruplarda %1 anlamlılık

seviyesinde H0 hipotezinin reddedildiği
bir gelir gurubu için eşbütünleşme ilişkisi
görülmektedir. Elde edilen bulgular
olduğu kabul edilmektedir.
sonucunda söz konusu seriler arasında her
Tablo 5: Pedroni Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Testler
Panel–v
Panel–ρ
Panel–PP
Panel–ADF
Group–ρ
Group–PP
Group–ADF

DÜNYA

YÜKSEK-1 YÜKSEK-2 USTORTA

ALTORTA

ALT

-4.7469

0.6592

-2.6574

0.5538

-2.2142

-2.0975

4.2890

1.3293

0.5964

1.9122

-0.5152

0.0975

-3.5246***

-4.0391***

-3.5074***

-8.3122***

-6.0797***

-8.7425***

-4.8056***

-4.8642***

-2.7899***

-9.9906***

-6.5071***

-3.9306***

5.0519

3.3582

1.7528

2.6944

1.3350

1.9784

-20.045***

-6.5565***

-7.5507***

-12.593***

-10.5879***

-7.8005***

-13.138*** -6.0467***
-2.7314***
-8.8754***
-7.3755***
-2.4777***
Not: H0: Eşbütünleşme yoktur. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Test istatistikleri sabit ve trend içeren modele
aittir. Gecikme sayısı Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir. Spektral tahmin sürecinde bant genişliği
Newey-West ile tespit edilmiş ve Bartlett kerneli kullanılmıştır.

3.3. Eşbütünleşik Modelin Tahmini
Panel
veri analizinde
eşbütünleşik
heterojen serilere ilişkin tahminde Fully
Modified OLS (FMOLS) yaygın olarak
kullanılmaktadır (Pedroni, 2000). Panel
FMOLS tahmincisi her bir zaman serisi
için Denklem 2’den elde edilen sonuçlar
( ∗ )
kullanılarak
( ∗ =
∗
∑
) elde edilmektedir.
Denklem 2’de ifade edilen modelin her bir
ülke gurubu için tahmininden elde edilen
bulgular Tablo 6’da raporlanmaktadır. İlk
aşamada karbondioksit salınımı (C) ile
gelir düzeyi (Y) arasındaki fonksiyonel
ilişkinin yapısını anlamak üzere β1, β2 ve β3
katsayılarının işaret ve anlamlılıkları
incelenmiştir. 83 ülke beraberce ele
alındığında β1 > 0 , β2 < 0 ve β3 > 0 olduğu
görülmektedir. Bu durum N şeklinde kübik
bir fonksiyonel ilişkinin bulunduğunu

ortaya koymaktadır. Böylesi bir ilişki
gelişmenin ilk aşamalarında gelir düzeyi
arttıkça
karbondioksit
salınımının
artacağını gelir düzeyinde meydana gelen
artışların daha sonra karbondioksit
salınımını azaltacağını ancak daha sonra
karbondioksit salınımının tekrar artacağını
göstermektedir. Aynı durum yüksek gelirli
OECD üyesi (YÜKSEK-1) ülkeler gurubu
için de geçerlidir. Bulgular Panayotou
(1997), Moomaw ve Unruh (1997), Friedl
ve Getzner (2003) ve Lee ve ark. (2009)
tarafından elde edilen bulgularla paralellik
arz etmektedir. ÇKE hipotezi çevre
kirliliğine karşı hiçbir şey yapmamanın en
iyi politika olduğunu ima etmektedir
(Akbostancı ve ark., 2009:866). Bu
anlamda gelir artışı ile otomatik olarak
çevre kirliliğinin azalacağını öne süren
ÇKE hipotezini DÜNYA ve YUKSEK-1
gurupları
için
geçerli
olmadığı
görülmektedir. Yüksek gelirli ancak OECD

üyesi olmayan ülkeler gurubu (YÜKSEK2) için elde edilen sonuçlar incelendiğinde
ise β1 < 0 iken β2 ve β3 katsayılarının %5
seviyesinde anlamsız olmaları nedeni ile
azalan bir doğrusal fonksiyonel yapının
bulunduğu görülmektedir. Buna göre gelir
düzeyinin artması karbondioksit salınımını
azaltmaktadır.
Üst orta gelir gurubu
(USTORTA) için elde edilen sonuçlarda
ise ters N şeklindeki bir fonksiyonel
ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Gelirin
çevre üzerinde yarattığı etki DUNYA ve
YUKSEK-1 guruplarının tersi şeklindedir.
Alt orta gelir gurubu (ALTORTA) için
elde edilen sonuçlar ise β1 > 0 iken β2 ve β3
katsayılarının %5 seviyesinde anlamsız
olmaları nedeni ile artan bir doğrusal
formda bulunduğu göstermektedir. Alt
gelir gurubu (ALT) için ise β1 = β2 = β3 = 0
olması nedeni ile gelir düzeyi ile
karbondioksit salınımı arasında ilişki
yoktur. Gelir düzeyi ile karbondioksit
salınımı arasındaki ilişkiyi gösteren β1
katsayısının hem işareti hem de büyüklüğü
farklı gelir gurupları için farklılık
göstermektedir. Guruplardaki ülkelerin
gelişmenin
farklı
aşamalarında

konumlanmaları nedeni ile bu sonuç çok
da şaşırtıcı değildir. 83 ülke beraberce ele
alındığında ise β1 katsayının %1
seviyesinde anlamlı olduğu görülmektedir.
Buna göre dünya genelinde kişi başına
gelir düzeyinin bir dolar artması
karbondioksit
emisyonunu
0.000387
metrik ton olarak arttırmaktadır.

Yorumlanması gereken bir diğer unsur ise
enerji tüketiminin karbondioksit salınımına
olan etkisidir. İlgili β4 katsayının gelir
gurupları bazında incelendiğinde işaretinin
beklendiği gibi pozitif ve %1 seviyesinde
anlamlı olduğu görülmektedir. Alt gelir
gurubu için 0.001432 olan katsayı üst orta
gelir gurubuna çıkıldığında 0.003612’ye
yükselmektedir. Yüksek gelirli OECD
üyesi ülkelere gelindiğinde ise katsayının
düşerek
0.000505’e
gerilediği
görülmektedir. Bu durum gelir düzeyinin
aratması ile kullanılan enerjinin daha çevre
dostu
olduğunu
sonucunu
ortaya
çıkarmaktadır.
Dünya
geneli
için
bakıldığında ise kişi başına bir kilogram
petrole eşdeğer tüketim yapılmasının
karbondioksit
emisyonunu
0.001178
metrik ton arttırdığı görülmektedir.
Tablo 6: FMOLS Tahmin Sonuçları

C
( β1 ) Y

DÜNYA

YUKSEK-1

YUKSEK-2

USTORTA

ALTORTA

0.000387***

0.000649***

-0.000401***

-0.000526***

0.000653***

-0.001554*

8.76E-08***

4.43E-08

4.47E-06*

( β2 ) Y2 -1.13E-08*** -1.45E-08*** 5.61E-08
3

ALT

( β3 ) Y

8.13E-14***

9.29E-14***

-1.61E-12*

-5.29E-12***

-3.71E-11*

-2.25E-09

( β4 ) E

0.001178***

0.000505***

0.001322***

0.003612***

0.001427***

0.001432***

Ülke

83

25

9

23

19

7

Gözlem

2490

750

270

690

570

210

Sonuç

N

N

Azalan

Ters N

Artan

İlişki yok

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

4. SONUÇ
1970’li yıllardan günümüze gelir düzeyi,
enerji tüketimi ve çevresel değişkenler
arasındaki ilişki pek çok çalışmaya konu
olmuştur.
Uygulamalı
literatür
incelendiğinde elde edilen bulguların
incelene ülkelere, zaman aralığına ve
metoda
göre
farklılık
arz
ettiği
görülmektedir. Çalışmaların genelinde
hedeflenen ortak nokta ise Çevresel
Kuznets Eğrisi hipotezinin test edilmesidir.
Çevresel
Kuznets Hipotezine göre
gelişmenin ilk aşamalarında ülkeler
ekonomik büyüme sağlarken giderek daha
çevre kirletici teknolojiler kullanacaklardır.
Ancak belirli bir aşamadan sonra
kompozisyon ve teknik etki kanallarının
pozitif etkileri ile kirlilik azalmaya
başlayacaktır. Böylesi bir durum en çevreci
politikanın
gelir
artışını
beklemek
olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada
ÇKE hipotezini test esen birçok
çalışmadan farklı olarak farklı gelir
gurupları için beraberce uygulama
yapılarak
kirliliğe
olan
etkiler
araştırılmıştır.
Araştırmada
dünya
genelinde beş farklı gelir gurubuna
ayrıştırılmış 83 ülkeye ait 1981-2010
dönemi yıllık verileri kullanılmıştır.
Oluşturulan model hem dünya geneli hem
de gelir gurupları bazında Panel Fully
Modified OLS yöntemi ile tahmin
edilmiştir.
Tahmin
sonuçlarına
bakıldığında göre birinci olarak ÇKE
hipotezinin geçerliliğine ilişkin bulguya
rastlanılmadığı görülmektedir.
İkinci
olarak gelir ile karbondioksit salınımı
arasındaki fonksiyonel ilişki gelir gurupları
arasında farklılık gösterirken dünya

genelinde N şeklindedir. Üçüncü ve son
olarak düşük gelir guruplarından yüksek
gelir guruplarına doğru gidildikçe enerji
tüketimi daha az karbondioksit salınımına
yol açmaktadır. Sonuç olarak Çevresel
Kuznets Eğrisini hipotezini kabul ederek
çevresel
bozulmaya
karşı
gelirin
artmasının beklenmesi gerektiğini ileri
süren pasif politikaların etkili olmayacağı
görülmektedir.
Bu
anlamda
çevre
kirliliğinin azalması için gelir düzeyinin
yükselmesinin beklenmesi yerine gelir
guruplarına özgü aktif politikaların
uygulanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
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EKLER
Tablo 7: Tanımlayıcı İstatistikler
Bütün Gelir Grupları
Yüksek gelirli OECD üyesi
Göz.
C 2573
Y 2573
E 2573

Ort.
5.30
12133.48
2292.77

S. H.
5.80
14881.30
2434.46

Min.
0.03
141.84
101.146

Maks.
38.16
87716.73
16904.90

Göz.
775
775
775

Ort.
9.59
30032.58
4404.85

Maks.
38.16
42876.22
16091.02

Göz.
713
713
713

Ort.
3.39
3906.88
1287.01

Maks.
2.62
3036.45
959.03

Göz.
217
217
217

Ort.
0.33
408.27
411.17

Yüksek gelirli OECD üyesi olmayan
Göz.
C 279
Y 279
E 279

Ort.
11.85
15854.38
4307.95

Göz.
C 589
Y 589
E 589

Ort.
0.70
1097.81
469.87

S. H.
8.12
7713.17
3168.92

Min.
1.05
3353.66
663.30
Min.
0.09
291.82
207.76

Min.
1.77
2898.22
764.91

Maks.
30.28
87716.73
16904.90

Üst orta gelir

Alt orta gelir
S. H.
0.44
544.32
149.31

S. H.
4.74
13826.82
2273.28
S. H.
2.37
2022.06
743.29

Min.
0.05
220.44
363.46

Maks.
10.36
11533.82
3488.29

Düşük gelir
S. H.
0.37
144.57
195.16

Min.
0.03
141.84
101.15

Maks.
1.63
718.42
926.72

Tablo 8: Gelir Guruplarına Göre Ülkeler
Yüksek gelirli OECD üyesi (25 ülke):Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, İsviçre, Şili,
Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İrlanda, İzlanda, İsrail, İtalya,
Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Portekiz, İsveç,
Amerika Birleşik Devletleri
Yüksek gelirli OECD üyesi olmayan (9 ülke): Bahreyn, Burunei, Kıbrıs, Hong Kong,
Malta, Suudi Arabistan, Singapur, Trinidad ve Tobago, Uruguay
Üst orta gelir (23 ülke): Arnavutluk, Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Botsvana, Çin,
Kolombiya, Kosta Rica, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Gabon, Macaristan, İran, Ürdün,
Meksika, Malezya, Panama, Peru, Tayland, Tunus, Türkiye, Venezüella, Güney Afrika
Alt orta gelir (19 ülke): Bolivya, Fildişi Sahili, Kamerun, Kongo, Mısır, Gana, Guatemala,
Honduras, Endonezya, Hindistan, Sri Lanka, Fas, Pakistan, Filipinler, Paraguay, Sudan,
Senegal, El Salvador, Zambiya
Düşük gelir (7 ülke): Benin, Bangladeş, Kenya, Mozambik, Nepal, Togo, Zimbabwe
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Özet: Makroekonomik analizlerin temel işlevleri, ekonomide değişkenler arasındaki ilişkileri
analiz etmek ve bunların sonuçlarına göre alternatif politikalar üretmektir. Bu çalışmanın temel
amacı da G-71 ülkelerinde ve gelişmekte olan ülkelerde2 sektörler arası ilişkileri analiz etmektir.
Bunun için OECD tarafından hazırlanan Girdi-Çıktı Tabloları kullanılmıştır. Bu tablolardan
hesaplanan bağlantı katsayıları yardımıyla genel olarak sektörler arası ilişkiler, bir sektörün talep
değişmeleri ve diğer sektörlerdeki üretim gelişmelerine karşı gösterdiği duyarlılık analiz
edilmiştir. Aynı zamanda sektörlerin katma değer ve istihdam çarpanları da hesaplanmıştır.
Özellikle bağlantı katsayıları bir ekonomideki önder-kilit sektör veya sektörlerin belirlenmesinde
de önemli bir role sahiptir. Çalışmada değişik gelişme düzeyindeki ülkelerde sektörler arasındaki
ilişkilerin farklı özellikler taşıyıp taşımadıkları araştırılmıştır. Yapılan analizler sonucunda
gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayi, G-7 ülkelerinde ise farklı sektörlerin ekonomi üzerinde
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girdi-Çıktı Analizi, Leontief Matrisi

ANALYSIS OF INTERSECTORAL RELATIONS WITH
INPUT-OUTPUT CHARTS: EXAMPLES OF SELECTED COUNTRIES
The basic functions of macroeconomic analysis are to analyze the relationships between variables
in economy and to come up with alternative policies according to their results. The main purpose
of this study is to analyze the relationships between sectors in the G-7 countries and developing
countries. For this aim, Input-Output Tables, prepared by OECD have been utilized. Through
correlation factors which are calculated from these tables, generally; inter-sectors relationships,
demand shifts of a sector and the sensitivity that it shows against production developments in other
sectors have been analyzed. At the same time, added values of sectors and employment factors
have been calculated. Link coefficients have a significant role in specifying the leader-key sector
or sectors in an economy. In this study, whether the relationships between sectors have different
characteristics in the different countries of different development levels have been researched.
The conducted analyses have revealed that manufacturing industry has an influence on economy in
developing countries whereas different sectors are influential in economy in the G-7 countries.
Key Words: Input-Output Analysis, Leontief Matrix
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1. GİRİŞ
Ülke ekonomileri açısından sektörler
arasındaki
bütünleşme,
etkileşim
önemlidir. Bununla birlikte ekonomi
üzerinde hangi sektör veya sektörlerin
etkili olduğunu bilmek ekonomik büyüme
ve kalkınma açısından gereklidir. Bu bilgi,
planlamanın, ekonomi politikalarının ve
yatırımların başarısını arttıracaktır.
Ülkeler için tek bir sektörün gelişimine
dayalı ekonomik büyüme ve kalkınma
politikaları tercih edildiği gibi, birden fazla
sektörün gelişimine dayalı politikalar da
tercih edilebilmektedir. Ülkelerin sahip
olduğu üretim faktörleri ve politik
tercihlerine göre farklılık gösteren bu
seçimler iktisat literatüründe sıklıkla ele
alınmaktadır.
Girdi-Çıktı
Analizleri
sektörler
arasındaki
ilişkilerin
belirlenmesinde ve ekonomiye önderlik
yapacak
sektör
ve
sektörlerin
belirlenmesinin temelini oluşturur.
Girdi-Çıktı Analizleri yardımıyla ileriye
doğru ve geriye doğru bağlantı katsayıları
hesaplanarak, ekonomi üzerindeki etkinliği
yüksek olan sektör veya sektörler
belirlenebilmektedir. Bu sektörlerde ortaya
çıkacak ekonomik gelişmeler çarpan etkisi
yaratarak ekonominin geneli üzerinde
etkili olabilecektir.
Bu çalışmada hem gelişmiş ülkeler, hem de
gelişmekte olan ülkeler için sektörlerin
ileriye ve geriye doğru bağlantı katsayıları
hesaplanmıştır. Gelişmiş ülkeler için G-7

olarak adlandırılan Almanya, ABD,
İngiltere, Japonya, Fransa, İtalya ve
Kanada analiz edilirken, gelişmekte olan
ülkeler olarak da Türkiye, Çin, Hindistan,
Endonezya,
Arjantin,
Brezilya,
Yunanistan, Polonya ele alınmıştır.

2. TEORİK ÇERÇEVE
Sektörler arası ilişkilerin açıklanması,
ekonomi üzerinde etkinliği yüksek olan
sektör veya sektörlerin belirlenmesi gibi
konularda
Girdi-Çıktı
Analizinden
faydalanılabilinir.
Genel denge analizi çerçevesinde GirdiÇıktı Analizlerine en büyük katkıyı
Leontief yapmıştır (Isard:318). Girdi-Çıktı
Analizi her bir gerçek durumla ilgili olan,
gerçekler üzerine dayanan ekonomik
teoriyi
kanıtlamaya
çalışmaktadır
(Leontief:5.).
Temel Leontief Girdi-Çıktı Modeli belirli
bir coğrafi bölge için gözlemlenen
ekonomik verilerden türetilir. Çıktı üreten
endüstri grupları ile girdi meydana getiren
endüstri grupları arasındaki faaliyetler bu
model aracılığıyla gösterilebilmektedir.
Girdi-Çıktı Analizinde kullanılan temel
bilgi, her bir sektörden kaynaklanan ürün
akımlarıyla ilgilidir. Üretici gibi düşünülür,
tüketici gibi hareket edilir. Girdi-Çıktı
Modelinin temel bilgisi bir endüstriler arası
işlem tablosuyla birleştirilerek geliştirilir.
Tablonun her bir satırı ekonomideki
üreticilerin çıktısının dağılımını, sütunlar
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ise
ihtiyaç
duyulan
girdilerin
kompozisyonunu tanımlar (Miller and
Blair:2).
Girdi-Çıktı Analizi 20. yy.’ da ekonomiye
en önemli katkı yapan unsurlardan birisi
olarak görülür. Özellikle ekonomideki
yapısal değişmelere ulaşmada bir araç
olarak
kullanılır.
Bununla
birlikte
ekonomideki sektörler arasındaki ilişkiyi
ölçmede de kullanılır. Bu tarz ilişkilerin
ölçülmesi yatırım stratejilerinde, kalkınma
politikası kararlarında kritik bir öneme
sahip olan ekonominin üretim yapısını
daha iyi anlama imkânı sağlar (Reis and
Rua:527).
Girdi-Çıktı Modeli, Sosyal Hesaplama
Matrisi, Hesaplanabilir Genel Denge
Modeli gibi makroekonomik modeller
sadece ekonomik etkileri ölçmek için
değil, aynı zamanda doğal afetlerin belirli
bir
zamandaki
etkileri
için
de
kullanılabilirler. Bu tür modeller olay
öncesi dönemlere karşılık gelen faciaları
değerlendirmek için ve/veya finans ve
kurtarma planı için geniş ölçekteki etkileri
tahmini olarak hesaplama imkânı sağlar.
Makroekonomik veri ve modeller yoluyla
doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik
kayıpları belirlenebilmektedir (Okuyama
and Santos:1).
Girdi-Çıktı analizleri
yardımıyla büyük projelerin (stadyum,
otel,
v.b.)
bölgeye olası etkileri
belirlenebilmektedir. Bununla birlikte bir
endüstride veya sektörde ortaya çıkan talep
değişikliklerinin üretim, istihdam ve gelir
etkilerini belirlemek de mümkündür
(Farhauer ve Kröll:389).

W.W. Rostow’un Ekonomik Büyümenin
Aşamaları içerisinde yer alan Kalkış
Aşamasında bir veya birden fazla sektörün
bu gelişmeye önderlik yapması gerektiği
belirtilir. Bunun için ekonomideki önder
sektör veya sektörlerin belirlenmesi
gerekir. Bu sektörler ülkeler açısından da
farklılık gösterebilir. Önder sektör veya
sektörlerin belirlemenin en temel yolu
sektörlerin ileriye doğru ve geriye doğru
bağlantı katsayılarını bulmaktır. GirdiÇıktı Tabloları yardımıyla bu katsayılar
hesaplanabilmektedir.
Dengesiz kalkınmanın savunucularından
A.O.Hirschman, ileriye doğru ve geriye
doğru bağlantı etkisi yüksek olan
sektörlerin
desteklenmesi
gerektiğini
belirtir.
Bağlantı etkileriyle ilgili ilk çalışmalardan
birini Chenery veWatanabe ABD, Japonya
ve Norveç için yapmışlardır. Bu ülkeler
için 29 sektörün bağlantı etkilerini
hesaplamışlardır. Her bağlantı etkisinin
ortalamasını alarak sanayi sektörleri için
aşağıdaki dört grubu oluşturmuşlardır
(Kaynak:326):

1. Yüksek ileriye, düşük geriye doğru
bağlantı etkilerine sahip sanayiler: Ara
birincil mallar üreten sanayi sektörleri
2. Yüksek ileriye, yüksek geriye doğru
bağlantı etkilerine sahip sanayiler: Ara
imalat ürünleri üreten sanayi sektörleri
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3. Yüksek geriye, düşük ileriye doğru
bağlantı etkilerine sahip sanayiler: Nihai
imalat ürünleri üreten sanayi sektörleri
4. Düşük geriye, düşük ileriye doğru bağlantı
etkilerine sahip sanayiler: Nihai birincil
mallar üreten sanayi sektörleri
3.LİTERATÜR
Literatürde Girdi-Çıktı Analiziyle yapılan
çalışmalar ekonominin yanında sosyal
alanları da kapsamaktadır. Yapılan
çalışmalar daha çok ekonomik ve
sektöreldir. Sektörel çalışmalar ise imalat
sanayi
ve
hizmet
sektöründe
yoğunlaşmıştır.
Markaki
v.d.(2013)
temiz
enerji
yatırımlarının
Yunanistan
ekonomisi
üzerindeki etkilerini Girdi-Çıktı Analizi ile
incelemişlerdir. Bunun için, çalışmalarında
yeni enerji teknolojilerine geçişin, enerji
kaynaklarının ölçümlerine yönelik yapılan
çalışmalara etki eden makro ekonomik
etkileri dolaylı ve dolaysız olarak GirdiÇıktı Analizi çerçevesinde hesaplamaya
dahil etmişlerdir. Böylece ihtiyaç duyulan
yatırıma ilişkin bilgiler elde etmişler ve
bunun
milli
üretimdeki
etkisini
bulmuşlardır.
Shakur ve Haque (2012) Bangledeş’in
çevreyi de dikkate alan orman ve tarım
sektörünü Girdi-Çıktı yöntemiyle analiz
etmişlerdir. Bangladeş’in tarım sektörü için
çevresel bir hesaplama geliştirmeyi
hedeflemişlerdir. Bunun için çevre
kaynaklarını azaltan ve tüketen fiziksel

veriler toplamışlardır. Çevreye duyarlı
tarım sektörü Sosyal Hesaplama Matrisi ile
analiz edilmiştir. Sonuç olarak kaynaklar
daha da fazla tükenmeden yenilenebilir
kaynaklardan daha fazla faydalanmanın iyi
bir çözüm olacağını, aksi takdirde
Gayrisafi
Yurtiçi
Hâsıla
artışı
sürdürülemeyeceğini belirtmişlerdir.
Çin inşaat sektörünün son yirmi yılındaki
büyüme ve gelişmesi Wu ve Zhang (2005)
tarafından Girdi-Çıktı Analizi yoluyla
incelenmiştir. İnşaat sektörü ile diğer
sektörler arasındaki ilişki de çalışmada
analiz edilmiştir.
İnşaat sektörünün Girdi-Çıktı Analizi
yapılan bir başka çalışma da Tayland için
Kofoworola
ve
Gheewala
(2008)
tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
Girdi-Çıktı
Tabloları,
1995-2000
döneminde inşaat sektörünün diğer
sektörlerle arasındaki ilişkinin önem
derecesini
incelemede
kullanılmıştır.
Çalışmada inşaat sektörünün birçok
sektördeki üretimin potansiyel tetikleyicisi
olduğu bulunmuştur.
Mıdmore v.d. (2006) İngiltere’de endüstri
ilişkilerini
Girdi-Çıktı
Tablolarını
kullanarak değerlendirmişlerdir. Aynı
zamanda çalışmada endüstriler arasındaki
bağlantıyı ölçmenin çeşitli alternatif
kullanım metotları gösterilmektedir.
Kucera ve Milberg (2003), on OECD
ülkesi için Girdi-Çıktı Modelini kullanarak
dış ticaretin istihdam üzerindeki etkilerini
analiz etmişlerdir. Bunun için imalat
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sanayini ele almışlardır. Çalışma sonunda
imalat sanayi ticaretindeki değişimlerin bu
sektördeki
istihdamı
azalttığını
bulmuşlardır.
Aydoğuş (1999), Türkiye’de yaşanan
enflasyonun maliyetler yönünü sektörel
düzeyde Girdi-Çıktı Modeli yardımıyla
açıklamıştır. Bunun için Türkiye’nin 1985
ve 1990 yıllarına ait Endüstrilerarası
İşlemler Tablolarından yararlanılmıştır.
Analiz edilen iki dönemde de enflasyonu
en fazla etkileyen değişkenin ücret-maaş
dışı faktör giderleri (kar-faiz-rant) olduğu
bulunmuştur.
Göktolga ve Akgül (2011) Türkiye
Ekonomisi için kilit sektörü belirlemek
amacıyla 1998 ve 2002 yıllarına ait Girdi-

Çıktı tablolarını kullanmışlardır. Yaptıkları
analiz sonucunda kilit sektörlerin yıllara
göre farklılıklar gösterdiği sonucuna
ulaşmışlardır. Sadece giyim eşyaları
imalatı her iki dönemde de kilit sektörler
arasına girmiştir.
4. VERİ SETİ
Çalışmada değişik gelişme düzeyindeki
ülkelerde sektörler arasındaki ilişkiler
analiz edilirken Yamano ve Ahmad (2006)
tarafından OECD verilerinin derlenmesiyle
hazırlanan
çalışmadaki
girdi-çıktı
tablolarından faydalanılmıştır. Bu girdiçıktı
tablolarında
sektörlerin
sınıflandırılması, ISIC-Rev. 3 ile uyumlu
olarak
Tablo
1’de
verilmiştir.

Tablo 1. Sektörlerin Sınıflandırılması ( ISIC Rev. 3 İle Uyumlu)
Girdi-Çıktı
Tablolarındaki
Sektörler

ISIC Rev. 3
Kodları

1

1-14

2

15-20, 36-37

3

21-28

4

29-35

5

40-41

6

45

Sektörler
Tarım-ormancılık-avcılık-balıkçılık-madencilik ve taşocakçılığı-enerji
hariç madencilik ve taşocakçılığı
Gıda ürünleri-içecek- tütün ürünleri-tekstil ürünleri-deri ve ayakkabı-ağaç
ve mantar ürünleri-geri dönüşüm ürünleri-mobilya imalatı
Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı-basım ve yayım-kok kömürü, rafine edilmiş
petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı-kimyasal madde ve ürünleri ile ilaç
imalatı-plastik ve kauçuk ürünleri imalatı-metalik olmayan diğer mineral
ürünlerin imalatı-demir&çelik imalatı-ana metal sanayi-makine ve
teçhizatı hariç metal eşya sanayi
Makine ve teçhizat imalatı-büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri
imalatı-elektrikli makine ve cihazların imalatı-radyo, televizyon,
haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı-tıbbi aletler, hassas ve optik
aletler imalatı-motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı-diğer
ulaşım araçlarının imalatı
Elektrik üretimi, toplanması ve dağıtımı-buhar ve sıcak su sağlanması-su
toplanması, arıtılması ve dağıtımı-gaz üretimi ve dağıtımı
İnşaat
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7

50-55

8

60-64

9

65-70

10

71-74

11

75,80-93

12

95-99

Toptan ve perakende ticaret-tamirat-oteller ve lokantalar
Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık-su yolu taşımacılığı-hava
yolu taşımacılığı-destekleyici ve yardımcı ulaştırma faaliyetleri-seyahat
acentelerinin faaliyetleri-posta ve telekomünikasyon
Finans ve sigorta-gayrimenkul faaliyetleri
Makine ve ekipman kiralanması-bilgisayar ve ilgili faaliyetler-araştırma ve
geliştirme hizmetleri-diğer iş faaliyetleri
Kamu yönetimi ve savunma-zorunlu sosyal güvenlik-eğitim hizmetlerisağlık işleri ve sosyal hizmetler-diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet
faaliyetleri
Evlerde yaptırılan hizmet işleri-eğlence, dinlenme, kültür ve sporla ilgili
faaliyetler-üye olunan kuruluşların faaliyetleri

5. YÖNTEM VE BULGULAR
Çalışmada gelişmiş ülkeler ile gelişmekte
olan ülkelerin ulusal ekonomilerindeki
endüstriler arası ilişkiler girdi-çıktı analizi
yardımıyla incelenecektir. Bu analizde
girdi-çıktı tabloları kullanılmaktadır. W.
Leontief tarafından oluşturulan girdi-çıktı
tablosu sadece üretim faaliyetlerini
içermektedir. Üretim faaliyetlerini ise
üretimin gerçekleştiği kesim ve üretimin
nihai talep olarak kullanıldığı kesim olmak
üzere iki kesime ayırmaktadır.
Girdi-çıktı analizi, ulusal ekonomide
üretim yapan her sektörün, diğer bütün
sektörlerde uygun seviyelerdeki üretim
faaliyetleri ile ilişkileri açısından üretim
seviyelerini
tanımlamakta
ve
açıklamaktadır
(Leontief,
1970:262).
Girdi-çıktı analizindeki temel varsayım,
girdi
katsayılarının
değişmezliği
varsayımıdır. Bu varsayımda temelde iki
varsayımdan oluşmaktadır. Bunlardan
birincisi ölçeğe göre sabit getiridir. İkincisi
ve analizdeki cebirsel hesaplamaların
temelini oluşturan varsayım ise herhangi

bir mal ya da hizmet üretiminde kullanılan
girdilerin birbirlerinin yerine ikame
edilmelerinin mümkün olmadığıdır. Buna
göre her sektörde yalnızca bir üretim süreci
ya da üretim yöntemi geçerli olduğundan,
kullanılacak girdi miktarı her sektörün
üretim düzeyi ile doğru orantılıdır. Bir
başka ifadeyle, her ek yeni bir birim çıktı
üretmek için kullanılan girdiler bileşimi
oransal olarak değişmemektedir (Todaro,
1987: 40).
Bu doğrultuda
ifadesi, bir j sektörünün
1 birim çıktı üretebilmesi için herhangi bir
i sektöründen alması gereken ara mal birim
miktarını göstermektedir ve sektörler arası
işlemler matrisinin i. satır ve j. sütununda
yer alan değerin, j sektörünün toplam
çıktısına bölünmesiyle bulunmaktadır.
=
Burada
j sektörünün i malından
kullandığı birim sayısını,
ise j
sektörünün
toplam
çıktısını
göstermektedir. Bu şekilde elde edilen yeni

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD:C67, L52 *** ID:542 K:513
http://www.akademikbakis.org
matrisin her sütunu, herhangi bir j
sektörünün
üretimde
girdi
teknik
katsayılarını ortaya koyar. Dolayısıyla [ ]
ile gösterilen bu matris, teknik katsayılar
matrisi olarak isimlendirilebilmektedir.
Girdi-çıktı analizinde her sektöre ait
üretimin ya diğer sektörler tarafından ara
girdiler olarak ya da nihai talep
unsurlarınca nihai mal olarak satın
alındıkları varsayımı geçerli olmaktadır.
Yani her sektörün arzı, daima bu malın
talebine eşittir ve bu ifade matematiksel
olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir.
+

=

Burada
i sektörünün toplam yıllık
üretimini,
i sektörünün ara girdi olarak
j sektörüne sattığı yıllık miktarı,
ise i
sektörü ürünün nihai talep unsurlarınca
talep edilen miktarını göstermektedir. Bu
ifade teknik katsayılar kullanılarak da şu
şekilde ifade edilebilmektedir.
−

=

Bu denklem matris ve vektörlerle ifade
edildiğinde
− [ ]. =
biçimine
dönüşmektedir. Burada denklemin sol
tarafı
parantezine alındığında ( −
). = ifadesi elde edilmektedir. Bu
eşitliklerde sütun vektörü n elemandan
oluşmakta ve vektörün her bir elemanı n

sayıdaki sektörden birinin toplam üretim
miktarını göstermektedir. A teknik
katsayılar matrisini gösterirken,
ise
toplam nihai talebi temsil eden sütun
vektördür. Burada (I-A) ile gösterilen
matris ise girdi-çıktı analizinde oldukça
önemli olan “Leontief Matrisi” dir.
Leontief matrisinden hareketle bir tahmin
ve planlama aracı olarak her sektörün çıktı
düzeyi = ( − ) . formülasyonu ile
hesaplanabilmektedir. Burada ( − )
ifadesi Leontief ters matrisidir ve bu da r
ile gösterilmektedir. Leontief ters matrisi
ekonominin tüm sektörlerinin üretimlerine
olan
nihai
talepteki
muhtemel
değişikliklerin etkisini ölçmek için
kullanılmaktadır. Leontief ters matrisinin
sütun elemanları bir j sektörünün
ürünlerine olan nihai talep artışının girdi
aldığı bütün sektörler üzerindeki doğrudan
ve dolaylı üretim etkilerini bir çarpan
aracılığıyla gösterir (TÜİK, 2001:2).
Çalışmada seçilmiş ülkelerin girdi-çıktı
tabloları ile sektörler arası ilişkileri analiz
etmek
amacıyla
teknik
katsayılar
matrisinden ve Leontief ters matrisinden
hareketle ileri-geri bağlantı etkileri ile
birlikte dolaylı etkileri gösteren toplam
ileri bağlantı ve toplam geri bağlantı
oranları da hesaplanacaktır. Bir sektörün
ileri bağlantı oranı ( ), o sektörün diğer
sektörlere sattığı ara mallar toplamının o
sektörün toplam üretimine bölünmesiyle
bulunmaktadır. Geri bağlantı oranı ( )
ise, bir sektörün üretim sürecinde diğer
sektörlerden aldığı ara mallar toplamının o
sektörün toplam üretimine bölünmesiyle
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bulunan bir orandır.
ve
aşağıdaki
formüller yardımıyla hesaplanmaktadır.
=
=

İleri bağlantı ve geri bağlantı oranları, her
bir sektörün kendi içerisindeki ileriye ve
geriye dönük etkileri göstermektedir.
Sektörler arasındaki doğrudan ve dolaylı
ilişkileri göz önüne alan, yani toplam etkiyi
gösteren oranlar ise toplam geri bağlantı
oranı ve toplam ileri bağlantı oranıdır.
Toplam geri bağlantı oranı bir sektördeki
bir birimlik nihai talep artışının toplam
üretimde yarattığı artışı gösterirken, toplam
ileri bağlantı oranı ise tüm sektörlerdeki
birer birimlik nihai talep artışının belli bir
sektörün üretiminde yaratacağı artışı
göstermektedir. Toplam geri bağlantı oranı
ve toplam ileri bağlantı oranı da aşağıdaki
formüller yardımıyla hesaplanmaktadır.
=
=

Burada
Leontief ters matrisi (i,j).
elemanını göstermektedir. Burada i.
sektörün toplam ileri bağlantı etkisi
Leontief ters matrisinin i. satır toplamına, j.

sektörün toplam geri bağlantı etkisi ise
aynı matrisin j. sütunun toplamına eşittir.
Bir sektörde ortaya çıkan üretim artışı,
sadece o sektörde değil ara girdi
alışverişleri nedeniyle diğer sektörlerde de
etkiler yaratır. Bu etkilerden geri bağlantı
etkisi bir sektörde üretim sürecindeki
aramalı
kullanım
yoğunluğunu
açıklamaktadır. İleri bağlantı etkisi ise bir
sektörün toplam çıktısının diğer sektörler
tarafından ne oranda ara mal olarak
kullanıldığı üzerinde durmaktadır. Toplam
ileri ve toplam geri bağlantı etkileri ise bir
sektörün çıktısına olan nihai talepteki
değişmelerin sektörlerin üretimine olan
doğrudan
etkisini
açıklamaktadırlar.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta,
herhangi bir sektördeki üretime olan nihai
talep artışı, o sektörün diğer sektörlerden
aramalı alımını arttırmasını gerektirecektir.
Bu durumda diğer sektörler de üretimlerini
arttıracaklardır. Bu dolaylı etkilerin de
hesaba katılması ile toplam bağlantı
etkileri elde edilmektedir.
Çalışmada analiz kapsamında seçilmiş olan
ülkelerin ileri-geri bağlantı oranları ile
toplam ileri-toplam geri bağlantı oranları
gelişmekte olan ülkeler için Tablo 2’de, G7 ülkeleri için Tablo 3’de gösterilmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi gelişmekte olan
ülkelerde ileri bağlantı etkisi yüksek olan
sektörler;
- Türkiye, Hindistan, ve Çin için 3. Sektör,
- Endonezya, Arjantin ve Brezilya için 10.
Sektör,
- Polonya ve Macaristan için 1. Sektör,
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- Yunanistan için 4. Sektördür.
Gelişmekte olan ülkelerde geri bağlantı
etkisi yüksek olan sektör ise Endonezya (6.
Sektör), Çin (3 ve 4. Sektörler) ve
Macaristan (4. Sektör) hariç 2. Sektördür.
Toplam ileri ve geri bağlantı etkilerine
göre ön plana çıkan sektörler ise sırasıyla
3. ve 4. sektörler olmuştur. Toplam ileri
bağlantı etkisi yüksek olan sektör bütün
gelişmekte olan ülkelerde 3. sektör
olurken, toplam geri bağlantı etkisi yüksek

olan sektör ise yüksek olan sektör Türkiye
(2. sektör), Brezilya (2. sektör) ve
Yunanistan (2. sektör), hariç 4. sektör
olmuştur.
Genel olarak gelişmekte olan ülkelerde 3.
ve 4. gruptaki sektörlerin önemli olduğu
söylenebilir. Tablo 1’de görüldüğü gibi bu
gruptaki sektörler imalat sanayindeki
faaliyetleri
kapsayan
sektörlerden
oluşmaktadır. Buna göre imalat sanayi
gelişmekte olan ülkeler için son derece
önemli bir sektördür.

Tablo 2. Gelişmekte Olan Ülkelerin İleri-Geri Bağlantı Oranları ve Toplam İleriToplam Geri Bağlantı Oranları
Türkiye
Hindistan
Endonezya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,33
0,64
0,56
0,58
0,35
0,50
0,26
0,35
0,34
0,35
0,12
0,16

0,49
0,35
0,95
0,40
0,73
0,03
0,28
0,34
0,59
0,57
0,05
0

1,58
2,22
2,04
2,13
1,59
1,96
1,45
1,62
1,56
1,59
1,21
1,31

2,28
1,69
3,63
1,51
1,35
1,08
1,78
1,84
1,69
1,30
1,10
1

0,23
0,73
0,68
0,67
0,61
0,53
0,24
0,47
0,16
0,33
0,23
0

Çin
1
2
3
4
5
6
7
8

0,41
0,70
0,74
0,74
0,59
0,72
0,55
0,48

0,67
0,48
0,98
0,66
0,91
0,06
0,65
0,81

2,09
2,80
3,02
3,26
2,55
3,09
2,45
2,39

0,45
0,28
0,88
0,32
0,86
0,10
0,41
0,47
0,52
0,69
0,12
0

1,42
2,34
2,33
2,45
2,20
2,04
1,43
1,95
1,28
1,67
1,44
1

2,69
1,75
3,65
1,45
2,03
1,19
1,83
1,85
1,76
1,14
1,24
1,00

0,21
0,65
0,65
0,63
0,65
0,66
0,43
0,57
0,21
0,47
0,40
0,52

Yunanistan
3,50
2,61
7,21
4,18
2,40
1,22
2,36
2,02

0,32
0,68
0,63
0,51
0,32
0,48
0,37
0,31

0,81
0,33
1,00
1,25
0,59
0,10
0,23
0,38

1,54
2,17
2,13
1,96
1,54
1,93
1,61
1,51

0,60
0,31
0,90
0,55
0,65
0,08
0,50
0,58
0,60
1,07
0,08
0,69

1,38
2,18
2,19
2,37
2,07
2,33
1,82
2,18
1,38
1,89
1,80
2,00

3,62
1,88
3,62
1,94
1,29
1,20
2,67
1,87
1,78
1,54
1,20
1,03

Macaristan
2,35
1,54
2,77
1,54
1,31
1,13
1,95
1,36

0,63
0,76
0,72
0,82
0,59
0,57
0,55
0,44

1,09
0,50
1,02
0,71
0,60
0,18
0,35
0,55

2,78
3,19
3,04
3,90
2,60
2,61
2,33
2,14

3,10
2,53
5,25
4,23
1,66
1,25
2,13
1,99
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9
10
11
12

0,30
0,58
0,51
0,55

0,60
0,53
0,05
0,96

1,75
2,60
2,39
2,52

1,68
1,72
1,07
1,01

0,15
0,26
0,26
0

Polonya
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,53
0,73
0,71
0,72
0,61
0,62
0,40
0,52
0,48
0,46
0,25
0

0,96
0,44
0,91
0,57
0,80
0,35
0,44
0,67
0,33
0,78
0,11
0

2,24
2,75
2,75
2,83
2,39
2,55
1,90
2,19
2,10
2,02
1,56
1

0,44
0,74
0,07
0

1,24
1,39
1,42
1

1,96
1,40
1,17
1,00

0,33
0,44
0,32
0

Arjantin
3,11
2,01
4,16
2,12
1,76
1,77
2,95
2,28
1,56
2,28
1,32
1,00

0,38
0,69
0,62
0,64
0,52
0,49
0,32
0,36
0,16
0,34
0,28
0

0,77
0,31
0,87
0,63
0,66
0,11
0,23
0,50
0,32
0,96
0,15
0,00

Aşağıdaki Tablo 3’te görüldüğü gibi G-7
ülkelerinde ileri bağlantı etkisi yüksek olan
sektör, İngiltere ve Kanada hariç 1.
sektördür. İngiltere ve Kanada da ise 10.
sektör ileri bağlantı etkisi yüksek olan
sektördür. Geri bağlantı etkisine göre ise
G-7 ülkelerinde farklı sektörler ön plana
çıkmaktadır. Buna göre;
- ABD’ de 3. sektör
- Almanya ve İtalya’da 2. sektör
- Japonya’da 7. sektör

1,72
2,33
2,22
2,41
1,94
2,01
1,57
1,64
1,25
1,60
1,48
1

0,47
0,96
0,16
0

1,75
2,04
1,79
1

1,94
2,64
1,50
1,00

Brezilya
2,25
1,62
3,44
1,86
1,53
1,13
1,60
1,85
1,63
1,77
1,53
1,00

0,43
0,71
0,67
0,57
0,44
0,41
0,52
0,52
0,19
0,34
0,28
0,07

0,73
0,38
0,92
0,48
0,74
0,09
0,42
0,51
0,36
0,99
0,09
0

1,91
2,57
2,54
2,32
1,84
1,95
2,13
2,13
1,32
1,70
1,58
1,15

2,40
1,80
4,95
1,84
1,81
1,13
1,85
1,72
1,91
1,50
1,27
1,00

-İngiltere’de 5. sektör
-Fransa ve Kanada’da ise 4. sektördür.
Toplam ileri bağlantı etkilerine göre ise
gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi
İngiltere (10. sektör) hariç 3. sektör ön
plana çıkmıştır. Toplam geri bağlantı
etkisine göre de ön plana çıkan sektör
ABD (3. sektör) ve Japonya (7. sektör)
hariç 4. sektör olmuştur.

Tablo 3. G-7 Ülkelerinin İleri-Geri Bağlantı Oranları ve Toplam İleri-Toplam Geri
Bağlantı Oranları
ABD
Almanya
Japonya
1
2
3
4
5
6
7
8

0,55
0,69
0,74
0,66
0,41
0,52
0,40
0,46

1,05
0,45
0,84
0,51
0,54
0,22
0,32
0,63

2,12
2,48
2,58
2,49
1,84
2,12
1,78
1,90

2,22
1,57
3,19
2,02
1,22
1,17
2,09
2,00

0,53
0,70
0,65
0,68
0,50
0,57
0,37
0,51

1,38
0,43
0,78
0,44
0,59
0,22
0,23
0,62

2,08
2,47
2,39
2,53
1,95
2,20
1,70
2,00

1,70
1,68
3,38
2,20
1,31
1,31
1,61
2,01

0,42
0,60
0,59
0,66
0,42
0,53
0,77
0,37

1,23
0,46
0,83
0,42
0,67
0,11
0,75
0,54

1,90
2,32
2,28
2,55
1,82
2,16
2,96
1,70

1,77
1,79
3,51
1,92
1,39
1,24
3,80
1,92
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9
10
11
12

0,35
0,36
0,39
0

0,43
0,78
0,16
0

1,61
1,68
1,76
1

2,39
2,84
1,69
1

0,35
0,32
0,28
0

0,50
0,86
0,15
0

1,59
1,53
1,53
1

2,33
2,99
1,54
1

0,25
0,37
0,29
0,69

0,38
0,81
0,08
1,02

İngiltere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,38
0,62
0,53
0,65
0,66
0,59
0,48
0,53
0,43
0,44
0,42
0

0,51
0,47
0,77
0,59
0,67
0,42
0,32
0,75
0,44
0,86
0,20
0

1,77
2,29
2,11
2,44
2,43
2,26
1,99
2,08
1,86
1,86
1,85
1

0,50
0,69
0,65
0,72
0,50
0,59
0,35
0,48
0,28
0,41
0,29
0

1,01
0,43
0,79
0,53
0,53
0,22
0,26
0,64
0,44
0,81
0,09
0,01

2,32
2,57
1,45
1,10

İtalya
1,68
1,58
2,90
2,10
1,84
1,62
2,09
2,37
2,15
3,12
1,54
1,00

0,34
0,70
0,69
0,69
0,52
0,56
0,42
0,47
0,29
0,41
0,36
0

Fransa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1,52
1,71
1,60
2,21

1,36
0,40
0,87
0,38
0,72
0,25
0,26
0,59
0,52
0,91
0,16
0

1,66
2,50
2,48
2,58
2,01
2,24
1,83
1,95
1,51
1,76
1,69
1

2,03
1,81
3,84
1,72
1,56
1,32
1,84
1,98
2,30
2,51
1,33
1

Kanada
2,11
2,49
2,44
2,72
2,03
2,26
1,68
1,96
1,48
1,77
1,58
1

2,05
1,76
3,61
2,30
1,34
1,32
1,60
2,06
2,08
3,13
1,31
1

Çalışmada ayrıca sektörler arası istihdam
ve katma değer değişimlerini gösteren
istihdam çarpanları ve katma değer
çarpanları da hesaplanmıştır. Leontief ters
matrisine dayanan girdi-çıktı modeli ilerigeri bağlantı oranlarının hesaplanmasında
kullanıldığı gibi, nihai talep ya da toplam
üretim miktarındaki bir değişimin istihdam
üzerindeki veya yaratılan katma değer
üzerindeki etkilerinin tahmin edilmesinde
de kullanılabilmektedir. Buradaki istihdam
kavramından, tüm üretici sektörler arasında

0,42
0,64
0,63
0,69
0,26
0,56
0,39
0,54
0,31
0,40
0,38
0

0,65
0,42
0,79
0,64
0,56
0,15
0,31
0,65
0,37
0,90
0,17
0

1,87
2,32
2,30
2,73
1,55
2,21
1,75
2,13
1,55
1,76
1,74
1

2,24
1,65
3,29
2,74
1,21
1,18
1,88
2,17
1,90
2,35
1,35
1

belirli oranlarda dağıtılan toplam emek
miktarı
kastedilmektedir.
Girdi-çıktı
tablosunda yer alan emek ücreti satırındaki
değerlerin ekonomideki cari ücret haddine
göre yazıldıkları varsayılırsa bunların her
sektörde kullanılan emek miktarını
gösterdiği söylenebilmektedir (Todaro:
1987: 42-43).
Üretimde teknik katsayıların hesaplandığı
biçimde
istihdam
katsayıları
da
hesaplanabilmektedir.
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=

istihdamlarını ne oranda arttıracağını
göstermektedir. istihdam katsayılarından
oluşan sütun vektörünü, ise Leontief ters
matrisini ifade etmektedir.

Burada
i sektörünün istihdam
katsayısını,
i sektöründeki istihdam
düzeyini, i sektörünün toplam üretimini
göstermektedir. Bu şekilde sütun vektör
biçiminde elde edilen istihdam katsayıları,
bir sektörün 1 birim çıktı üretebilmesi için
kullanması gereken emek miktarını
göstermektedir. Dolayısıyla her sektörün
istihdam düzeyi doğrudan o sektörün
üretim miktarına bağlı olmaktadır.

Gelişmekte olan ülkeler için hesaplanan
istihdam katsayıları ve istihdam çarpanları
Tablo 4’de, G-7 ülkeleri için ise Tablo
5’de gösterilmektedir. Gelişmekte olan
ülkelerden Arjantin ve Hindistan için
istihdam verileri olmadığından dolayı bu
ülkeler için istihdam hesaplamaları
yapılamamıştır.
Tablo 4’te görüldüğü gibi gelişmekte olan
ülkelerde istihdam katsayıları ve istihdam
çarpanlarına göre, istihdam üzerinde etkili
olan sektörler farklıdır. Türkiye’de 11.
sektör, Brezilya ve Yunanistan’da 12.
sektör, Çin’de 1. sektör hem istihdam
katsayılarına göre, hem de istihdam
çarpanlarına göre etkili olan sektörlerdir.
Endonezya, Macaristan ve Polonya’da ise
istihdam katsayılarına göre 11. Sektör ön
plana çıkarken, istihdam çarpanlarına göre
ise 3. sektör ön plana çıkmaktadır.

İstihdam çarpanı ya da istihdam çoğaltanı
ise nihai talep artışının istihdam üzerindeki
doğrudan
veya
dolaylı
etkilerini
göstermektedir.
Herhangi
bir
j
endüstrisinin istihdam çarpanı aşağıdaki
gibi gösterilmektedir (Schaffer, 1999: 38).
= [ ]. [ ]
Burada
istihdam çarpanları sütun
vektörünü göstermekte ve nihai talepteki
bir
birimlik
artışın
sektörlerin

Tablo 4. Gelişmekte Olan Ülkeler İstihdam Katsayıları ve İstihdam Çarpanları
Endonezya

Türkiye

Brezilya

Çin

Yunanistan

Macaristan

Polonya

1

0,15

0,51

0,08

0,21

0,08

0,28

0,44

0,91

0,08

0,34

0,14

0,50

0,17

0,55

2

0,10

0,25

0,08

0,14

0,09

0,23

0,13

0,44

0,16

0,26

0,15

0,42

0,16

0,35

3

0,11

0,55

0,08

0,39

0,08

0,73

0,10

1,27

0,19

0,58

0,14

0,89

0,13

0,71

4

0,12

0,26

0,11

0,18

0,12

0,27

0,11

0,70

0,33

0,48

0,09

0,58

0,14

0,35

5

0,07

0,11

0,12

0,16

0,15

0,29

0,11

0,36

0,32

0,40

0,18

0,31

0,19

0,34
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0,16

0,20

0,17

0,18

0,07

0,10

0,18

0,23

0,14

0,17

0,18

0,23

0,18

0,34

7

0,16

0,46

0,08

0,17

0,23

0,41

0,24

0,51

0,11

0,32

0,26

0,47

0,16

0,53

8

0,11

0,27

0,10

0,20

0,18

0,33

0,21

0,43

0,30

0,39

0,27

0,47

0,25

0,50

9

0,11

0,26

0,17

0,26

0,16

0,34

0,23

0,37

0,10

0,32

0,14

0,33

0,22

0,34

10

0,26

0,36

0,11

0,15

0,42

0,54

0,27

0,41

0,25

0,34

0,23

0,55

0,24

0,50

11

0,48

0,53

0,68

0,71

0,62

0,69

0,38

0,39

0,57

0,61

0,44

0,54

0,50

0,57

12

0,25

0,25

0,01

0,01

0,91

0,91

0,12

0,13

1

1

0

0

1

1

ABD, Fransa ve Kanada’da hem istihdam
katsayılarına göre, hem de istihdam
çarpanlarına göre 12. sektör istihdam
üzerinde etkili sektör olmuştur. İtalya ve
Japonya’da ise istihdam katsayılarına göre
11. Sektör ön plana çıkarken, istihdam
çarpanlarına göre ise istihdam üzerinde
etkili olan sektör 3. sektör olmuştur.
İngiltere’de sırasıyla etkili olan sektörler
12 ve 10. sektörlerdir.

Tablo 5’te görüldüğü gibi G-7 ülkelerinde
genel olarak ön plana çıkan sektör 12.
sektör olmuştur. Buna göre Almanya,

Tablo 5. G-7 Ülkeleri İstihdam Katsayıları ve İstihdam Çarpanları
İtalya

Japonya

Almanya

İngiltere

ABD

Fransa

Kanada

1

0,17

0,33

0,16

0,31

0,26

0,43

0,11

0,23

0,15

0,39

0,12

0,32

0,14

0,41

2

0,13

0,26

0,16

0,36

0,20

0,37

0,25

0,39

0,17

0,31

0,17

0,33

0,18

0,34

3

0,16

0,68

0,19

0,82

0,23

0,87

0,29

0,77

0,21

0,78

0,18

0,75

0,17

0,75

4

0,19

0,33

0,19

0,41

0,27

0,60

0,25

0,54

0,25

0,53

0,17

0,46

0,14

0,52

5

0,09

0,18

0,13

0,23

0,23

0,31

0,10

0,23

0,13

0,19

0,20

0,28

0,17

0,23

6

0,17

0,23

0,35

0,41

0,29

0,37

0,20

0,34

0,34

0,39

0,24

0,32

0,34

0,39

7

0,20

0,35

0,45

1,31

0,41

0,57

0,32

0,60

0,37

0,67

0,41

0,55

0,46

0,71

8

0,24

0,43

0,39

0,65

0,27

0,54

0,30

0,67

0,30

0,57

0,30

0,59

0,28

0,61

9

0,12

0,36

0,13

0,45

0,14

0,50

0,17

0,46

0,18

0,54

0,16

0,42

0,28

0,57

10

0,18

0,47

0,38

0,80

0,28

0,82

0,36

0,93

0,48

1

0,36

0,88

0,49

0,90

11

0,45

0,55

0,58

0,68

0,53

0,69

0,46

0,62

0,47

0,65

0,53

0,61

0,50

0,63

12

0,10

0,10

0,08

0,11

1

1

0,92

0,92

1

1

0,99

0,99

1

1
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Nihai talep ya da toplam üretim
miktarındaki bir değişimin yaratılan katma
değer üzerindeki etkileri de istihdam
katsayılarına ve istihdam çarpanlarına
benzer şekilde aşağıdaki formüllerle
hesaplanabilmektedir.

Katma değer çarpanı ya da katma değer
çoğaltanı ise nihai talepteki değişmenin
yaratacağı katma değeri göstermektedir.
Herhangi bir j endüstrisinin katma değer
çarpanı aşağıdaki gibi gösterilmektedir.
= [ ]. [ ]

=

Burada
katma değer çarpanları sütun
vektörünü göstermekte ve bir sektörde
nihai talepteki bir birimlik artışın o
sektörün yarattığı katma değeri ne kadar
arttıracağını göstermektedir. katma değer
katsayılarından oluşan sütun vektörünü,
ise Leontief ters matrisini ifade etmektedir.
Elde edilen katma değer katsayıları ve
katma değer çarpanları Tablo 6 ve Tablo
7’de verilmiştir.

Burada
i sektörünün katma değer
katsayısını,
i sektöründeki üretimin
yarattığı katma değeri,
i sektörünün
toplam üretimini göstermektedir. Sütun
vektör biçiminde gösterilen katma değer
katsayıları, bir sektörün 1 birim çıktı
ürettiğinde
yarattığı
katma
değeri
göstermektedir.

Tablo 6. G-7 Ülkeleri Katma Değer Katsayıları ve Katma Değer Çarpanları
İtalya

Japonya

Almanya

İngiltere

ABD

Fransa

Kanada

1

0,65

1,07

0,55

0,90

0,44

0,71

0,59

0,86

0,44

0,96

0,47

0,89

0,57

1,12

2

0,28

0,59

0,32

0,69

0,30

0,56

0,36

0,60

0,31

0,53

0,29

0,60

0,34

0,62

3

0,28

1,39

0,33

1,44

0,34

1,30

0,37

1,15

0,35

1,19

0,31

1,34

0,33

1,31

4

0,29

0,57

0,30

0,68

0,32

0,80

0,33

0,77

0,33

0,71

0,25

0,72

0,29

0,99

5

0,42

0,65

0,55

0,74

0,49

0,62

0,31

0,62

0,59

0,67

0,47

0,62

0,72

0,82

6

0,42

0,57

0,47

0,60

0,42

0,57

0,37

0,63

0,47

0,55

0,37

0,51

0,41

0,51

7

0,54

0,89

0,63

2,09

0,56

0,81

0,49

0,94

0,64

1,06

0,62

0,87

0,59

1,01

8

0,48

0,91

0,61

1,07

0,46

0,92

0,44

1,06

0,52

0,93

0,48

0,97

0,45

1,01

9

0,67

1,30

0,79

1,43

0,63

1,29

0,54

1,05

0,65

1,24

0,70

1,22

0,68

1,15

10

0,56

1,26

0,61

1,39

0,68

1,60

0,54

1,51

0,06

0,76

0,57

1,51

0,59

1,26

11

0,61

0,79

0,69

0,89

0,69

0,95

0,55

0,81

0,06

0,31

0,69

0,83

0,61

0,80

12

0,10

0,10

0,29

0,34

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Tablo 6’da görüldüğü gibi Almanya,
İngiltere ve Fransa’da katma değer
katsayılarına göre 12. sektör, katma değer
çarpanlarına göre ise 10. sektörler en etkili
sektörler olmuştur. İtalya’da sırasıyla ön
plana çıkan sektörler 9. ve 3. sektörlerdir.
İtalya hariç diğer Avrupa ülkeleri aynı

özellikleri göstermişlerdir. Aynı gelişme
ABD ve Kanada için de geçerlidir. Bu
ülkelerde de sırasıyla ön plana çıkan
sektörler 12 ve 3. sektörler olmuştur.
Japonya’da katma değer açısından en
yüksek etkilere sahip sektörler ise sırasıyla
9 ve 7. sektörler olmuştur.

Tablo 7. Gelişmekte Olan Ülkeler Katma Değer Katsayıları ve Katma Değer Çarpanları
Endonezya

Türkiye

Brezilya

Çin

Yunanistan

1

0,78

1,83

0,64

1,32

0,55

1,11

0,58

1,52

0,67

1,27

2

0,34

0,74

0,33

0,65

0,24

0,57

0,29

0,89

0,31

0,56

3

0,34

1,45

0,42

1,75

0,29

2,02

0,25

2,55

0,31

1,15

4

0,32

0,70

0,40

0,66

0,37

0,74

0,24

1,45

0,44

0,71

5

0,24

0,37

0,63

0,83

0,51

0,91

0,41

0,96

0,61

0,77

6

0,34

0,44

0,48

0,54

0,54

0,61

0,27

0,37

0,45

0,54

7

0,57

1,34

0,72

1,14

0,45

0,84

0,45

0,98

0,60

1,07

8

0,43

0,83

0,58

1,05

0,44

0,77

0,52

0,92

0,63

0,84

9

0,79

1,18

0,64

1,05

0,80

1,26

0,70

0,99

0,83

1,36

10

0,52

0,78

0,63

0,82

0,63

0,89

0,41

0,71

0,71

0,92

11

0,59

0,70

0,87

0,94

0,69

0,83

0,47

0,50

0,72

0,82

12

0,65

0,66

0,83

0,83

0,92

0,92

0,44

0,45

1

1,00

Hindistan

Arjantin

Macaristan

Polonya

1

0,78

1,47

0,59

1,13

0,34

1,06

0,45

1,24

2

0,24

0,58

0,30

0,57

0,23

0,74

0,25

0,62

3

0,27

1,31

0,35

1,44

0,27

1,78

0,27

1,46

4

0,25

0,42

0,32

0,69

0,17

1,14

0,28

0,69

5

0,36

0,77

0,46

0,71

0,40

0,65

0,39

0,70

6

0,42

0,53

0,49

0,57

0,41

0,52

0,37

0,69

7

0,74

1,09

0,66

0,94

0,44

0,87

0,59

1,35
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8

0,46

0,83

0,59

1,01

0,50

0,90

0,43

0,96

9

0,83

1,18

0,82

1,18

0,64

1,05

0,46

0,70

10

0,63

0,71

0,64

1,04

0,55

1,21

0,53

1,06

11

0,75

0,88

0,68

0,96

0,64

0,86

0,71

0,86

12

0

0,00

1

1,00

0

0,00

1

1,00

Tablo 7. (Devam) Gelişmekte Olan Ülkeler Katma Değer Katsayıları ve Katma Değer
Çarpanları

Tablo 7’de görüldüğü gibi katma değer
katsayıları ve katma değer çarpanlarına
göre ülkelerde ön plana çıkan sektörler
sırasıyla aşağıda gösterilmiştir:
-

Türkiye’de 11 ve 3. sektörler,
Endonezya ve Hindistan’da 9 ve 1.
sektörler,
Çin’de 9 ve 3. sektörler,
Brezilya, Arjantin, Yunanistan,
Polonya’da 12 ve 3. sektörler
Macaristan’da ise katma değer
katsayıları açısından 9-11. sektörler
ön
plana
çıkarken,
çarpan
katsayılarına göre ise etkili olan
sektör 3. sektördür.

6. SONUÇ
Bu çalışmada G-7 ülkeleri ve dokuz
gelişmekte olan ülke için Girdi-Çıktı
tabloları yardımıyla sektörler arasındaki
ilişkileri gösteren bağlantı katsayıları,
sektörlerin istihdam ve katma değer
katsayıları ile çarpanları hesaplanmıştır.
Buradaki temel amaç, ekonomi üzerinde
etkisi yüksek olan sektör/sektörleri
belirlemektir. Yapılan analizler sonucunda
gelişmekte olan ülkelerde imalat sanayinin

ekonomi üzerindeki etkileri en yüksek olan
sektör olduğu tespit edilmiştir. Gelişmiş
ülkelerde ise ekonomi üzerinde etkileri
yüksek
olan
sektörler
farklılık
göstermektedir.
Çalışmada elde edilen sonuçlardan biri
Kanada ve İngiltere dışındaki G-7
ülkelerinde tarım sektörünün ileri bağlantı
etkisinin yüksek olduğudur.
İstihdam verileri açısından ön plana çıkan
sektörler her iki ülke grubunda benzer
özellikler taşımaktadır. İstihdam üzerinde
en fazla etkiyi gösteren sektör genellikle
hizmet sektörü olmuştur.
Katma değer rakamları açısından G-7
ülkelerinde farklı sektörlerin etkili olduğu
çalışmada bulunmuştur. Gelişmekte olan
ülkelerde ise imalat sanayi en yüksek
katma değere sahip sektör olmuştur.
Ayrıca, çalışmada aynı coğrafya’da
bulunan ve gelişme düzeyleri birbirine
yakın olan ülkelerde genellikle aynı
sonuçlar elde edilmiştir.
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GÖÇ VE ŞİDDET SUÇLARI İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Murat DELİCE1, Murat YAŞAR2
1

Emniyet Müdürü, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü
Emniyet Müdürü, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü

2

Özet: Göç toplumsal yapıyı derinden etkileyen ve pek çok siyasi, ekonomik ve sosyal sonuçları olan bir olgudur.
Göçün muhtemel sonuçlarından birisi de suç çeşitlerinin ve sayılarının artmasıdır. Göç, hem göç eden bireylerde
meydana getirdiği değişikliklerle onların suçluluğunu artırabilmekte hem de göçün yaşandığı yerleşim yerinde
meydana getirdiği değişikliklerle tüm toplumun suçluluğunu artırabilmektedir. Bu araştırmada birincisi, yani
göçün göç eden bireylerin şiddet suçları açısından suçluluğu artırıp artırmadığı incelenmiştir. Bu araştırmanın
verileri daha önce şiddet suçları üzerine yapılmış üç ayrı araştırmadan derlenmiştir. Erzurum ve Mersin illerinde
kadına yönelik şiddet üzerine yapılan iki araştırmadan ve Erzurum ilinde bıçakla işlenen suçlara ilişkin yapılan
bir araştırmadan göçle ilgili veriler filtrelenmiştir. Üç araştırmada da veriler polis merkezlerinden elde edilen suç
kayıtlarıdır. Veriler SPSS 17.0 programı üzerinde betimsel istatistikler kullanılarak analiz edilmiş ve tablolarla
sunulmuştur. Bulgular göç etmiş bireylerin göç etmemiş olanlardan daha fazla oranda şiddet suçlarına karıştığı
hipotezini doğrulayamamıştır. Bir diğer deyişle göç etmiş olanlar göç etmemişlerle hemen hemen aynı oranlarda
şiddet suçlarına karışmaktadırlar.
Anahtar Kelimeler: Göç, Suç, Şiddet, Polis, Kentleşme

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN
IMMIGRATION AND VIOLENT CRIMES

Abstract: Immigration is an important phenomenon which deeply affects the community and has a great amount
of social, political and economic outcomes. One of the outcomes might be the increasing the crime rate and
varieties of crime. Immigration causes some changes on migrating individuals and on the community where
people have immigrated. Both types of changes might result in higher amount of criminality. This current study
investigated changes caused by immigration on migrating individuals whether it causes higher amount of
criminality. Data for this study were obtained from three previous studies, two of which were conducted to
examine violence against women in the cities of Erzurum and Mersin, Turkey and the other one was conducted
to examine knife crimes in the city of Erzurum, Turkey. To investigate the relationship between immigration and
violent crimes, immigration data were filtered from the data of these three studies. The original data were
collected from police reports. Data were analyzed on SPSS 17.0 using descriptive statistics. Findings showed
that immigrants involved in violent crimes as well as non-immigrants did.
Key Words: Immigration, Crime, Violence, Police, Urbanization

1. GİRİŞ
Göç, toplumun temellerini derinden
etkileyen,
bireylerin
ve
grupların
davranışlarında değişikliğe neden olan
sosyal bir problemdir. Göç, sürekli
yerleşmek amacıyla yer değiştirmek
anlamına gelmektedir (Gökulu, 2010).
TÜİK (2012) verilerine göre geçmiş yıllara
oranla göç hızını azaltmış olsa da hâlâ her
yıl on binlerce kişi göç etmeyi
sürdürmektedir. Göç için çoğu zaman
gerekçe, daha iyi yaşam koşulları, daha
kaliteli sağlık, eğitim ve kültürel hizmetler
ve daha kazançlı bir iş elde etme
gayretidir. Bu nedenlerle göçün yönü
genelde daha küçük yerleşim birimlerinden
daha büyük yerleşim birimlerine doğrudur.
Böylece, bulunduğu yerlerde bir takım
imkânsızlıklar yaşayan bireyler göç etmeyi
tercih etmektedirler. Göç ettikleri yerlerde
de bu bireyler aynı özellikteki diğer
bireylerle bir araya gelerek daha çok
toplumun alt tabakasından bireylerin
yaşadığı büyük şehirlerin varoşlarını
oluşturmaktadırlar. Bu nedenle göç olgusu
çoğu
zaman
çarpık
kentleşme,
gecekondulaşma,
işsizlik,
yoksulluk,
eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği
gibi
diğer
problemlerle
beraber
anılmaktadır. Ülkemizde 1950 ile 1980
yılları arasında olduğu gibi özellikle
göçlerin hızlı ve kontrolsüz yaşandığı
dönemlerde bu problemler daha da
ciddileşmektedir (Gökulu, 2010).
Göçün yol açtığı problemlerden birisi de
suç oranlarını artırmasıdır. Eski ve yeni,
yerli ve yabancı pek çok araştırma suçun
nedenlerini sayarken göçü mutlaka
vurgulamışlardır (Gökulu, 2010; Sellin,

1931). Göç iki şekilde suçu etkilemektedir.
Birincisi, göç eden bireylerin kendileri
ortam ve sosyal çevre değiştirdikleri için
suça daha yatkın hale gelebilmektedirler.
İkincisi, göç edilen yerdeki yerleşik
bireylerin de ortamları ve çevreleri
değiştiğinden bu bireyler de suça daha
yatkın hale gelebilmektedirler. Bir diğer
değişle, suç açısından göçün hem göç eden
bireyleri hem de göç edilen yerdeki
bireyleri
etkileme
potansiyeli
bulunmaktadır.
Göçün suç çeşitliliğini ve suç oranlarını
artırdığı konusunda çok yaygın bir kanaat
olmasına rağmen özellikle ülkemizde göç
ve suç arasındaki ilişki ampirik
araştırmalarla yeterince incelenmemiştir.
Özellikle göç ve şiddet suçları ilişkisi
nadiren araştırılmıştır. Bu çalışma, göç ve
şiddet
suçları
ilişkisini
incelemeyi
amaçlamıştır. Göç ve şiddet ilişkisi göç
eden ve göç etmemiş bireyler ayırımı
yapılarak incelenmiştir. Çalışmada, yazarın
daha önce yapmış olduğu üç ayrı
araştırmanın bulguları üzerinden göç ve
şiddet suçları ilişkisi incelenmiştir.
Çalışmada öncelikle göç ve suç ilişkisi
kuramsal yaklaşımlar ışığında tartışılmıştır.
Devamında bu çalışmanın araştırma
yöntemi ve araştırmada elde edilen
bulgular sunulmuştur. Son olarak, bu
araştırmaların bulguları ışığında göç ve
şiddet suçları ilişkisi tartışılmıştır.
2.
GÖÇ
VE
SUÇ
KURAMSAL ÇERÇEVESİ

İLİŞKİSİ

Göç eden birey eski sosyal ortamını
değiştirerek, dinamikleri çok farklı yeni bir

sosyal ortama girmiştir. Bu yeni sosyal
ortam göç eden bireyi yeni davranışlar
edinmeye zorlamakta veya bireyin bazı
davranışlarını
sergilemesini
kolaylaştırmaktadır. Bu davranışlardan
birisi de suç olabilmektedir. Dolayısıyla,
suçu birey eksenli açıklayan teoriler değil
de suçu çevresel faktörlere dayanarak
açıklayan suç teorileri göçle doğrudan veya
dolaylı olarak ilişkilendirilebilir. Bu
teoriler arasında anomi teorisi, genel
gerilim teorisi, alt kültür teorisi, sosyal
düzensizlik teorisi, sosyal bağ teorisi,
ayırıcı birliktelikler teorisi ve rutin
aktiviteler teorisi sayılabilir.
Durkeim’ın anomi teorisine göre insanların
sonsuz istek ve arzuları vardır ve insanlar
her ne pahasına olursa olsun bunlara
erişmeye çalışırlar. Bunlara erişmek için
suç da işleyebilirler. Bireyleri bu konuda
frenleyecek etken toplum değerleri,
kuralları ve normlarıdır. Yaşanan savaşlar,
ekonomik krizler, doğal afetler gibi olağan
üstü durumlar toplumun yapısını bozarlar.
Göçü de bu etkenlerden sayabiliriz. Bu
durumların yaşandığı toplumlarda değerler,
normlar ve kurallar arasında uyuşmazlıklar
meydana gelir ve normal zamanlarda
bireyleri toplumla uyumlu yapan ve onları
suçtan uzak tutan bu faktörler artık işlemez
olur.
Bu
durum
anomi
olarak
nitelenmektedir (Durkeim, 1979). Böyle
toplumlarda bireyler suça daha çok
yakınlaşır.
Agnew’in genel gerilim teorisine göre ise
bireyler,
hazlarına
ve
hedeflerine
ulaşmaları konusunda engellendiklerinde
bir gerilim yaşarlar ve bu gerilim
problemini çözme yollarından birisi de suç

olabilmektedir (Agnew, 1985). Gerilim,
bireyin değer verdiği bir şeye ulaşmasının
engellenmesinde ortaya çıktığı gibi bireyin
değer verdiği bir şeyin elinden alınmasını
olasılığı
olduğu
durumlarda
da
oluşmaktadır. Gerilimim kaynağı her
zaman haricidir, ancak bu başka bir birey
kaynaklı olabileceği gibi toplum kaynaklı
da olabilmektedir. Toplumsal yapıdaki
yoksulluk, eşitsizlik, adaletsizlik, nüfus
yoğunluğu,
nüfus
geçişleri,
kültür
farklılığından kaynaklanan çatışmalar ve
özgürlüklerin kısıtlanma algısı da gerilim
kaynakları olabilmektedir. Yukarıda da
ifade edildiği gibi göçler bu problemlerin
çoğuyla ilgilidir. Şu da unutulmamalıdır ki
bu bireysel veya toplumsal gerilim
kaynaklarına bireylerin vereceği tepkiler
aynı değildir. Eğitim, yetiştirilme tarzı,
karakter,
değerler,
sosyal
kontrol
mekanizmaları vb. bireysel farklılıklar
nedeniyle bazı bireyler bu gerilim
kaynaklarına suç davranışıyla karşılık
verirken bazıları vermemektedir.
Cohen’in (1955) alt kültür teorisine göre
toplumun her kesimi aynı değer, inanç,
bilgi, kural ve davranış biçimini
benimsememektedir. Toplum, farklı değer,
inanç, bilgi kural ve davranış biçimine
sahip olan alt kültürlerden oluşmaktadır.
Bu alt kültürlerin bazıları bireye suçlu
davranışını öğretebilmekte ve bu davranışa
karşı gerekçeleri benimsetebilmektedir. Bu
alt kültürler de genelde toplumun alt
tabakaları diyebileceğimiz ekonomik,
eğitim ve sosyal imkânlar bakımından en
mağdur tabalarında görülmektedir. Bu
tanım
göçlerin
büyük
şehirlerin
varoşlarında oluşturduğu sosyal sınıflara

uymaktadır. Bu gruplarda da en çok genç
erkek çocuklar suça meyilli olmaktadırlar.
Toplumda hâkim sınıfın koyduğu beklenti
ve kriterlere herkesin uyması beklenir ve
tüm bireyler de toplum tarafından
benimsenmek için bu kriterlere uymaya
çalışır. Ancak toplumun ekonomik, eğitim
ve sosyal yönlerden dezavantajlı grupları
zaten geride başladıkları bir pozisyonda bu
kriterleri sağlayamadıklarından toplumun
genelinden ayrılır ve bir dışlanmışlık
hissederler. Bu duruma karşı suç ve suçlu
davranışı bir tepkinin, bir öç almanın, bir
kendini ispatın ve bir dikkat çekmenin
yoludur. Özellikle gençler arasında
popülerlik, statü ve saygınlık önemli
değerlerdir. Normal şartlarda kendini ispat
edemeyen, popüler olamayan gençlerin
isyankâr tavırları ve suç davranışları bunu
sağlamanın bir yolu olabilmektedir.
Okulda ve işte başarısız olmuş ve bir
saygınlık kazanamamış gençler kendilerini
başarısız kılan topluma karşı bilenir, kin
tutar ve bir öç alma davranışı içerisine
girerler (Toby, 1957). Kendisini dışlayan
bu topluma karşı suçlu davranışı da olmak
üzere farklı yöntemlerle kendilerini kabul
ettirmeye çalışırlar. Bu gençleri suça karşı
korumak için ailenin rolü çok önemlidir.
Aile eğitimle rehabilite edici özelliğini
göstermez ise bu gençlerin suça
sürüklenme
olasılıkları
artmaktadır
(Cohen, 1955). Ancak, ebeveyn de aynı alt
kütlerden geldiği için çoğu zaman
çocuğuna yetecek, onu rehabilite edecek
yeterlilikte
olamamaktadır.
Bu
alt
kültürden insanlar gergindir, sinirlidir ve
sabırları çoktan tükenmiştir. Dolayısıyla
küçük çatışmalar çabucak bir şiddet ve suç

davranışına dönüşebilmektedir. Bu alt
kültürlerde
şiddet
davranışının
yaygınlığının bir diğer nedeni de
çocukların şiddetle terbiye edilmiş
olmasıdır (Anderson, 2003). Dolayısıyla
bireyler şiddet davranışını hem tolare
etmekte
hem
de
çekinmeden
kullanmaktadırlar.
Ayrıca
bu
alt
kültürlerde sert olmak, herkese kafa
tutmak, dayak yememek ancak dayak
atmak bir erkeklik nişanesidir ve erkeklik
önemli bir saygınlık unsurudur (Anderson,
2003). Alttan almak, iletişimle çatışmayı
çözmeye çalışmak kadınsılık olarak
algılanır
ve aşağılanır.
Erkekliğini
göstermiş bir alt kültür bireyi polise
yakalanmaktan ve hapse girmekten
çekinmez, hatta bunlar onun için bir gurur
vesilesi bile olabilir.
Shaw ve McKay’in (1942) sosyal
düzensizlik teorisi de toplumlardaki sosyal
düzensizliğin suç için elverişli bir ortam
yarattığına vurgu yapmaktadır. Sosyal
düzensizlik siyasi, ekonomik ve kültürel
farklılıklar ve çatışmalar nedeniyle bir
toplumda düzensizliğin yaşandığı bir
durumu ve bu toplumda bireyleri birbirine
bağlayan değer, kural ve normların
yokluğunu veya etkisizliğini ifade eder.
Bireylerin böyle bir ortamda da suç
işlemesi kolaylaşır. Göç de sosyal
düzensizliğe neden olabilecek güçlü bir
potansiyele sahiptir.
Hirschi’nin (1969) sosyal bağ teorisine
göre bir birey toplumla olan bağlarını
zayıflatmış veya koparmış ise bu birey
ahlaki kurallara ve bu kuralların
bağlayıcılığına da daha az bağlıdır. Bu
durum bu bireyi suç işlemeye ve suç

işlerken de pişmanlık duymamaya
itmektedir. Bir diğer deyişle toplumsal
bağların
yokluğu
vicdansızlıkla
özdeşleştirilmektedir. Göçün de yol açtığı
şartlar nedeniyle sosyal bağları zayıflatma
olasılığı yüksektir.
Ayırıcı birliktelikler teorisi ise (Sutherland
ve Cressey, 1978) her davranış gibi suçun
da sosyal bir süreçten geçilerek
öğrenildiğini ileri sürmektedir. Buna göre
bireyler ailede, okulda, işyerinde ve diğer
sosyal çevrelerinde yaşadıklarıyla suç
işleme tekniklerini ve suç işlemeyi
öğrenebilmektedirler. Bunlarla beraber suç
işleme gerekçeleri de öğrenilmektedir.
Yukarıdaki teorilerin belirttiği gibi göçün
oluşturduğu şartlar suç işlemeye müsait bir
ortam yaratıyorsa bu ortama sonradan dâhil
olanlar da bu ortamda gördükleriyle suçu
öğrenebileceklerdir.
Yapılan
bir
araştırmada çocukların şiddeti de bu yolla
öğrendikleri bulunmuştur (Bandura, 1973).
Özellikle gençler için arkadaş grubunun
davranışları şekillendirmedeki etkileri
belirgindir. Yapılan bilimsel araştırmalarda
suç işleme eğiliminde olan, daha önce suç
kaydı bulunan, alkol ve uyuşturucu madde
kullananlarla arkadaşlık yapan gençlerin
şiddet davranışı gösterme eğilimlerinin
daha yüksek olduğu bulunmuştur (WHO,
2002).
Rutin aktiviteler teorisine göre suçların
oluşması için motive olmuş suçlular,
uygun hedefler, koruyucuların yokluğu ve
motive olan suçluları engelleyecek
birilerinin yokluğu olması gereklidir
(Cohen ve Felson, 1979). Kentlerdeki
kalabalık ve sosyal kontrolün eksikliği
rutin aktiviteler teorisinin son iki şartını

oluşturmaktadır. Koruyucuları sadece
polisler veya güvenlik güçleri olarak
algılamamak gerekir. Bunlar oluşabilecek
suça mani olabilecek her şeydir. Bu bir
güvenlik kamerası veya suçu görünce tepki
gösterecek herhangi birisi de olabilir.
Şehirlerde
insanlar
birbirlerini
tanımadıkları için mağdura sahiplenecek
kişiler de, suça tepki gösterecekler de
azalmıştır. Yine kentlerde motive olmuş
suçluları engelleyecek sosyal ilişki ve
bağlar da azaldığından onları suç öncesi
durduracak birileri bulunmamaktadır. Göç
edenler genelde şehirlere göç ettiklerinden
şehrin bu olumsuzluklarından etkilenmeleri
muhtemeldir.
Yukarıda açıklanan teoriler ışığında göç ve
suç ilişkisini tartışacak olursak; öncelikle
bu tartışmayı göç ve kentleşme ikilisi
üzerinden yapmalıyız. Göç çoğunlukla
küçük yerleşim yerlerinden daha büyük
olanlara doğru yapıldığından göç edenler
büyük kentlerin bir parçası durumuna
gelmektedirler. Kentleşme veya düzenli
kentleşememe ise işsizlik, fakirlik ve
gecekondulaşma
gibi
problemleri
beraberinde getirmektedir. Bu problemler
düşük
sosyo-ekonomik
şartları
doğurmaktadır. Kentleşme ile beraber
bireyler
arasındaki
gelir
dağılımı
oransızlığı artmaktadır. Bir kesim için
sosyo-ekonomik şartlar çok daha iyi
seviyelere çıkarken bir diğer kesim için
şartlar kötüleşmektedir. Ayrıca kentlerde
sosyal sınıflar arasında bu kadar mesafenin
bulunması bu sınıfları birbiriyle karşı
karşıya getirmekte ve toplumsal gerilimi
artırmaktadır. Bu gerilim de şiddet
davranışları için bir etken olabilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü gelir dağılımdaki
eşitsizlik ile cinayet sayıları arasında güçlü
bir ilişki olduğunu rapor etmektedir
(WHO,
2002).
Ayrıca,
yapılan
araştırmalarda bir alan üzerinde söz hakkı
olanların sayısı arttıkça o alana ilginin
azaldığı tespit edilmiştir (Newman, 1996).
Aynı durum günlük hayat içinde geçerlidir.
Yaşam alanları kalabalıklaştıkça insanlar
bu alanda hâkimiyet ve kontrollerinin
kaybolduğunu hissettiklerinden yaşanılan
yere olan ilgileri azalmaktadır (Newman,
1996). Bu durum kentlerde olduğu gibi
kalabalık grupların yaşadığı yerlerde
insanların
birbirleriyle
daha
az
ilgilenmelerini, birbirlerini daha az
tanımalarını
ve
yaşanan
alanın
sorunlarından uzaklaşmayı beraberinde
getirmektedir. Bu durum sosyal kontrolün
azalmasıyla
neticelenmektedir.
Rutin
aktiviteler teorisinin de vurguladığı gibi
alanlarda kontrolün azalması motive olmuş
fırsatçılara suç işlemek için daha çok
imkân
doğurmaktadır.
Araştırmalar
kentlerin nüfusları arttıkça işlenen suçların
sayılarının da ivmeli olarak arttığını
göstermektedir (Delice, 2013b). Nüfusu
500 binden fazla olan kentlerde nüfus
başına düşen suç sayısının nüfusu 50 binin
altında olan kentlere göre dört kat daha
fazla olduğu bulunmuştur (Levitt, 1998).
Kentlerin suçu artıran bir diğer özelliği de
buralarda suç fırsatlarının daha fazla
olması ancak yakalanmanın daha zor
olmasıdır. Rutin aktiviteler teorisine göre
bu tür ortamlar suç için daha elverişlidir
(Cohen ve Felson, 1979). Kentleri şiddete
ve dolayısı ile suça elverişli yapan bir diğer
unsur ise kontrolsüzlüktür. Kentlerde

şiddet davranışı gösterenin yakalanma
olasılığı ve yaptığı davranıştan dolayı bir
zarara uğrama olasılığı düşüktür (Gökulu,
2010). Şiddet davranışı gösterecek birey
için caydırıcı olabilecek güvenlik güçleri
ve tanıdıklar ortamda çoğunlukla yoktur ve
bu bireyin şiddet eylemini gösterdikten
sonra ortamdan kaçması, kalabalık
içerisinde ve ara sokaklarda kendini
kaybettirmesi mümkündür.
Göçler, plansız kentleşmeyi ve dolayısı ile
yukarıda ifade edilen problemlerin sayısını
ve ciddiyetini artırmaktadır. Ayrıca, göçle
eski yaşam şartlarını ve sosyal ortamını
tamamen
değiştiren
bireyler
bir
yabancılaşma yaşamakta ve toplumdan
kopmaktadır (Broussard ve Northup,
1995). Özellikle yeni nesiller köy değerleri
ile şehir değerleri arasında bocalamakta,
sosyal bağları zayıflamakta ve aile
denetiminden de uzak kalmaktadırlar. Bu
ortam özellikle gençleri şiddete daha
meyilli hale getirmektedir.
Kentlerin şiddeti destekleyen bir diğer
özelliği de kentlerin insanları daha stresli
yapıyor olmasıdır. Kentlerde yaşayanlar
kentin büyüklüğü ile ters orantılı olarak
daha küçük evlerde yaşamakta, hayat
alanları kısıtlanmakta ve kendilerini
rahatlatacak daha az imkânlara sahip
olmaktadırlar.
Kentler
büyüdükçe
apartmanların katları çoğalmakta, ulaşım
için harcanan zaman, trafik yoğunluğu ve
trafik stresi de artmaktadır. Belediye
hizmetlerinin kalitesinin düşük olması bu
stresi daha da artırmaktadır. Örneğin,
kaldırımların
yeterli
genişlikte
yapılmaması ve yaya yürüyüşüne uygun
olmaması nedeniyle, ya da kışın

kaldırımların yeterince temizlenmemesi
nedeniyle insanlar yolda yürümekte bu da
araç sürücüleriyle yayaları karşı karşıya
getirmektedir. Belediyeler apartmanlar
arası mesafeyi azalttıkça ve yeşil alanları
azalttıkça insanlar daha çok bunalmakta ve
daha stresli olmaktadırlar. Bu ortam
bireylerin mutlu ve rahat bir hayat yaşama
hedeflerini engellemekte onlarda bir
gerilime neden olmaktadır. Ayrıca bu
imkânın
kendilerine
sağlanmadığı
konusunda bir adaletsizlik ve haksızlık
algılıyorlarsa bu gerilim daha da
yükselmektedir (Agnew, 1985). Bu gerilim
de
bireyleri
suça
daha
çok
yaklaştırmaktadır.
Göç, göç edilen yerdeki toplamsal yapıyı
da bozmaktadır. Özellikle hızlı ve
kontrolsüz yaşanan göçler geniş çaplı bir
toplumsal düzensizliğe neden olmaktadır.
Toplumsal düzensizliğin olduğu yerde ise
geleneksel sosyal kontrol mekanizmaları
ya
etkilerini
yitirmekte
ya
da
kaybolmaktadır (Shaw ve McKay, 1942).
Geleneksel sosyal kontrol mekanizmalarını
yokluğu demek ise suçun varlığı anlamına
gelmektedir (Sampson ve Groves, 1989).
Geleneksel ve kültürel değerler bireyleri
şiddete karşı korumakta etkilidir (Kocacık
ve Çağlayandereli, 2009), ancak göçle
şehre gelenler kendi geleneksel ve kültürel
değerlerinden uzaklaştıkları, aile ve din
gibi bireyi topluma bağlayan kurumların
etkileri azaldığı (Gökulu, 2010) için
şiddete
karşı
daha
zayıf
hale
gelmektedirler. Göçün bozduğu toplumsal
yapının doğurduğu bir diğer olumsuzluk
toplumsal tutkunluğun ve toplamsal
güvenin azalmasıdır. Toplusal tutkunluğun

ve güvenin azalması bireylerin daha az ve
daha yüzeysel ilişki geliştirmesine neden
olur. Yapılan araştırmalarda toplumsal
tutkunluğun ve güvenin azalmasının
özellikle
şiddet
suçlarının
önemli
nedenlerinden birisi olduğu bulunmuştur
(Sampson, Raudenbush ve Earls, 1997).
Sosyal düzensizlik özellikle suç açısından
riskli grup olan gençler üzerindeki kontrol
mekanizmalarını da azaltmakta ve
etkisizleştirmektedir.
Ebeveynleri,
akrabaları ve arkadaşları tarafından daha az
oranda kontrol edilen ve denetlenen
gençlerin suça karışma olasılıkları ise
artmaktadır (Dolu, 2012).
Göçle gelmiş ve şehirde yaşayan ancak
şehre adapte olamamış bireyler kendilerini
yalnız,
yetersiz
ve
değersiz
hissetmektedirler. Kendileri hakkında
hissettikleri bu olumsuz düşüncelerden
kurtulmak için bu bireylerin başvurduğu
yollardan
bir
tanesi
de
şiddet
olabilmektedir (Işık, 2006). Kent ve köy
değerleri
arasındaki
çatışma
göçle
gelenlerden daha çok bunların çocukları
olan ikinci nesilde görülmektedir (Sellin,
1931). İlk nesil değerlerini ve sosyal
yapılarını nispeten koruyabilmektedir.
Ancak ikinci nesil çocuklar tam anlamıyla
kent ve köy değerleri çatışmasını
yaşamaktadırlar.
Anne-babaları
köy
değerlerini dayatırken bu çocuklar okul ve
çevrelerinden kent değerlerini öğrenmekte
ve ikisi arasında çatışma yaşamaktadırlar.
Bununla ilgili yapılan bir araştırmada
ikinci
nesilde
alkol
ve
maddi
bağımlılığının şehrin yerlilerinden daha
fazla olduğu bulunmuştur (Gökulu, 2010).

Göçün, şiddeti etkileyen bir diğer yönü
göçle gelen nüfusun kentleri daha
heterojen hale getiriyor olmasıdır. Aynı
kente farklı yerlerden insanlar göç
etmektedir. Göç edilen her bir bölgeden
insanların farklı kültürleri, farklı değerleri,
farklı inanışları ve farklı yaşantıları
olmaktadır. Bu farklılıklar şehirde bir
araya gelmekte ve kent insanın anlaşıp
kaynaşmasını ve birbirine bağlı bir sosyal
yapı
oluşturmasını
zorlaştırmaktadır
(Hirschi, 1969). Böyle toplumlarda,
bireyleri bir arada tutan sosyal bağların,
kuralların ve normların etkileri minimum
düzeydedir (Shaw ve McKay, 1942). Aynı
yaşam alanı üzerinde birden çok kültür
olduğu için gruplar arasında bir kültür
çatışması da yaşanabilmektedir (Sellin,
1979). Toplumla ortak yönler bulamayan
veya oluşturmayan birey toplumdan
uzaklaşmakta
ve
toplumla
bağları
zayıflamaktadır. Bu bireyler toplumsal
izolasyon
veya
yabancılaşma
yaşamaktadırlar. Bu bireyler topluma karşı
bir yakınlık duymadıklarından ve bazen
düşmanlık beslediklerinden bu bireylerin
toplumla etkileşimlerinde küçük sorunlar
büyük zararlarla sonuçlanabilmekte ve
küçük çatışmalar büyüyüp kayıplara neden
olabilmektedir (Hirschi, 1969). Bu ortam
suça
daha
uygun
bir
zemin
oluşturmaktadır.
Yapılan
bilimsel
araştırmalar kentlerde bu özellikleri taşıyan
insanların
oturduğu
yerlerde
suç
oranlarının
daha
yüksek
olduğunu
göstermiştir (Cordella ve Siegel, 1996).
Son olarak, kentlerin kalabalığı da bir
şiddet etkeni olarak belirtilmektedir
(Subaşı ve Akın 2012) ki kentlerin en

önemli özelliklerinden birisi köylere göre
daha kalabalık olmalarıdır. Kalabalıkta
birbirini tanımayan, ilişkileri olmayan ve
birbirini tolare edemeyen stresli şehir
insanı daha çok karşı karşıya gelmekte ve
karşılaşmaların bazıları çatışmalarla ve
devamında
da
şiddetle
sonuçlanabilmektedir.
Köyün
aksine
şehirde bir birey çoğu zaman hiç
tanımadığı, görmediği ve bir daha
görmeyeceği insanlarla karşılaşır ve
onlarla iletişim kurar. Bu tanımadığı
insanlar birey için yabancıdır. Daha önce
bir ilişkileri etkileşimleri olmamıştır. Bu
birey karşısındaki insana hiçbir sebeple
minnet duymamaktadır. Onu tolare etmek
ve hoş görmek için çok da sebebi yoktur.
Bu durumda bireyin karşısındaki insana
karşı daha hoşgörüsüz ve saldırgan olması
kolaylaşmaktadır. Kalabalığın şiddeti
destekleyen bir diğer yönü de bireyleri
kendi hak ve sorumluklarına karşı ve
kentte yaşayan diğer insanlara karşı
kayıtsız yapmasıdır. Son olarak kalabalık,
devletin veya sivil toplumun şiddete engel
olacak
pozitif
mesajlarının
ve
uygulamalarının herkese ulaşmasını, en
azından
eşit
derecede
ulaşmasını
engellemektedir.
3. YÖNTEM
Bu araştırmanın verileri daha önce şiddet
suçları üzerine yapılmış üç ayrı
araştırmadan derlenmiştir. Erzurum ve
Mersin illerinde kadına yönelik şiddet
üzerine yapılan iki araştırmadan (Delice,
2013a; Delice ve Teymur, 2013) ve
Erzurum ilinde bıçakla işlenen suçlara

ilişkin yapılan bir araştırmadan (Delice,
2013b) göçle ilgili veriler filtrelenmiştir.
Üç
araştırmada
da
veriler
polis
merkezlerinden elde edilen suç kayıtlarıdır.
Bu suç kayıtları tek tek okunmuş ve SPSS
dosyası üzerinde uygun değişkenlerle bir
veri seti oluşturulmuştur. Göç durumu
değişkeninin oluşturulması için bu suçlara
karışanların doğum yeri bilgileri ve ikamet
yeri bilgileri kullanılmıştır. Doğum yerleri
ile ikamet yerleri aynı olmayanlar
araştırmanın yapıldığı şehre göçle gelmiş
kabul edilmiştir. Örneğin, doğum yeri
İstanbul olan birisinin ikamet yeri Erzurum
ise bu kişi göçle gelmiş kabul edilmiştir.
Aynı şekilde, doğum yeri Erzurum şehrinin
dış ilçeleri olan ancak ikamet yeri şehrin
merkezi olanlar da göçle gelmiş kabul
edilmişlerdir.
Göçle
gelmiş
kabul
edilmeyenler sadece hem doğum yeri hem
de ikamet yeri şehrin merkezi olanlardır.
Veriler SPSS 17.0 programı üzerinde

betimsel istatistikler kullanılarak analiz
edilmiş ve tablolarla sunulmuştur.
4. BULGULAR
Tablo 1’de Erzurum ilinde yapılmış polis
kayıtlarına yansıyan kadına yönelik şiddet
olaylarının incelendiği araştırmada (Delice,
2013a) elde edilen kadın ve erkeğe ait göç
durumlarını sunulmuştur. Bulgulara göre
kadına yönelik şiddete karışanların
yaklaşık yarısının (%48,3) göçle şehrin
merkezine geldiği bulunmuştur. Göç
durumuna kadın ve erkek için ayrı ayrı
bakıldığında; göçle gelen kadınlarının
oranının %51,3, erkeklerinkinin ise %45,3
olduğu tespit edilmiştir.

Tablo 1: Erzurum İlinde Kadına Yönelik Şiddet Olaylarında Cinsiyete Göre Göç
Durumu
Göç Durumu

Erkek

Kadın

Toplam

Toplam %

Sayı

%

Sayı

%

Evet

188

45,3

217

51,3

405

48,3

Hayır
N=838

227

54,7

206

48,7

378

51,7

Tablo 2’de de yine Erzurum ilinde
yapılmış
bıçakla
işlenen
suçların
incelendiği araştırmada (Delice, 2013b) bu

suçlara karışanların göç durumuyla ilgili
bulgular 10 yıl için ayrı ayrı sunulmuştur.
10 yıllık süreçte bıçakla işlenen suçlara

karışanlardan göçle şehre gelmiş olanların
oranı %30 ile %40 arasında değişmektedir
ve 10 yılın ortalaması %33’tür. Tabloya
bakıldığında göçle şehre gelmiş olanların
10 yıl içerisinde kademeli olarak artan
oranlarda
bıçakla
işlenen
suçlara
karıştıkları gözlemlenmektedir. Bir diğer

ifadeyle, bıçakla işlenen suç olaylarına
göçle gelenlerin karışma oranı giderek
artmaktadır. Bu artış da 10 yıl içerisinde
şehre
göçle
gelenlerin
artmasıyla
açıklanabilir. Şehirde göç edenlerin
oranları arttıkça doğal olarak bunların
suçlara karışma oranları da artmaktadır.

Tablo 2: Erzurum İlinde Bıçakla İşlenen Suçlara Karışanların Yıllara Göre Göç
Durumları
Yılı

n

2002

Göç Etmiş

Göç Etmemiş

n

%

n

%

682

219

32

463

68

2003

813

247

30

566

70

2004

1123

341

30

782

70

2005

1164

354

30

810

70

2006

1602

497

31

1105

69

2007
2008

958
1489

339
506

35
34

619
983

65
66

2009

1637

506

34

983

66

2010

1170

444

38

726

62

2011

1090

443

40

647

60

Genel

11787

3843

33

7944

67

N=11787

Tablo 1 ve 2’de sunulan bulgulardan
Erzurum ili açısından hem kadına yönelik
şiddet suçlarında hem de bıçakla işlenen
suçlarda göçle şehre gelmiş olanların
önemli bir oranda bu suçlara karıştıkları
anlaşılmaktadır. Detaylı analiz yapılmazsa
bu oranlara bakılarak göçün işlenen suçlar
açısından belirleyici bir etken olduğu

söylenebilir. Ancak bu konuda daha doğru
bir açıklama yapabilmek için şehrin
genelindeki göç durumuna bakmak
gerekmektedir. Erzurum ili hem çok göç
veren hem de çok göç alan bir şehirdir
(Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2012).
Son 5 yılda şehre yaklaşık 100 bin kişi göç
etmiştir ve bir o kadar kişi de göçle

şehirden ayrılmıştır (TÜİK, 2012). Bu
durum şehrin hali hazırdaki nüfusunun
büyük oranda göçle gelenlerden oluşmasını
gerektirmektedir ki bazı kaynaklar şehre
göçle gelenlerin oranının yaklaşık %60
olduğunu ifade etmektedir (Bora, 2012).
Bu istatistikler dikkate alınarak elde edilen
%49’luk ve %33’lük göç oranları
değerlendirilirse; aslında şehre göçle
gelenlerin şehirdeki oranlarından daha az
bir sayıda şiddet suçlarına karıştıkları
anlaşılmaktadır.

olaylarının incelendiği araştırmada (Delice
ve Teymur, 2013) elde edilen şüpheli ve
mağdura ait göç durumlarını ayrı ayrı
sunulmuştur. Bulgulara göre kadına
yönelik şiddet olaylarına karışanların
yarısından fazlasının (%55,7) göçle şehre
geldiği bulunmuştur. Göç durumuna
şüpheli ve mağdur için ayrı ayrı
bakıldığında göçle gelen şüphelilerin
oranının %57,6 ve mağdurların oranının da
%53,8 olduğu görülmektedir. Bu oran
Erzurum ilinde kadına yönelik şiddet
olaylarında elde edilen yüzdeden daha
yüksektir.

Tablo 3’te ise Mersin ilinde yapılmış polis
kayıtlarına yansıyan kadına yönelik şiddet

Tablo 3: Mersin İlinde Kadına Yönelik Şiddet Olaylarında Cinsiyete Göre Göç Durumu
Mağdur

Şüpheli

Göç Durumu

Toplam n

Toplam %

57,6

1112

55,7

42,3

861

44,3

n

%

n

%

Evet

537

53,8

575

Hayır

453

46,2

408

Tablo 3’teki göç bulguları şehrin göç oranı
da dikkate alarak analiz edilecek olursa;
bulgulara göre kadına yönelik şiddet
olayına büyük oranda göçle gelenler
karışmaktadır. Ancak bu bulguyu göç
faktörü kadına yönelik şiddeti artırıyor
şeklinde yorumlayabilmek için Mersin
ilindeki
göç
oranlarını
bilmek
gerekmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu
(2012) verilerine göre 1985-2000 yılları
arasında Mersin iline yoğun bir göç
yaşanmıştır. Bu yıllarda göç edenlerin
oranı
nüfusun
%60’ına
kadar

ulaşabilmiştir. Yine Türkiye İstatistik
Kurumu (2012) verilerine göre 2007-2011
yılları arasında Mersin ili şehir merkezine
her yıl ortalama 50 bin kişi göç etmiş, bir o
kadar kişi de göçle şehri terk etmiştir. Bu
veriler şehirdeki nüfusun göçün etkisiyle
dinamik ve sürekli bir şekilde sirkülasyona
uğradığını
göstermektedir.
Türkiye
İstatistik Kurumunun bu verilerine göre
şehirdeki göçle gelen nüfusun %60’dan
fazla olduğu tahmin edilebilir. Dolayısıyla,
araştırmanın bulgularına yansıyan %56
oranındaki kadına yönelik şiddete karışmış

göçmenler aslında şehirdeki oranlarını
doğru olarak temsil etmektedirler. Bir
diğer ifadeyle göç, kadına yönelik şiddeti
etkileyen bir faktör gibi görünmemektedir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Göç toplumsal yapıyı derinden etkileyen
ve pek çok siyasi, ekonomik ve sosyal
sonuçları olan bir olgudur. Göçün
muhtemel sonuçlarından birisi de suç
çeşitlerinin ve sayılarının artmasıdır. Göç,
hem göç eden bireylerde meydana getirdiği
değişikliklerle
onların
suçluluğunu
artırabilmekte hem de göçün yaşandığı
yerleşim yerinde meydana getirdiği
değişikliklerle tüm toplumun suçluluğunu
artırabilmektedir. Bu araştırmada birincisi,
yani göçün göç eden bireylerin şiddet
suçları
açısından
suçluluğu
artırıp
artırmadığı incelenmiştir.
Araştırmanın bulguları iki farklı şehirde ve
üç ayrı durumda da göç etmiş bireylerin
göç etmemiş olanlardan daha fazla oranda
şiddet suçlarına karıştığı hipotezini
doğrulayamamıştır. Bir diğer deyişle göç
etmiş olanlar göç etmemişlerle hemen
hemen aynı oranlarda şiddet suçlarına
karışmaktadırlar. Bu bulgu göçün suç
oranlarını artırdığını ileri süren pek çok
teori, yaklaşım ve bilimsel araştırma ile
uyuşmamaktadır.
Araştırmanın
bulgularının
literatürle
çelişmesi farklı nedenlerle açıklanabilir. En
marjinal açıklama göçün artık suçları
etkilemediği şeklinde olabilir. Ancak
sadece bir araştırmanın bulgularına
dayanılarak böyle bir yorumlama fazla

iddialı olur. Yine de bu ihtimal
değerlendirilebilir. Çünkü göç artık
olağanlaşmıştır.
Ulaşım
imkânlarının
artması göçü sıradanlaştırmıştır. Ayrıca,
ekonomik imkânların artması insanlarını
yeni arayışlara ittiğinden insanlar daha
fazla göç eder hale gelmişlerdir. Böylece
göç sadece ekonomik sıkıntılar içerisinde
olan ve bulunduğu yerde bir takım
imkânsızlıklara sahip alt sosyal tabakaların
değil herkesin yaşadığı bir süreç haline
gelmiştir. TÜİK (2013) verileri de her yıl
şehirlere on binlerce kişinin göç ettiğini bir
o kadar kişinin de şehirlerden göç ettiğini
göstermektedir.
Bu
durum
göçü
sıradanlaştırdığından
göç
bireyleri
derinden etkilemiyor olabilir. Göçün
etkilerini azaltan ve göç edenlerle göç
edilen yerdeki toplumsal sınıfı birbirine
yaklaştıran bir diğer etken de iletişim
imkânlarının artmasıdır. Artık en ücra
köylerden mega kentlere kadar herkes pek
çok TV kanalına, radyoya ve özellikle
İnternete erişebilmektedir. Bu medya
kanalları tüm topluma ortak değerleri,
inançları ve davranışları öğretmektedir. Bir
diğer deyişle tüm toplum ortak bir kültüre
sahip olma konusunda birbirlerine daha
çok yaklaşmaktadırlar. 20-30 yıl önceki
köy kültürü ile şehir kültürü arasındaki
farklılık
günümüzde
aynı
oranda
yaşanmamaktadır. Bu da göçün etkilerini
azaltmış olabilir. Ayrıca 1950 ve 1980
arasında yaşanan yoğun ve kontrolsüz
göçler artık yaşanmamaktadır. O zaman
oluşan
gecekondulaşma
ve
çarpık
kentleşme günümüzde kentsel dönüşüm
projeleriyle düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu etkenler göçün, göç eden bireyleri
suça yaklaştıran etkilerini azaltmış olabilir.
Bu araştırmanın literatürle uyuşmayan
bulgularını
yorumlamak
için
kullanılabilecek ikinci argüman göçün
şiddet suçlarını etkilemiyor olabileceğidir.
Bireyin gösterdiği şiddet genel olarak iki
şekilde
açıklanır.
Birincisi,
şiddet
davranışının
içgüdüsel ve dürtüsel
etkenlerle
ortaya
çıkan
doğuştan
kazanılmış özellikler olduğu, ikincisi ise
şiddet davranışının sosyal etkenlerle ortaya
çıkan sonradan kazanılmış özellikler
olduğunu şeklindedir (Moshman, Glover
ve Bruning, 1987). Birinci görüş sosyal
etkenleri kullanmadan şiddeti açıklar ve bu
açıklama tüm bireyler için geçerlidir. Buna
göre şiddet beslenmek ve cinsellik gibi
içgüdüsel bir ihtiyaçtır (Freedman, Sears
ve Carlsmith, 1993). Bireyler açlık dürtüsü
sayesinde beslenerek vücutlarını sağlıklı ve
zinde tutarak hayatta kalırlar. Cinsellik
dürtüsü sayesinde nesillerini devam
ettirirler. Benzer olarak, şiddet dürtüsü
sayesinde kendilerini hayata bağlayan
yiyecek, para, statü gibi kazanımlar elde
ederler. Ayrıca şiddet dürtüsü sayesinde
haksızlık, baskı, zulüm ve savaşlara karşı
durabilirler ve hayatta kalırlar (Alkan,
1984). Şiddet dürtüsü genel olarak bir
engelleme sonucu ortaya çıkar (Dollard
vd., 1939). Bireyin amacına ulaşamaması,
isteklerinin geri çevrilmesi, istediğini elde
edememesi gibi engellemeler şiddet
dürtüsünü ortaya çıkarır. Sosyal etkenler
göz ardı edilerek herkes için geçerli olan
şiddetin bu biyolojik ve psikolojik temelli
açıklaması kabul edilecek olursa göç etmiş
veya etmemiş herkes için şiddet suçlarının

nedenlerinin aynı olduğu ve bu nedenlere
herkesin aynı tepkiyi verdiği söylenebilir.
Bu öngörüyü destekler nitelikte, yapılan
araştırmalar
ortamda
koruyucular
olmasının mala karşı suçlarda etkili
olduğunu ancak şahsa karşı suçlarda ise
etkisiz olduğunu göstermiştir (Dolu, 2012).
Bu araştırmanın bulgularına yapılabilecek
bir diğer açıklama da göçün değil göçün
doğurduğu problemlerin suça neden oluyor
olmasıdır. Göç genelde fakirlik, işsizlik,
eğitimsizlik, çarpık kentleşme ve sosyal
imkânsızlıklar gibi problemlerle beraber
anılmaktadır. Suça göçün kendisi değil be
problemler neden oluyorsa ve göç eden
kişi bu problemlere sahip değilse suçtan
etkilenmeyecektir. Yapılan pek çok
araştırma yukarıda sayılan problemlerin
suçla
ilgili
olduğunu
göstermiştir.
Şehirlerin gelir seviyesi düşük olan
bölgelerinde daha çok şiddet olayı
yaşanmaktadır ve buralarda yaşayanların
şiddeti onaylama oranları daha yüksektir
(Gorman-Smith, Tolan ve Henry, 2000;
Kocacık ve Çağlayandereli, 2009; Köknel,
1996). Yapılan araştırmalar gelir seviyesi
düşük ailelerde çocukların daha fazla
şiddet gördüğünü göstermiştir (Ayan,
2007; Koç, 2009). Gayri safi milli hâsılası
yüksek olan ülkelerdeki şiddet nedenli
ölüm olayları orta gelirli ülkelerden 7 kat,
düşük gelirli ülkelerden 34 kat daha azdır
(Kieselbach, 2011). Eğitim seviyesi düşük
olanların da hem daha fazla şiddet
uyguladıkları hem de daha fazla şiddete
maruz kaldıkları ifade edilmektedir (Babu
ve Kar, 2009; Kocacık ve Çağlayandereli,
2009). Bu problemler suça neden olma
bakımından
herkesi
eşit
oranda

etkilemektedir. Bu probleme maruz
kalanlar göç etmiş olanlarsa onlar, yerleşik
olanlarsa
onlar
suça
daha
çok
yakınlaşmaktadır. Tekrar etmek gerekirse,
göç değil göçün neden olduğu problemler
suça neden olmaktadır ve bu problemler
herkes için bir suç etkeni olabilirler.
Bu bulgular ışığında şu önerilerde
bulunulabilir: Göç insan doğasının bir
parçasıdır, tarih boyanca yaşanmıştır ve
gelecekte de yaşanacaktır. Bu nedenle
siyasi otoritenin ve yerel yönetimlerin buna
hazır olmaları gereklidir. Hem literatürden
hem de bu araştırmanın bulgularından, asıl
sorunun göç değil göçlerin denetimsiz,
kontrolsüz ve hazırlıksız olması olduğu
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, göç edilen
yerlerde çarpık kentleşmeye imkân
verilmemeli ve göç edenlerin yaşadığı
yerlerin fiziksel yeterliliği sağlanmalıdır.
Ayrıca burada oturanların her kes kadar
eğitim ve iş imkânlarından yararlanması
sağlanmalıdır.
Şiddet suçları özelinde ise sosyal öğrenme
mekanizmaları, aile, okul ve medya
etkenleri şiddetin önlenmesi için üzerinde
durulması gereken faktörlerdir. Pek çok
araştırma
bireylerin
şiddeti
sosyal
ortamlarında öğrendiklerini ve geçmişte
şiddeti tecrübe etmiş olanların başkalarına
da şiddet uyguladığını göstermiştir (Avcı,
2010; Vahip ve Doğanavşargil, 2006;
Vaughan vd., 1996). Yine araştırmalar
ailenin çocuklarına karşı tutumlarının, anne
ve babanın kişiliğinin, eğitim seviyesinin
ve çocuk yetiştirme tarzlarının çocukların
şiddet davranışı göstermeleri üzerinde
etkilerinin olduğunu göstermiştir (Avcı,
2010; Binbaşıoğlu, 2000; Gorman-Smith

vd., 2000; Yıldız, 2004). Ailesi tarafından
şiddete karşı korunmuş çocukların şiddeti
öğrenme ve tecrübe etme alanlarından
birisi okul olabilmektedir. Bulgular
çocukların önemli bir oranda okulda
şiddete
uğradıklarını
göstermektedir
(Gümüş, 2007; Kapcı, 2004; Karakaya,
2008) ki şiddete karşı koruyucu olması
beklenen
okulların
bu
özelliği
düşündürücüdür. Bireye şiddet davranışı
öğreten bir diğer etken de medyadır. TV,
sinema ve İnternet üzerinde daha fazla
şiddet davranışına şahit olanların daha
fazla
şiddet
davranışı
gösterdiği
bulunmuştur (Dağdelen, 2003; Karakaya,
2008; Kocacık ve Çağlayandereli, 2009).
Bu
bulgulara
dayanılarak
şiddet
davranışının öğrenilmemesi ve şiddetin
engellenebilmesi için aile, okul ve medya
eksenli çalışmaların yapılması gerektiği
anlaşılmaktadır
Dünya Sağlık Örgütü (2010) şiddetin
engellenmesi bir dizi çözüm üretmiştir.
Bunlar esin kaynağı olması için sıralanacak
olursa; (1) aileler ve çocuklar arasında
sağlıklı, güvenli ve destekleyici ilişkilerin
geliştirilmesi, (2) çocukların ve ergenlerin
hayata bağlayıcı beceriler elde etmelerinin
ve bunların geliştirilmelerinin sağlanması,
(3) alkollü içeceklere erişimin ve zararlı
kullanımının azaltılması, (4) silah, bıçak ve
öldürücü kimyasallara erişimin azaltılması,
(5) kadına yönelik şiddeti engellemek için
kadınlara daha fazla eşitlik ve fırsatların
sağlanması, (6) şiddeti destekleyen kültürel
ve sosyal normların değiştirilmesi, (7)
şiddet mağdurlarının tespit edilmesi,
korunması ve gelişimlerinin sağlanması,
(8) şiddeti önlemeye yönelik polisiye

tedbirlerin alınması ve (9) ekonominin
iyileştirilmesi,
işsizliğin
azaltılması,
eşitliğin
sağlanması,
kentleşmenin
düzenlenmesi gibi çözümleri içeren makro
ölçekli tedbirlerdir.
Bu çalışmada, çok bilinen ancak üzerinde
az ampirik araştırma yapılmış olan göç ve
şiddet suçu ilişkisi incelenmiştir. Çalışma
sonunda literatürle uyuşmayan ancak
önemli bulgular elde edilmiştir. Bununla
beraber bu bulgular değerlendirilirken
araştırmanın bazı kısıtları göz ardı
edilmemelidir. Öncelikli olarak, bu
araştırma sadece iki şehrin verileri
kullanılarak yapılmıştır. Başka şehirlerdeki
veriler farklı sonuçlar üretebilir. İkinci kısıt
verilerin polis kayıtlarından elde edilmiş
olmasıdır. Polis kayıtları tüm suçları değil
sadece tespit edilebilenleri gösterdiğinden
yanıltıcı olabilir. Son kısıt ise göçün
ölçülmesi ile ilgilidir. Bu araştırmada
göçün ölçümü için doğum yeri bilgisi
ikamet yeri bilgisi kullanılmış ve bunlar
arasında fark olanlar göç etmiş sayılmıştır.
Veriler için de daha kullanılabilir bir bilgi
olmadığından bu bilgiler kullanılmıştır
ancak bu ölçüm şeklinin göç eden bilgisini
tam
olarak
vermediği
değerlendirilmektedir.
Gelecekteki
çalışmalar bu kısıtları da göz önüne alarak
göç ve suç ilişkisini ampirik araştırmalarla
daha sıklıkla incelemelidirler.
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İNSAN VE TOPLUM: EDEBİYAT VE DEĞERLER EĞİTİMİ
Gökşen ARAS
Atılım Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Özet: İnsan kavramı tarih boyunca pek çok bilim dalının ve sanatın ana konusu olmuş, farklı
tanımlamalarla açıklanmaya çalışılmıştır. İnsan biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel farklılıkları
barındıran ve toplumdan bağımsız düşünülemeyen değerli bir varlıktır. Diğer canlılardan ayrılan
en önemli özelliği düşünme ve üretme yetileriyle ve sonsuza kadar gelişerek varolacağı inancıyla
sadece bireysel değerlerinin farkına varmakla kalmayıp, toplum değerlerine de sahip çıkarak,
teknolojik değişimlere ve gelişimlere uyum sağlayarak bilim, sanat ve kültür alanında üretime ve
katkıya hazır olmak durumunda olduğunu unutmamalıdır. Değer kavramının ne ifade ettiğinin ya
da nasıl ifade edildiğinin ortaya konması farklı bilim dallarının çalışma alanını oluşturmaktadır.
İnsanları bireysel ve toplumsal değerlerin farkına varabilecek bir anlayışla eğitebilmek ve
gelişimlerine katkıda bulunabilmek en önemli hedeflerden birisi olmalıdır. Dilin ve kültürün en
güzel şekilde ifade edildiği edebiyat eserlerinin tanıtılması ve öğretilmesi önem taşımaktadır.
Edebiyat şiir, hikaye, roman, tiyatro gibi türleri kapsayan; felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi
bilim dallarından yararlanan disiplinlerarası bir yapıdır, aynı zamanda da güzel sanatların bir
koludur. Farklı dönemlere ve yazarlara ait değişik türlerde üretilmiş eserleri tanıyan ve okuyan
bireyin kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade ederken edebiyat eserlerine ilgisi ya da eğilimi
olmayan bireylere göre daha rahat ve güvenli olduğu, uygun sözcükleri yerinde kullanabildiği,
dilin yapısını ve kullanım özelliklerini kavrayabildiği, kendisinden farklı olanı algılayabildiği,
kendisini ve parçası olduğu toplum değerlerini daha rahat tanıyabildiği ve sorgulayabildiği, farklı
tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi toplumsal yapıları değerlendirebildiği görülmektedir. Bu
çalışmanın amacı, insan ruhuna yapılan yolculukların en uzunu olan, insanı insana anlatan ve insan
varolduğu sürece varolacağı bilinen, hayatın anlamını sorgulatan edebiyatın değerler eğitiminde
bireye sağladığı katkıları ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler: İnsan, Toplum, Değer, Edebiyat, Eğitim

MAN AND SOCIETY: LITERATURE AND VALUES EDUCATION

Abstract: The concept of man has been one of the major themes in several disciplines and art. As
a social being, man embodies biological, psychological, social and cultural differences. The most
significant trait that differentiates him from other organic beings is his competency in thinking,
and producing which will lead to a constant and eternal existence and progress which can only be
maintained by being aware of not only his value but also by preserving the social values, and by
contributing to the devlopment of science, technology, art and culture as well. The concept and the
meaning of value is studied in most of the fields and research areas in different disciplines. The
objective must be to train individuals within the perception that they will be aware of both
individual and communal values. Within this frame, it is essential to teach literature wherein
language and culture are reflected in an aesthetic manner. Literature which includes such genres as
poetry, short story, novel and drama is an interdisciplinary field, closely related to such fields as
philosophy, history, sociology, and psychology. Literature is also a branch of fine arts. It is clearly
detected that, the ones, who have read or become familiar with different texts written in different
periods by several authors, are able to express themselves in written or oral communication better
than the ones who have not developed reading habits. These individuals are also self-confident,
they are good at using the proper words needed at different circumstances, they are able to
comprehend the structure of language, they are able to respect individuals diffferent in certain
terms, they are aware of the social values that they are also a part of, and they question these
values and evaluate different historical, sociological, philosophical, and social structures
meticulously. The aim of this paper is to focus on literature with reference to its educational
structure in the reconstruction of human values. The paper will explore the function of literature in
the process of life long education which enables individuals to question man and existence which
coexist with literature.

Key Words: Man, Society, Value, Literature, Education

“Okumayı sevmek, hayattaki can sıkıcı
saatleri, güzel saatlerle değiştirmektir”
Charles de Montesquieu.
“Edebiyat; gençliği yetiştirir, yaşlılara zevk
verir, ikbalde süs, felakette teselli ve
sığınak olur” M. T. Cicero.
“İnsan topluluklarının gelişmesi, her
şeyden önce dil ve edebiyatlarının
ilerlemesine bağlıdır” Namık Kemal.
“Yaşamı güzelleştiren, insanı hayata
bağlayan, öz duygularla zenginleştiren
edebiyattır” Suut Kemal Yetkin.

“Okumak, haz duymaya, zihnimizi
süslemeye ve yetkimizi arttırmaya yarar.
Haz duyurmak hususundaki faydası, insan
bir köşeye çekilip tek başına kaldığı zaman
kendini gösterir. Zihnimizi süslemesinin,
konuşurken yetkimizi arttırmasının da bir
iş hakkında hüküm verirken o işi
başarırken faydası dokunur” Francis
Bacon.
“Okumayı bilen bir kimse, kendini
yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını
ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme
gücüne de sahip demektir” Henry Huxley.

1 – GİRİŞ
Yukarıda sözlerine yer verilen önemli
isimler, edebiyatın ve okuma alışkanlığının
insana
kattığı
değerlerden
sadece
bazılarına değinmişlerdir. Bu çalışmada
amaç, edebiyatın değerler eğitiminde
bireye sağladığı katkıları ortaya koymaktır.
Bu çerçevede insan, insan toplum ilişkisi
ve değerler gibi kavramların netleştirilmesi
gerekmektedir. İnsan kavramı tarih
boyunca farklı şekillerde yorumlanmıştır.
İslam dinine göre en değerli varlıktır:
eşref-i mahlukattır. Ayrıca, “Türkçe,
“insan,” Arapça ünsiyet (yakınlık, tanışlık,
aşinalık) kökünden türetilmiş bir sözcüktür.
Çevresiyle ilişki, iletişim kuran, konuşup
anlaşan, yakın olan varlık anlamına gelir”

(Güvenç, 1999: 317). İnsanın toplumdan
soyutlanamayan
bir
varlık
olduğu
düşünüldüğünde, kurulan bu iletişimde,
bireysel ve toplumsal çıkarların ne derece
çatıştığı, insanın bireysel ve toplumsal
değerlere sahip çıkmak için nasıl hareket
ettiği tartışma konusudur.
İnsan ayrıca “Homo erektus (dik
duran/yürüyen
insan)”
şeklinde
tanımlanmaktadır. (Güvenç, 1999: 319).
Bu tanımdan hareketle, insanın fiziksel
sağlığı ve güçlüklere katlanabilen ya da
katlanamayan ruhsal yapısı ele alındığında
bu mücadele sürecinde hangi değerlerinden

ödün verdiği ya da vermediği önem
taşımaktadır.
Bununla birlikte, “ ... bütün canlılar
ölümlüdür ... ölümlü olduğunu bile bile
yaşamın güçlüklerine katlanabilen tek canlı
belki de insandır. Ölümlülük (fanilik)
yasasını değiştiremeyen insan, homo
eternalis
(ebedi/sonrasız)
olmaya
heveslenir”
(Güvenç,
1999:
319).
Dolayısıyla, asırlar önce yok olan şairlerin,
müzisyenlerin,ressamların, heykeltıraşların,
bilim adamlarının ve kaşiflerin ortaya
koydukları eserleri ile ölümsüz oldukları
bilinir. Bu noktada, insanın kendisinden
sonraki nesillere aktarabilmek üzere hangi
değerlere sahip olması gerektiği ifade
edilmelidir. Sanat, bilim ve teknolojide
uygarlıkların gelişimine katkıda bulunmak
üzere sunulan, tasarlanan, üretilen ve
geliştirilen soyut ya da somut ürünler,
keşifler, icatlar ve bütün bu başarılar insanı
insan yapan, onu değerli kılan unsurlardır.
İnsanın farklı bir tanımı ise şu şekildedir:
“İnsan özünde, bir homo rebellus
(başkaldıran varlık)tır. Çoğu canlılar,
kurulu düzene (doğaya) “evet” diyerek
varolurken, insanoğlu tümüne birden
“hayır” diyebilir. Kuşkuyla sorar sorgular,
çünkü özünde bir homo küriosis (meraklı
izci)dir”(Güvenç, 1999: 319).
İsyankar doğası nedeniyle insanın mevcut
değerleri değiştirmek için çaba harcaması
beklenmektedir. Merak eden ve öğrenmek
isteyen doğası sayesinde de yaşadıklarını
değer yargılarına göre tekrar tekrar

sorgulayacaktır. Farklı bir bakış açısına
göre ise insan “sürekli konuşur, anlatır,
çünkü bir homo lingua ya da homo loguens
(konuşan, iletişim kuran, aktaran, anlaşan)
yaratıktır ... bir homo sembolikos,
soyutlama, simgeleştirme cambazıdır.
Değerler, anlamlar üretir. Ürünleri yeniden
yaratır. Her imgeyi, her simgeyi her dile
yükleyebilir. Her simgeyi çok çeşitli biçim
ve anlamlarda söyleyebilir” (Güvenç, 1999:
319). Dolayısıyla, insanın kişisel ve
toplumsal değerlere kendi düşünsel ve
duygusal
boyutunda
anlamlar
kazandıracağı açıkça ifade edilmektedir.
1.1 İnsan ve Toplum
Yaşamı boyunca
sürekli bir biçimde
oluşturma, yaratma, yenileme, değiştirme
ve dönüştürme sürecine giren insanın hangi
değerleri hangi ölçüde ve hangi açılardan
değiştirdiği önemlidir. İnsan kavramının
çeşitli disiplinlerde farklı şekillerde ifade
edilebilmesi mümkündür; ancak, neredeyse
her tanımda ortaya çıkan ortak husus insan
ve değerler ilişkisi ve insanın toplumsal bir
varlık olduğudur. İnsan toplumdan
bağımsız düşünülemeyen bir değer olarak
ele alındığında, toplumla nasıl bir iletişim
kurduğu ifade edilmelidir.
Bu noktada, Rousseau’nun 1762 yılında
kaleme aldığı Toplum Sözleşmesi başlıklı
eserinden bahsetmek yerinde olacaktır. Bu
ünlü eserin başlangıç ifadesi önem
taşımaktadır: “İnsan özgür doğar, oysa ki
her yerde zincirlere vurulmuştur” (I. Kitap
I. Bölüm s. 19). Bu söz, insanın toplumdan

uzak kaldığında, toplumdaki herhangi bir
kurum, kuruluş ya da olgu tarafından
yozlaştırılamadığı için doğal yaşamında
daha saf ve temiz bir yapıya sahip
olduğunun altını çizmektedir. Kendisini
zincirlere vurulmuş olarak algılaması
kendini
doğadaki
gibi
özgür
hissetmemesinden
kaynaklanmaktadır.
Topluma bağımlı olan insan, toplumun
koyduğu kurallara uymak zorundadır.
İkircikli durum, toplum içinde yaşamını
sürdürmek zorunda olan bireyin iç
çatışmalarını toplumsal yapıya uyum
sağlamak üzere hangi yollarla çözdüğü ya
da çözemediği ile ilintilidir. Doğada pek
çok açıdan bolluk içinde yaşayan ve her
şeye istediği kadar sahip olan birey
doğadan ayrılarak toplum hayatını
benimsemek
durumunda
kaldığında
imkanların sınırlandırıldığını ve artık
istediği oranda değil alabileceği kadar
alabildiğini; dolayısıyla özgürlüğünün de
kısıtlı olduğunu öğrenir. Bu durum onun
saldırganlaşmasını ve hak ettiğinden
fazlasını isteyerek hırslanmasını sağlar.
İşte bu noktada insanın ahlaki değerlerine
sahip çıkması,
özgürlük olgusunu,
başkasının özgürlüğünün başladığı yerde
kendi özgürlüğünün sınırlandırılması gibi
algılaması gerekmektedir. Sadece arzulara
ve çıkarlara dayalı bir yaşam biçimi ise hiç
şüphesiz sağlıklı değildir. Çatışmaları
önlemek kişinin ahlaki değerlere ne derece
ve nasıl sahip çıktığı ile ilişkilidir.
Toplum Sözleşmesi eserinde de ifade
edildiği üzere, insanların kişisel çıkarlarını

toplum
çıkarlarının
üstünde
tutma
eğilimleri toplumdaki sorunların fitilini
ateşlemeye yetmektedir. Buradaki önemli
husus, bireylerin bu çatışmalarla mücadele
yöntemleri,
değerleri
algılama
ve
yorumlama biçimleridir.
Bu çerçevede Rousseau, “Hobbes gibi,
insanın iyilikten hiç haberi olmadığı için
doğal olarak kötü, erdemi bilmediği için
ahlaksız olduğu, hemcinslerine borçlu
olmadığına inandığı hizmetleri onlardan
daima esirgediği; gereksindiği şeylere
haklı olarak hak iddia etmesine bağlı
olarak kendisini delicesine bütün evrenin
sahibi sandığı sonucuna varmayalım” der
(1986: 118).
Günümüzde geçinebilmek ve varlığını
sürdürebilmek endişesi ve pek çok değerin
finansal anlamlar içermesi insanları
gelecekleri için kaygılandırmakta ve onları
yozlaştırarak
ahlaki
değerlerden
uzaklaştırmaktadır.
21. Yüzyılda bilim ve teknolojide pek çok
ilerleme
ve
gelişmenin
yaşanması
sevindiricidir; ancak olumlu sonuçlarının
yanı sıra bu gelişmelerin insanları sosyal
yaşamdan soyutlayarak yalnızlaştırmakla
kalmadığı, yaşam amacının menfaatler ve
çıkarlar üzerine kurgulanmasına, bireylerin
teknolojik gelişimi kendi çıkarları ve
başkalarının aleyhine kullanmalarına,
dolayısıyla, özel hayatın ihlal edilmesine
ve bu nedenle ahlaki ve sosyal değerlerin
büyük ölçüde zedelenmesine neden olduğu

görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin
sonuçlarından biri olan dijital şiddet
günümüzde pek çok insanın ruhsal
travmalar yaşamasına neden olmaktadır.
Gelişmelerin topluma katkısı tabii ki
yadsınamaz;
ancak,
tüketimde,
davranışlarda ve algılarda aşırılığın hakim
olması insan doğasını olumsuz yönde
etkilemektedir. Manevi hayatın maddi
hayattan daha çok önem arz etmesi sosyal
ve ahlaki pek çok soruna neden olmaktadır.
Maddi açıdan her şeye sahip olan bireyler
çocukluk dönemlerinden itibaren tatminsiz,
hiçbir şeyle yetinemeyen, mutlu olamayan,
kendine dönük, çıkarcı ve isyankâr bir
doğaya bürünmektedirler. Bu bakış açısı
ile, özellikle gençler arasında eğitimlerini
önemsemeyerek hatta yarıda keserek kısa
zamanda çok para getirecek işlere yönelme
eğilimi başlamıştır. Özgürlük ve ahlak,
sınırları çok keskin olan iki kavramdır.
Özgürlük ve gelişim ahlaki değerlerin
yozlaştığı noktada ise burada ciddi bir
sorunun varlığından söz edilebilir.
Bireylerin değer algıları ve yargıları
özgürlük ve ahlaksızlık arasında bulunan
çizginin neresinde durulacağını tayin
etmektedir. Sadece kendi çıkarları ve
menfaatleri için yaşayan bireylerin toplum
çıkarlarını
ikinci
plana
attıkları
görülmektedir. İnsanın tamamen iyi ya da
kötü bir doğası olması beklenemediği için,
içinde iyiyi ve kötüyü barındırabilecek bir
yapıya sahip olduğu kabul edilmektedir.
Bu nedenle, insanın bunun ayırdına
varabilecek
düşünsel
yetiye
sahip

olabilmesi önemlidir. Ayrıca özgür olduğu
için olumlu ya da olumsuz yönde
gelişmeye de açıktır. Ancak çevresel,
psikolojik, sosyolojik koşullar değiştiğinde
zaafların nasıl dengede tutulabildiği ya da
tutulamadığı önemlidir.
Bu noktada unutmamak gerekir ki: “…
insan öğrenen bir varlıktır, gerçi bireylerin
temel kişilik yapısı değişmez gibi
görünüyor ama canın altındaki huy, bir
kuşaktan ötekine, her kişide değişir.
Kuşakları oluşturan bireyler de farklıdır.
Kendi
huyunu
(kişilik…
yapısını)
değiştiremeyen kişi, ömrü boyunca,
çevresini, dünyayı değiştirmeye çalışır”
(Güvenç, 1999: 323). Bu çerçevede,
insana dair en özel tanımlama insanın
değerli bir varlık olması ile ilişkilidir;
ancak, bu değerin ne ifade ettiği ve bu
değerden ne anlaşıldığı önemlidir.

1.1 Değer Kavramı
Bireyin ve toplumun özünü oluşturan değer
kavramı
farklı
disiplinlerde
çeşitli
biçimlerde ifade edilmektedir: İktisatta
değer, mal ve hizmet alışverişi ile ilgili bir
kavramdır. Her malın ve her hizmetin bir
değeri vardır. Felsefede değer, doğrudan
doğruya insanın özü ile ilişkili bir
kavramdır ve insan, değer üreten bir
varlıktır. Felsefe değeri, insanın doğa,
toplum ve kendisi ile ilişkilerinde ortaya
çıkan, hayata anlam veren fikir, inanç,
eylem ve idealler olarak tanımlar

(Bobaroğlu, 2002)’ndan aktaran Aşıcı,
2009: 9-10).
Değer kavramının farklı eğitim ve kültür
düzeylerine sahip bireyler tarafından farklı
biçimlerde
ifade
edilebilmesi,
Kuçuradi’nin bu kavramı göreceli ve öznel
bir olgu olarak tanımlama nedenini
netleştirecektir. Kuçuradi bu noktada
“değer ve değerler” kavramını birbirinden
farklı kavramlar olarak algılamaktadır:
“Kişinin değeri, bir kişinin toplumla ilgisi
bakımından özel durumudur. Kişi değerleri
ise, kişiler arasındaki ilişkilerde doğrudan
doğruya veya dolaylı olarak çıkan, sevgi,
dürüst olma, bağlılık, saygı, adil olma gibi
imkanlardır” (1998:41).
Buna ek olarak, “Değer” bir şeyin
değeridir; bir şeyin bir çeşit özelliğidir.
‘Değerler’se var olan şeylerdir, var olan
imkânlardır” (Kuçuradi, 1998: 40).
Kuçuradi, bireyden bireye değişen değerli
ya da değersiz kavramını açıklarken “değer
atfetme,
değer
biçme
ve
doğru
değerlendirme”
kavramlarını
farklı
değerlendirme yöntemleri olarak ifade
etmektedir. (1998: 30). “Değer atfetme’de
kendisine değer atfedilen şey, değer
atfedenle olan özel ilgisi nedeniyle
“değerli” görülmektedir... Değeri söz
konusu edilen şey, kendi dışında olan bir
nedenden dolayı değerli ya da değersiz
görülmektedir” (Kuçuradi 1998: 30).
Kuçuradi’ye göre, “Değer atfetmede, bir
şeyin değerli olmasıyla önemli olması
birbirine karıştırılmakta; değer atfetme

durumunda söz konusu olan değer,
atfedilen şeyin değerli ya da değersiz
olması değil, o şeyin birileri için önemli ya
da önemsiz olmasıdır” (1998: 26).
Bununla birlikte, “‘Değer biçme’de söz
konusu olan “değerlendirilmesi yapılan
şeyin değerini göstermek değil, o şeyi
geçerli
ilkeler,
kurallar,
normlar,
standartlar, modalar, ölçüler bakımından –
bunlara göre– nitelendirmek”tir (Kuçuradi,
1998: 28). Bu noktada üstünde durulması
gereken husus, değerlerin her toplumda,
her çağda ve her mekânda farklılıklar
göstermesi,
kişiden
kişiye
farklı
algılanması ve yorumlanmasıdır. Bu
nedenle, değerlendirilen herhangi bir
olgunun, daima aynı ölçütlerle, aynı
ifadelerle, aynı bakış açılarıyla, aynı değer
yargılarıyla eleştirilmesi mümkün değildir.
Bir birey tarafından kullanılan bir ifade
biçiminin ya da yorumun başka biri
tarafından önemsenmediği ve bu nedenle
kullanılmadığı (ya da tam tersi) görülebilir:
“‘Doğru değerlendirme’ değerlendirilmesi
yapılan şeyin yapı özelliği olan değerini
görmek, yani onu anlamak ve kendi
alanındaki yerini bulmaktır” (Kuçuradi,
1998: 30).
Günümüzde, konuyla ilgili yeterli bilgisi
ve eğitimi olmadığı halde, edebiyat
metinlerini, sanat eserlerini, mimari
yapıları, senaryoları, sahne sanatlarını,
organizasyonları ve etkinlikleri acımasızca
eleştiren daha doğrusu eleştirdiğini sanan
bireyler bulunmaktadır. Oysa eleştiri

yapabilmek bir sanattır. Eleştirilecek
olgunun ya da nesnenin tam olarak özü
anlaşılamadan
değerinin
biçilmesi
mümkün değildir. Sanatçının ortaya
koyduğu eseri negatif anlamlar içeren ya
da bütünlüğü ifade edemeyen sıfatlar
kullanarak yargılamak, bir anlamda ortaya
konmuş bir değerin değerini yok saymak
ve önemsiz kılmaktır.
Kendisine değer atfedilen insan, değerler
üretebilecek, ürettiği değerleri sağlıklı ve
doğru değerlendirme yöntemleri ile
yorumlayabilecek ve algılayabilecek güce
sahiptir. Ancak bu gücü ortaya koyabilmek
için
nitelikli
bir
eğitim
almalı,
yeteneklerinin farkına vararak, teknolojiye,
gelişime, değişime açık bir bakış açısıyla
üretebilmelidir. Bu noktada, öncelikle
insanın kendisini tanıması ve değerini
bilmesi önemlidir. Değerlerin öğretilmesi
bireylerin karakter gelişimine katkıda
bulanan bir süreçtir. Eğitimin bireylerin
davranışlarını değiştirebilecek öğretiler
bütününü kapsadığı düşünüldüğünde ailede
başlayan eğitimin, ilkokul düzeyinden
üniversite eğitimine kadar hatta yaşam
boyunca birey üzerinde ne denli büyük bir
güce
sahip
olduğu
bilinmelidir.
Kirschenbaum’a (1995) göre, değer
eğitiminde değer gerçekleştirme, karakter
eğitimi, vatandaşlık eğitimi, ahlak eğitimi
olmak üzere dört önemli hareket ortaya
çıkmıştır.
Değer açıklama yaklaşımını ortaya koyan
Simon ve çağdaşlarına göre ise, “Kendi

değerlerinin farkına varamayan gençler
karar alma sürecinde akran gruplarının ve
propagandanın etkisinde kalmaktadır”
(Simon, Leland &Kirschenbaum, 1972).
Buna paralel olarak, “İnsanlar her gün
farklı durumlarla karşılaşır, düşünür, fikir
belirtir, karar alır ve harekete geçer.
Gencin
hayatını
nasıl
yaşayacağı,
seçimlerinde ve karar almada nasıl
davranacağını belirlemesi ve aklına gelen
soruların cevaplarını doğru verebilmesi
için
kendi
değerlerini
açıklığa
kavuşturması gerekir” (Simon, Leland
&Kirschenbaum, 1972).
Buna ek olarak, “Genellikle değer
kuramında görüşler ikiye ayrılır. Bazı
filozoflara göre insanla ilintisiz, nesnel
değer
vardır,
bazılarınca
yoktur.
Öznelcilere göre değerden ancak insanlarla
ilintili olarak söz edilebilir. İsteklerin,
ihtiyaçların duyguların işe karışmadığı bir
yerde değerden söz etmenin ne anlamı
vardır? Hiçbir insanın duyguları, ihtiyaçları,
zevkleri ile ilişkisi olmayan bir nesnenin
değerli olması ne demektir?” (Moran, 2000:
234)
Dolayısıyla, “... Değerden ancak insanla
ilintili olarak söz edilebilir ve güzellik
(estetik değer) de nesnelcilerin sandığı gibi
insanla ilintisiz olarak dış dünyada
bulunmaz, ancak bir veya bir grup insanla
ilintili olarak düşünülebilir. Bir eserin
estetik değeri kendi nesnel niteliklerine
dayanmaz, insanda uyandırdığı duygulara

(estetik yaşantıya) dayanır” (Moran, 2000:
235).
Değer kavramının ne ifade ettiğinin ya da
nasıl ifade edildiğinin ortaya konması
farklı bilim dallarının çalışma alanını
oluşturmaktadır. Değer kavramı genel
olarak ele alındığında ahlaki ve estetik
olgulara işaret ettiği ifade edilebilir: Bu
olgulardan ilki insan yaşamına ve bu
yaşamın hangi doğru ve yanlışlarla
şekillendirildiğini gösterirken diğeri de
güzel olanı bulmaya ve algılamaya
yöneliktir. Değerlerin, temelde bireysel ve
toplumsal anlamda iyi, faydalı ve olumlu
gelişmeler sağlayabilmek anlamına geldiği
açıktır. Hırsızlık, adam öldürme, yalancılık,
tembellik, ihanet, kibir ve şehvet gibi
olumsuz davranışlar pek çok kültürde ve
dinde yasaklanmıştır. Hedef, iyiyi, doğruyu,
güzeli bulabilmek ve insan haklarına
saygılı olabilmektir. Bu kavramlar bütün
toplumlar
tarafından
kabul
edilen
değerlerdir. Bir millet ancak paylaşılan dil,
tarih, gelenek ve görenekler gibi kültürel
ve etik değerleri ile millet olabilir.
Dolayısıyla, insanı insan yapan en önemli
değerlerinden biri de konuştuğu dilidir.
Anneye, babaya ve büyüklere hürmettir,
küçüğüne duyduğu sevgi ve koruma
içgüdüsüdür. Paylaştığı ve önem vermek
durumunda olduğu tarihi, örf ve adetleri,
inançları ve kültürüdür. Dürüstlüktür,
erdemdir, sağduyudur, hoşgörüdür, beden
ve ruh sağlığına ve temizliğine gösterdiği
özendir.
Cehaletle
ve
önyargılarla
savaşmak, atalet duygusundan kurtulmak,

nefsine, eline, diline ve beline hakim
olmaktır, yalandan, bağnazlıktan, ihanetten
ve batıl inaçlardan uzak durabilmektir.
İnsanın değer kazanması öncelikle kendini
bilmesiyle başlar. Bu nedenle, kendini bil
ifadesi
tarih
boyunca
yinelenen
kavramlardan biridir. İnsan ancak kendini
bilerek ve tanıyarak değerlerinin farkına
varabilir,
bu
dünyada
boşuna
varolmadığını, varlığının bir nedeni ve
anlamı olduğunu, varlığıyla bile bir değer
olduğunu, insan olmanın önemini bilir ve
yolunu çizebilir. Bugün bile önemini
yitirmeyen 14. Yüzyıl ünlü tasavvuf ve
halk şairi Yunus Emre’nin dizeleriyle
İlim, ilim bilmektir
İlim, kendini bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice okumaktır.
Dolayısıyla, bilgi de eğitim de önce
kendini bilmekle başlar, daha sonra bu
bilginin bireysel ve toplumsal gelişim için
kullanılması esastır.

1.3 Edebiyat ve Değerler Eğitimi
Edebiyat eğitimi ve öğretiminin değerlerin
algılanmasında ve aktarımında katkısı
büyüktür:
Edebiyat öğretiminin değişik işlevleri
bulunur. Ehlers yabancı dil öğrenimi
kapsamında şu işlevleri önerir: 1- Önemliyi
önemsizden
ayırma
yeteneğinin

geliştirilmesi, 2- Bilinmeyen kelimeleri
tahmin edebilme yeteneğinin geliştirilmesi,
3- Metne sorular sorup cevaplar alabilme
veya bulma (problem çözme stratejilerinin)
yeteneğinin geliştirilmesi, 4- Anlamları
kavrama ve oluşturma yeteneğinin
geliştirilmesi, 5- Anlam kurma yeteneğinin
geliştirilmesi, 5a- Cümle düzeyini aşan
okuma yeteneğinin geliştirilmesi, 5bAnlatım
yapısına
ilişkin
bilgilerin
düzeltilmesi, 5c- Metinleri özetleyebilme
yeteneğinin geliştirilmesi, 5d- Yan
anlamların ve üsluba ilişkin algı
uygulamalarının yapılması, 5e-Alımlama
gününün arttırılması (Ehlers, 1996: 49)’den
aktaran (Tepebaşılı, 2006: 610).
Edebiyatın işlevleri hususunda “Bilgi
vermek, ahlak bakımından eğitmek,
milliyetçilik duyguları uyandırmak, zevk
vermek v.b” sayılabilir. “Bazı estetikçilere
göre bunlardan bir tanesi edebiyatın asıl
kendine özgü işlevidir ve sanatı yapan
özelliğin bu işlevde aranması doğrudur.
Söz konusu işleve, zevk verme, estetik
duygu ve heyecan uyandırma gibi adlar
verilebilir” (Moran, 2000: 230).
“Wolfgang Iser’a göre, bir edebiyat
yapıtının anlamı metin içinde hazır bir
şekilde
bulunmaz,
metindeki
bazı
ipuçlarına göre okur tarafından okuma
süresinde yavaş yavaş kurulur” (Moran,
2000: 241). Bu nedenle, her okur okuduğu
esere kendi tinsel ve düşünsel algılarına
göre farklı anlamlar yüklemektedir.

Her ne kadar edebiyatın insan ve toplum
yaşamı konusunda tarih gibi gerçeği
yansıtmadığı düşünülse de, (tarihi eserlerin
bile
bir
kurguyla
yansıtıldığı
varsayıldığında) pek çok kuramcıya göre
edebiyat bilgi aktarımı da sağlayabilir.
Dolayısıyla, kimi kuramcılara göre
edebiyat gerçeği yansıtmakta, kimilerine
göre ise yansıtmamaktadır. İlk görüş ele
alınırsa şu sonuçlar ortaya konabilir: “sanat
sezgi ile kavranan bir hakikati açıklar,
(Moran, 2000: 275). “Platon’un Ion
diyaloğunda şairin ilham yolu ile, aklı aşan
bir bilgiye vardığından söz edilir.
Plotinos’a göre, sanatçı, bu dünyada
yansımış olan güzelliğin kaynağına uzanan
ve formlar dünyasını sezgi ile kavrayabilen
bir adamdır ... edebiyatta örtük bir
hakikatten bahsedilebilir” (Moran, 2000:
281).
Bireyin alt yapısına, algılarına ve
duygularına göre yeniden üretilen eserler,
bireyin estetik değerlerinin gelişimine,
kullanılan dilin öneminin kavranmasına,
bireysel ve toplumsal değerlerin farkına
varılmasına olanak sağlamaktadır. Farklı
bilim dalları ve güzel sanatlar gibi
edebiyatın ve eğitimin de esas aldığı temel
konu insan kavramıdır. İnsani değerlerin
öğrenilmesi açısından bireylerin eğitim
aldığı ilk kurum önce aile daha sonra da
okullardır. Bu hususta eğitim kurumlarına
büyük görevler düşmektedir: “Temel
insani değerleri benimsemiş bireyler
yetiştimek aile, toplum ve okulun başlıca
misyonları arasındadır. Bu perspektiften

hareketle okulların temel iki amacından
bahsetmek yanlış olmaz: akademik açıdan
başarılı ve temel değerleri benimsemiş
bireylerin yetiştirilmesi” (Ekşi, 2003:79).
Kavcar, insanı diğer canlılardan ayıran
temel özelliklere, bu özelliklerden biri olan
yaratıcılık yetisi ile ortaya koyduğu
edebiyat eserlerine ve edebiyatla eğitim
arasındaki
sağlam
köprüye
dikkat
çekmektedir:
İnsan her şeyden önce düşünen ve yaratan
bir varlıktır. Düşünme, yorumlama ve
yaratıcılık özelliği, onu öteki canlılardan
ayıran temel niteliklerin başında gelir.
Gerçekten insanı hayvandan ayıran ana
özellik, güzellik yaratma ve güzellik
aramadır. İnsanın yaratıcı gücünden doğan
en önemli ürünlerden biri de edebiyattır.
Edebiyatla eğitim arasında sıkı bir bağ
vardır. Edebiyat sözcüğünün kökünü
oluşturan ve ‘terbiye=eğitim’ anlamına
gelen ’edeb’ kelimesi de bunu açıkça
gösterir. Edebiyat ve eğitim, insanla ve
insan topluluklarıyla ilgilenip uğraşma
bakımından
birbirini
tamamlayan,
birbiriyle yakından ilişkili olan iki alandır.
Çünkü edebiyatın da eğitimin de konusu
insandır.
İnsanoğlunun
yeryüzündeki
serüvenleri, doğal ve toplumsal çevresiyle
ilişkileri, sağlıklı bir yaşayış özlemi, bu iki
alanın
ortak
konusunu
oluşturur.
Birbirinden ayrı yollarda, ayrı amaçlarda
olan, birbirlerinden habersiz ve kendi
dünyasında yaşayan insanları ruh ve

zevkçe birleştiren köprüyü ise edebiyat
kurar (1994: 2).
Sanatçı ve sanatının bireye sağladığı
katkılardan bir diğeri ise şu şekildedir:
“Çocuk oynayarak, insan rüya görerek,
sanatçı yaratarak komplekslerin, yaratıcı
duyguların zararından kurtulur. Burada
eğitim bakımından bizim için önemli olan,
sanatçının kendi duygu ve düşüncelerini
yansıtan eserlerinde seyredenlerin veya
okuyanların
da
kendi duygu
ve
düşüncelerini
bulması,
kendi
komplekslerinden kurtulmasıdır” (Kavcar,
1994: 3).
Bu çerçevede, farklı dönemlerde, farklı
yazarlar tarafından ortaya konan, farklı
temaları farklı yöntemlerle aktaran
edebiyat metinleri aracılığıyla, bireylerin,
hangi eğitim kurumunda olurlarsa olsunlar,
öncelikle estetik değerlerinin/algılarının
değiştiği, eleştirel düşünme yetilerinin
geliştiği, başka hayatları deneyimleme
fırsatı bulabildikleri, iyi ve kötü olanı
birbirinden ayırabildikleri, dil becerilerinin
geliştiği, acıma ve korku duygularından
arındıkları (katharsis) gözlenmektedir.
Edebiyat ve edebiyat eğitiminin bireysel ve
dolayısıyla toplumsal kalkınmadaki önemli
yeri göz ardı edilemez. Hangi ülkenin
edebiyat eserleri okunursa okunsun,
okuyuca sağlayacağı katkı büyüktür; bu
sayede, bireye sadece kendi dilinde
yazılmış eserleri değil, farklı dillerde
üretilmiş eserlerin de okutulması bu

faydayı ikiye katlayabilecektir. Edebiyatın
eğitici rolü, bazı dönemlerde daha çok
vurgulanmıştır. Örneğin, İngiliz NeoKlasik
yazarlar eserlerinde daha çok nesnel ve
toplumun bütününü ilgilendirebilecek
genel temaları işlemişlerdir. Augustus
döneminin önemli şairlerinden Romalı
Horatius’un Ars Poetika adlı eserinde ifade
ettiği gibi şairler hem öğretici olmalı,
fayda
sağlamalı,
öğretirken
de
eğlendirmelidir. (“dulce et utile,” tatlı ve
faydalı bir şey).
Kavcar, Türk Edebiyatından örnekler
verdiği çalışmasında edebiyatın temelde
eğitici bir rolü olduğunu ifade etmiştir:
Edebi eserlerin büyük bir bölümü, insanları
çeşitli bakımlardan eğitmek amacıyla
yazılmıştır. Türk edebiyatında Yunus Emre
birçok şiirini ve Risaletü’n-Nushiyye (Öğüt
Kitabı) adlı eserini, Mevlana Mesnevi’sini,
Nabi Hayriyye’sini, Namık Kemal tiyatro
eserlerinin
çoğunu,
Ahmet
Mithat
romanlarını, Tevfik Fikret Haluk’un
Defteri ve Şermin adlı eserlerini, Mehmet
Akif
Safahat’ını,
Hüseyin
Rahmi
romanlarını ve daha pek çok şair ve yazar,
eserlerini hep insanlara nasıl yaşanılması,
nelere
değer
verilmesi
gerektiğini
öğretmek amacıyla yazmışlardır. Bugün de
edebiyatın insancıl ve toplumsal olmasını
isteyenler çoktur (1994: 3).
Eğitici fonksiyonun dışında güzeli ve
estetiği
öne
çıkaran
eserler
de
bulunmaktadır:

Edebiyatın eğitim, ahlak ve sosyal faydayı
değil de güzellik amacını izlemesini
isteyen de çoktur. Örneğin Divan
edebiyatımızda şairlerin hemen hepsi,
yazdıkları şiirlerde sosyal bir amaç peşinde
koşmamışlar,
sanat
ve
hünerlerini
göstererek
padişahların
ve
devlet
adamlarının hoşuna gitmeye çalışmışlardır.
Servet-i Fünun dönemi şair ve yazarları da
genellikle ‘sanat için sanat’ ilkesini
savunarak, eserlerinde eğitim amacı
gütmezler. Daha sonraları Ahmet Haşim de
bütün gücüyle bu ilkeye bağlı kalır
(Kavcar, 1994:3).
Kavcar, edebiyatın eğitici ve/veya estetik
bir amaç izleyebileceğini; ancak, hangi
amaçla yazılırsa yazılsın muhakkak bir
fayda sağlayacağını vurgulamaktadır:
Görülüyor ki edebiyatı eğitim açısından ele
alınca, birbirine ters düşen iki görüşle
karşılaşıyoruz. Bir yanda edebiyatın eğitici
olmasını, öte yanda tümüyle estetik bir
amaç gütmesini isteyenler var. Acaba bir
eğitimci bunlardan hangisini seçmelidir?
Kuşkusuz her iki tür eser de insan yaşantısı
bakımından önem taşır. Ama yarar
açısından farklılık gösterir. Ayrıca, hem
güzel olan yani estetik bir değer taşıyan,
hem de eğitim amacına uygun eserler de
vardır (1994:4).
Kavcar’a göre, “... edebiyat, insana
yeryüzünde ne kadar insan varsa o kadar
ayrı mizaç ve kişilik olduğunu gösterir”

(1994:5). Bununla birlikte, “... edebiyat
değişik insanlık durumlarını, serüvenlerini
yansıtarak insan doğasını tanıtır, bu yolla
yaşantımızı zenginleştirir, güzeline tadına
ve gücüne varma gücünü geliştirir”
(Kavcar, 1994:6).
Buna ek olarak, “...edebiyat eserleri insana
özgü bazı değer ve niteliklerin yerleşip
kökleşmesi, toplumsal yaşamın ve çağın
gerektirdiği değerlerin
benimsenmesi
yolunda önemli roller oynar. Kısacası
edebi eserler hem bireysel hayatla, hem de
sosyal hayatla ilgili olarak, iyiye, güzele ve
doğruya yönelme yolunda, yeni değerler
kazandırma yolunda telkinlerde bulunur,
insanları bunlar doğrultusunda eğitir”
(Kavcar, 1994:6).
Antik Yunan filozoflarından Platon Devlet
adlı eserinde özellikle çocukların küçük
yaşlardan itibaren edebiyat, müzik ve
beden
eğitimine
tabi
tutulmasının
gerekliliğini ifade eder.
İnsanı insana anlatan en önemli sanat eseri
edebiyattır, bu nedenle insan yaşamında
çok önemli ve özel bir yere sahiptir:
Edebiyatta arınır duygular, yani dilin
işleyişiyle görülebilecekleri en elverişli
ışın altına yerleşirler, yani dille duyguların
üstüne büküp onları algılar, onları hem
kendisi hem de okuyucuları için bilince
ulaştırır edebiyatçı ... İnsanın tüm duygu
yönünü açar, açıklar, belli eder, bildirir
edebiyat. Yazarlar olmasaydı, birçok

duyguları deneylemeyecek, tatmayacak,
bilmeyecektik; insan yaşamasının birçok
önemli kesiminden yoksun kalacaktık
böylece. İnsanı kendine öğretir bu akımdan
edebiyat. Ben neyim? Kimim ben? Nasıl
bir şeyim ben? çeşidinden sormadan
edemeyeceğimiz soruları en iyi aydınlatan
hiç olmasa aydınlatılabilecek ipuçları
veren etkenlik alanıdır edebiyat ... İnsanı
insana yaklaştırır edebiyat …. Kötü
insandan da sözetse, insanı insana tanıtır;
insanı ülküleştirerek de açıklasa, insan
varoluşunun nasıllığına aydınlık getirir
edebiyat.
Okuyucunun
anlayış
ve
duygudaşlıkla kendi tekbenine özgü
çevreyi aşmasına, insan olanaklarının
çeşitliliğine ilişkin bir bilinç elde etmesine
yol açar edebiyat. Böylece edebiyatın, en
azından bir hoşgörü aşıladığı söylenebilir
(Uygur, 1969: 158, 160).
Buna paralel olarak, “Bir bakıma romancı,
bizim asıl filozofumuzdur. Zira kişileri bir
hikaye halinde sunmak, bir kader görüşü
ve bir tabiat felsefesi sunmak demektir”
(Irwin, 1998: 85).
Yazın Kuramı başlıklı eserde ifade edildiği
üzere, “Yazın, toplumun yarattığı dili
kendi aracı olarak kullanan bir toplumsal
kurumdur ... bundan öte yazın yaşamı
temsil eder; yaşam da büyük ölçüde
toplumsal bir gerçekliktir; ama doğal
dünya, bireyin iç dünyası ya da öznel
dünyası da yazınsal öykünmenin nesneleri
olmuştur. Ozan da, toplumda özgül yeri
olan bir üyesidir toplumun: Bir ölçüde

toplumca benimsenir ve ödüllendirilir;
gerçekte bulunsun bulunmasın bir okurlar
kitlesine seslenir” (Wellek&Warren, 1982:
122). Bu anlamda, “Yazar yalnız
toplumdan etkilenmekle kalmaz, toplumu
etiler de” (Wellek&Warren, 1982: 133).
Bununla birlikte, “Toplumsal bir belge
olarak kullanıldığında yazın, toplum
tarihinin ana çizgilerini ele verebilir”
(Wellek&Warren, 1982: 135).
Sartre’a göre, “edebiyat okuyucuyu
özgürleştiren bir süreçtir ... Yazarın
misyonu atalet duygusunu, cahilliği,
önyargıyı ve yanlış duyguları yok
etmektir” (1967: ix). Aynı zamanda,
“Sanatsal yaratışın belli başlı dürtülerinden
biri, hiç kuşkusuz, dünyaya oranla daha
önemli
olduğumuzu
duyma
gereksinimidir” (Sartre, 2011: 45).
Edebiyat eserlerinin o dönemin tarihini ve
kültürünü yansıtması kaçınılmazdır. İnsanı
anlatan diğer bilim dallarının ötesinde
insanı olduğu gibi anlatır, insanın kendini
bulmasına olanak sağlar. Sanat eserleri
bilgiyi iletmese de tecrübeyi iletir. Hedef
belirli bir doğruyu empoze etmek değil,
farklı yorumları ortaya koymaktır. Bu da
özgürleşmeyi sağlayacaktır. İnsanı insan
yapan en temel değerlerden bir olan empati
yeteneği ile edebiyat eserindeki insanlar
anlaşılmaya gayret edilecek; acılar
hüzünler ve farklı duygular deneyimleyen
karakterlerle gerçek hayatla ilgili verilere
ulaşılacaktır. Bu da kişilerin bireysel,
dolayısıyla toplumsal değerlerin varlığını

algılamasına olanak sağlayacaktır. Pek
çok olgunun, düşüncenin, duygunun
edebiyat metinleri ve bu metinlerde
okuyucuya sunulan karakterler aracılığı ile
farkına varıldığı bir gerçektir. Çok okuyan
insanların kitapları ve kitaplardaki
karakterleri dostlarıdır; kimi hiçbir zaman
karşısına çıkmayan bir sevgilidir, imkansız
aşkıdır, kimisi hiç tanımadığı ve özlediği
kardeşi, annesi ya da babasıdır. Engel
olamadığı hırsıdır, öfkesidir, kavuşamadığı
hayalleridir, özlemleridir. Bu noktada pek
çok örnek verilebilir. Romeo ve Juliet,
Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem aşkın en
güzel simgelerindendir. Macbeth, Othello,
Kaptan Ahab, Hamlet ve daha pek çok
karakter, ölümü, yaşamı, kaderi, hırsı,
kıskançlığı ve nice farklı duyguyu en
çarpıcı biçimi ile aktaran kahramanlardan
bazılarıdır. Bu ve buna benzer örnekleri
arttırmak mümkündür.
Değer kavramı önce ailede daha sonra
okulda ve esasında yaşam boyu okuyarak
ve öğrenerek edinilen bir olgudur. Eğitim,
ders kitaplarını ezberlemek değil onları
hayatın bir parçası haline getirebilmektir.
Tarih, psikoloji, sosyoloji ve felsefe
kitapları yaşam boyu öğrenme sürecinin en
değerli araçları iken, bütün bu bilim
dallarından yararlanan edebiyat eşsiz bir
hazinedir. Edebiyat eseri bireylerin,
toplulukların, dolayısıyla ülkelerin tarihi ve
varolma
nedenidir,
bakış
açısıdır,
kültürüdür, düşünce ve duygu biçimidir,
sanata bakışıdır, toplumun aynasıdır, siyasi,
kültürel, ekonomik, sosyal ve hukuki

yapısıdır. Yazarın psişik yansımasıdır,
karakterin ruh ve zihin analizidir, insan
doğasıdır. Tarihi, sosyal, ekonomik
ideolojik ve kültürel yapının izleridir.

sayılırken ahlaki, manevi değerleri
benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh ve
duygu bakımından dengeli ve sağlıklı
şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere
sahip
kişiler
yetiştirmekten
bahsedilmektedir (Ekşi, 2003: 79-80).

1.4 Eğitim ve Karakter Eğitimi
Eğitim aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
En geniş ve en genel anlamıyla eğitim,
çocuk olsun, genç olsun, yaşlı olsun,
insanlarda sosyal hayata ve çağa uygun
tutum ve davranış değişikliği sağlamaktır.
Eğitimin işlevi, topluma sağlıklı bir
biçimde uyum yapabilmelerei için insanları
etkilemektir. Bu etkileme, geçmişteki
sosyal ve ulusal değerleri tanıtıp
benimsetme,
bugünün
gerçeklerini
gösterme ve geleceğe dönük değerler,
hünerler kazandırma yoluyla olur. Çağdaş
eğitimin amacı, dünü koruyarak yarını
güven altına almaktır. Bu durumda
eğitimin, geçmişe, bugüne ve geleceğe
dönük olmak üzere üç temel yönü var
demektir. Kısacası eğitimden beklenen üç
esas, dünü tanıtma, bugünü kavratma ve
yarına hazırlamadır (Kavcar, 1994:1).
Eğitimin en önemli amaçlarından biri
temel değerlerin kazandırılmasına katkıda
bulunmaktır:
Temel değerlerin kazandırılması amacı
Türk Milli Eğitim Temel Kanunu ve ders
programlarının amaçları incelendiğinde de
açıkça görülür. Temel Kanunun hemen
başlangıcında milli eğitimin amaçları

Karakter
eğitimi
açıklanmaktadır:

aşağıdaki

şekilde

Karakter eğitimi iyi karakterin temeli
olarak temel ahlaki değerleri teşvik eder.
Karakter eğitimi başlangıç felsefesi olarak
iyi karakterin temellerini oluşturan özen,
dürüstlük, adalet, sorumluluk, kendine ve
diğerlerine saygı gibi toplumsal mutabakat
sağlanmış, objektif olarak önemli olduğu
kabul edilen temel ahlaki değerleri alır.
Karakter düşünme, duygu ve davranışı
içerecek kapsamda tanımlanmalıdır... İyi
karakter temel ahlaki değerleri anlama,
onlar hakkında hassasiyet taşıma ve onlarla
iş yapmayı içerir. Etkili karakter eğitimi,
okul yaşamının tüm basamaklarında temel
değerleri teşvik eden maksatlı, inisiyatifi
ele alan ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir
(Thomas Lickona 1996)’ dan aktaran Ekşi,
2003: 80-81).
Yukarıdaki maddelerden anlaşılacağı üzere
edebiyat metinleri değerleri öğretmek
üzere kullanılacak en önemli araçlardan
biridir. Yoruma açık olduğu için öğrenciler
rahatlıkla yorum yapabilecek ve analitik
düşünebilecekler, olumlu ya da olumsuz
duyguların ayırdına varabileceklerdir.
Şiddet, intihar eğilimi, saygısızlık,

sevgisizlik, nefret, çevreye, aileye,
hayvanlara duyarsızlık, ihanet, hırsızlık
gibi duyguların ortadan kaldırılabilmesi,
haklarının ve
bireysel ve sosyal
sorumluklarının farkına varabilmeleri
sağlanabilecektir.
Bu amaçla, eğitim kurumları ve eğitimciler
sorumluluklarının
farkında
olmalı,
öğrencilerin öğrenebilecekleri bir ortam
yaratılmalıdır. Temel etik değerler,
öncelikle
yöneticiler
ve
eğiticiler
tarafından anlaşılmalı ve uygulanmalıdır.
Projeler,
etkinlikler,
seminer
ve
konferanslarla farkındalık yaratılmalıdır.
Düşünme yeteneği, başkasını anlama,
değer verme, empati kurma, özdeşleştirme
gibi
nitelikleri kazandırmaya özen
gösterilmelidir.
Geliştirilen
karakter
eğitimi
programlarındaki farklı bakış açıları ise şu
başlıklar altında toplanabilir:
(i)

(ii)

Muhakeme- Alışkanlık: Bazı
yaklaşımlar
kişinin
ahlaki
muhakemesi ve düşünmeye
vurgu
yaparken
diğerleri
erdemli davranışın alışkanlık
haline
gelinceye
kadar
uygulanması
üzerinde
durmaktadırlar.
Yüksek Değerler- Ara Değerler:
Bazı yaklaşımlarda öz-disiplin,
cesaret, sadakat ve sebat gibi
daha
temel
değerler
öncelenirken diğerlerinde özen,

(i)

nezaket, arkadaşlık gibi vasıta
değerler önemsenmektedir.
Bireye Odaklanma- Çevre ve
Topluma Odaklanma: Karakter
birey için mi? Yoksa grubun
norm ve şablonlarına mı
oturmalı? Soruları da karakter
eğitiminde farklı perspektiflerin
duruşlarını
belirlemektedir.
(Thomas, 1991) (Ekşi, 2003: 85)

2- SONUÇ VE ÖNERİLER
Sonuç olarak, edebiyatın ana teması pek
çok bilim dalında ve güzel sanatlarda da
olduğu gibi insan ve varoluştur. Edebiyat
eserleri aracılığı ile bireyler görmedikleri
insanlarla
karşılaşacak,
gitmedikleri
mekanlarda gezecek, tatmadığı duyguları
hissedecek, tanımadıkları kişilerin hislerini
paylaşacak, belki kendilerine en tanıdık
olanı belki de en yabancı olanı
deneyimleyebilecekleri uzun ve heyecanlı
yolculuklara çıkacak, bu sayede sınırlarını
ve
ufuklarını
zenginleştireceklerdir.
Okudukları
metinler
sayesinde
bu
metinlerin üretildiği toplumların dilini ve
kültürünü daha iyi özümseyerek, farklı
değerleri ve
farklılıkları anlayarak
kendilerini daha iyi tanıyacaklardır. Bu
anlamda,
soru
sorabilen,
analitik
düşünebilen, sağlıklı iletişim kurabilen,
fikirlerini özgürce ifade edebilen, öğütlerle
değil, okuyarak öğrenen, adalet, iyi niyet,
vicdan, saygı, özveri, nezaket gibi
nitelikleri özümseyen, insan haklarına ve
özgürlüklerine
saygıyı,
sorumluluk

duygusunu
hissedebilen,
değerlerin
bireysel ve toplumsal gelişime katkısını
algılayabilen bireyler yetişecektir. Somut
edebiyat metinleri sayesinde adil ve
hoşgörülü olmak, empati kurmak, önyargı
ve ideolojik kodlanmışlıktan, aşırılıklardan,
bencillikten
kurtulmak,
farkındalık
kazanabilmek, erdemli ve sağduyulu
olabilmek gibi soyut ve manevi değerlerin
kazandırılması sağlanacaktır.
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk Yeni
Hayat başlıklı eserinde “Bir gün bir kitap
okudum ve bütün hayatım değişti”
ifadesini kullanır. Kültürün ve dilin en
güzel yansıtıldığı kitaplar insanların
yaşamına anlam katan en değerli
hazinelerdir. İnsanı insana anlatan, çözüm
önerileri sunan, kendini bulduran, hayatı
keşfettiren, düşünme ve algı gücünü
geliştiren,
ufkunu
açan,
düşünme
yeteneğini geliştiren, kelime dağarcığını
genişleten, farklı ve objektif bakış açıları
kazandıran estetik algısını biçimlendiren,
ruhunu zenginleştiren, farklı görüşlerin
varlığını öğreten, zihnini canlandıran,
genel kültürünü arttıran, bilişsel ve
davranışsal olgunluk kazandıran en sadık
dostlardır.
Bu hususta, okuma alışkanlığını kazanmak
ve kazandırmak en önemli hedef olmalıdır.
Bu nedenle, her yaş ve bilinç düzeyinde
geçerli olabilecek öneriler aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
Kitaplara erişimin kolaylaştırılması,

Kütüphanelere alınan yayın sayısının
nitelik ve nicelik yönünden arttırılması,
Kütüphane
kullanma
alışkanlığının
kazandırılması,
Kütüphaneler
tarafından
okuma
programlarının ve okuma kulüplerinin ya
da topluluklarının oluşturulması,
Öğrenciyi motive edecek okuma ve
kompozisyon
yarışmalarının
ve
münazaraların düzenlenmesi, (Örneğin,
Atılım Üniversitesi),
Öğrencilerin yaratıcılıklarını, eleştirel
düşünme yetilerini ve sunum yeteneklerini
geliştirmek, kurum bilinci oluşturmak
üzere Bir Kitap-Bir Konu etkinliklerinin
düzenlenmesi, (anketlerle oylanan bir
kitabın seçilmesi, öğrenciler tarafından
okunması, bireysel ya da grup çalışması ile
proje çalışması yapılması, TV için reklam
hazırlanması, gazete, poster, broşür ya da
logo hazırlanması, kısa film çekilmesi,
tartışma v.b etkinliklerin düzenlenmesi,
(Örneğin, Atılım Üniversitesi),
Okumanın, spor ve sanat gibi bir yaşam
biçimine dönüştürülmesi,
Boş zamanların boşa değil okuyarak
geçirilmesi bilincinin aşılanması,
Eğitimin her düzeyinde öğrencilere kendi
gazetelerini çıkarabilmeleri yolunda destek
verilmesi,
Ailelerin çocuklarının yanında kitap
okumaları, kitap okuma saatlerinin
belirlenerek, okumanın eğlenceli bir
etkinliğe dönüştürülmesi,
Kitabın en güzel hediyelerden biri
olduğunun algılanması,

Sadece kitap değil, günlük gazete, hatta
broşür, katalog, çizgi roman, kullanma
kılavuzunun okunması ve kitap okuma
alışkanlığının değil okuma alışkanlığının
kazandırılması,
İnternet kullanımının ve TV izleme
oranlarının
düşürülmeye
çalışılması
sağlanmalıdır.
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İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA
SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR
ARAŞTIRMA
Serdar CANBAZ1, Emel YILDIZ2
1

2

Kırklareli Üniversitesi, Babaeski MYO
Trakya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

Özet: Küresel ölçekte yoğun rekabet ortamı, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli doğru ve
zamanında ulaşan bilgi ihtiyacını arttırmaktadır. İşletme yönetimi; gerek stratejik gerekse taktiksel planlarını,
bütçelerini ve fizibilite raporlarını hazırlarken son derece önemli verilerin büyük bir çoğunluğunu Yönetim Bilgi
Sistemleri (YBS) aracılığıyla temin etmektedir. Bu çalışmanın amacı; işletmelerde karşılan problemlerin
çözümünde kullanılan stratejik planlamada ve karar alma süreçlerinde başvurulacak YBS’nin etkilerinin analiz
edilmesidir. Bu amaçla; stratejik planlama ve karar alma süreçlerinde YBS’nin etkisine ilişkin stratejik planlama
ölçeği ve bilgi sistemleri ölçeği kullanılarak bir araştırma yürütülmüştür. Araştırmada güvenirlik testi, faktör
analizi, Kolmogorov-Simirnov, Mann-Whitney U, Kruskal Wallis testleri ve çoklu regresyon analizleri
gerçekleştirilmiştir. Stratejik planlama ölçeğinde; problem çözme ve karar, üretim ve maliyet, yatırım ile
kurumsal etkinlik için stratejik planlama ve karar, dış faaliyet ile stratejik analiz boyutları üzerinde araştırma
yapılmıştır. Bilgi sistemleri ölçeğinde ise; fonksiyonel, stratejik karar, dış faaliyet ile stratejik analiz için bilgi
sistemleri, karar, üretim/maliyet, yatırım ve finansman ile kurumsal etkinlik boyutları incelenmiştir. Sonuçta;
YBS kullanmanın işletmelerin fonksiyonları dâhil stratejik planlama süreci üzerinde kurumsal etkinlik dışında
karar alma, üretim ve maliyetlerin yönetilmesi ile yatırım ve finansman için alınan kararlarda anlamlı etkisi
olduğu; stratejik karar alma üzerinde ise kurumsal etkinlik dışında anlamlı bir etkisi bulunmadığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama, Karar Alma, Stratejik Karar, Stratejik Analiz, Yönetim Bilgi Sistemleri

A RESEARCH OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS ON
THE STRATEGIC PLANNING AND DECISION MAKING PROCESS IN
ENTERPRISES
Abstract: Globally intensive competitive atmosphere increases the need of accurate and timely information that
is required by the businesses in order to sustain their activities. Business management procures most parts of the
ultimately important data while preparing both strategic and tactical plans, budgets and feasibility reports by the
means of Management Information Systems (MIS). The aim of this study is to analyze the effects of MIS which
are applied for resolving the problems of businesses, as a part of strategic planning and decision making
processes. For this objective, a research related to the effects of MIS on strategic planning and decision making
process in enterprises was conducted by using a scale of strategic planning and a scale of information systems. In
this study; reliability test, factor analysis; Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, and Kruskal-Wallis tests and
multiple regression analyses were performed. In the scale of strategic planning; researches were done on the
dimensions of strategic planning and decision, outer operations and strategic analysis for decision, production
and cost, investment and institutional effectiveness. In the scale of information systems on the other hand; the
dimensions of information systems, problem solving and decision, production/cost, investment and financing,
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and institutional effectiveness were examined for functional, strategic decision, outer operations and strategic
analysis. Consequently; the use of MIS, including the functions of the businesses, has a significant effect on the
strategic planning process for decision making, for the decisions on managing the production and cost,
investment and financing except institutional effectiveness; however, excluding institutional effectiveness no
significance on strategic decisions was determined.
Key Words: Strategic Planning, Decision Making, Strategic Decision, Strategic Analysis, Management
Information Systems

1. GİRİŞ
Bacon bilgiyi insan zekâsının ortaya
koyduğu
yöntemler
bütünü
olarak
tanımlamış
ve
bilgiyi
güç
olarak
nitelendirerek, önemini vurgulamıştır(Tutar,
2010: 201-202). Bilgi aletlere, süreçlere ve
ürünlere uygulanmış ve bunun sonucu olarak
Sanayi Devrimi ortaya çıkmıştır. 1880’li
yıllarda başlayan ve 2. Dünya Savaşı’yla
sona eren dönemde, bilginin yeni anlamıyla
iş ve süreçlere uygulanmaya başlandığı
görülmektedir. Bilgi sermaye ve emek
faktörlerini geride bırakıp, üretimin en
önemli
faktörü
olarak
yerini
almıştır(Drucker, 1993: 34).
21. yüzyılın başlarında ise yoğun olarak
küçük birimlerde ve internette bilgi
ekonomisi yaşam bulmuştur. Bu ekonominin
temelinde doğal kaynaklar ve fiziki emek
yerine, bilgi ve haberleşme yatmaktadır.
Sanayi toplumunda stratejik kaynağı
“sermaye” oluştururken, bilgi toplumunda
bu kaynağın yerini “bilgi” almış; bilgiyi
üreten kurumlar toplumun ana eksenini
oluşturmaya başlamış ve “bilgi işçileri” artan
bir öneme sahip olmuştur (Özbay ve
Devrim, 2000: 20-21). Bilginin elde
edilmesi, işlenmesi ve yönetilmesinde
ulaşılan bilgi teknolojilerinin vazgeçilmez
oluşu, bu yeni toplumsal aşamaya “bilgi
toplumu”
denilmesine
neden

olmuştur(Hasıloğlu, 1999: 26-27). Bilgiyi
içselleştirerek kendi sistemlerinde kullanan
örgütlerin de rekabet üstünlüklerinin ve
karlılıklarının artması ile hayat süreleri
uzayabilmektedir. Mikro düzeyde güçlü
işletmelerden
oluşan
ekonomilerin
performansı,
makro düzeyde ekonomik
büyümeye
ve gelişmeye de katkı
sağlamaktadır.
Günümüzde
bilgi,
mal ve
hizmet
üretimindeki, temel girdilere ilave edilen, en
pahalı ve en önemli girdi olarak ele
alınmaktadır. Bilgi, geleneksel üretim
faktörleri olan emek, sermaye, doğal kaynak
ve girişimciden daha da önemli bir hale
gelerek stratejik nitelikli bir kaynak haline
gelmiştir. Rekabetin yoğun yaşandığı
günümüz piyasa ortamlarında örgütlerin
varlıklarını sürdürmeleri, gerek ulusal ve
gerekse de uluslararası piyasada rekabet
üstünlükleri
sağlayabilmeleri,
geniş
ölçülerde bilgi toplayıp, yorumlayıp çabuk
bir
şekilde
eylemlere
geçirebilme
yeteneklerine bağlı olmaktadır(Durna, 2005:
74). Bu nedenle de bilgi günümüz çağdaş
işletme organizasyonlarının vazgeçilmez
kaynağı olarak yerini almıştır.
Alt yönetimden üst yönetime kadar,
organizasyonlarda her birey görevlerini
yerine getirebilmek için bilgiye ihtiyaç
duyar. İşletmelerde her gün, karar vericilerin
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ve diğer kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını
karşılamak için büyük miktarda bir bilgi
akışı dikey ve yatay olmak üzere
gerçekleşir(Hall, 2011: 5). Yöneticilere karar
almada yararlar sağlayabilmesi, alınacak
kararlarda belirsizliği azaltarak, bir değere
sahip olması için bilginin; ilgililik,
zamanlılık, tamlık, doğruluk, ekonomiklik,
sadelik ve güncellik özelliklerini taşıması
gerekir (Gelinas vd., 2012:19; Yozgat, 1998:
45-47).
2. İŞLETMELERDE BİLGİ YÖNETİMİ
VE YÖNETİM BİLGİ
SİSTEMLERİ(YBS)
Bilgi yönetimi, örgüt hedeflerine ulaşmak
üzere
bilginin
dönüştürülmesini,
yaratılmasını ve yayılmasını yönlendiren
süreçler toplamı olarak ele alınmakta;
bilginin
üretilmesi,
sınıflandırılması,
dağıtımı, korunması ve denetlenmesini
içermektedir(Durna, 2005: 79). Günümüzde
potansiyel kaynaklardan bilginin temin
edilmesi ve bilgiyi ilgililere iletmek,
yönetimin
önemli
bir
görevini
oluşturmaktadır(Şimşek, 1998: 22). Bu
nedenle verilerin, bilgilerin, yazılım ve
donanımın, haberleşme ve iletişim ağlarının,
bilgi teknolojileri personelinin örgüt
amaçları çerçevesinde yönetimi anlamında
bilgi kaynaklarının yönetimi günümüzde
önemli bir konuma sahiptir. Modern
organizasyonların, “bilgi işleme” adı
altındaki bölümlerinin yerlerini “bilgi
sistemleri” ya da “bilgi kaynakları”
bölümlerinin aldığı görülmektedir. Bu
bölümlerin etkinlik, misyon ve vizyon
açıklamalarını
desteklemek
amacıyla
kapsamlı işletme planları hazırlamak gibi

temel
görevler
üstlendikleri
ifade
edilmektedir(McNurlin vd., 2009: 174).
Bilgi sistemleri; ihtiyaçlar için bilgi
üretebilen, insan ve teknik kaynakların bir
araya
getirilmesiyle
oluşturulan
bir
organizasyon
şeklinde
tanımlanmaktadır(Karakaya
ve
Gürel,
2012:1270-1271). Örgütlerde bilgi toplama,
depolama, işleme, analiz etme, görüntüleme
ve iletim işlevlerini yerine getiren, bilgi
sistemleri;
insan
kaynaklarının,
bilgisayarların ve prosedürlerin meydana
getirdiği
süreçlerin
toplamı
olarak
görülmektedir(Demirca ve Moltay, 1997: 59;
Chaffey ve Steve Wood, 2005: 43).
Bilgi sistemlerinin, örgütsel yapıya veya
yönetimsel düzeye göre, fonksiyonlara göre,
faaliyetlere ya da aktivitelere göre, karar
desteğine göre, mimari yapıya göre, destek
alanları gibi çeşitli şekillerde sınıflandırıldığı
görülmektedir(Özata ve Sevinç, 2010: 3738). Bilgi sistemleri manüel bilgi sistemleri,
bilgisayara dayalı sistemler, fonksiyona
dayalı ya da bütünleşik bilgi sistemleri
şeklinde de sınıflandırılabilir(Gölbaşı, 2012:
48-49). Diğer yandan bilgi sistemlerini
sorumluluk düzeylerine göre işlem düzeyli,
bilgi düzeyli, stratejik düzeyli ve yönetim
düzeyli olmak üzere sınıflandırabilmek
mümkündür(Aktan ve Vural, 2005: 137).
Manüel bilgi sistemleri, kâğıt ve kalem
teknolojisini kullanarak sadece insan ve
prosedürlerden oluşmaktadır. Bilgisayar
tabanlı bilgi sistemleri, elektronik veri
işletme sistemleri (EVİS), ofis otomasyon
sistemleri (OOS), yönetim bilgi sistemleri
(YBS), karar destek sistemleri (KDS), üst
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düzey yönetici bilgi sistemleri (ÜDYBS),
yapay zekâ - uzman sistemler, fonksiyonel
bilgi sistemleri, yardımcı sistemlerdir (Öğüt,
2001: 147). Bu sistemlere ek olarak, durum
tabanlı çıkarım sistemleri, elektronik
tartışma
grupları,
bilgisayar
tabanlı
simülasyonlar, veritabanı sistemleri, video
konferans sistemleri sıralanabilir(Gülseçen,
2012: 30). Bütünleşik sistemler ise, işletme
yönetimince gereksinim duyulan bilgi
ihtiyacının karşılanabilmesi için verilerin
derlenmesini,
sınıflandırılmasını,
veri
tabanlarına depolanmasını, çeşitli amaçlar
için bilgiye dönüştürülerek çeşitli örgütsel
birimlere
iletilmesi
fonksiyonlarını
gerçekleştiren bir sistemdir(Parlakkaya ve
Erbaşı, 2009: 127).
Her örgüt kendisi için gerekli bilgileri temin
etmek durumundadır. Örgütlerde yaşanan
hızlı değişimler, doğru bilgilere en kısa
zamanda ulaşmanın önemini arttırmaktadır.
Yöneticilerin, örgütlerde gerçekleştirdikleri
faaliyetlerden en önemlisi karar vermektir.
Sağlıklı ve nitelikli kararlar da ancak yeterli
düzeyde
sahip
olunan
bilgi
ile
alınabilir(Parlakkaya ve Erbaşı, 2009: 125).
Bu noktada önemli olan ise bilginin sistemli
bir şekilde yönetilebilmesidir. Yöneticiler
tarafından yönetsel kararlarda kullanılmak
üzere gereksinim duyulan bilgiler, bilgi
sistemlerinin
alt
sistemi
YBS’den
karşılanmaktadır(Yazıcı, 2010:203).
YBS, genel olarak yönetim süreçlerinde
bilgisayar kullanımının artmasıyla meydana
çıkan bir kavram olduğundan, YBS
denildiğinde ilk akla gelen bilgisayar
teknolojisi olmaktadır. Günümüz teknoloji
dünyasında, işletme fonksiyonlarının her

birinde bilgisayarlardan yararlanmak bir
amaçtan
öte
zorunluluk
halini
almıştır(Gökçen, 2007: 39). Örgütlerdeki
yönetsel kararların alınması aşamalarında
YBS’den
önemli
ölçüde
yararlar
sağlanmaktadır. Bu nedenle de YBS bir
anlamda
örgütün
kalbine
benzetilmektedir(Emhan, 2007: 220).
Yöneticiler örgütün günlük faaliyetlerini
yürütme ve özellikle planlama, kontrol ve
karar alma işlevlerini yerine getirmede
doğru, zamanlı, tam ve güvenilir bilgilere
ihtiyaç duyarlar. Yöneticiler bu bilgilere
bilgisayarlar yardımıyla kurulacak bir bilgi
sistemi
çerçevesinde
etkin
olarak
erişebilirler(Bensghir, 1996: 239). Böylece,
büyük hacimlere ulaşan verileri işleme ve
yönetmede sağladığı başarı, yöneticiye
çevrede var olan ve olması beklenen fırsat ve
tehditleri
zamanında
görme
ve
değerlendirme olanağı tanıyabilecektir.
YBS,
organizasyonlardaki
çeşitli
kademelerdeki karar süreçlerine gereken
bilgilerin temin edilmesini kolaylaştırır,
geleceğin tahmin edilmesine ait doğruluğun
derecesini artırır, planların kapsadığı
konuların içeriğini genişletir, yöneticilerin
karar almadaki yeteneklerini geliştirir,
planlamanın süresini kısaltırken maliyetini
de düşürür, yönetsel kademelerindeki
kararlara ilişkin merkezîleşme sağlar(Ülgen,
1980: 183-188).
YBS, karar almada farkındalığı
karar almanın tasarım aşamasını
karar almada seçim aşamasını
programlandırılmış
programlandırılmamış kararları

destekler,
destekler,
destekler,
ve
destekler,
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karar almanın davranışsal özelliklerinin
farkına varılmasına olanak verir(Kelkar,
2006: 126, 151).
Karar
alma
sürecinde
sorunların
belirlenmesinde YBS yardımıyla, süreci
tıkayan sorunların açıkça ortaya konması
sağlanabilir. Misyon ve vizyonun net olarak
ifade edilmesi sağlanabilir. YBS ile SWOT
analizinin gerçekleştirilmesi kolaylaşabilir.
Sanal örgütler, sanal takım ve e-yönetişime
olanak
tanınabilir.
Karar
alıcıların
belirsizlikten kaçınma derecelerini düşürerek
sürecin daha hızlı işlemesi sağlanabilir.
Belirlenen amaç ve sorunların önem
düzeyine
göre
sıralanmasında
YBS
kullanılabilir. Alternatiflerin belirlenmesi ve
değerlendirilmesi
aşamasında
YBS
yardımıyla, balık kılçığı, karar ağaçları,
nominal grup tekniği, delphi tekniği ve
analitik hiyerarşi süreci gibi karar alma
tekniklerine başvurulabilir. Kararda dikkate
alınacak kriterlerin belirlenmesi ve seçim
yapılmasında, YBS yardımı ile kararın
alınması hızlı ve kolay bir şekilde
gerçekleştirilebilir(Yıldız ve İşcan, 2013: 2427).
3. LİTERATÜR
Literatürde yapılan çalışmalarda YBS,
yöneticilere başarılı karar oluşturabilmeleri
için ihtiyaç duydukları bilgileri, bilgisayarlar
yardımı ile sağlayan sistemler olarak
görülmektedir. Bu çalışmalarda (Lucey,
2005: 2); YBS tasarımında, kullanılan
otomasyonda, bilgisayar sistemlerindeki
yetersizlik ve düşük düzeyli bilgisayar
kullanımı ile üst yönetim desteğinin
noksanlığı gibi yönler dikkat çekmektedir.

Demirhan (2002) çalışmasında; bilgi
sistemlerinin işletmeler tarafından stratejik
bir silah gibi rekabet üstünlüğü elde etmede
kullanılabileceğine
değinerek;
bilgi
sistemlerine yapılan yatırımların pahalı ve
geri dönüşü hemen olmayan yatırımlar
olduğuna dikkat çekmiştir.
Dinç ve Abidoğlu (2009) çalışmalarında,
maliyeti düşük istenen bilgileri tam ve
zamanında üreten bir bilgi sistemi kurmanın
faydalı olacağını ifade etmişlerdir. Otlu ve
Demir (2005) çalışmasında bilgi sistemi
uygulamalarının
yönetsel
kararları
destekleyip,
uygulamada
etkinlik
sağlanmasında ve denetimde yardımcı
olduğuna değinmiştir.
Çakar vd.,(2012) çalışmalarında örgüt yapısı
ve kültürü güçlü olduğu takdirde örgütün
bilgiyi etkin şekilde elde edip rekabet
avantajına çevirebileceğine değinmiştir.
Güçlü ve Sotirofski (2006) ile Atılgan’ın
(2009) çalışmalarında, bilgi teknolojilerinin
avantajlarından
yararlanarak
örgütsel
öğrenmeyi sağlayabilen işletmelerin rekabet
güçlerini arttırarak önemli avantajlar elde
edebilecekleri üzerinde durulmuştur.
Kharuddin vd.,(2010) KOBİ’lerde muhasebe
bilgi sistemi adaptasyonunun işletmede
performans, verimlilik, rekabetçilik ve karar
almada olumlu sonuçlar yarattığını ortaya
koymaktadırlar. Bununla birlikte; Mihailović
(2010) ise muhasebe bilgilerinin işletmelerin
karar verme süreçlerindeki temel desteği
oluşturduğunu ve YBS’nin temelini aslında
muhasebe bilgilerinin oluşturduğunu ifade
etmektedir.
Nandan
(2010),
KOBİ
ihtiyaçlarına yönelik bir dönüşümün
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oluşması gereğine ve YBS bilgi havuzuna
işletme içi ve dışından temin edilen
bilgilerin
ulaştırılması
gereğine
değinilmiştir.
Yazıcı’nın (2010) çalışmasında, KOBİ
büyüklüğü
arttıkça
muhasebe
bilgi
sistemlerinden faydalanma düzeylerinin de
arttığı
görülmüştür.
Ayrıca
Yazıcı,
KOBİ’lerde YBS’nin önemlerine ilişkin
farkındalık düzeylerinin düşük olduğunu,
YBS kullanımını karışık ve külfetli bir iş
şeklinde gördüklerini, YBS’nin stratejik
amaçlarla pek kullanılmadığını, YBS için
gereken alt yapının kurumsallaşmış büyük
işletmelere göre eksik olduğunu ifade
etmiştir.
Akdede ve Turan’ın (2008) çalışmasına
bakıldığında, KOBİ’lerin rekabetçi avantajı
insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve
işletme
kaynaklarıyla
nasıl
sağlayabileceklerine
yer
verilmiştir.
Koçak’ın (2011) çalışmasında, KOBİ’lerin
bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik
yatırım yapmaları için finansal zorluklarla
karşılaştıkları, büyük işletmelerle rekabette
zorlandıkları ve online satışlara pek
girişemediklerine değinilmiştir.
Köseoğlu’nun
(2008)
çalışmasına
bakıldığında,
misyon
ve
vizyon
belirlenmesine KOBİ’lerde önem verilmekle
birlikte müşterilere yönelik bu açıklamalara
gitmedikleri görülmüştür. Veskaisri vd.,
(2007)
çalışmalarında,
KOBİ’lerdeki
stratejik planlamanın düzeyi ile KOBİ
büyüklüğü arasında istatistiksel anlamlı ve
olumlu bir ilişki bulunduğu belirtilmektedir.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI
VE YÖNTEMİ
Bu çalışmada amaç, işletmelerin stratejik
planlama ve karar alma süreçlerinde YBS
kullanılıp kullanılmadığı ya da ne ölçüde
kullanıldığını ve YBS’ne bakış açılarını
ortaya koymaktır.
Araştırma, birincil verilere dayalı olarak
anket yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Anket
formu ilgili literatürün taranması ve ulaşılan
kaynakların
değerlendirilmesi
sonucu
tarafımızca oluşturulmuştur. Anketin birinci
bölümü, demografik bilgiler ile işletmeye
ilişkin özellikleri barındıran toplam 25 adet
sorudan meydana gelmektedir. Ayrıca, 5’li
likert ölçeğindeki toplam 19’ar soru
barındıran anketin ikinci bölümü bilgi
sistemleri ölçeği ve üçüncü bölümü ise
stratejik
planlama
ölçeği
olarak
geliştirilmiştir.
Anket
uygulaması
Edirne
ilinde
gerçekleştirilmiştir. Edirne ili sınırlarındaki
işletmelerin çoğunun KOBİ niteliğinde
olması dolayısıyla büyük işletmeler çalışma
dışı bırakılmıştır. Araştırmanın evrenini
Edirne’de faaliyette bulunan KOBİ’ler
oluşturmaktadır. Bu çerçevede, örnek
birimleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının
(http://www.etso.org.tr/) internet sitesinde
yer alan işletme listesi temelinde kolayda
örnekleme yoluyla seçilmiştir.
Hazırlanan
anketin
geçerliliği
ve
güvenirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ön
test gerçekleştirilmiştir. Ön testte 70 adet
anket kullanılmış; Cronbach’s Alpha Testi
ile
gerçekleştirilen
güvenirlik
testi
sonucunda, bilgi sistemleri ölçeğinde % 84,9
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ve stratejik planlama ölçeğinde ise % 88,4
oranı hesaplanmıştır. Bu oranlar anket
sonuçlarına
güvenilebileceğini
ifade
etmektedir. Faktör analizi gerçekleştirilerek
değişkenler incelenmiş ve ana çalışma için
anketin uygun sonuçlar verebileceği ön
Demografik Özellikler
(Yaş, Cinsiyet, Eğitim
Durumu, Medeni Durum,
Kıdem, İşyeri Pozisyonu,
Yetişme Yeri)
İşletme Özellikleri
(İşletme/İş Türü, Kuruluş
Yılı, Hukuki Şekli,
Yönetim Yapısı, Planlama
Süresi, Bilgisayar Ağı,
Bilgisayar Programı,
Değişime Açıklık)

görülmüştür.
Araştırma
kapsamında
dağıtılan toplam 600 adet anket formlarından
yapılan inceleme sonucu kısmen ya da eksik
doldurulanları araştırma dışı bırakılarak
kalan 524 adet anket SPSS 16 istatistik
programı aracılığıyla değerlendirilmiştir.
YBS

 Problem Çözme ve
Karar
 Üretim ve Maliyet
 Yatırım ve Finansman
 Kurumsal Etkinlik

STRATEJİK PLANLAMA






YÖNETSEL
KARARLAR

Fonksiyonel
Stratejik Karar
Dış Faaliyet
Stratejik Analiz

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmaya yönelik Şekil 1’deki model
tasarlanmıştır. Araştırmada tasarlanan anketi
cevaplayacak olan KOBİ’lerdeki yetkili
personelin demografik özellikleri olarak yaş,
cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum,
kıdem, işyeri pozisyonu ve yetişme yerleri
dikkate alınmıştır. Araştırmaya katılan
işletmelerin özellikleri olarak ise KOBİ türü,
iş türü, kuruluş yılı, hukuki şekli, yönetim
yapısı, stratejik planlama süresi, bilgisayar
ağı, bilgisayar programı kullanımı ve
değişime açık olma durumu dikkate
alınmıştır.
Şekil 1’de gösterilen model çerçevesinde
katılımcılarının demografik özellikleri ile
işletme özelliklerinin bilgi sistemleri ölçeği
ve stratejik planlama ölçeğine yönelik
cevaplarda farklılaşma yaratabileceği ön

görülmüştür. Ayrıca ölçeklerinin kendi
aralarındaki etkileşim ve bu etkileşimlerin
alınan yönetsel kararları etkileyebileceği ön
görülmüştür.
Araştırmada bilgi sistemleri ve stratejik
planlama ölçeklerine ilişkin faktör analizi
uygulamasına gidilmiştir. Faktör analizinde
temel bileşenler yöntemi ve faktör
döndürmede ise Varimax Metodu tercih
edilmiştir. 0,45’ten küçük yük değerlerine
sahip maddeler faktör oluşturamayacakları
düşünülerek araştırmadan çıkarılmıştır.
Faktör analizinin uygunluğunun araştırılması
için
KMO
ve
Bartlett
Testleri
gerçekleştirilmiştir. Bilgi sistemleri ölçeği
için KMO katsayısı = 0,789 ve Bartlett Testi
sonuçları da χ2(78) = 1593,529 ile p
(sigma)=0,000
olarak
hesaplanmıştır.
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Stratejik planlama ölçeği için KMO katsayısı
= 0,849 ve Bartlett Testi sonuçları ise
χ2(105) = 2449,29 ile p (sigma)=0,000
olarak hesaplanmıştır. Böylece KMO ve
Barlett Testi sonuçlarına göre ölçeklerin
faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir.
Ölçeklere yönelik gerçekleştirilen faktör
analizinde 4 faktörde faktörleşebilmenin
mümkün olabildiği tespit edilmiştir. Bilgi
sistemleri ölçeği için 1. faktör toplam
varyansın % 19,67’sini, 2. faktör toplam
varyansın % 14,862’sini, 3. faktör toplam
varyansın % 13,598 ve 4. faktör toplam
varyansın % 12,39’unu açıklamakta olup; bu
dört faktörün bilgi sistemleri ölçeğine ilişkin
açıkladıkları toplam varyans ise % 60,52
olduğu belirlenmiştir. Bilgi sistemleri
ölçeğine ilişkin elde edilen 4 faktörden 1.
faktör problem çözme ve karar boyutu, 2.
faktör üretim ve maliyet boyutu, 3. faktör
yatırım ve finansman boyutu ve 4. faktör ise
kurumsal
etkinlik
boyutu
olarak
isimlendirilmiştir.
Stratejik planlama ölçeği için 1. faktör
toplam varyansın % 21,437’sini, 2. faktör
toplam varyansın % 14,215’ini, 3. faktör
toplam varyansın % 12,858’ini ve 4. faktör
toplam varyansın % 12,351’ini açıklamakta
olup; bu dört faktörün stratejik planlama
ölçeğine ilişkin açıkladıkları toplam varyans
ise % 60,861 olduğu belirlenmiştir. Stratejik
planlama ölçeğine ilişkin elde edilen 4
faktörden 1. faktör fonksiyonel boyut, 2.
faktör stratejik karar boyutu, 3. dış faaliyet
boyutu ve 4. faktör ise stratejik analiz
boyutu olarak isimlendirilmiştir.

Bilgi sistemleri ölçeği ve alt boyutlarına
ilişkin olarak alfa modeli kullanılarak
gerçekleştirilen güvenirlik testi sonucu
hesaplanan Cronbach's Alpha (α) değerleri;
bilgi sistemleri ölçeğinde 0,788 olarak,
problem çözme ve karar boyutunda 0,732
olarak, üretim ve maliyet boyutunda 0,652
olarak, yatırım ve finansman boyutunda
0,696 olarak ve kurumsal etkinlik boyutunda
ise 0,601 olarak hesaplanmıştır. Stratejik
planlama ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin
olarak
alfa
modeli
kullanılarak
gerçekleştirilen güvenirlik testi sonucu
hesaplanan Cronbach's Alpha (α) değerleri;
stratejik planlama ölçeğinde 0,837 olarak,
fonksiyonel boyutunda 0,842 olarak,
stratejik karar boyutunda 0,651 olarak, dış
faaliyet boyutunda 0,664 olarak ve stratejik
analiz boyutunda ise 0,671 olarak
hesaplanmıştır.
Hesaplanan alfa katsayısı 0 ile 1 arasında
olup 0,60’tan büyük olması ölçeğe
güvenilebileceğini ve 1’e yaklaşması ise
ölçeğe yüksek derecede güvenilebileceğini
ifade etmektedir (Kalaycı, 2010: 403, 405).
Buna göre bilgi sistemleri ölçeği ve alt
boyutlarının oldukça güvenilir olduğu
söylenebilir. Stratejik planlama ölçeği ile
fonksiyonel alt boyutu yüksek derecede
güvenilir olduğu ve stratejik karar, stratejik
analiz ile dış faaliyet alt boyutlarının ise
oldukça
güvenilir
durumda
olduğu
söylenebilir.
Ölçeklerin alt boyutlarının araştırmaya
katılanların demografik özelliklerine ve
işletme özelliklerine göre farklılıklarının
tespit edilmesi için kullanılacak hipotez test
türünün belirlenmesi gereklidir(Kalaycı,
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2010: 73). Bu amaçla öncelikle normal
edilmesi amacıyla gruplar ikili olarak Mann
dağılıma
uygunluğu
incelemek
için
Whitney U testi ile kıyaslanarak sıra
Kolmogorov-Smirnov
(K-S)
testi
ortalamalarına bakılmıştır.
gerçekleştirilmiştir (Büyüköztürk, 2012: 42).
Son olarak, ölçeklerin ve alt boyutlarının
Test sonuçlarına göre, ölçeklerin tüm alt
kendi aralarındaki etkileşim çoklu regresyon
boyutlarında p<0,05 olduğundan ve ayrıca
analizi yoluyla ortaya konmaya çalışılarak
ölçeklerdeki
alt
boyutların
normal
toplam
10
modelde
40
hipotez
dağılımlarına ilişkin çizilen Q-Q grafiklerine
geliştirilmiştir. Çoklu regresyonda çoklu
göre ölçeklerin alt boyutlarının normal
doğrusal
bağlantı
problemiyle
dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu
karşılaşılabilir(Kalaycı, 2010: 224-225,
durumda parametrik testlerin uygulanması
331).
Araştırmada
faktör
analizi
mümkün olmadığından, parametrik olmayan
gerçekleştirildiği ve kurulan modellerde
testlerin uygulanmasına geçilerek; gruplar
VIF(Variance
Inflation
Factors)
arası ya da içinde istatistiksel olarak anlamlı
katsayılarının (VIF<10) kabul edilebilir
farklılıkların olup olmadığı, ilişkisiz iki
değerler arasında olduğu tespit edildiğinden
örneklem için Mann Whitney U ve ilişkisiz
dolayı analizlerde çoklu doğrusal bağlantı
k-örneklem için Kuruskal Wallis testleri
problemi olmadığı söylenebilir.
gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca
bulunan
4.1. Araştırma Bulguları
farklılıkların neden kaynaklandığının tespit
Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerinin Dağılımları
Cinsiyet
Erkek

Frekanslar
431

Yüzdeler (%)
Medeni Durum
82,3
Bekâr

Frekanslar
105

Yüzdeler (%)
20,0

Kadın

93

17,7

Evli

419

80,0

Toplam

524

100,0

Toplam

524

100,0

Frekanslar
24

Yüzdeler (%)
4,6

Yaş
20-30 Arası

Frekanslar
66

Yüzdeler (%)
Eğitim Durumu
12,6
İlkokul

31-40 Arası

217

41,4

Ortaokul

55

10,5

41-50 Arası

184

35,1

Lise

204

38,9

50’den çok

57

10,9

Ön lisans

93

17,7

Toplam

524

100,0

Fakülte/Yüksekokul

130

24,8

18

3,4

Yetişme Yeri
Köy

Frekanslar
25

Yüzdeler (%) Yüksek Lisans
4,8
Toplam

524

100,0

Frekanslar

Yüzdeler (%)

1-3 yıl arası

149

28,4

62,8

4-7 yıl arası

110

21,0

17,4

8-10 yıl arası

118

22,5

100,0

11-15 yıl arası

77

14,7

Belde

6

1,1

İlçe

73

13,9

İl

329

Büyük Şehir

91

Toplam

524

Kıdem
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İşletme Pozisyonu

Yüzdeler (%) 16-20 yıl arası

Frekanslar

42

8,0

Müdür/Yönetici

178

34,0

21-30 yıl arası

21

4,0

İşletme Sahibi

311

59,4

31-40 yıl arası

7

1,3

İşletme Ortağı

35

6,7

Toplam

524

100,0

Toplam

524

100,0

Tablo 1’e göre araştırmaya katılanların
bulundukları, işletme sahibi oldukları ve
çoğunluğunun erkek olduğu, 31-40 yaş
kıdemlerine göre ise 1-3 yıl aralığında yer
aralığında yer aldıkları, evli oldukları, lise
aldıkları görülmektedir.
mezunu oldukları, yetişme çağında ilde
Tablo 2. Araştırmaya Katılan İşletmelerin Özelliklerine Göre Dağılımı
KOBİ Türü
Mikro İşletme

Frekanslar
124

%
23,7

Kuruluş Yılları
1980 öncesi

Frekanslar
20

%
3,8

Küçük İşletme

251

47,9

1980-1985

11

2,1

Orta Büyüklükte İşletme

149

28,4

1986-1990

24

4,6

Toplam

524

100,0 1991-1995

51

9,7

55

10,5

Frekanslar
145

%
27,7

1996-2000
2001-2005

135

25,8

Anonim Şirket

109

20,8

2006-2010

129

24,6

Kollektif Şirket

9

1,7

2011-2014

99

18,9

Komandit Şirket

2

0,4

Toplam

524

100,0

Adi Şirket

3

0,6

256

48,9

Yönetim Yapısı
İşletme Sahibi

Frekanslar
387

%
73,9

524

100,0 Profesyonel Yönetici

116

22,1

Aile Bireyleri

21

4,0

524

100,0

Frekanslar
225

%
42,9

299

57,1

524

100,0

Frekanslar
411

%
78,4

105

20,0

8

1,5

524

100,0

Hukuki yapıları
Limited Şirket

Tek Kişi İşletmesi
Toplam
İşletme Türü

Frekanslar

%

Mal/ara malı üreten işletme

107

20,4

Toplam

Mal alıp-satan işletme

219

41,8

Hizmet üreten/satan işletme

198

37,8

Bilgisayar Programı
Kullanılmıyor

Toplam

524

100,0 Kullanılıyor
Toplam

Etkin Bilgisayar Ağı

Frekanslar
364

%
69,5

Değişime Uyma
Evet

Kısmen Var

38

7,3

Kısmen

Yok

122

23,3

Hayır

Toplam

524

100,0 Toplam

Var
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Tablo 2’ye göre katılımcı işletmelerin
işletme sahiplerince yönetilen işletme
çoğunluğunun küçük işletme, hukuki yapı
oldukları,
bilgisayar
ağı
bulunduğu,
olarak tek kişi işletmesi, işletme türü olarak
bilgisayar programı kullanıldığı ve değişime
mal alıp satan işletme, 2001-2005 yılları
uymaya çalıştıkları görülmektedir.
arası kurulan işletme, yönetim yapısı olarak
Tablo 3. Katılımcı İşletmelerin Stratejik Yönetim Tekniklerine Göre Dağılımı
Stratejik Planlama Süresi

Frekanslar

%

Yok

382

72,9

Kullanılmıyor

41

7,8

1 yıl ve daha az

91

17,4

Müşteri ilişkileri

391

74,6

2-4 yıl

38

7,3

Fayda-maliyet analizi

110

21,0

5 yıl

7

1,3

Risk analizi

88

16,8

5 yıldan çok

6

1,1

FÜTZ(SWOT)

57

10,9

100,0 Tedarik zinciri

49

9,4

Portföy analizi

39

7,4

Toplam
Stratejik Hedefler

524

Analiz ve Teknikler

Frekanslar

%

Frekanslar

%

Belirlenmemiş

160

30,5

Elektronik ticaret

27

5,2

Pazar payını arttırma

205

39,1

Benchmarking

23

4,4

Mevcut durumu koruma

101

19,3

Dış kaynak kullanımı

22

4,2

Yeni pazarlara açılma

89

17,0

Öğrenen organizasyon

14

2,7

Yeni ürünler geliştirme

46

8,8

Senaryo analizi

13

2,5

Pazardan çıkma

2

0,4

Değer zinciri analizi

7

1,3

Değişim mühendisliği

3

0,6

Balanced scorecard

2

0,4

Tablo 3’e göre araştırmaya katılan
çoğunluğunda yazılı stratejik plan olmaması
işletmelerin büyük çoğunluğu yazılı stratejik
stratejik planlama ve stratejik yönetim
plana sahip olmadıkları görülmektedir.
çabalarına pek ilgi göstermedikleri şeklinde
Araştırmaya katılan KOBİ’lerin büyük
bir durumu göstermektedir.
Tablo 4. Bilgi Sistemleri Ölçeğine İlişkin Frekanslar, Yüzdeler ve Betimsel İstatistikler
Ölçeğe İlişkin Görüşler (1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım,4Katılıyorum,5-Kesinlikle Katılıyorum)
Bilgi sistemleri işletmelerde ortaya çıkan
problemlere ait çözüm yollarının geliştirilmesinde
Problem etkin rol oynamaktadır.
Çözme ve Bilgi sistemleri işletmelerde problem ve sorunlara
Karar
ait çözüm seçeneklerinin değerlendirilmesinde
Boyutu etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin stratejik planlama ve
karar alma sürecinde önemli rol oynamaktadır.
Faktörler

1

2

3

4

5

F.

 Yük

0,80 23,90 14,90 46,90 13,50 3,49 0,80

0,80 23,50 13,00 50,20 12,60 3,50 0,76
0,60 27,30 16,80 42,60 12,80 3,40 0,62
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Üretim ve
Maliyet
Boyutu

Yatırım ve
Finansman
Boyutu
Kurumsal
Etkinlik
Boyutu

Bilgi sistemleri işletmelerde ortaya çıkan
problemlerin algılanıp tanımlanmasında etkin rol
oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerde başarı ve başarısızlığın
sebeplerini ölçme ve analiz etmede önemli rol
oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin satın alma
departmanında etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin üretim performansının
artmasında etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin maliyetlerini
yönetmelerinde etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin maliyet-kâr
analizlerinde etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin yatırım kararlarında
etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin finansman kararlarında
etkin rol oynamaktadır.
Bilgi sistemleri işletmelerin kurum içi bilgi
akışında destek vermektedir.
Bilgi sistemleri işletmelerin ticari borç ve alacak
takibinde etkin rol oynamaktadır.

Araştırmaya katılanların “Bilgi sistemleri
işletmelerde
başarı
ve
başarısızlığın
sebeplerini ölçme ve analiz etmede önemli
rol oynamaktadır” ifadesine katılımlarının
katılanlar ve katılmayanlar arasında yaklaşık
aynı orada olduğu söylenebilir. Araştırmaya
katılanların “Bilgi sistemleri işletmelerin

0,60 12,80 11,10 60,30 15,30 3,77 0,60

1,90 36,10 16,60 35,90

9,50 3,15 0,55

1,50 38,90 11,10 34,40 14,10 3,21 0,53
2,50 27,70 10,30 49,20 10,30 3,37 0,51
0,60 14,30 11,60 59,20 14,30 3,72 0,78
0,80 12,00

8,80 60,90 17,60 3,82 0,72

1,90 18,30 14,30 52,30 13,20 3,56 0,81
1,30 21,60 14,10 50,20 12,80 3,56 0,77
1,10

6,90

3,60 66,20 22,10 3,91 0,78

0,60

5,30

8,00 37,80 48,30 4,19 0,72

satın alma departmanında etkin rol
oynamaktadır”
görüşüne
katılımlarının
katılanlar ve katılmayanlar arasında yaklaşık
benzer oranda gerçekleştiği söylenebilir.
Araştırmaya
katılanların
bu
ifadeler
haricindeki ifadelerin çoğuna ağırlıklı olarak
katıldıkları ifade edilebilir.

Tablo 5. Bilgi Sistemleri Ölçeğinin Alt Boyutlarının Araştırmaya Katılanların
Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test Sonuçları
Alt Boyutlar
Problem Çözme ve Karar Boyutu
Üretim ve Maliyet Boyutu
Yatırım ve Finansman Boyutu
Kurumsal Etkinlik Boyutu

İstatistiksel Anlamlı Farklılıkları Bulunan Gruplar (p<0,05)
Yaş, Eğitim Durumu, Kıdem, İşletmedeki Pozisyon, Yetişme Yeri
Yaş, Kıdem, İşletmedeki Pozisyon, Yetişme Yeri
Eğitim Durumu, Kıdem
Yaş, Eğitim Durumu

Bilgi sistemleri ölçeğinin alt boyutlarının
araştırmaya
katılanların
demografik
özelliklerine
göre
farklılıklarına

bakıldığında, cinsiyetlerine ve medeni
durumlarına
göre
istatistikî
anlamlı
farklılıklar olmadığı, diğer demografik
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özelliklerde ise istatistikî anlamlı farklılıklar
olduğu belirlenmiştir. Bu farklılıkların
nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla
Mann Whitney U Testi ile grupların ikili
karşılaştırmalarına
gidilerek
sıra
ortalamalarına bakılmıştır.
Katılımcıların yaş özelliklerine göre, bilgi
sistemleri ölçeğinin problem çözme ve karar,
üretim ve maliyet ile kurumsal etkinlik
boyutlarında genç yaş gruplarının boyutlara
daha fazla katılımlarıyla farklılaşma
yarattıkları görülmüştür. Bu durum genç yaş
grubundakilerin
konuya
daha
sıcak
baktıklarını göstermektedir.
Katılımcıların eğitim durumlarına göre, bilgi
sistemleri ölçeğinin problem çözme ve karar,
yatırım ve finansman ile kurumsal etkinlik
boyutlarındaki farklılığın eğitim seviyesi
yüksek katılımcıların bu boyutlara daha
yüksek
katılımlarından
kaynaklandığı
görülmüştür. Katılımcıların bu boyutlara
katılımlarının eğitim seviyesi yükseldikçe
arttığı söylenebilir.

Katılımcıların işletmedeki kıdemlerine göre
bilgi sistemleri ölçeğinin problem çözme ve
karar, üretim ve maliyet ile yatırım ve
finansman
ile
kurumsal
etkinlik
boyutlarındaki farklılıkların kıdem arttıkça
boyutlara daha fazla katılımlarından
kaynaklandığı görülmüştür.
Katılımcıların işletmedeki pozisyonlarına
göre bilgi sistemleri ölçeğinin alt
boyutundaki
farklılıklara
bakıldığında;
problem çözme ve karar boyutunda işletme
sahiplerinin,
yöneticiler
ve
işletme
ortaklarından daha temkinli yaklaştıkları
söylenebilir. Üretim ve maliyet boyutundaki
ise işletme ortaklarının yüksek katılımda
oldukları ancak işletme sahipleri ile
yöneticilerin boyuta daha az katılarak farklı
baktıkları söylenebilir.
Araştırmaya katılanların yetişme çağlarında
en çok bulundukları yerlere göre, ilde
yetişen katılımcıların problem çözme ve
karar boyutu ile üretim ve maliyet boyutuna
daha az katılarak farklılaştığı söylenebilir.

Tablo 6. Bilgi Sistemleri Ölçeğinin Alt Boyutlarının Araştırmaya Katılan İşletmelerin
Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test Sonuçları
Alt Boyutlar
Problem Çözme ve Karar Boyutu
Üretim ve Maliyet Boyutu
Yatırım ve Finansman Boyutu
Kurumsal Etkinlik Boyutu

İstatistiksel Anlamlı Farklılıkları Bulunan Gruplar (p<0,05)
KOBİ Türü, İş Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Paket Program,
Çalışanları Değişime Ayak Uydurabilmesi
KOBİ Türü, İş Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Stratejik Plan Süresi,
Bilgisayar Ağı, Paket Program, Çalışanları Değişime Ayak Uydurabilmesi
İş Türü, Kuruluş Yılı, Stratejik Plan Süresi
KOBİ Türü, Yönetim Yapısı, Bilgisayar Ağı, Paket Program, Çalışanları
Değişime Ayak Uydurabilmesi

Katılımcıların
işletme
özelliklerinin
hepsinde bilgi sistemleri ölçeğinin çeşitli alt
boyutlarda istatistikî anlamlı farklılıkların
bulunduğu görülmüştür. Bu farklılıkların
nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla

Mann Whitney U testi ile grupların ikili
karşılaştırmalarına gidilmiştir.
Katılımcı işletmenin KOBİ türüne göre, bilgi
sistemleri ölçeğinin problem çözme ve karar
ile üretim ve maliyet boyutlarına küçük
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işletmelerin diğer türlere oranla daha düşük
katılımı
gerçekleştirdikleri;
mikro
işletmelerin ve orta büyüklükte işletmelerin
ise daha fazla katılım gösterdikleri
belirlenmiştir. Kurumsal etkinlik boyutunda
ise mikro işletmelerin diğer KOBİ
türlerinden farklılaşarak daha az bir katılım
gösterdiği görülmüştür. Kurumsal etkinliğin
bilgi sistemleri yardımıyla sağlanmasında
KOBİ türünün ölçeği büyüdükçe katılımın
biraz arttığı belirlenmiştir.

Katılımcı işletmelerin hukuki şekillerine
göre bilgi sistemleri ölçeğinin problem
çözme ve karar boyutunda, komandit
şirketlerin ve tek kişi işletmelerinin diğer
işletme türlerine göre katılımlarının düşük ve
en yüksek katılımın ise limited şirketlerde
yer alarak farklılaştıkları belirlenmiştir.
Üretim ve maliyet boyutunda ise komandit
şirketlerin en düşük düzeyde ve adi
şirketlerin en yüksek düzeyde katılımda yer
aldıkları söylenebilir.

Sıra ortalamalarından hareketle, katılımcı
işletmelerin yaptığı iş türlerine göre mal alıp
satan ticari KOBİ işletmelerinin problem
çözme ve karar boyutu, üretim ve maliyet
boyutu
ile
yatırım
ve
finansman
boyutlarındaki katılımlarının düşük olduğu
ve mal veya aramalı üreten ya da hizmet
üretimiyle uğraşan KOBİ türlerinden
farklılaştıkları söylenebilir.

Araştırmaya katılan işletmenin yönetim
yapılarına göre bilgi sistemleri ölçeğinin
kurumsal etkinlik boyutuna aile bireyleri
tarafından yönetilen işletmelerin daha düşük
katılımda, buna karşın profesyonel yönetici
istihdam eden işletmelerde ve işletme sahibi
tarafından yönetilen işletmelerde ise daha
yüksek katılımda oldukları görülmüştür.

Araştırmaya katılan işletmelerin kuruluş
yıllarına göre bilgi sistemleri ölçeğinin
problem çözme ve karar boyutuna yeni
kurulan işletmelerin sıra ortalamalarının
düşük dolduğundan katılımlarının da en
düşük olduğu ve en yüksek katılımların
1986-1990 arası kurulan işletmelerde yer
aldığı görülmüştür. Benzer şeklide üretim ve
maliyet boyutu ile yatırım ve finansman
boyutundaki sıra ortalamalarına bakıldığında
da kuruluş yılları yeni olan işletmelerin
diğerlerine göre daha az düzeyde bir katılım
gösterdikleri görülmektedir. Bunun nedenine
bakıldığında ise yeni kurulan KOBİ’lerin
bilgi
sistemlerinin
önemlerini
fark
etmelerinin belirli bir zaman alması olabilir.

Araştırmaya katılan işletmelerin bilgi
sistemleri ölçeğinin problem çözme ve karar
boyutundaki
sıra
ortalaması
karşılaştırmalarına göre yazılı stratejik planı
olmayan işletmelerin en düşük katılımlarını
gerçekleştirdikleri, en yüksek ise 5 yıldan
fazla süreyle yazılı stratejik plana sahip olan
işletmelerin yer aldıkları görülmüştür.
Üretim ve maliyet boyutunda en düşük
katılıma 5 yıllık yazılı stratejik planı sahip
işletmeler ile yazılı stratejik planı olmayan
işletmelerin yer alarak farklılaştıkları ve en
yüksek katılımın ise 5 yıldan fazla yazılı
stratejik plana sahip işletmelerde yer
aldıkları
belirlenmiştir.
Yatırım
ve
finansman boyutunda ise en düşük katılıma
5 yıllık yazılı stratejik planı sahip
işletmelerin ve en yüksek katılıma da 2-4
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yıllık yazılı stratejik plana sahip işletmelerin
sahip oldukları görülmüştür.
Bilgi sistemleri ölçeğinin üretim ve maliyet
boyutuna kısmen etkin bilgisayar ağına sahip
işletmelerin diğerlerine oranla daha yüksek
katılımda oldukları ve kurumsal etkinlik
boyutunda ise etkin bilgisayar ağına sahip
olanların
daha
yüksek
katılımda
olduklarından farklılaştıkları söylenebilir.

boyutunda bilgisayar paket programı
kullanmayanlara göre daha yüksek düzeyde
bir katılım gösterdikleri belirlenmiştir.
Çalışanlarının kısmen değişime ayak
uydurabilen katılımcı işletmelerin bilgi
sistemleri ölçeğinin problem çözme ve karar
ile üretim ve maliyet boyutuna daha yüksek
düzeyde katılım gösterdikleri ve kurumsal
etkinlik boyutuna ise değişime ayak
uydurabilen çalışanlara sahip işletmelerin
daha
yüksek
düzeyde
katıldıkları
görülmüştür.

Araştırmaya katılan işletmelerin, bilgisayar
paket programı kullanımları açısından
problem çözme ve karar boyutu, üretim ve
maliyet boyutu ile kurumsal etkinlik
Tablo 7. Stratejik Planlama Ölçeğine İlişkin Frekanslar, Yüzdeler ve Betimsel
İstatistikler
Ölçeğe İlişkin Görüşler (1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Kararsızım,4Katılıyorum,5-Kesinlikle Katılıyorum)
Fonksiyonel Stratejik planlama işletmenin üretim işlevi ile ilgili
Boyut
stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin tedarik ve lojistik
işlevi ile ilgili stratejilerinin belirlenmesinde
önemli rol oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin insan kaynakları
işlevi ile ilgili stratejilerinin belirlenmesinde
önemli rol oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin Araştırma Geliştirme
işlevi ve Yenilik Yaratma ile ilgili stratejilerinin
belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin pazarlama, satış ve
servis işlevleriyle ilgili stratejilerinin
belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır.
İşletmelerde stratejik planlamada alternatif
stratejilerin belirlenmesi önemli bir unsurdur.
İşletmelerde stratejik planlamada uygun stratejinin
Stratejik
seçilmesi önemli bir unsurdur.
Karar
Stratejik planlama işletme içi organizasyon
Boyutu
faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır.
İşletmelerde rakip firmaların faaliyetleri stratejik
planlamada önemli rol oynamaktadır.
Faktörler

1

2

3

4

5



F.
Yük

1,10 26,30 12,80 44,80 14,90 3,46 0,78

0,20 31,30 17,60 37,40 13,50 3,33 0,78

1,00 26,70 17,20 44,50 10,70 3,37 0,78

1,30 28,80 16,80 39,70 13,40 3,35 0,69

2,10 29,20 12,80 38,50 17,40 3,40 0,64
0,60

5,50

8,00 57,80 28,10 4,07 0,78

0,60

4,60

4,80 52,50 37,60 4,22 0,71

1,30

3,10

5,70 54,80 35,10 4,19 0,64

1,30 10,30

9,90 55,90 22,50 3,88 0,59
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Stratejik planlama işletmenin Dış Ticaret (İthalatİhracat) faaliyetlerinin etkinliğinde önemli rol
oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin satış sonrası servis
Dış Faaliyet
hizmetlerinin etkinliğinde önemli rol
Boyutu
oynamaktadır.
Stratejik planlama işletmenin Sosyal
Sorumluluklarının belirlenmesinde önemli rol
oynamaktadır.
İşletmelerde stratejik planın yapılmasında plan ve
bütçeler önemli rol oynamaktadır.
Stratejik İşletmelerde stratejik planlamada, fırsatlar ve
Analiz
tehditler ile güçlü ve zayıf yönlerin analiz edilmesi
önemli rol oynamaktadır.
Boyutu
İşletmelerde stratejik planın yapılmasında çevresel
faktörler etkin rol oynamaktadır.

5,00 27,70 12,60 38,20 16,60 3,34 0,75

2,50 15,50 15,10 54,60 12,40 3,59 0,74

2,10 27,30 16,80 44,10
1,10 15,50

9,70 3,32 0,72

6,90 42,70 33,80 3,93 0,69

0,60 27,10 12,20 42,40 17,70 3,50 0,65
1,30 26,50

9,50 42,00 20,60 3,54 0,59

Tablo
7’den
hareketle,
araştırmaya
tüm ifadelere ağırlıklı olarak katıldıkları
katılanların stratejik planlama ölçeğindeki
ifade edilebilir.
Tablo 8. Stratejik Planlama Ölçeğinin Alt Boyutlarının Araştırmaya Katılanların
Demografik Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test Sonuçları
Alt Boyutlar
Fonksiyonel Boyut
Stratejik Karar Boyutu
Dış Faaliyet Boyutu
Stratejik Analiz Boyutu

İstatistiksel Anlamlı Farklılıkları Bulunan Gruplar (p<0,05)
Yaş, Eğitim Durumu, Kıdem, İşletmedeki Pozisyon, Yetişme Yeri
Yaş, Cinsiyet, Yetişme Yeri
Yaş, Eğitim Durumu, Kıdem, İşletmedeki Pozisyon, Yetişme Yeri
Eğitim Durumu, İşletmedeki Pozisyon, Yetişme Yeri

Stratejik planlama ölçeğinin alt boyutlarının
araştırmaya
katılanların
demografik
özelliklerine
göre
farklılıklarına
bakıldığında, medeni durumları haricindeki
demografik özelliklerinde istatistikî anlamlı
farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Bu
farklılıkların nedenlerinin ortaya çıkarılması
amacıyla Mann Whitney U testi ile grupların
ikili karşılaştırmalarına gidilerek sıra
ortalamalarına bakılmıştır.
Katılımcıların yaş özelliklerinde göre,
stratejik planlama ölçeğinin fonksiyonel ve
stratejik karar boyutlarına, 20-30’lu yaş
gurubundaki katılımcıların diğer gruplardan
daha fazla katıldıkları görülmüştür. Bu
durum, genç yaş grubunun konuya daha

fazla ilgi gösterdiğini ortaya koymaktadır.
Dış faaliyetlere ilişkin olarak 31-40 yaş
grubundaki katılımcıların en az katılımı
sergiledikleri ve ayrıca en yüksek katılımı
ise 50’den fazla yaşa sahip katılımcıların
göstererek boyuta genel olarak katıldıkları
görülmüştür.
Katılımcıların cinsiyetlerine göre stratejik
karar
boyutunda
farklılaştıkları
bu
farklılaşmanın da kadın katılımcılardan
kaynaklandığı ve erkek katılımcıların sıra
ortalamalarına göre bu boyuta daha fazla
katıldıkları söylenebilir.
Katılımcıların eğitim durumu özelliklerine
göre,
stratejik
planlama
ölçeğinin
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fonksiyonel, dış faaliyet ve stratejik analiz
boyutlarına,
eğitim
seviyesi
yüksek
katılımcıların daha yüksek katılımlarıyla
farklılaştıkları ve en yüksek katılımları ise
yüksek lisans mezunlarının sergiledikleri
belirlenmiştir.
Sıra ortalamalarına göre, genel olarak
katılımcıların kıdemleri arttıkça stratejik
planlama ölçeğinin fonksiyonel ve dış
faaliyet boyutlarına katılım düzeylerinin de
arttığı belirlenmiştir.

yöneticilerin ve en az katılım düzeyi ile
işletme sahiplerinin geldikleri görülmüştür.
Ayrıca dış faaliyet boyutunda ve stratejik
analiz boyutunda sıra ortalamalarına göre
ortalama
katılım
düzeylerinin
diğer
pozisyonlardaki katılımcılara göre daha
yüksek olan işletme ortaklarının farklılaşma
yarattıkları söylenebilir.
Araştırmaya katılanların yetişme çağlarında
en çok bulundukları yerlere göre ilde
yetişenlerin stratejik planlamanın tüm alt
boyutlardaki katılımlarında diğer gruplara
göre az bir katılımda yer alırken belde de
yetişenlerinde genel olarak boyutlara
katıldıkları belirlenmiştir.

Katılımcıların işletmedeki pozisyonları
dikkate alındığında, stratejik planlama
ölçeğinin fonksiyonel boyutuna en yüksek
katılım düzeyi ile işletme ortaklarının,
ardından daha az bir katılım düzeyi ile
Tablo 9. Stratejik Planlama Ölçeğinin Alt Boyutlarının Araştırmaya Katılan
İşletmelerin Özelliklerine Göre Farklılıklarının Test Sonuçları
Alt Boyutlar
Fonksiyonel Boyut
Stratejik Karar Boyutu
Dış Faaliyet Boyutu
Stratejik Analiz Boyutu

İstatistiksel Anlamlı Farklılıkları Bulunan Gruplar (p<0,05)
KOBİ Türü, İş Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Yönetim Yapısı, Stratejik Plan
Süresi, Bilgisayar Ağı, Paket Program, Çalışanları Değişime Ayak Uydurabilmesi
KOBİ Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Yönetim Yapısı, Bilgisayar Ağı, Paket
Program, Çalışanları Değişime Ayak Uydurabilmesi
KOBİ Türü, İş Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Yönetim Yapısı, Stratejik Plan
Süresi, Bilgisayar Ağı, Paket Program, Çalışanları Değişime Ayak Uydurabilmesi
KOBİ Türü, Kuruluş Yılı, Hukuki Şekil, Yönetim Yapısı, Stratejik Plan Süresi, Paket
Program, Çalışan Fikirlerinin Önemsenmesi

Katılımcı işletmenin KOBİ türüne göre,
stratejik planlama ölçeğinin alt boyutlarının
tümünde istatistikî anlamlı farklılıklar
olduğu ve stratejik karar dışındaki
boyutlarda küçük işletmelerin katılımlarının
diğer KOBİ türlerine göre düşük olduğu
görülmüştür. Stratejik karar boyutunda ise
mikro işletmelerin bu boyuta diğer KOBİ
türlerinden daha az katılarak farklılaştıkları
belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan işletmenin yaptıkları iş
türlerine göre, mal alıp-satan işletmelerin
stratejik planlama ölçeğinin fonksiyonel ve
dış faaliyet boyutlarına diğer gruplardan
daha düşük bir katılım gösterdikleri
belirlenmiştir.
Katılımcı işletmelerin kuruluş yıllarına göre
stratejik planlama ölçeğinin fonksiyonel,
stratejik analiz ve dış faaliyet boyutlarında
kuruluş yılı eski olan işletmelerin katılım
düzeylerinin
daha
yüksek
olduğu
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görülmüştür. Stratejik karar boyutunda ise
tersine kuruluş yılları eski olan işletmelerin
daha az katılım gösterdikleri belirlenmiştir.
Katılımcı işletmelerin hukuki şekillerine
göre,
stratejik
planlama
ölçeğinin
fonksiyonel
boyutunda
tek
kişi
işletmelerinin ve komandit şirketlerin diğer
işletme türlerine göre katılımlarının düşük
olduğu
görülmüştür.
Stratejik
karar
boyutunda ise tek kişi işletmesinin en düşük
düzeyde ve kollektif şirketlerin en yüksek
düzeyde
katılımlarının
yer
aldıkları
belirlenmiştir. Dış faaliyet boyutunda,
komandit şirketlerin en düşük ve adi
şirketlerin de en yüksek katılımda oldukları
görülmüştür. Stratejik analiz boyutunda ise
en düşük katılımın tek kişi işletmelerinde ve
en yüksek katılımın komandit şirketlerde yer
aldığı tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan işletmenin yönetim
yapılarına göre stratejik planlama ölçeğinin
fonksiyonel boyutunda, işletme sahiplerinin
bu boyuta özellikle aile bireylerince ve
profesyonel
yöneticilerce
yönetilen
KOBİ’lerden daha az düzeyde katılımlarıyla
farklılaştığı görülmüştür. Stratejik karar ve
stratejik analiz boyutlarına, profesyonel
yöneticilerin diğer gruplardan daha çok
katılım
gerçekleştirerek
farklılaştıkları
görülmüştür. Dış faaliyet boyutunda
profesyonel yöneticiler diğer gruplara oranla
daha az katılımda yer almışlardır.
MODEL 1:
Stratejik Planlama Ölçeği = f (Bilgi Sistemleri
Ölçeği)
Stratejik Planlama Ölçeği = f(Problem Çözme ve
Karar,Üretim ve Maliyet,Yatırım, Kurumsal Etkinlik)

Stratejik planlama ölçeğinin fonksiyonel, dış
faaliyet ve stratejik analiz boyutlarında,
yazılı stratejik plana sahip işletmelerin yazılı
stratejik planı olmayan işletmelerden daha
fazla bir katılım göstererek farklılaştıkları
belirlenmiştir.
Katılımcı işletmelerin etkin bir bilgisayar
ağına sahipliklerine göre stratejik planlama
ölçeğinin fonksiyonel ve dış faaliyet
boyutlarında, kısmen etkin bilgisayar ağına
bulunan işletmelerin diğer gruplardan daha
yüksek
katılımlarıyla
farklılaştıkları
görülmüştür. Stratejik karar boyunda ise
etkin bilgisayar ağına sahip işletmelerin
katılımlarının diğer gruplardan daha fazla
olduğu tespit edilmiştir.
Bilgisayar
paket
programı
kullanan
katılımcılar, stratejik planlama ölçeğinin alt
boyutlarına daha yüksek düzeyde bir katılım
gösterdikleri belirlenmiştir.
Kısmen
değişime
ayak
uydurabilen
çalışanlara sahip katılımcı işletmeler,
stratejik planlama ölçeğinin fonksiyonel
boyutunda ara düzeyde ve dış faaliyet ve
stratejik karar boyutlarına ise yüksek
düzeydeki katılımlarıyla diğer gruplardan
farklılaştıkları görülmüştür.
Ölçeklerin birbirleri arasındaki etkileşimi
ortaya koymak amacıyla aşağıda sunulan 10
modelde toplam 40 hipotez test edilmiştir.
Bunlar;
Model 1’in sonuçlarına göre YBS’ni
problem çözme ve karar almada kullanmanın
stratejik planlama süreci üzerinde en önemli
faktör olarak pozitif yönlü (β = 0,361) etki
ettiği görülmüştür. Ayrıca üretim ve
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maliyetleri yönetmede YBS kullanmanın
stratejik planlama süreci üzerine pozitif
yönlü (β = 0,357) etki belirlenmiştir. Bu
durum YBS’ni problem çözme ve karar alma
ile üretim ve maliyetleri kullanma arttıkça
stratejik planlama yapılmasını da arttıran bir
etken olarak ifade edilebilir. Ancak yatırım
ve finansman kararlarının YBS yardımıyla
verilmesinin stratejik planlama süreci
üzerinde negatif yönlü (β = -0,108) etki
ettiği belirlenmiştir.
MODEL 2:
Fonksiyonel Boyut = f (Problem Çözme ve Karar,
Üretim ve Maliyet, Yatırım, Kurumsal etkinlik)

Model 2’nin sonuçlarına bakıldığında;
üretim ve maliyetlerini yönetmede YBS
kullanmanın işletme fonksiyonlarındaki
stratejik planlama üzerinde en önemli faktör
olarak pozitif yönlü (β = 0,346) etki
etmektedir. YBS’ni problem çözme ve karar
almada
kullanmanın
işletme
fonksiyonlarındaki
stratejik
planlama
üzerine pozitif yönlü (β = 0,297) etki ettiği
görülmüştür. Bu durum YBS’ni problem
çözme ve karar alma ile üretim ve
maliyetleri kullanma arttıkça işletme
fonksiyonlarındaki
stratejik
planlama
yapılmasını da arttıran bir etken olarak ifade
edilebilir. Ancak yatırım ve finansman
kararlarının YBS tarafından verilmesinin
işletme fonksiyonlarındaki stratejik planlama
üzerinde negatif yönlü (β = -0,167) etki
ettiği belirlenmiştir.
MODEL 3:
Stratejik Karar Boyut = f (Problem Çözme ve Karar,
Üretim ve Maliyet, Yatırım, Kurumsal etkinlik)

Model 3’ün sonuçlarına göre, yönetim bilgi
sistemlerini kurumsal etkinliği sağlamada
kullanmanın işletmedeki stratejik kararların
alınması üzerine pozitif yönlü (β = 0,346)
etki ettiği belirlenmiştir.
MODEL 4:
Dış Faaliyet Boyut = f (Problem Çözme ve Karar,
Üretim ve Maliyet, Yatırım, Kurumsal etkinlik)

Model 4’ün sonuçlarına göre; üretim ve
maliyetleri yönetmede YBS kullanmanın
stratejik planlamadaki dış faaliyetler
üzerinde en önemli faktör olarak pozitif
yönlü (β = 0,346) etki etmektedir. YBS’ni
problem çözme ve karar almada kullanmanın
stratejik planlamadaki dış faaliyetler üzerine
pozitif yönlü (β = 0,239) etki ettiği
görülmüştür.
Yatırım
ve
finansman
kararlarının YBS yardımıyla verilmesinin
stratejik planlamadaki dış faaliyetler üzerine
pozitif yönlü (β = 0,086) etki etmektedir. Bu
durum YBS’ni problem çözme ve karar
alma, üretim ve maliyetleri kullanma ile
yatırım ve finansman kararlarında kullanma
arttıkça
stratejik
planlamadaki
dış
faaliyetleri arttıran bir etken olarak ifade
edilebilir. Ancak kurumsal etkinliğin YBS
yardımıyla
sağlanmasının
stratejik
planlamadaki dış faaliyetler üzerinde negatif
yönlü (β = - 0,083) etki ettiği tespit
edilmiştir.
MODEL 5:
Stratejik Analiz Boyutu= f (Problem Çözme ve Karar,
Üretim ve Maliyet, Yatırım, Kurumsal etkinlik)

Model 5’in sonuçlarına göre, yönetim bilgi
sistemlerini problem çözme ve karar almada
kullanmanın stratejik analiz üzerinde en
önemli faktör olarak pozitif yönlü (β =
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0,401) etki ettiği belirlenmiştir. Üretim ve
maliyetlerini
yönetmede
YBS’ni
kullanmanın stratejik analiz üzerine pozitif
yönlü (β = 0,188) etki etmektedir. Bu durum
YBS’ni problem çözme ve karar alma ile
üretim ve maliyetleri kullanma arttıkça
stratejik analiz yapılmasını da arttıran bir
etken olarak ifade edilebilir. Ancak yatırım
ve finansman kararlarının YBS yardımıyla
verilmesinin stratejik analiz üzerinde negatif
yönlü (β = - 0,18) etki ettiği belirlenmiştir.
MODEL 6:
Bilgi Sistemleri Ölçeği = f (Stratejik Planlama
Ölçeği)
Bilgi Sistemleri= f (Fonksiyonel, Stratejik Karar, Dış
Faaliyet, Stratejik Analiz)

Model 6’nın sonuçlarına göre, stratejik
planlamanın dış faaliyet boyutunun bilgi
sistemleri üzerinde en önemli faktör olarak
pozitif yönlü (β = 0,381) etki etmektedir.
Fonksiyonel boyutunun bilgi sistemleri
üzerine pozitif yönlü (β = 0,145) etki ettiği
belirlenmiştir. Stratejik analiz boyunun bilgi
sistemleri üzerine ise pozitif yönlü (β =
0,195) etki etmektedir. Bu durum stratejik
planlamaya ilişkin fonksiyonel, dış faaliyet
ve stratejik analizin gerçekleştirilmesi
arttıkça bilgi sistemlerinin kullanımını da
arttıran bir etken olarak ifade edilebilir.
MODEL 7:
Problem Çözme Karar Boyutu = f(Fonksiyonel,
Stratejik Karar, Dış Faaliyet, Stratejik Analiz)

Model 7’nin sonuçlarına göre, stratejik
planlamanın stratejik analiz boyutunun
yönetim bilgi sistemleri ile problem çözme
ve karar alma üzerinde en önemli faktör
olarak pozitif yönlü (β = 0,286) etki ettiği

görülmüştür. Dış faaliyet boyutunun yönetim
bilgi sistemleri ile problem çözme ve karar
alma üzerine pozitif yönlü (β = 0,276) etki
etmektedir. Fonksiyonel boyutunun yönetim
bilgi sistemleri ile problem çözme ve karar
alma üzerine pozitif yönlü (β = 0,126) etki
ettiği belirlenmiştir. Bu durum stratejik
planlamaya ilişkin fonksiyonel, dış faaliyet
ve stratejik analizin gerçekleştirilmesi
arttıkça yönetim bilgi sistemleri ile problem
çözme ve karar almak için kullanımını da
arttıran bir etken olarak ifade edilebilir.
MODEL 8:
Üretim/Maliyet Boyutu = f(Fonksiyonel, Stratejik
Karar, Dış Faaliyet, Stratejik Analiz)

Model 8’in sonuçlarına göre, stratejik
planlamanın dış faaliyet boyutunun yönetim
bilgi sistemleri ile üretim ve maliyetlerin
yönetilmesi için kullanılması üzerinde en
önemli faktör olarak pozitif yönlü (β =
0,369) etki ettiği tespit edilmiştir.
Fonksiyonel boyutunun yönetim bilgi
sistemleri ile üretim ve maliyetlerin
yönetilmesi için kullanılması üzerine pozitif
yönlü (β = 0,255) etki ettiği görülmüştür. Bu
durum dış faaliyetlerde ve işletme
fonksiyonlarına yönelik stratejik planlamaya
gidildikçe YBS ile üretim ve maliyetlerin
yönetilmesinde kullanılmasını arttıran bir
etken olarak ifade edilebilir.
MODEL 9:
Yatırım ve Finansman Boyutu = f(Fonksiyonel,
Stratejik Karar, Dış Faaliyet, Stratejik Analiz)

Model 9’un sonuçlarına göre, stratejik
planlamanın dış faaliyet boyutunun yönetim
bilgi sistemleri ile yatırım ve finansman
kararları alma üzerine pozitif yönlü (β =
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0,269) etki ettiği görülmüştür. Bu durum dış
faaliyetlere ilişkin stratejik planlamaya
gidildikçe yönetim bilgi sistemleri ile
yatırım ve finansman kararlarının alınmasını
arttıran bir etken olarak ifade edilebilir.
MODEL 10:
Kurumsal Etkinlik Boyutu = f(Fonksiyonel, Stratejik
Karar, Dış Faaliyet, Stratejik Analiz)

Model 10’un sonuçlarına göre, stratejik
planlamanın stratejik karar boyutunda
yönetim bilgi sistemleri ile kurumsal
YBS

Problem Çözme
ve Karar
Boyutu

etkinliğin sağlanması üzerinde en önemli
faktör olarak pozitif yönlü (β = 0,382) etki
ettiği tespit edilmiştir. Fonksiyonel boyutun
yönetim bilgi sistemleri ile kurumsal
etkinliğin sağlanması üzerine negatif yönlü
(β = - 0,133) etki ettiği belirlenmiştir. Bu
durum işletme fonksiyonlarındaki stratejik
planlamaya gidildikçe YBS ile kurumsal
etkinliğin sağlanmasını azaltan bir etken
olurken; stratejik yönde kararlar alındıkça
YBS ile kurumsal etkinliği sağlamayı
arttıran bir etken olarak ifade edilebilir.

STRATEJİK
PLANLAMA

Fonksiyonel
Boyut
Negatif Tek Yönlü İlişki

Üretim ve
Maliyet Boyutu

Stratejik Karar
Boyutu

Yatırım ve
Finansman
Boyutu

Dış Faaliyet
Boyutu

Kurumsal
Etkinlik Boyutu

Stratejik Analiz
Boyutu

Pozitif Tek Yönlü İlişki
Pozitif İki Yönlü İlişki

Şekil 2. Bilgi Sistemleri ve Stratejik Planlama Ölçekleri ile Alt Boyutları Arası İlişkiler
Model sonuçlarının ışığında Şekil 2’de de
araştırmada kullanılan ölçeklerin ve alt
boyutları arasındaki ilişkilerin birbirleri ile
etkileşimi gösterilmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma, bilgi sistemleri ölçeği ve
stratejik planlama ölçeği olmak üzere iki ana
ölçekte
yürütülmüştür.
Araştırmanın
sonucunda elde edilen bulgular üzerinde
bilgi sistemleri ölçeğinde; fonksiyonel,

stratejik karar, dış faaliyet ile stratejik analiz
üzerinde
bilgi
sistemleri,
karar,
üretim/maliyet, yatırım ve finansman ile
kurumsal etkinlik boyutları incelenmiştir.
Stratejik planlama ölçeğinde ise; problem
çözme ve karar, üretim ve maliyet, yatırım
ile kurumsal etkinlik üzerinde stratejik
planlama, stratejik karar, dış faaliyet ve
stratejik analiz boyutları üzerinde analizler
yapılmıştır.
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Bilgi sistemleri ölçeğinin alt boyutlarının
araştırmaya katılanların cinsiyet ve medeni
durumları
haricindeki
demografik
özelliklerinde istatistikî anlamlı farklılıklar
olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle genç yaş
grubundaki katılımcıların konuya daha sıcak
baktıkları bilgi sistemleri ölçeğindeki
görüşlere daha fazla katıldıkları, bilgi
sistemleri ve işletmelerdeki uygulamalarının
önemine yönelik algılamanın kıdem ve
eğitim seviyesi yükseldikçe arttığı diğer bir
bulgu
olmuştur.
Ayrıca
katılımcı
işletmelerin, KOBİ ve iş türü, kuruluş yılı,
kurumsallaşma dereceleri, stratejik planlama
süreleri, bilgi teknolojilerini kullanma
düzeyleri ve çalışanların değişime açıklığı
açısından bilgi sistemleri ölçeğindeki alt
boyutlarda
doğal
olarak
farklılaşma
göstermiştir. Stratejik planlama ölçeğinin alt
boyutlarında ise, katılımcıların medeni
durumları
haricindeki
demografik
özelliklerine
göre
istatistikî
anlamlı
farklılıklar bulunduğu, ayrıca araştırmaya
katılan işletmelerin, işletme türü, bilgi
teknolojilerini kullanma ve çalışanlarının
değişime açıklık özelliklerine göre stratejik
planlama ölçeğinin alt boyutlarındaki
görüşlere
katılımlarında
farklılaştıkları
gözlemlenmiştir.
Sonuçta; YBS’ni kurumsal etkinlik dışında
kullanmanın
stratejik
planlamanın
fonksiyonel boyutu üzerinde anlamlı etkisi
olduğu,
YBS’ni
kurumsal etkinlikte
kullanmanın stratejik karar alma dışında
anlamlı bir etkisi bulunmadığı, YBS’ni
kullanmanın stratejik planlamadaki dış
faaliyetler üzerinde anlamlı etkisi olduğu,
YBS’ni
kurumsal
etkinlik
dışında

kullanmanın stratejik analiz üzerinde anlamlı
etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca,
stratejik planlamaya ilişkin, stratejik karar
dışındaki faktörlerin problem çözme ve karar
boyutu üzerinde, stratejik planlamanın
fonksiyonel ve dış faaliyet boyutlarının
üretim ve maliyetleri YBS ile yönetmede
kullanılması üzerinde, stratejik planlamanın
dış faaliyet boyutunun YBS ile yatırım ve
finansman
kararlarının
verilmesinde
kullanılması
üzerinde
ve
stratejik
planlamanın fonksiyonel ve stratejik karar
boyutlarının da kurumsal etkinlik boyutu
üzerinde anlamlı etkisi olduğu tespit
edilmiştir.
Bu çalışmanın sonuçları ile şu öneriler
getirilebilir:
 Bilgi, bilgi yönetimi, yeni geliştirilen
teknoloji ve iletişim araçlarına ve bu
araçlardan yararlanma konusuna gereken
önemi vermeleri,
 Faaliyetleri için gelişmiş bilgisayar
sistemleri ile yazılımları kullanmaları ve
bilgi yönetimi bölümleri oluşturarak
buralarda nitelikli personel istihdam
etmeleri,
 YBS olarak kullanılabilecek bilgi ve
iletişim teknolojilerinin temin edilmesi ile
yenileştirilmesi konusunda bütçelerinde ve
finansman olanakları ölçüsünde yeterli
kaynak ayırmaları, bu yönde yatırımlara hız
vermeleri,
 Bilgi ve iletişim teknolojileri ile birlikte
YBS’den yalnızca kurum içinde değil kurum
dışındaki
faktörleri
algılamakta
da
yararlanmaları,

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M00-12 *** ID:531 K:507
http://www.akademikbakis.org
 YBS’ni özellikle stratejik planlama ve
karar alma faaliyetlerine yönelik analizleri
gerçekleştirmede kullanmaları,

 Amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlayan
etkili kararlar oluşturulması için yine
YBS’den istifade etmeleri önerilebilir.

 Etkinlik sağlayacak stratejileri planlamak
ve uygulamak için YBS kullanmaları,
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KAMU ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL POLİTİKA: ÇALIŞANLARIN
POLİTİK DAVRANIŞLARA YÖNELİK ALGILARI*
Altan DOĞAN*, Serdar BOZKURT**, H. Talha DEMİRBAŞ***
*

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı.
**
Yıldız Teknik Üniversitesi, İ.İ.B.F., Örgütsel Davranış Anabilim Dalı.
***
İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Örgütsel Davranış Anabilim Dalı.

Özet: Çalışmada, örgütlerde sergilenen politik davranışların, kamu kurumlarında çalışan kamu
personeli tarafından nasıl algılandığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Sergilenen politik
davranışların düzeylerinin ve hangilerinin daha çok sergilendiğinin ortaya konmaya çalışılması da
araştırmanın alt amaçlarındandır. Algılanan örgüt içi politik davranışların demografik değişkenlere
(cinsiyet, yaş, eğitim durumu, işyeri kıdemi) göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi
de yine araştırmanın diğer bir alt amacını oluşturmaktadır. Araştırmada, kamu kurumlarında
çalışan 252 kamu personeline anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, çalışanların politik
davranış algılarının “nadiren” ile “bazen” arasındaki seçeneklerde yoğunlaştığı görülmüştür.
Ayrıca cinsiyet, yaş, eğitim durumu değişkenlerine göre politik davranış algısının farklılık
gösterdiği görülmüştür. Ancak işyeri kıdemine göre bir farklılık tespit edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: Kamu Çalışanları, Politik Davranış, Örgütlerde Politik Davranışlar

*

27-28 Mart 2013 tarihinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yapılan II. Kamu Etiği
Kongresi’nde sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.
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ORGANIZATIONAL POLITICS in PUBLIC ORGANIZATIONS:
EMPLOYEE PERCEPTIONS TOWARDS POLITICAL BEHAVIORS
Abstract: The aim of this study was to determine how the political behaviors in organizations are
perceived by the public employees in public organizations. The levels of the political behaviors
and which political behaviors were demonstrated more were also studied. In addition, whether the
political behavior perception differs significantly according to demographic variables (gender, age,
education level, organizational tenure) was investigated. 252 public employees participated in the
survey. In the research it was found out that the political behavior perception of the public
employees showed to concentrate in between “rarely” and “sometimes” options. In addition, the
political behavior perception differed significantly according to gender, age, education level, but
did not differ according to organizational tenure.
Key Words: Public Employees, Political Behavior, Political Behavior in Organizations

1. GİRİŞ
İdeal bir çalışma ortamının, politik
davranışların mevcut olmadığı bir yer
olduğu genellikle düşünülse de politik
davranışlar, sonuçları olumlu ya da
olumsuz olsun örgütlerde kesinlikle oluşan
bir kavramdır. Örgütler; çalışanlardan,
yöneticilerden ve bu kişilerin oluşturduğu
grup/takımlardan oluşmaktadır. Tüm bu
kişilerin veya grup/takımların her birinin
ayrı ayrı istekleri, beklentileri, amaçları ve
çıkarları söz konusudur. Sınırlı imkanlar ve
kaynaklar dahilinde de örgütteki herkesin,
isteklerine kavuşabilmesi ya da isteklerinin
karşılanabilmesi çok zordur. Bu zorluk da
amaçlarına ve çıkarlarına ulaşmak isteyen
kişileri ve/veya grup/takımları bazı politik

davranış
türlerini
yönlendirebilmektedir.

sergilemeye

Kişilerin
ve/veya
grup/takımların
sergiledikleri
politik
davranışların
boyutları ve sergilenme düzeyleri örgütler
açısından oldukça önemlidir. Meşru
olmayan ya da etik olmayan politik
davranış türlerinin sergilendiği ya da düzey
olarak sergilenen politik davranışların çok
fazla olduğu örgütler bazı sorunlar
yaşayacaklardır. Bu nedenle hangi tür
politik davranışların örgütlerde ne sıklıkta
sergilendiğinin bilinmesi örgütler açısından
faydalı olabilecektir. Bu doğrultuda;
meşru-meşru olmayan, etik-etik olmayan
şekillerinde ayırımı yapılabilen politik
davranışların, kamu sektöründe çalışan
kamu
personeli
tarafından
nasıl
algılandığının belirlenmesi araştırmada
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amaçlanmaktadır.
Sergilenen
politik
davranışların düzeylerinin ve hangilerinin
daha çok sergilendiğinin ortaya konmaya
çalışılması
da
araştırmanın
alt
amaçlarındandır. Algılanan örgüt içi politik
davranışların demografik değişkenlere göre
farklılık
gösterip
göstermediğinin
belirlenmesi de yine araştırmanın diğer bir
alt amacını oluşturmaktadır.
Araştırma ile kamu kurumlarında çalışan
personelin algıladıkları politik davranış
türleri ve düzeyleri belirleneceğinden,
örgütlerde istenmeyen bu davranışların
engellenebilmesi için yöneticilere katkı
sağlanacaktır. Araştırma temel olarak üç
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde,
örgütsel politikaya ve örgütlerdeki politik
davranışlara ilişkin teorik yapı ve konuyla
ilgili araştırmalar yer almaktadır. İkinci
bölümde araştırmanın yöntemi bağlamında
kapsam, veri toplama aracı ve veri analizi
bulunmaktadır. Son bölümde ise elde
edilen bulgulara, sonuçlara ve önerilere yer
verilmiştir.
2. TEORİK ÇERÇEVE
Politik davranış kavramını açıklamadan
önce, politika ve örgütsel politika
kavramlarının tanımlarının verilmesi,
konunun daha iyi anlaşılması açısından
faydalı olabilir.
Politika,
örgütteki
çalışanların
veya
grupların
kendi
çıkarlarını
artırmak
amacıyla
güç

kazanmaları ve kullanmaları yönündeki
faaliyetleri olarak ifade edilebilir (Wagner
ve Hollenbeck, 2010: 252). Örgütsel
politika
ise
çalışanların
istedikleri
sonuçları elde edebilmeleri için güç ve
diğer kaynakları elde etmeleri, güçlerini
artırmaları ve kullanmaları şeklindeki
faaliyetlerini içermektedir (Moorhead ve
Griffin, 2010: 366). Bir başka ifadeyle,
örgüt üyelerinin genellikle daha hızlı veya
daha üst pozisyonlara yükselebilmek veya
mevcut
pozisyonlarını
koruyabilmek
amacıyla örgüt içinde girişmiş oldukları
güç mücadeleleri örgütsel politikayı
oluşturmaktadır.
Politik davranış kavramı Mayes ve Allen
(1977: 673) tarafından örgütün kaynak
paylaşım sistemine karşı yapılan faaliyetler
olarak ifade edilmiştir. Miles politik
davranışı; “karar verme üzerinde mantıklı
olmayan etki” ve Burns ise “lobi" faaliyeti
olarak tanımlamıştır. Politik davranışlar;
örgütsel normlar ve hedefler tarafından
şekillendirilen biçimsel rollerin bir parçası
olmaktan daha ziyade, bireyin kendisinin
ve grup çıkarlarının teşviki ile ilişkili
informel
yapılar
şeklinde
ifade
edilmektedir. Örgütlerde politik davranış,
bireyin örgütteki rolünün bir parçası olarak
tanımlanmayan faaliyetler veya örgüt
içindeki çıkarların dağılımını etkileme
çabası olarak görülmektedir (Farrell ve
Petersen, 1982: 404).
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Porter vd. tarafından yapılan diğer bir
tanımda ise politik davranış, bireylerin ve
grupların kendi çıkarlarını muhafaza
etmeleri veya artırmaları için, diğer
bireylerin çıkarlarını tehdit eden isteğe
bağlı sosyal etkileme girişimi olarak ifade
edilmektedir. Politik davranışa bağlı
yetenek ise, “politik beceri yeteneği”
olarak adlandırılmaktadır. Bu yetenek, iş
ortamında diğer çalışanları etkin bir şekilde
anlama yeteneği şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
Bireyin
kendi
kişisel
çıkarlarını koruması ve/veya örgüt
amaçları
doğrultusunda
çıkarlarını
artırabilmesi için diğer bireyleri etkileme
yönünde mevcut bilgisini kullanması,
politik bir beceri olarak düşünülebilir
(Treadway vd., 2005: 235).
Politik
davranışlar,
bireyin
kendi
çıkarlarını korumasını ve/veya örgütsel
çıkarlarını artırması için tasarlanmış
bireyler/gruplar üzerindeki etki taktiklerini
ve bu amaca bağlı olarak ortaya çıkan
çatışan çıkarların uzlaştırılmasını ve etkin
bir şekilde yönetilmesini içerir. Yönetim
alanındaki politik davranışlar arasında;
politik stratejiler, etkileme taktikleri ve
politik manevralar sıralanabilir (Ullah,
Jafri ve Dost, 2011: 37).
Politika ve politik davranış kavramları
bireylerin aklına, çalışanların, örgütçe
kabul edilmeyecek veya onaylanmayacak
şekilde kaynakları kullanmasını veya

istedikleri
sonuçları
elde
etmeleri
yönündeki girişimlerini akla getirebilecek
olumsuz birer kavramı çağrıştırmaktadır
(Vecchio, 2006: 128). Politik davranışlarla
ilgili
tanımların
ortak
noktaları;
çalışanların çıkarlarına hizmet etmesi,
arzulanan
sonuçlara
daha
çabuk
ulaşılmasına hizmet etmesi, buna karşın
örgüt tarafından hoş görülmemesi olarak
sıralanabilir (Demirel ve Seçkin, 2009:
146).
Politik davranış temel olarak örgütsel karar
verme sürecini veya doğrudan kişilerarası
ilişkileri etkileme girişimlerini içerir.
Pfeffer’a göre, objektif performans
standartlarından yoksun olunduğunda ve
önemli kabul edilen örgütsel karar
süreçlerine ilişkin gizlilik söz konusu
olduğunda politik davranış daha fazla
oluşmaktadır (Vredenburgh ve Maurer,
1981: 173).
Politik davranış, bireylerin algılamalarına
göre farklılık gösterebilmektedir. Çünkü
bir çalışanın yöneticisini veya patronunu
etkileme yönündeki bir davranışı çalışma
arkadaşlarından biri tarafından normal bir
davranış olarak karşılanabilirken, diğer bir
çalışma arkadaşı tarafından bu hareket hoş
olmayan politik bir davranış olarak
görülebilir (McShane ve Von Glinow,
2010: 315). Sergilenen bir davranışın
politik olarak nitelendirilmesi, örgütte
bulunan belirli kişilerin bazı şeyler
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kazanırken, diğerlerinin ya da örgütün bir
bütün olarak tamamının bazı şeyleri
kaybetmesi durumuyla ortaya çıkmaktadır
(Hellriegel ve Slocum, 2011: 293).
Politik davranış; birey, grup ve örgüt
olmak
üzere
üç
farklı
düzeyde
görülebilmektedir. Bireysel düzeydeki
politik davranış, çalışanların kendilerine
çıkar
sağlayabilmeleri
için
politik
faaliyetlerde
bulunması
anlamına
gelmektedir.
Çalışma
arkadaşlarıyla
birlikte ekip olarak bir projeyi tamamlayan
kişinin tüm başarıyı kendisine mal etmesi
buna örnek olarak gösterilebilir. Grup
düzeyindeki politik davranış genellikle
koalisyonlar şeklinde ortaya çıkar. Örneğin
örgüte yeni bir yönetici seçilmesi gerektiği
zaman, hissedarlardan oluşan grup yönetim
kurulunun seçimini etkileyebilmek için
ortak hareket edebilir. Politik davranış
örgütsel düzeyde de meydana gelebilir.
Örneğin herhangi bir örgüt kendisini
ilgilendiren önemli konular hakkında karar
verilecekse,
karar
verecek
kişileri
(milletvekilleri vb.) etkilemek için lobi
faaliyetlerinde bulunabilir (Hitt, Miller ve
Colella, 2009: 427).
Örgütler,
farklı
şekillerde
politik
davranışları ödüllendiriyor olabilirler.
Örneğin, örgüt tarafından birey odaklı
ödüller sunulduğunda, çalışanlar politik
şekilde davranmayı seçebilirler. Politik
davranmayı seçen bireylerin faaliyetleri

ödül kazanmayı sağlıyorsa, gelecekte de
politik davranışlar sergilemeleri olası hale
gelecektir. Diğer yandan, bireyler politik
davranışları kullanmıyorsa ve bir ödül
kazanamıyorsa
gelecekte
politik
davranışları kullanmaya karar verebilirler.
Çünkü diğer bireyler politik davranarak
ödül kazanmışlardır. Bu nedenle örgütler,
politik faaliyetlerin pekiştirilmediği veya
ödüllendirilmediği
bir
çevre
inşa
etmelidirler (Kacmar ve Ferris, 1993: 71).
Politik davranışın meşru ve meşru olmayan
boyutlarından bahsedilebilir. Meşru politik
davranışlar,
günlük
normal politik
davranışları ifade eder. Amirlere şikayette
bulunmak, koalisyonlar kurmak meşru
politik
davranışlara
örnek
olarak
verilebilir.
Meşru
olmayan
politik
davranışlar ise, uyulması gerekli olan
kuralları
bozan
davranışları
ifade
etmektedir. Sabotaj, ihbarda bulunma, bir
grup çalışanın aynı anda hastalanması gibi
sembolik protestolarda bulunma meşru
olmayan politik davranışlara örnek
verilebilir (Robbins ve Judge, 2009: 495496).
Örgütlerde politik davranışın bireysel ve
örgütsel nedenleri olabilir. Bireysel
nedenlerden bazıları; güç kazanma ihtiyacı
ve yüksek başarı beklentisi, Makyavelist
kişilik özelliği, kontrol odağı, alternatif iş
fırsatları olarak sayılırken,
örgütsel
nedenlerden bazıları ise; belirsizlik,

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M10-M12-L20*** ID:492 K:429
http://www.akademikbakis.org
kaynakların
yeniden
dağıtımı,
terfi
olanakları, güven eksikliği, rol belirsizliği,
açık
ve net
olmayan performans
değerlendirme ve ödüllendirme sistemleri
olarak sıralanabilir (Nair, 2010: 372;
Robbins ve Judge, 2009: 479).
Örgütlerde sıklıkla karşılaşılan politik
davranış türleri şunlardır: Sosyal mübadele
uyarınca iyiliğin iyilik ile değişimi,
gözdağı verme ve azarlama gibi yollarla
gerçekleşen baskı, karar alma sürecine
çalışanların
iştirak etmesini
içeren
danışmanlık, toplantılarda yöneticilerinin
fikirlerini destekleme ve onlarla iyi ilişkiler
kurmaya dayalı yağcılık, diğer bireyleri
mantıklı argümanlarla ikna etme, bir isteği
yerine getirmeleri için diğer kişilere son
tarihler belirleme gibi davranışları içeren
iddialı olma, yüksek konumdaki bireylerin
desteğini alma, koalisyonlar kurma,
izlenim yönetimi, bilgi gücünü elinde
tutma ve kontrol etme, karşı tarafı değerleri
kullanarak
etkileme,
arkadaşlık
ilişkilerinden yararlanarak kendisine iyilik
yapılmasını talep etme, farklı düşüncelere
sahip olan bireyleri transfer veya terfi
ettirme, muhalif görüşteki insanları
dışlama, emir-komuta yetkisine sahip
pozisyonlara geçme, bölmek ve yönetmek,
diğerlerini suçlamak ve diğerlerine
saldırmak (Bozkurt ve Doğan, 2013: 418424).

Bu çalışmada politik davranışın boyutları
İslamoğlu ve Börü’nün 2007 yılında
yapmış oldukları araştırma esas alınarak
incelenmiştir. İslamoğlu ve Börü’ye göre
“tavizci
davranmak”,
“ikiyüzlü
davranmak”, “göze girmeye çalışmak”,
“koalisyon kurmak”, “karşılıklı çıkar
gözetmek” ve “üst yönetime yaranmaya
çalışmak” politik davranışın alt boyutlarını
oluşturmaktadır.
Tavizci Davranmak: Taviz; Türk Dil
Kurumu’na göre, uzlaşmaya varabilmek
için hak, istek veya savlarının bir
bölümünden,
karşı
taraf
yararına
vazgeçmek anlamına gelmektedir (TDK,
2009: 1531). Örgütlerde de çalışanlar
zaman zaman kendi belirlemiş oldukları
amaçlara ya da hedeflere ulaşabilmek için
tavizci davranışlarda bulunabilmektedirler.
“İstediğini
elde
edebilmek
için
karşısındakini seviyormuş gibi hareket
etmek, inanmadan başkalarının görüşünü
savunmak, grup içerisinde sevilmek ve
sayılmak
için
kendine
uymayan
düşünceleri savunmak, adamına göre
muamele yapmak, sahip olunan bilgi,
beceri ve yetenekleri abartmak” politik
davranış ölçeğinde tavizci davranmak
boyutu altında yer alan ifadelerden
bazılarıdır.
Göze Girmeye Çalışmak: Göze girmeye
çalışmak, astın, üstleri ve/veya akranları
için komplimanlarda bulunması veya onlar
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için karşılıksız iyiliklerde bulunması,
böylelikle
de
onlar
tarafından
onaylanmaları veya benimsenmeleridir. Bu
taktik ile çalışan nazik, görgülü ve
arkadaşça davranır (Johns, 1996: 421) ve
böylelikle de yöneticisi veya akranları
çalışan hakkında olumlu duygulara sahip
olurlar. (Vecchio, 2006: 129; Wagner ve
Hollenback,
2010:
225).
Astlar,
toplantılarda yöneticilerinin fikirlerini
destekleyerek, yöneticilerinin belirttiği
yoldan giderek, onlar için küçük şeyler
yaparak,
övgü
ve
hediyeler
ile
yöneticileriyle iyi ilişkiler kurarak bu
taktiği uygulayabilirler. Ayrıca astlar,
herkesin önünde yöneticilerini överek,
yöneticileriyle
benzer
tutum
ve
davranışları sergileyerek ve nasihat
vermeleri için yöneticilerine istekte
bulunarak da göze girmeye çalışmak
taktiğini
uygulayabilirler.
Astlar,
yöneticileri kadar çalışma arkadaşları için
de onlara arkadaşça, kibar ve alçakgönüllü
davranarak bu taktiğe başvurabilirler.
(Stroh, Northcraft ve Neal, 2002: 201-202;
Johns, 1996: 421; McShane ve Von
Glinow,
2010:
313).
“Yöneticiye
isteklerini kabul ettirebilmek için ondan
yana olduğunu hissettirmek, istediklerini
elde etme pahasına üstüne hoş görünmeye
çalışmak” politik davranış ölçeğinde göze
girmeye çalışmak boyutu altında yer alan
ifadelerden bazılarıdır.

Koalisyon Kurmak: Koalisyon, iki ya da
daha fazla kişinin, bireysel olarak sahip
olduklarından çok daha fazlasını ifade eden
kolektif bir gücü oluşturabilmek amacıyla
kurdukları birliktir (Dunham, 1984: 342).
Diğer bir ifadeyle koalisyon, kişilerin
kendi güç kaynaklarını bir araya getirerek
oluşturdukları
topluluktur
(Stroh,
Northcraft ve Neal, 2002: 203). Bir
koalisyona katılım gösterildiğinde grubun
diğer üyelerinin gücünden yararlanılarak,
bireysel
güçte
artış
sağlanabilir.
Koalisyonlar genellikle ortak çıkarlar
etrafında kurulur (Hitt, Miller ve Colella,
2009: 428; Schermerhorn, vd, 2011: 285286; Kumar ve Gopinadhan, 2009: 136).
Koalisyon ne kadar geniş tabanlı ise, diğer
bir ifadeyle koalisyonu oluşturan üyeler
örgütün ne kadar farklı bölümlerinden
geliyorlarsa,
çalışanlar,
koalisyonun
önerdiği fikirleri o derecede kabul ederler
(McShane ve Von Glinow, 2010: 311).
Koalisyon kurmak, çalışanların kendi
aralarında ittifaklar oluşturarak, örgütteki
diğer gruplardan destek sağlamalarını
içermektedir (Johns, 1996: 421). Örgüt
içindeki diğer kişilerin desteklerini
kazanmak, çalışanları başarılı bir biçimde
etkileyebilmede oldukça yararlı olmaktadır
(Greenberg ve Baron, 2003: 457). Örneğin
mühendisler
ve bakım teknikerleri
aralarında gizli bir koalisyon oluşturarak,
yeni alınacak ve kendi işlerinin önemini
azaltacak olan bir makinenin alınmaması
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yönünde lobi faaliyetlerinde bulunabilirler
(Umstot, 1984: 292-293). Bu taktik,
çalışanların
sendikaya
üye
olması
durumunda net bir şekilde görülebilir.
Çalışanlar sendika üyesi olarak, toplu
pazarlık sayesinde, bireysel olarak talep
etmeleri durumunda alacaklarından çok
daha fazla ücret ve sosyal hakkı elde
edeceklerdir (Wagner ve Hollenback,
2010: 225). Yöneticiler de karar verme
sürecini kendi istekleri doğrultusunda
etkilemek için gerekli olan gücü elde
etmek amacıyla diğer yöneticilerle
koalisyonlar kurabilirler. Örneğin A, B’nin
çıkarı olan bir konuda B’yi destekleyebilir,
B de bunun karşılığında A’nın çıkarı olan
bir konuda A’yı destekleyebilir (George ve
Jones, 2008: 439; Aswathappa, 2010: 343;
Daft, 2010: 221). Bazı durumlarda, örneğin
farklı bölümlerden kişilerle veya üst
düzeydeki yöneticilerle açık şekilde
koalisyonlar
oluşturulabilir
(Luthans,
2011: 331). “Yöneticiye isteklerini kabul
ettirebilmek için iş arkadaşlarının desteğini
almak ve yönetici ile çözümlenemeyen
durumlarda, üst yönetimi devreye sokmak”
politik davranış ölçeğinde koalisyon
kurmak boyutu altında yer alan ifadelerden
bazılarıdır.
İkiyüzlü davranmak: Politik davranış
ölçeğinde ikiyüzlü davranmak boyutu
altında yer alan ifadelerden bazıları:
“yönetici işte yokken işe gelmemek,
yapılan iş hakkında bilgi sahibi olmasına

rağmen yardım etmemek, yüze gülüp
arkadan konuşmak” şeklindedir.
Karşılıklı Çıkar Gözetmek: Kişiden
bulunulan bir isteğin karşılığında kişinin
yarar veya iyilik ile ödüllendirilmesini
ifade etmektedir (Robbins ve Judge, 2011:
459). Diğer bir ifadeyle bu politik
davranışta; kişiye, bir ricayı yerine
getirmesi veya bir öneriyi desteklemesi
karşılığında ödüller veya maddi faydalar
verileceği yönünde açık bir
söz
verilmektedir (Stroh, Northcraft ve Neal,
2002:
201).
Değişim
stratejisinde,
karşılıklılık normu ana ve odak noktadır.
Karşılıklılık normuna göre, kendisine
yardımda bulunulan kişilerin, kendilerine
yardımda bulunan kişilere yeri geldiği
zaman karşılık verecekleri beklenir.
Müzakere veya pazarlık kavramı da
değişim sürecinde yer alan önemli bir
ögedir (McShane ve Von Glinow, 2010:
313-314). Çalışanlar bazen kendilerinden
istenmediği halde de karşılarındaki kişiler
için bir şeyler yaparak, ileride bu kişilerin
normal koşullarda yerine getirmeyecekleri
isteklerini
yerine
getirmelerini
sağlayabilirler (Özkalp vd., 2004: 269).
Karşılıklı çıkar gözetmek, eski sözlerden
olan, “Sen beni kollarsan ben de seni
kollarım." ile de kısaca açıklanabilir (Hitt,
Miller ve Colella, 2009: 428). “Kendisine
yapılan iyiliğin karşılıksız kalmayacağını
ima etmek ve belli konularda karşılığını
almak şartıyla, başkalarına yardımcı
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olunacağını hissettirmek” politik davranış
ölçeğinde karşılıklı çıkar gözetmek boyutu
altında yer alan ifadelerden bazılarıdır.
Üst Yönetime Yaranmaya Çalışmak: Bu
taktik, örgüt hiyerarşisinde daha yüksek
konumda yer alan yöneticiler ve diğer amir
ve şeflerin desteğini almak için çaba sarf
etmeyi ifade eder (Aswathappa, 2010:
340).“Yöneticilerin düzenlediği sosyal
aktivitelere itirazsız katılmak ve yönetici
ile ilişkilerde yöneticiyi hep üstün, önemli
göstermek” politik davranış ölçeğinde üst
yönetime yaranmaya çalışmak boyutu
altında yer alan ifadelerden bazılarıdır.
Çalışmada ele alınan boyutlardan da
görüleceği üzere, politik davranışlar
arasında yer alan davranışlardan birçoğu
farklı isimlerle de olsa bu çalışmada ele
alınarak
incelenmeye
çalışılmıştır.
Çalışanların
örgüt
içindeki
politik
davranışlara yönelik algılamaları ile
demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalarda farklı sonuçlarla
karşılaşıldığı görülmektedir. Bu çerçevede
araştırmamızda, literatürdeki çalışmalar ve
çalışmanın amacına bağlı olarak aşağıdaki
hipotezler oluşturulmuştur.
Ferris vd.’nin 1989 yılındaki çalışmalarına
göre, çalışanların yaş ve cinsiyetleri ile
politik davranış algısı arasında ilişki
bulunmuştur. Çalışmanın neticesinde kadın
ve yaşça büyük olan çalışanların, erkek ve

daha genç yaştaki çalışanlara göre terfi ve
ödül konularındaki politik davranış algısı
daha fazladır (Parker, Dipboye ve Jackson,
1995: 894). Yine Ferris, vd.’nin (1996)
çalışmalarında
cinsiyet
ve
yaş
değişkenlerinin, politik davranış ile ilişkili
olduğu görülmüştür. Adams, Treadway ve
Stepina’nın (2008) çalışmalarında ise,
politik davranış algısı üzerinde yaşın etkisi
görülürken, cinsiyet için böyle bir sonuç
söz konusu olmamıştır. Ferris ve Kacmar
(1992)’ın çalışmasında ise; yaş ve
cinsiyetin politik davranış algısı üzerinde
etkisi tespit
edilememiştir. Parker,
Dipboye, Jackson (1995) ile Treadway,
Adams
ve
Goodman
(2005)’ın
çalışmalarında da politik davranış algısının
cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermediği
belirtilmiştir.
Örgüt içindeki çalışanların yaş ve
cinsiyetlerine bağlı olarak çalışmamızda
politik
davranış
algısının
farklılık
oluşturabileceği düşünülmüş ve H1-H2
hipotezleri belirlenmiştir.
H1: Kamu çalışanlarının politik
davranış algısı, cinsiyete göre farklılık
göstermektedir
H2: Kamu çalışanlarının politik
davranış algısı, yaşa göre farklılık
göstermektedir.
Parker, Dipboye ve Jackson (1995)
çalışmasında, eğitim düzeyinin politik
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davranış algısı üzerinde bir farklılık
oluşturmadığı tespit edilmiştir. Ancak
eğitim düzeyinin, istenilen işin gereklerini
yerine getirebilecek uzmanlık gücünü
beraberinde getirebileceği ve bu durumun
da politik davranışlar oluşturabileceği
düşünülmektedir. Bu doğrultuda H3
hipotezi şu şekilde oluşturulmuştur:
H3: Kamu çalışanlarının politik
davranış algısı, eğitim durumuna göre
farklılık göstermektedir.
Ferris, Frink, Galang, Zhou, Kacmar ve
Howard’ın (1996), Ferris, Frink, Bhawuk,
Zhou ve Gilmore’un (1996) ve Adams,
Treadway
ve
Stepina’nın
(2008)
çalışmalarında kıdemin politik davranış
algısı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
H4 hipotezi de şu şekildedir:
H4: Kamu çalışanlarının politik
davranış algısı, işyeri kıdemine göre
farklılık göstermektedir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1.Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın
ana
kütlesini
kamu
kurumlarında çalışan kamu personeli
oluşturmaktadır.
Örnekleme
yöntemi
olarak “kolayda örnekleme tekniği”
kullanılmıştır. Araştırma kapsamının geniş
tutulması amacıyla da herhangi bir kuruluş
kısıtlanmasına gidilmemiştir.

Araştırma için 266 anket doldurulmuş
fakat bunlardan 14 tanesi eksik veri
içerdiğinden
araştırma
kapsamına
alınmamıştır. Sonuç olarak araştırmaya
252 kişi dahil edilmiştir.
3.2. Araştırmanın Problemi
Çalışmada, örgütlerde sergilenen politik
davranışların, kamu kurumlarında çalışan
kamu
personeli
tarafından
nasıl
algılandığının
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Sergilenen
politik
davranışların düzeylerinin ve hangilerinin
daha çok sergilendiğinin ortaya konmaya
çalışılması
da
araştırmanın
alt
amaçlarındandır. Neredeyse her örgütte
sergilenebilen
politik
davranışların,
örgütlerde ne düzeyde sergilendiğinin
bilinmesi ve en sık olarak hangi tip politik
davranışların
ortaya
konduğunun
bilinmesi, örgütlerin etkin ve verimli
biçimde faaliyetlerini sürdürebilmeleri
açısından önemlidir. Çünkü ortaya çıkacak
sonuçlar doğrultusunda gerekli olan
önlemler alınabilecek ve iyileştirmeler
yapılabilecektir. Dolayısıyla araştırmanın
ana problemi şu şekildedir:
Çalışanların sergilemiş oldukları politik
davranışlar, kamu kurumlarında çalışan
kamu
personeli
tarafından
nasıl
algılanmaktadır?
Sergilenen
politik

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M10-M12-L20*** ID:492 K:429
http://www.akademikbakis.org
davranışların düzeyleri nelerdir
hangileri daha çok sergilenmektedir?

ve

3.3. Araştırmanın Alt Problemleri
Algılanan örgüt içi politik davranışların
demografik değişkenlere (cinsiyet, yaş,
eğitim durumu, işyeri kıdemi) göre
farklılık
gösterip
göstermediğinin
belirlenmesi de araştırmanın diğer bir alt
Dolayısıyla
amacını
oluşturmaktadır.
araştırmanın alt problemleri şu şekilde
belirtilebilir:
1. Kamu
çalışanlarının
politik
davranış algısı, cinsiyete göre
anlamlı bir farklılık göstermekte
midir?
2. Kamu
çalışanlarının
politik
davranış algısı, yaşa göre anlamlı
bir farklılık göstermekte midir?
3. Kamu
çalışanlarının
politik
davranış algısı, eğitim durumuna
göre
anlamlı
bir
farklılık
göstermekte midir?
4. Kamu
çalışanlarının
politik
davranış algısı, işyeri kıdemine
göre
anlamlı
bir
farklılık
göstermekte midir?
3.4.Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak
anket formu kullanılmıştır. Anket formu
oluşturulurken
İslamoğlu
ve
Börü

tarafından (2007) geliştirilen “Politik
Davranış Ölçeği”nden yararlanılmıştır.
Ayrıca katılımcıların, sosyo-demografik
niteliklerine ait (cinsiyet, yaş, eğitim
durumu, kıdem, pozisyon) sorular ilave
edilerek, anket formu tamamlanmıştır.
Politik davranış ölçeği, altı boyut ve 36
ifadeden oluşmaktadır. Bu boyutlar;
“tavizci
davranmak”,
“ikiyüzlü
davranmak”, “göze girmeye çalışmak”,
“koalisyon kurmak”, “karşılıklı çıkar
gözetmek” ve “üst yönetime yaranmaya
çalışmak”
olarak
ifade
edilmiştir.
Ölçekteki ifadelerden dördü, kamu
kuruluşları için uygun olmadığından anket
kapsamına alınmamıştır.
3.5.Veri Analizi
Politik davranış ölçeğindeki ifadeler “1:
Hiçbir Zaman”, “5: Her Zaman” şeklindeki
Likert tipi ölçek ile değerlendirilmiştir.
Veriler, SPSS for Windows 18.0 paket
programında analiz edilmiştir. Öncelikle
veri analizinde kullanılacak testleri
belirlemek için Kolmogorov-Smirnov testi
yapılmıştır. Bu test sonucunda verilerin
normal dağıldığı ve parametrik testlerin
kullanılmasının
gerekli
olduğu
belirlenmiştir. Veri analizinde tanımlayıcı
istatistiki teknikler olarak; aritmetik
ortalama
ve
standart
sapmadan
yararlanılmıştır. Hipotezlerin sınanması
için t-testinden ve tek yönlü varyans
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analizinden faydalanılmıştır. Verilerin
güvenilirliği
için
Cronbach
alpha
güvenilirlik değeri bulunmuştur. Yine
ölçeğin yapı geçerliliğinin tespiti için
faktör analizinden yararlanılmıştır.
4. BULGULAR ve YORUMLAR
Araştırmaya, kamu kurumlarında çalışan
kamu personeli katılmıştır (n=252).
Araştırmadaki
katılımcıların
sosyodemografik özelliklerine ait genel bilgiler
şöyledir: Araştırmaya katılanların 112’si
kadın (%44,4), 140’ı erkektir (%56,6).
Katılımcılardan 19 kişi (%7,5) 18-26 arası

yaş grubunda, 89 kişi (%35,3) 26-34 arası
yaş grubunda, 74 kişi (%29,4) 34-42 arası
yaş grubunda, 54 kişi (%21,4) 42-50 arası
yaş grubunda ve 16 kişi (%6,3) 50 ve üzeri
yaş
grubunda
bulunmaktadır.
Katılımcıların eğitim durumları; 12
ilköğretim (%4,8), 55 lise (%21,8), 41
önlisans/yüksekokul (16,3), 63 lisans
(%25) ve 81 lisansüstü (%32,1)
şeklindedir. Katılımcıların işyerlerindeki
kıdemleri ise 1 yıldan az 16 kişi (%6,3), 14 yıl arası 61 kişi (%24,2), 4-7 yıl arası 28
kişi (%11,1), 7-11 yıl arası 40 kişi (%15,9)
ve 11 yıl ve üzeri ise 107 kişi (%42,5)
şeklindedir.

Tablo 1. Araştırma Katılımcılarının Demografik Özellikleri
Değişken adı
Cinsiyet
Yaş

Eğitim Durumu

İşyeri Kıdemi

Kadın
Erkek
18-26 arası
26-34 arası
34-42 arası
42-50 arası
50 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Önlisans/Yüksekokul
Lisans
Lisansüstü
1 yıldan az
1-4 yıl arası
4-7 yıl arası
7-11 yıl arası
11 yıl ve üzeri

Frekans
112
140
19
89
74
54
16
12
55
41
63
81
16
61
28
40
107

(%)
44,4
55,6
7,5
35,3
29,4
21,4
6,3
4,8
21,8
16,3
25,0
32,1
6,3
24,2
11,1
15,9
42,5
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Politik davranış ölçeğindeki ifadeler için
faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi
için örneklem büyüklüğü önemlidir. Vaka
sayısı, değişken sayısından fazla olmalıdır.
Her değişkende en az 10 vakanın olması
arzu edilir. Genel olarak 100-200 denek
arası analiz için yeterlidir (Akgül ve Çevik,
2005: 419). 500 üzeri örneklem büyüklüğü
mükemmel iken, 200-300 arası bir
örneklem büyüklüğü doğru bir analiz için
yeterlidir (Gaur ve Gaur, 2009: 134). Bu
çalışma da 252 çalışan üzerinde
gerçekleştirildiğinden
yeterli
sayıya
ulaşılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini
belirlemek amacıyla yapılan faktör
analizinde
Varimaks
Rotasyonu
kullanılmıştır. Faktör sayısına her hangi bir
sınır getirilmemiştir. Faktör yük değerinin,
0.45 ya da daha yüksek olması seçim için
iyi bir ölçüdür (Büyüköztürk, 2007: 124).
Fakat araştırmacılar genellikle 0.40’ı alt
kesim noktası olarak kullanmaktadırlar
(Gaur ve Gaur, 2009: 143). Diğer bazı
araştırmacılar da 0.30’un alt kesim noktası
için önemli olduğunu kabul etmektedirler
(Field, 2005: 637). Hair vd.’ye (1998: 111)
göre de 0,30 faktör yükü minimum olarak
kabul edilmektedir. 0,40 ise daha iyi bir
ölçüdür. Bu araştırmada da faktör yükleri
için alt kesim noktası 0.40 olarak kabul
edilmiştir.
Sosyal bilimlerdeki araştırmalarda faktör
analizi için yapılan Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) ölçümüne ait değerin 0.50’nin

üzerinde olması gerekir. Temel Bileşenler
Analizi (Principal Component Analysis)
sonucunda, KMO değeri 0,972 olarak
bulunmuştur ve bu değer mükemmel
olarak
değerlendirilmektedir
(Sipahi,
Yurtkoru, Çinko, 2008: 80). Barlett
Küresellik Testi sonucu, 8370,016 (p:0,000
<0,001) olarak hesaplanmıştır. Bartlett
küresellik
testi
değerinin
yüksek
istatistiksel anlamlılık (p<0.001) taşıması,
araştırma verilerinin farklı istatistiksel
analizler için elverişlilik derecesinin
yüksek olduğunu göstermektedir. Aynı
zamanda bu test, elde edilen verilerin
faktör analizi için uygun olduğunu gösterir
(Kalaycı vd., 2005: 322).
Yapılan analiz sonucu üç faktör elde
edilmiştir. Orijinal ölçekte altı boyut
olmasına rağmen bu çalışmada üç boyut
bulunmuştur. İlk boyut faktör yapısından
elde edilen ifadelerden ve literatür
doğrultusunda “yağcılık etmek” olarak
adlandırılmıştır. Yağcılık etmek boyutu 24
ifadeden oluşmaktadır. Orijinal ölçekteki;
tavizci davranmak, ikiyüzlü davranmak,
göze girmeye çalışmak ve karşılıklı çıkar
gözetmek boyutlarını oluşturan ifadelerin
büyük çoğunluğu, yağcılık etmek boyutu
altında toplanmıştır. Bu dört boyutu
oluşturan ifadelerin birbirine yakın
olmasının
ve
net
bir
biçimde
ayrılamamasının, bu durumun nedeni
olduğu düşünülmektedir. Araştırmada
ikinci boyut “koalisyon kurmak” şeklinde

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M10-M12-L20*** ID:492 K:429
http://www.akademikbakis.org
adlandırılmıştır. Bu boyut 4 ifadeden
oluşmaktadır ve ifadelerin hepsi orijinal
ölçekte yer alan ifadelerle aynıdır. Üçüncü
boyut da orijinal ölçekle paralel olarak “üst
yönetime yaranmaya çalışmak” biçimde
adlandırılmıştır. Bu boyut da 4 ifadeden
oluşmaktadır.
Politik davranış ölçeğinin boyutlarına
ilişkin ifadelerin faktör yüklerine ait aralık
değerleri; yağcılık etmek (0,597-0,816),
koalisyon kurmak (0,569-0,780) ve üst

yönetime yaranmaya çalışmak için (0,4370,802)
olarak
hesaplanmıştır.
Bu
faktörlerin toplam varyansı açıklama oranı
%69,8 olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya
dahil edilen faktörlerin toplam değişkenliği
açıklama oranının, istatistiki olarak anlamlı
bir düzeyde olduğu görülmektedir.
Yağcılık etmek faktörü, değişkenliğin
%47’sini, koalisyon kurmak faktörü
%13,4’ünü ve üst yönetime yaranmaya
çalışmak
faktörü
de
%9,4’ünü
açıklamaktadır (Tablo 2).

Tablo 2. Faktör Analizi Sonuçları
Faktör
Yağcılık Etmek
Koalisyon
Kurmak
Üst Yönetime
Yaranmaya
Çalışmak

Özdeğer
19,463
1,787
1,077

Varyans %si
60,821
5,584
3,365

Politik davranış ölçeğine ve alt boyutlarına
ilişkin güvenilirlik analizleri de yapılmıştır.
Cronbach alpha değeri; ölçeğin tümü için
0,978; ölçeğin alt boyutlarından yağcılık
etmek boyutu için 0,983, koalisyon kurmak
boyutu için 0,783 ve üst yönetime
yaranmaya çalışmak boyutu için 0,691

Varyans kümülatif %si
60,821
66,405
69,770

olarak hesaplanmıştır. Politik davranış
ölçeğine ve alt boyutlarına ait Cronbach
alpha
değerleri
sosyal
bilimlerde
gerçekleştirilen araştırmalar açısından
yüksek
derecede
güvenilir
olarak
değerlendirilebilir (Kalaycı vd., 2005:
405).

Tablo 3. Ölçek ve Boyutlarına İlişkin Güvenilirlik Değerleri
Faktörler
Yağcılık Etmek
Koalisyon Kurmak
Üst Yönetime Yaranmaya

Cronbach Alpha değerleri
0,983
0,783
0,691
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Çalışmak
Ölçeğin Tümü

0,978

Politik davranış ölçeğine ait tanımlayıcı
istatistiki analizler (aritmetik ortalama ve
standart
sapma)
incelendiğinde;
çalışanların,
örgütlerinde
algılamış
oldukları politik davranışların aritmetik
ortalaması 2,33 (std. sapma 1,04) şeklinde
hesaplanmıştır. Politik davranış ölçeğinin
alt
boyutlarından
yağcılık
etmek
boyutunun aritmetik ortalaması 2,27 (std.
sapma 1,18), koalisyon kurmak boyutunun
aritmetik ortalaması 2,53 (std. sapma ,90)
ve üst yönetime yaranmaya çalışmak
boyutunun aritmetik ortalaması 2,49 (std.
sapma ,89) olarak bulunmuştur.
Bu

skorlar, katılımcıların genellikle ölçekteki
ifadelerden “nadiren” ile “bazen”
şeklindeki cevaplar arasında değerlendirme
yaptıklarını
göstermektedir.
Politik
davranış ölçeğine ait boyutlara ilişkin
ortalama değerler incelendiğinde; en
yüksek ortalama değerin “koalisyon
kurmak” boyutunda (2,53), en düşük ise
“yağcılık etmek” boyutunda (2,27) olduğu
görülmektedir. Politik davranış ölçeği ve
boyutlarına ilişkin aritmetik ortalama ve
standart sapmalar Tablo 4’te yer
almaktadır.

Tablo 4. Politik Davranış Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistiki Analizler
Politik Davranış Ölçeği
Yağcılık Etmek
Koalisyon Kurmak
Üst Yönetime
Yaranmaya Çalışmak

Ortalama
2,33
2,27
2,53
2,49

Kamu çalışanlarının politik davranış algısı
cinsiyete göre farklılık göstermektedir
şeklindeki hipotezin tespiti için yapılan t-

Std. sapma
1,04
1,18
,90
,89

N
252
252
252
252

testi analiz sonuçları Tablo 5’te yer
almaktadır.
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Tablo 5. Politik Davranış Algısı ve Cinsiyete Göre Farklılık Analizi
Ölçek ve
faktörleri
Politik
Davranış
Yağcılık
Etmek
Koalisyon
Kurmak
Üst Yönetime
Yaranmaya
Çalışmak

Cinsiyet

N

Ortalama

Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın

140
112
140
112
140
112
140
112

2,23
2,47
2,14
2,44
2,51
2,56
2,44
2,56

Uygulanan
t-testi
sonucunda;
H1
hipotezinin,
politik davranış
algısı
ölçeğinin tümü (p: 0,068 < 0,10) ve
yağcılık etmek faktörü (p: 0,05 < 0,10) için
doğrulanmış olduğu, diğer faktörler için
doğrulanamadığı tespit edilmiştir. Bu
nedenle H1 hipotezi kısmi olarak kabul
edilmiştir. Kısmi olarak kabul edilen
hipotez için yapılan t-testi sonucu elde
edilen farklılığın yönünün ise, kadın
çalışanlar açısından olduğu görülmektedir.
Kadın çalışanların politik davranış algısı,

Std.
Sapma
1,02
1,06
1,15
1,20
0,91
0,89
0,93
0,85

pdeğeri
0,068
0,05
0,655
0,303

ölçeğinin bütününde ( ̅ : 2,47) erkeklere
( ̅ : 2,23) göre daha fazladır. Yine ölçeğin
yağcılık etmek boyutunda da kadınların
politik davranış algısı daha yüksektir.
Kamu çalışanlarının politik davranış algısı
yaşa
göre
farklılık
göstermektedir
şeklindeki hipotezin testi için yapılan tek
yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6’da
yer almaktadır.

Tablo 6. Politik Davranış Algısı ve Yaşa Göre Farklılık Analizi
Ölçek ve
faktörleri
Politik
Davranış

Yağcılık

Yaş

N

Ortalama

18-26 yaş arası
26-34 yaş arası
34-42 yaş arası
42-50 yaş arası
50 ve üzeri
18-26 yaş arası

19
89
74
54
16
19

2,21
2,53
2,47
1,93
2,14
2,14

Std.
Sapma
1,00
1,04
1,17
,82
,86
1,10

Fdeğeri

p-değeri

3,428

,009 *

3,535

,008 *
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Etmek

Koalisyon
Kurmak

Üst Yönetime
Yaranmaya
Çalışmak

26-34 yaş arası
34-42 yaş arası
42-50 yaş arası
50 ve üzeri
18-26 yaş arası
26-34 yaş arası
34-42 yaş arası
42-50 yaş arası
50 ve üzeri
18-26 yaş arası
26-34 yaş arası
34-42 yaş arası
42-50 yaş arası
50 ve üzeri

89
74
54
16
19
89
74
54
16
19
89
74
54
16

2,50
2,41
1,80
2,05
2,67
2,62
2,64
2,23
2,3594
2,1711
2,5534
2,6318
2,3472
2,3906

1,19
1,31
,94
,95
,95
,90
,94
,77
1,03
,83
,88
,98
,79
,84

2,230

,066 *

1,587

,178

* p < 0,05 ; p <0,10

Yapılan tek yönlü varyans analizi
sonucunda H2 hipotezinin, politik davranış
algısı ölçeği (p: 0,009 < 0,05), yağcılık
etmek faktörü (p: 0,05 < 0,008) ve
koalisyon kurmak faktörü (p: 0,066 < 0,10)
için doğrulanmış olduğu, diğer faktör için
doğrulanamadığı tespit edilmiştir. Bu
nedenle H2 hipotezi kısmi olarak kabul
edilmiştir. Farklılığın yönü ise, 26-34 yaş
aralığı ile 42-50 yaş aralığındaki
çalışanların politik davranış algısından

kaynaklanmaktadır.
Genç
yaşlardaki
çalışanlar, orta yaş aralığındaki çalışanlara
göre politik davranış algısını daha fazla
hissetmektedirler.
“Kamu çalışanlarının politik davranış
algısı eğitim durumuna göre farklılık
göstermektedir” şeklindeki hipotezin testi
için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır.

Tablo 7. Politik Davranış Algısı ve Eğitim Durumuna Göre Farklılık Analizi
Ölçek ve
faktörleri
Politik
Davranış

Yaş

N

Ortalama

İlköğretim

12

1,65

Std.
Sapma
,49

Lise
Önlisans /Y.Okul
Üniversite

55
41
63

1,97
2,10
2,17

,95
1,00
,93

F-değeri

p-değeri

12,064

,000 *
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Yağcılık
Etmek

Koalisyon
Kurmak

Üst
Yönetime
Yaranmaya
Çalışmak

Y. Lisans/Doktora

81

2,92

1,02

İlköğretim

12

1,52

,54

Lise
Önlisans/ Y.Okul
Üniversite
Y. lisans/Doktora
İlköğretim

55
41
63
81
12

1,86
1,99
2,11
2,93
2,06

1,09
1,10
1,08
1,16
,75

Lise
Önlisans/ Y.Okul
Üniversite
Y.lisans/Doktora
İlköğretim

55
41
63
81
12

2,19
2,50
2,33
3,00
2,02

,86
,98
,73
,86
,78

Lise
Önlisans/ Y.Okul
Üniversite
Y. lisans/Doktora

55
41
63
81

2,42
2,32
2,34
2,81

,88
,91
,85
,87

11,554

,000 *

10,427

,000*

4,600

,001*

* p < 0,05

Yapılan tek yönlü varyans analizi
sonucunda H3 hipotezinin, politik davranış
algısı ölçeği (p: 0,000 < 0,05), yağcılık
etmek faktörü (p: 0,000 < 0,05), koalisyon
kurmak faktörü (p: 0,000 < 0,05) ve üst
yönetime yaranmaya çalışmak faktörü (p:
0,001 < 0,05) için doğrulanmış olduğu
tespit edilmiştir. Bu doğrultuda H3 hipotezi
kabul edilmiştir. Araştırma katılımcılarının
eğitim seviyesinin artışına bağlı olarak

politik davranış algısının da yükseldiği
görülmektedir.
Kamu çalışanlarının politik davranış algısı,
işyeri
kıdemine
göre
farklılık
göstermektedir şeklindeki hipotezin testi
için yapılan tek yönlü varyans analizi
sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.

Tablo 8. Politik Davranış Algısı ve İşyeri Kıdemine Göre Farklılık Analizi
Ölçek ve
faktörleri
Politik
Davranış

Yaş
1 yıldan az
1-4yıl arası
4-7 yıl arası
7-11 yıl arası
11 yıl ve üzeri

N

Ortalama

16
61
28
40
107

2,10
2,41
2,44
2,55
2,21

Std.
Sapma
,91
,96
1,23
,96
1,08

Fdeğeri
1,182

p-değeri
,319
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Yağcılık
Etmek

Koalisyon
Kurmak

Üst
Yönetime
Yaranmaya
Çalışmak

1 yıldan az
1-4yıl arası
4-7 yıl arası
7-11 yıl arası
11 yıl ve üzeri
1 yıldan az
1-4yıl arası
4-7 yıl arası
7-11 yıl arası
11 yıl ve üzeri
1 yıldan az
1-4yıl arası
4-7 yıl arası
7-11 yıl arası
11 yıl ve üzeri

16
61
28
40
107
16
61
28
40
107
16
61
28
40
107

2,02
2,36
2,40
2,55
2,12
2,42
2,67
2,50
2,69
2,42
2,22
2,45
2,64
2,42
2,54

1,02
1,10
1,40
1,11
1,20
,88
,88
1,02
,78
,92
,80
,87
,94
,80
,94

1,352

,251

1,157

,330

1,182

,319

p < 0,05

Tek yönlü varyans analizi sonucunda
politik davranış algısı ölçeği ve tüm
boyutları için p değeri 0,05’in üzerindedir
ve bu nedenle H4 hipotezi reddedilmiştir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sosyal mübadele uyarınca iyiliği iyilik ile
değiştirme, gözdağı verme ve azarlama
gibi yollarla baskı gerçekleştirme, karar
alma sürecine çalışanların iştirak etmesini
içeren
danışma,
toplantılarda
yöneticilerinin fikirlerini destekleme ve
onlarla iyi ilişkiler kurmaya çalışma,
yağcılık etme, diğer bireyleri mantıklı
argümanlarla ikna etme, bir isteği yerine
getirmeleri için diğer kişilere son tarihler
belirleme, yüksek konumdaki bireylerin
desteğini alma, koalisyonlar kurma,
izlenim yönetimi, bilgi gücünü elinde

tutma ve kontrol etme, karşı tarafı değerleri
kullanarak
etkileme,
arkadaşlık
ilişkilerinden yararlanarak kendisine iyilik
yapılmasını talep etme, farklı düşüncelere
sahip olan bireyleri transfer veya terfi
ettirme, muhalif görüşteki insanları
dışlama, emir-komuta yetkisine sahip
pozisyonlara geçme, bölme ve yönetme,
diğerlerini suçlama ve diğerlerine saldırma
(Bozkurt ve Doğan, 2013: 418-424) gibi
farklı biçimlerde ortaya çıkabilen politik
davranışların;
bireysel
amaçları,
beklentileri ve çıkarları doğrultusunda bir
araya gelmiş bulunan çalışanlar ve/veya
yöneticiler
tarafından
örgütlerde
sergilenmemesi neredeyse imkansızdır.
Belirtildiği gibi çok farklı türde kendini
gösteren politika ve politik davranışın
kamu
personeli
tarafından
nasıl
algılandığının belirlenmesi bu çalışmada
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amaçlanmıştır. Bu amaçla İslamoğlu ve
Börü (2007) tarafından geliştirilmiş
“Politik Davranış Ölçeği ve bu ölçeğin
boyutları doğrultusunda bir araştırma
yapılmıştır.
İslamoğlu ve Börü’nün (2007) çalışmasına
göre politik davranış 6 boyuttan
oluşmaktadır.
Bunlar;
“tavizci
davranmak”, “ikiyüzlü davranmak”, “göze
girmeye çalışmak”, “koalisyon kurmak”,
“karşılıklı çıkar gözetmek” ve “üst
yönetime yaranmaya çalışmak”tır. Bu
araştırmada
yapılan
faktör
analizi
doğrultusunda ise 3 boyut ortaya çıkmıştır.
Faktör sayısının azalmasının ve faktörlerin
birbirleriyle çakışmasının nedeni olarak,
boyutların
ve
özellikle
boyutları
oluşturulan
ifadelerin
anlamlarının
birbirlerine
çok
yakın
olması
düşünülmektedir. Zira örneğin orijinal
ölçekte bulunan “tavizci davranmak”,
“ikiyüzlü davranmak”, “göze girmeye
çalışmak”, “karşılıklı çıkar gözetmek”
boyutlarının ifadeleri birbirleriyle anlam
olarak oldukça yakındır. Diğer politik
davranış türlerinden açık şekilde farklı olan
“koalisyon kurmak” davranışının, faktör
analizi sonucunda orijinal ölçekle aynı
sonucu
vermesi
bu
düşüncemizi
kuvvetlendirmektedir.
Kamu personelinin, örgütlerinde çok fazla
politik davranış sergilenmediği yönünde
bir algıya sahip olduğu çıkan sonuçlar

doğrultusunda
söylenebilir.
Zira
araştırmaya katılanlar, genellikle ölçekteki
ifadelerden “nadiren” ile “bazen”
şeklindeki cevaplar arasında değerlendirme
yapmışlardır. Politik davranış ölçeğine ait
boyutlara ilişkin ortalama değerler
incelendiğinde
de
benzer
şeyleri
söyleyebiliriz. Politik davranış ölçeğine ait
boyutlara ilişkin en yüksek ortalama değer
“koalisyon kurmak” boyutunda, en düşük
ortalama değer ise “yağcılık etmek”
boyutunda yer almaktadır. Bu boyutların
ortalamalarının da yine çok fazla olduğu
söylenememektedir.
Çalışanların
sergiledikleri
politik
davranışların
düzeylerinin kamu personeli tarafından
nasıl
algılandığının
belirlenmesinin
yanında, hangi tür politik davranışların
örgütlerde en çok sergilendiğinin ortaya
konması
da
araştırmanın
amaçları
arasındadır. Bu doğrultuda “koalisyon
kurmak” boyutundaki politik davranışlar,
kamu personeli tarafından, sergilendiği en
çok algılanan davranışlardır. Literatüre
göre politik davranışların örgütlerde
sergilenme düzeylerinin oldukça fazla
olmasına rağmen daha önceki çalışmalarda
(Conner, 2006; Vigoda ve Cohen 2002;
Jam vd., 2011) politik davranış algısı orta
ve ortanın altında bulunmuştur. Bu
çalışmada da daha önceki araştırmaların
sonuçlarına benzer bir sonuç ortaya
konmuştur. Politik davranış algısının
yüksek
olduğu
literatürde
tahmin
edilmesine rağmen, ölçüm yönteminden
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kaynaklanan sorunlar nedeniyle bu algının
düşük ya da orta seviyede çıkmış
olabileceği
düşünülmektedir.
Çünkü
araştırma verileri toplanırken her ne kadar
ankete ilişkin bilgilerin gizli kalacağı
ısrarla katılımcılara söylenmiş olsa da
araştırmanın
kamu
kuruluşlarındaki
çalışanlar
üzerinde
yapılması,
katılımcıların sorulara yanıt verirken
çekinerek gerçekte olduğundan farklı
cevaplar
verebildikleri
olasılığını
düşündürmektedir.
Pek çok işletmede olduğu gibi araştırmaya
dahil edilen kamu örgütlerinde de çeşitli
düzeylerde politik davranış sergilendiğine
dair bir algı tespit edilmiştir. İnsan
gruplarının oluşturduğu her tür örgütte
görülen bu davranışların en önemli unsuru
doğru bir şekilde yönetilebilmesidir.
Örgütler için zararlı olan politik davranışın
kendisi değil, nasıl ele alınıp yönetildiğidir.
Örgütlerde gerek politik davranışlar
gerekse bu davranışlardan kaynaklanan
algıların dikkatli bir şekilde ele alınması
gerekmektedir. Yöneticilere düşen görev
bu algıların örgütün performansını
düşürecek, yıkıcı sonuçlar doğurmadan
yönetilebilmesini sağlamaktır. Buradaki en
önemli unsur ise çalışanların, etkilendikleri
her kararda (iş yükü, ücret, performans
değerlendirme, terfi vb.) hakkaniyete
uygun davranıldığına ilişkin bir örgütsel
adalet algısına sahip olmalarıdır. Eğer
çalışanlar,
örgüt
içerisinde
alınan

kararlarda adil uygulamalar yapıldığına
ilişkin bir algıya sahip olurlarsa, politik
davranıştan kaynaklanan bozucu etkinin
önüne geçilmiş olacaktır.
Araştırmada,
algılanan
politik
davranışların demografik değişkenlere göre
farklılık
gösterip
göstermediğinin
belirlenmesi de amaçlanmıştır. Bu
doğrultuda yapılan analizler sonucunda
kadın çalışanların, politik davranışları
erkeklerden daha fazla algıladıkları
bulunmuştur. Yine 42-50 yaş arasındaki
çalışanlarla
26-34
yaş
arasındaki
çalışanların da politik davranışları anlamlı
bir biçimde farklı algıladıkları ortaya
çıkmıştır. 42-50 yaş arasındaki çalışanların
politik davranış algıları en düşük
düzeydedir. Araştırma neticesinde, Ferris
vd.’nin 1989’daki ve Ferris, vd.’nin
1996’daki çalışmalarının cinsiyet ve yaş ile
ilgili, Adams, Treadway ve Stepina’nın
2008’deki çalışmalarının yaş ile ilgili
sonuçlarına benzer neticeler elde edildiği
görülmektedir.
Kamu çalışanlarının politik davranış
algıları eğitim durumuna göre de farklılık
göstermektedir.
Çalışanların
eğitim
düzeylerinin
artmasıyla
birlikte,
algıladıkları politik davranış miktarının da
yükseldiği analiz sonucunda ortaya
çıkmıştır. Kamu çalışanlarının politik
davranış algısının işyeri kıdemine göre ise
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farklılık göstermediği
sonucunda bulunmuştur.

yine

analizler

Araştırmaya
dahil
edilen
kamu
örgütlerinde kadınların, daha genç yaş
grubundaki ve daha eğitimli kişilerin diğer
gruplara göre daha fazla politik davranış
algıladıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin,
karar, davranış ve uygulamalarında
belirtilen kesimlere yönelik daha dikkatli
olmaları, örgüt içerisindeki pozitif iklimin
korunması açısından önemli olacaktır.
Alınan kararlar sırasında, ilgili gruplardan
kişilerin karar sürecine dahil edilmesi,
görüş ve itirazlarının dikkate alınması ve
kararların sonuçları hakkında kendilerine
geri beslemede bulunulması, politik
davranışların, örgüt performasnı olumsuz
etkilemesinin önüne geçecektir. Ayrıca,
politik davranışlardan daha fazla etkilenen
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DETERMINING INCOME OF ROAD PASSENGER
TRANSPORTATION USING DISCRETE EVENT SIMULATION
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Econometrics
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Abstract: Simulation is one of the most powerful analysis tools available to those responsible for
the design and operation of complex processes or systems. In this study; it is investigated that the
income variety of road transportation company according to month, day, bus and expedition. A
discrete event simulation model is developed to determine the income for the next year trips. The
model can be used by decision makers for the other aims as well. The model is developed in Arena
Software and MS Excel.
Key Words: Discrete Event Simulation, Road Passenger Transportation, Determining Income,
Arena Software, MS Excel

KESİKLİ OLAY BENZETİMİ YAKLAŞIMI İLE KARAYOLU YOLCU
TAŞIMACIĞINDA GELİR BELİRLENMESİ
Özet: Karmaşık sistemlerin yönetiminde ve tasarımında benzetim tekniği en güçlü araçlardan
birisidir. Bu çalışmada, karayolu yolcu taşımacılığında faaliyet gösteren bir firmanın ay, gün
otobüs ve sefer bazında elde etmiş olduğu geliri incelenmiş ve gelecek dönemdeki ay, gün otobüs
ve sefer bazında beklenen gekir değerlerini belirlemek amacıyla Arena paket programında
benzetim modeli geliştirilmiştir. MS Excel’de geliştirilen diğer modelden elde edilen sonuçlar ile
karşılaştırma yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kesikli Olay Benzetimi, Karayolu Yolcu Taşımacılığı, Gelir Belirleme,
Arena Paket Programı, MS Excel
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1.

INTRODUCTION

Simulation and optimization techniques are
commonly applied in tandem to study
many types of real world problems. A
simulation is the imitation of the operation
of a real-world system over time.
Simulation modeling has become an
extremely important tool in analyzing
dynamic and complex systems. Simulation
is the attempt to duplicate the features,
appearance and characteristics of a real
system.
The idea behind simulation is threefold:
1)
To imitate a real world situation
mathematically,
2)
Then to study its properties and
operation characteristics and,
3)
Finally, to draw conclusions and
make action decisions based on the results
of the simulation (Heizer & Render, 2000:
851).
Simulation modeling and analysis the
process of creating and experimenting with
a computerized mathematical model of a
physical system. Although many different
types of system can be simulated, the
majority of the system that are considered
are
manufacturing,
service
or
transportation related.
Transportation system examples include;

Airport operations

Port shipping operation

Train and bus transportation

Distribution and logistics (Chung,
2004: 2).

Road transport sector and also private
companies are one of the main users of
computer simulation technique for
planning, scheduling and developing new
traffic systems (Sezen & Günal, 2009).
2.

LITERATURE REVIEW

Padilla, Torres, Villamizar, Isaza &
Polo(2013) consider the stochastic version
of the location-routing problem in which
transportation cost and vehicle travel
speeds are both stochastic. A hybrid
solution procedure based on Ant Colony
Optimization (ACO) and Discrete-Event
Simulation (DES) is proposed. Rensburg,
He & Kleywegth (2005), describe a
computer simulation model of ocean
container
carrier
operations.
The
simulation is called SimSea which is
developed in C#. SimSea simulates the
transport of containers by container
vessels. Kenyon & Morton (2003),
consider stochastic vehicle routing
problem as random service and random
arrival time. Estimated arrival time
minimization is provided according to the
proposed model. Goldsman, Pernet, &
Kang
(2002),
calculate
expected
transportation time of goods in container
vessel using Arena. Song, Zhang, Carter,
& Field (2005), use simulation to calculate
cost-efficiency of the global container
shipping network. Sajedinejad, Mardani,
Hasannayebi, Reza, Mohammadi &
Kabirian (2011), presented an event-driven
simulation-based optimization method for
solving the train timetabling problem to
minimize the total traveling time in the

hybrid single and double track railway
networks based on integration of a discrete
event simulation and GA meta-heuristic
algorithm to generate near optimal train
timetable. Bush, Biles & DePuy (2003),
describe an iterative technique between
optimization and simulation models used
to determine solutions to optimization
problems and ensure that the solutions are
feasible for real world operations using
Arena software. The technique allows for
the development of separate optimization
and simulation models with varying levels
of detail in each model.
3.

the ending of service times for entities.
These events change the state of the system
because they can increase or decrease the
number of entities in the system or queue
or change the state of the resources
between idle and busy. The event list is
controlled by advances in the simulation
clock. In our basic simulation model, the
simulation clock advances in discrete
jumps to each event on the event list. This
type of model is called a discrete event
simulation (Chung 2004: 10).

METHODOLOGY

Simulation is one of the most powerful
analysis tools available to those
responsible for the design and operation of
complex process or systems. In an
increasingly competitive world, simulation
has become a very powerful tool for the
planning, design, and control of systems
(Pegden, 1990). The majority of modern
computer simulation tools implement a
paradigm, called discrete-event simulation
(DES). This paradigm is so general and
powerful
that
it
provides
an
implementation framework for most
simulation languages, regardless of the
user worldview supported by them (Altiok
& Melamed, 2007: 11).
In a discrete model, though, change can
occur only at separated points in time, such
as a manufacturing system with parts
arriving and leaving at specific times,
machines going down and coming back up
at specific times, and breaks for workers
(Kelton & Sadowski,2004: 9).
The simulation event list is a means of
keeping track of the different things that
occur during a simulation run (Law &
Kelton, 2000). Anything that occurs during
the simulation run that can affect the state
of the system is defined as an event.
Typical events in a simple simulation
include entity arrivals to the queue, the
beginning of service times for entities, and

Figure 1: Structure of a Discrete Event
Simulation Event List
A Discrete Event Simulation simulator
executes the following algorithm:
1. Set the simulation clock to an initial
time (usually 0), and then generate one or
more initial events and schedule them.
2. If the event list is empty, terminate the
simulation run. Otherwise, find the most
imminent event and unlink it from the
event list.
3. Advance the simulation clock to the
time of the most imminent event, and
execute it (the event may stop the
simulation).
4. Loop back to Step 2 (Altiok &
Melamed, 2007: 12).
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Figure 2: Flow Diagram Of Discrete Event Simulation
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4.

APPLICATION

Interested system consists of three main
station; namely Ankara, Çanakkale and
Bursa. Each bus has the same route: initial
station is Ankara, second station is

Çanakkale and third station is Bursa. When
bus returns to Ankara the route will be
terminated. Each bus must wait departure
times as shown Figure 1 for every station.
Therefore four buses are allocated for this
route system.

Destinations
Departure
Departure Time
Time
To
From
Çanakkale
21:00
22:30
Ankara
Bursa
15:00
16:00
Çanakkale
Ankara
00:00
01:00
Bursa
Table 1: Departure Time and Durations

Duration (Hour)
10
4,5
5,5

4.1. Assumptions

5. The velocity of the bus is 90 km/hour.

Following assumptions are accepted while
developing the simulation model:

6. Simulation will run for a year (8760
hours).

1. At the beginning of simulation (when
tnow = 0), the buses are in Ankara. The
buses wait until their departure time.

7. The special days include New Year ’s
Day, Feast of Ramadan, Festival of
Sacrifices.

2. Each month is assumed to consist of 30
days.

The simulation model was developed in
Arena 3.0. The ticket prices and the
percentage of ticket sales type of each links
are shown at Table 2. 88% of the tickets
are sold at the ticket sales office, and 12%
of the ticket are sold on internet. Price of
tickets are shown on the Table 2 are used
to calculate income level for the simulation
model.

3. 88% of the tickets are assumed to be
sold at the ticket sales office, and 12% of
the ticket are assumed to be sold on
internet.
4. The number of passenger is 60 person
for special days (For only one bus).
Tour

Ticket Sales Office

Online Ticket

Price (TL)

%

Price(TL)

%

Ankara- Çanakkale

50

88

45

12

Çanakkale -Bursa

30

88

27

12

Bursa -Ankara

30

88

27

12

Table 2: The Ticket Prices And The Percantage of Ticket Sales Type

Ç-B 16:00

B-A 0:00

B-A 01:00

Norm(23.0,10.2) Norm(26.7,11.9) Norm(36.2,15.1)

Norm(25,10.7) Norm(28.7,14.1) Norm(27.2,12.4)

Norm(23.2,7.19) Norm(24.3,9.3) Norm(26.1,7.17)

February

Ç-B 15:00

January

Norm(17.1,6.96) Norm(32.3,12.5) Norm(33.4,14.6)

Annual

A - Ç 22:30

Therefore the number of passenger are
always assigned positive value( y ≥ 0 ).
Table 3 shows the distributions of
expedition based on annual and monthly
data.

Norm(36.1,7.56) Norm(36.4,9.77) Norm(37.1,9.8)

The distributions of passenger are observed
to behave normal distribution based on
annual data.

A - Ç 21:00

Branch block are used to provide number
of passenger always positive. If a none
positive value is assigned for number of
passenger, branch block doesn’t accept the
assignment and a new assignment occurs.

Norm(44.6,7.93) Norm(44.5,12.5) Norm(47.8,11)

The distributions of passenger for each
expedition, which are called A-Ç 21:00, AÇ 22:30, Ç-B 15:00, Ç-B 16:00, B-A
00:00, B-A 01:00, are determined with
Input Analyzer in Arena.

…..…..

…..…..

…..…..

Norm(34,11.1)

Norm(19.7,10.9)

Norm(23.9,8.99)

………..
Norm(25.7,8.79)

……….

…..…..
Norm(41,12.2)

Norm(33.9,11.4)

…..…..

December

Tablo 3: Distribution of Expeditions
Figure 3 shows the interactive visual
simulation model which is developed in
Arena package program. The simulation

model includes 25 different variables.

Figure 3: Expression of the Visual Simulation Model

Figure 4: Simulation Model in Arena Software

Figure 4 shows the visual interactive
model before simulation model runs.
Simulation model runs for 8760 hours (for
one year).

Flow diagram for expedition of ÇanakkaleBursa is shown in Figure 5. The flow
diagrams for other expeditions can be
created similarly.
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Figure 5: Flow Diagram For Expedition of Çanakkale-Bursa

The special days include New Year ’s Day,
Feast of Ramadan, Festival of Sacrifices. If
it is a special day, simulation model shows
1 in special days table then number of
passenger is assumed to be sixty(y=60). By
time pass (tnow), total income for each

expedition, number of expedition, total
income for each bus (1, 2, 3, 4) are shown
on the visual interactive simulation model.
The visual interactive simulation model
after running 8760 hours (1 year) is shown
as Figure 6.

Figure 6: The Image Obtained After Simulation Model Runs For 8760 Hours

After running 8760 hours (1 year), the
number of tours is 182 for bus 1, 2, 3 and
181 for bus 4. It’s observed that the total
income of Ankara - Çanakkale’ s
expedition is 1526991 TL, the total income
of Çanakkale-Bursa’s expedition is 774100
TL and the total income of Bursa-Ankara’s
expedition is 587775 TL.

Income value for each buses are calculated
respectively
766693TL,
672047TL,
768905 TL, 681220 TL. Monthly incomes
for each bus are determined in simulation
model.
Monthly incomes for each bus are shown
on Figure 7.
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Figure 7: Monthly Income For Each Buses

Daily incomes for each bus are determined
in simulation model. Daily incomes for
each bus are shown on Figure 8.

Figure 8: Daily Income For Each Buses

According to the result of simulation
model, the highest total revenue is
provided by bus 3. And the revenue of
Ankara - Çanakkale’ s expedition is higher
than the other expeditions.

chi-square table value, consequently, H0
hypothesis can’t be rejected. Thus, the
simulation model represents the actual
system.

Monthly income values are listed below
respectively, l273464, 202967,206480,
243465, 263044, 258342, 257206, 265574,
262368, 191566, 256170, 208197 TL. The
highest total revenue is observed in
January.

Discrete event simulation and Monte Carlo
simulation can sometimes be done in
Spreadsheet such as Excel. If the problem
of interest is not too complex. In this
regard, Excel provides a random number
generator from some basic probability
distribution. (Law, 2007: 74).

4.2. Verification and Validation
Chi-Square test (99% confidence level) is
applied for testing verification of model.
Hypothesis:
H0 : There is no significant difference
between the model output and observed
values.
H1: There is significant difference between
the model output and observed values.
For each expedition that we have
calculated chi-square value is less than the

4.3. Simulation in Excel

Spreadsheet simulations are widely used
for performing risk analysis in application
areas such as finance, manufacturing,
Project management and oil-gas discovery
(Law, 2007: 75).
The problem is solved also in Excel
Spreadsheet with the same assumptions.
The simulation model is running for a year
(8760 hours). Model results are shown in
Figure 9, Figure 10 and Figure 11.
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Figure 9: Monthly Income For Each Buses
Figure 9 shows that maximum income
value is observed in May by bus 3. And

minimum income value is observed in
February by bus 4.
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Figure 10: Daily Income For Each Bus

Figure 11: Income For Each Expedition

5. CONCLUSION
Results that are obtained from model
developed in Arena software are consistent
with the results that are obtained from
model developed in Excel Spreadsheet.
In accordance to the results obtained from
the models, calculated on a monthly basis
of the total revenue increase is observed
during the summer times. In addition, a
monthly revenue rise in the months of
January and November was observed due
to special day such as Christmas and
religious holidays.
As will be seen from Table 4; the income
value obtained in the month of February,
March, April, October and December, are
lower compared to other months. Company
specific to this month can run a number of
marketing strategies to increase the number

of passengers or it can reduce number of
expedition in order to minimize cost.
As can be seen in table 5, for daily income
Mondays, Fridays and Sundays’ revenues
are higher compared to other days’ income.
Company can seek a marketing strategy to
increase number of passengers for
Tuesday, Wednesday, and Thursday.
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KLASİK DÖNEM OSMANLI İKTİSAT DÜŞÜNCESİNDE
SERMAYE BİRİKİMİNE BAKIŞ
M. Halis ÖZER
Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet: Bu makalenin amacı, klasik dönem Osmanlı iktisat düşüncesinin sermaye birikimine
yaklaşımını ortaya koymaktır. Bu kapsamda, bu çalışmada, başta İslam ekonomisi olmak üzere,
Osmanlı iktisat düşüncesini şekillendiren temel referansların sermaye birikimine bakışı, bunun
Osmanlı iktisadi düşüncesini nasıl etkilediği, Osmanlı iktisadi düşüncesinin sermaye birikimine
bakışını etkileyen diğer öznel koşulların ne olduğu, tüm bu düşüncelerin şekillendirdiği iktisadi
uygulamaların sermaye birikimi hususunda nasıl sonuçlar verdiği araştırılmaktadır. Bu amaçla
araştırmada tarihçi metod kullanılmaktadır. Osmanlılar ekonomik, sosyal ve siyasal düzenin
korunması ve dengenin muhafazasına yönelik kaygılarla ekonomiye çok sık müdahale etme gereği
duymuşlardır. Bu kaygılar aynı zamanda, kişisel servet birikimi ve sermaye sınıfı oluşumu
önündeki tedbirlerin düşünce kaynağı olmuştur. Tedbirler, klasik dönem boyunca sürdürülmüş
servet ve mülkiyetin belli ellerde toplanması, sermaye birikimi ve aşırı zenginleşmelere imkân
verilmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Sermaye, Osmanlı, İktisadi Düşünce, Zenginleşme, Ekonomi

OVERVIEW TO CLASSİCAL PERİOD OF OTTOMAN’S
ECONOMIC THOUGTS TO CAPİTAL
Abstract: This article’s goal is to put froward classical period of Ottoman’s economic thoughts
to capital. In this respect, starting from islam economic theory, the refenerences’ accumulation that
shape Ottoman’s economic thoughts, how this effected Ottoman, what the other specific
conditions that effect Ottoman’s economic thoughts, how all of these thoughts that shape the
economic practices result is investigated. For his purpose, historical method is used. Ottomans
needed to intervene the economy with the fear of economic, social and political order to stay the
same. These fears also gave birth to forming personal fortune and capital class’s. The precautions
were sustained throughout the classical period fortune and ownership’s being in specific people,
capital deposit and extremely getting rich.
Key Words: Capital, Ottoman, Economic Thoughts, Enrichment, Economy

1.GİRİŞ
18. Yüzyıl ortalarından sonra İngiltere’de
ortaya çıkan Sanayi Devrimi, insanlık
tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Tarihsel devinim içinde gerçekleşen
düşünsel yenilik ve maddi birikimler

Sanayi Devrimi’nin temelini oluşturdu.
Merkantilist dönemdeki ticari kapitalizmin
sermaye birikimi, kuşkusuz, Sanayi
Devrimi’nin gerçekleşmesinde rol alan en
önemli üretim faktörlerinden biriydi.
Sermaye teşkili oranındaki artışı, Sanayi

Devrimi’nin nedeni olarak ileri süren bazı
iktisat tarihçileri, bu artışı da ya yatırımları
teşvik eden düşük faiz oranlarına ya da
muhtemel yatırımcılara tesadüfî kazançlar
sağlayarak zorunlu tasarruflar oluşturan
kar enflasyonuna bağlamışlardı (Güran,
2011: 134). Batı toplumunda yüzyıllarca
süren ticari kapitalizmin sermaye birikimi,
modern iktisadi yapının temellerini atarken
klasik dönem Osmanlı toplumunda uç
vermiş bir sermayedar sınıfı görmek pek
mümkün değildi. Muhakkak ki bu
ayrışmanın nedenini, Osmanlı iktisat
düşüncesinde ve bu düşüncenin vücut
bulduğu iktisat politikalarında aramak
gerekir.
İnalcık’a göre, Osmanlı İmparatorluğunun
temel ekonomik prensipleri eski çağlardan
beri Orta- Doğu imparatorluklarına hâkim
bulunan geleneksel devlet- toplum
anlayışına dayanmaktadır. Bu anlayışa
göre, devlet, temelde hükümdarın kuvvet
ve kudretinden ibarettir. Hükümdarın salt
otoritesi, insanların toplum halinde
yaşayabilmesinin
tek
yoludur.
Bu
yaklaşımdan yola çıkan İslâm fakihlerine
göre
de,
siyasi
otorite,
Şeriatın
uygulanabilmesinin
tek
yoludur.
Dolayısıyla İslâm devletlerinde daha
eskiden olduğu gibi, devleti oluşturan
bütün elemanlar, yani ahali ve ülkenin
zenginlik kaynakları, yalnızca hükümdarın
kudretini desteklemeye ve arttırmaya
hizmet etmelidir. Bu nedenle, bütün siyasitoplumsal örgüt ve her türlü ekonomik
faaliyet bu amaca göre hükümdar
tarafından ayarlanmalıdır (İnalcık, 2009:
256). Bu düşünceye göre, devletin
korunması ve devamı için hükümdarın

zenginliği artırılmalı, iktisadi faaliyetler de
bu amacı gerçekleştirmeye yönelik kontrol
altında tutulmalıdır.
Patrimonyal bürokratik çizgilerin hâkim
olduğu
Osmanlılarda,
patrimonyal
hizmetin başındaki seçkinler, meşru iktidar
yapısı sınırları dışında görülen her hangi
bir iktidar kaynağını denetim altında
tutmaya aşırı bir özen göstermişlerdir
(Mardin, 1993: 107). XI. Yüzyıl
Avrupa’sında klasik feodalite çözülürken,
bağımsız birer güç odağı haline gelen
şehirlerde burjuvazi güçlenirken, İslam ve
Osmanlı şehirlerinin merkezden bağımsız
olmalarına,
iktidarın
bölünüp
ve
parçalanarak bir burjuva sınıfının ortaya
çıkmasına
müsaade
edilmemiştir
(Tabakoğlu, 2003: 149-150). Yeni ve
imtiyazlı bir sınıf oluşmaması için bütün
tedbirler alınmış, devlet, birlik için tehlike
teşkil edebilecek zenginleşmelere ve siyasi
güce dönüşebilecek iktisadi güçlenmelere
meydan vermemiştir. Bu yüzden Osmanlı
sistemi içinde bir burjuva sınıfı ortaya
çıkmamıştır (Tabakoğlu, 2003: 149).
Bütün bu hassasiyetlerin şekillendirdiği
düşünceler
iktisat
politikaları
ve
uygulamalarında vücut bulmuştur.
2. ARAŞTIRMA PROBLEMİ
Sermaye birikimi, Batı toplumunun
sanayileşmesinde önemli bir parametre
olarak yerini alırken aynı dönemde
Osmanlı ekonomisinde ciddi bir sermaye
sınıfına
rastlanmamaktadır.
İslam
hukukunda
servetin
belli
ellerde
toplanmaması için bir kısmı zorunlu bir
kısmı
da
teşvik
edici
hükümler
bulunmasına rağmen sermaye birikimi ve

zenginleşme hususunda önemli bir
sınırlama getirilmemektedir. Durum böyle
iken İslami prensiplere dayalı Osmanlı
toplumunda sermaye birikimine sahip bir
sınıfa rastlanmaması, Osmanlı iktisat
düşüncesinin sermaye birikimine bakışı ve
bu düşüncenin şekillendirdiği iktisat
politikalarının
irdelenmesini
zorunlu
kılmaktadır.
Sermaye
birikiminin
sanayileşme
mevzusunda önemli bir fonksiyon gördüğü
kabulüyle Osmanlı iktisat düşününün
sermaye birikimine bakışını irdelemek,
Osmanlıda sanayileşme çabaları ve
sonuçları hususundaki tartışma konusuna
meselenin bir yönüyle ışık tutmak
olacaktır.
3. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu makalenin amacı, klasik dönem
Osmanlı iktisat düşüncesinin sermaye
birikimi ve zenginleşme hususlarına nasıl
baktığı ve bu zihniyet çerçevesinde
devletin piyasalara karşı tutum ve
tepkilerinin ne olduğunu ortaya koymaya
çalışmaktır. Bu bağlamda, bu çalışmada,
Osmanlı iktisat düşüncesini etkileyen başta
İslam ekonomisi olmak üzere temel
referansların sermaye birikimine bakışı,
bunların Osmanlı iktisadi düşüncesini nasıl
etkilediği, Osmanlı iktisadi düşüncesinin
sermaye birikimine bakışını etkileyen diğer
öznel koşulların fikri arka planının ne
olduğu, bu düşüncelerin şekillendirdiği
iktisadi uygulamaların sermaye birikimi
hususunda
nasıl
sonuçlar
verdiği
araştırılmaktadır.

4. KAPSAM
Araştırma, klasik dönem Osmanlı iktisat
düşüncesinin sermaye birikimine bakışını
kapsamaktadır.
Dolayısıyla
Osmanlı
ekonomisinin sermaye birikimine bakışı,
bu döneme ait düşünce ve iktisadi
uygulamalar
çerçevesinde
analiz
edilmektedir.
5. YÖNTEM
Araştırma tarihçi metoda dayalı olarak
yapılmıştır. Araştırma, bu konu ile ilgili
yayımlanan temel ikincil kaynaklara
dayanmaktadır.
Çalışmanın
ilk
bölümlerinde araştırma yöntem ve
teknikleri ile ilgili bilgi verilmekte, altıncı
bölümünde İslam hukukunun servet ve
sermaye birikimine bakışı irdelenmektedir.
Yedinci bölümde ise Osmanlı iktisat
düşüncesinin sermaye birikimine bakışı,
iktisat
politikaları
çerçevesinde
uygulamalarla ortaya konulmaktadır.
6. İSLAM HUKUKU, SERVET VE
SERMAYE BİRİKİMİ
Osmanlı ekonomisinin temel referanslarını
oluşturan İslam ekonomisinin, ticaret
hususunda
teşvik
edici
olduğu,
Hıristiyanlığın aksine para kazanmaya
yönelik çabalara gayri ahlaki bir değer
yüklemediği bilinmektedir. Nitekim bizzat
Hz. Peygamber ticaretle uğraşmış, söz ve
davranışları ile ticareti teşvik etmiştir.
Ülgener’e
göre:
“Şarkta
piyasa
ekonomisinin modern anlamıyla yerleşip
gelişmesine engel olan sebepler peş peşe
sıralanacak olsa, İslam herhalde serinin en
sonunda yer alacaktır” (Ülgener, 2006a:
84). Fakat Ona göre, İslam, her ne kadar

iktisadi faaliyetleri kısıtlamasa da kazanma
ve mülk edinme hususunu bazı şartlara
bağlamıştır. Bunlardan birincisi mülkü
batıl1 olmayan yollardan elde etmek,
ikincisi ise elde edileni yalnızca
biriktirmek için değil geçinmek, zekât,
sadaka, yardım gibi makul ve anlaşılır
gayelerle elde etmektir. İslam bu şartlar
dâhilinde servet edinme ve bu serveti
kullanma hakkını kabul etmiştir (Ayengin,
2003: 658). Fakat bunun yanında servet ve
mülkiyetin yaygınlaştırılması ile adil gelir
dağılımı, İslam iktisat siyasetinin temel
hedeflerinden biri olmuştur2 (Tabakoğlu,
2003: 68). İslam da servetin belirli ellerde
toplanması arzulanan bir durum olmamış,
bu durum zekât, sadaka, kefaretler, devlet
gelirlerinin bölüşümü gibi düzenlemelerle
büyük ölçüde engellenmiştir (Ayengin,
2003: 658). Fakat diğer taraftan Hanefi
mezhebinin kurucularından eş-Şeybani’ye
göre, ortaya çıkan Müslüman tüccar
sınıfının iyi bir yaşam için çabaları,
İslamiyet’e aykırı bir şey değildir. Bu
aksine dini bir ödevdir. eş-Şeybani lüksü
dine aykırı görmez övülmeye değer
bulmuştur (İnalcık, 2009: 263).
İslam, zekât ve faiz hususlarını kesin
hükümlere bağlarken, refahın topluma
yayılması için sadaka gibi diğer yardım
1

Mülkün batıl olma sebebi elde ediliş biçiminden gelmektedir.
Hırsızlık, tefecilik (riba), yetimlerin mallarını zimmetine
geçirme, rüşvet alma veya verme, karaborsacılık, ihtikâr, gasp,
özel veya kamu mülkiyetine karşı hile, alırken veya satarken
yanlış ölçme gibi emek harcamadan mülk elde edilmesidir.
Ayrıntılı bilgi için Bkz. Tevhit A. (2003). “İslam’da İktisadi
Hayatın Ahlaki Boyutu”, İslamî Araştırmalar Dergisi, 16(4),
648- 659.
2
Tabakoğlu, A. (2003). bu ilkeyi şu ayete dayandırmaktadır:
“(Servet) içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir iktidar
vesilesi olmasın”(Haşr. 59/7)

araçlarını teşvik etmiştir. Bu durum, İslam
Hukuku’nun
sermaye
birikimi
ve
zenginleşme hususunda önemli bir
sınırlama
getirdiği
anlamına
gelmemektedir. Fakat servetin belli elerde
toplanmaması ve topluma yayılması için
hukuki uygulama ve teşvikler söz
konusudur. Hal böyle iken İslami
prensiplere dayalı Osmanlı toplumunda
sermaye birikimine sahip bir sınıfa
rastlanmaması, öncelikle bu hususla ilgili
iktisadi
uygulamaların
hukuki
dayanaklarına bakmayı gerekli kılmıştır.
Osmanlı hukukundaki mevzuat hükümleri
iki kısma dayanmaktadır. Birincisi,
doğrudan doğruya Kur’an ve sünnete
dayanan ve fıkıh kitaplarında tedvin
edilmiş
bulunan
hükümlerdir.
Bu
hükümlere şer'i hükümler veya şer'i hukuk
denmektedir. İkincisi; şer'i hükümlerin
tanıdığı sınırlı yasama yetkisine veya
içtihat esasına dayanan, mali hukuk, idare
hukuku, anayasa hukuku, askeri hukuk ve
benzeri amme hukuku dallarına ait hukuki
düzenlemeler ile temelini örf- adet
kaideleri, amme maslahatı gibi İslam
hukukunun kabul ettiği tali hukuk
kaynaklarını
teşkil
eden
içtihadı
hükümlerdir ki, bunlara da örfi hukuk,
siyaset-i şer’i ye, kanunname ve benzeri
isimler verilmiştir (Akgündüz, 1990: 87).
Osmanlı
kadim
iktisat
çerçevesi
kurulurken kanun koyucu Kur’an, Hâdis ve
içtihatla birlikte örf, âdet ve teamüle yer
vermiş ve bunları uygulama alanına
sunmuştur (Sayar, 2000: 85). Barkan’a
göre, Osmanlı yönetimi şer’i hükümler
yanında geniş bir serbesti içersinde, onunla
birlikte yaşayabilecek örfi bir hukuk sahası

kurmuştur(Barkan, 186: Zikreden, Sayar,
2000: 86).3 Her iki kanalın etkileşim alanı
olarak bir dizi iktisat uygulamalarını
görmek mümkündür. Özellikle toprak
hukuku, bu karşılıklı etkileşimin en canlı
misalidir (Sayar, 2000: 87).
Sayar’a göre, şer’i kanal daima, hem
buhran ve bunalımların aşılmasında
Osmanlı insanı için müracaat edilen bir
ilmihal hem de Osmanlı düşüncesine açılan
bir cevher olmuştur. Fakat bütün bunlara
rağmen Osmanlı ekonomik dünyasının
normatif dengelerinin tesisinde, belli ve
değişen ölçü ve çaplarda, şer’i düsturların
seçilmediği ya da ondan sapmalar
görüldüğü bilinmektedir. Ona göre: “Önce
örfi sultaninin geniş bir alan içerisine
yayılmasının en başta gelen sebebi bizatihi
Hz. Muhammed’in ‘siz dünya işlerinde
benden bilgilisiniz’ hadisidir. Bu vadide
esnekliğin sürmesinin bir başka nedeni de
Osmanlıların
mensup
oldukları
ve
korudukları Hanefi mezhebinin diğer
mezhepler içerisinde akla en fazla
müracaat edeni olmasıdır. İkinci olarak
norm- reel çatışmasını ortadan kaldırmak
isteyen İslâmiyet bir dizi emirlerle iktisadi
ve mali politika tedbirleri ileri sürmüş,
iktisat ahlakının esaslarını belirlemişti.
Ancak hilafetin evladiyelik olmasıyla
iktisadi hürriyetçiliğe açık İslamiyet bu
ferdiyetçi
karakterini
kaybediyordu.
Kendini yeniden inşa edebilecek bir
3

Barkan’ın, kayıtlardan yola çıkarak “örfi olan nizam ve
hukukun sahasıyla şeriat kaidelerinin ayrılığını gösterir”
ifadelerine karşılık A. Tabakoğlu “örfün de geniş manasıyla
şeriat içerisinde ele alınması gerektiğini” ve “örf, ilkelere uygun
olmak kaydıyla şeriat içerisinde mütalaa edilmiştir” demektedir.
Zikreden, Sayar(2000); Tabakoğlu, A. (1988). “Kılıçbay’la
Bakış Açılarımız Farklı”, TT., Sayı 52, s.63.

zeminin bireysel ekonomik örgütlenme
için devre dışı bırakılması İslamiyet’in
ferdiyetçi karakterinin despotik devlet
anlayışının güdümünde törpülenmesi ile
izah edilebilir. Bireyin karşısına dikilen
ceberut
devlet
filozofisi ekonomik
faaliyetler alanında ona mesuliyet ve pay
vermeyecekti.
Müsadere,
vergilerin
artırılması, toprağın keyfi idaresi, sikkenin
tağşişine başı sıkıştıkça müracaat… kısaca
İslami normatif iktisat boyutları Doğu
toplumlarının uygulamaya koyduğu örfi
esaslar ile çatışıyordu” (Sayar, 2000: 8788).
İslâm hukuk ve ahlâk kaynaklarında
müdahale cereyanlarını Osmanlı’da fiyat
ve narh hususlarındaki uygulamalardan
yola çıkarak tetkik eden Ülgener, büyük
şehirlerin doyurulmasının zorluk ve
ağırlığı dolayısıyla, ‘narh koyan Allah’tır’
düsturundan uzaklaşılarak müdahaleciliğe
ve devamlı fiyat kontrolüne ihtiyaç
duyulduğunu
belirtmektedir.
İktisadi
uygulamalarda müdahalecilik ve otorite
esaslarının, fıkıh ve ahlak dünyasında
tartışılmaz bir kaide halinde tutunmaya ve
yerleşmeye başladıklarını ifade eden
Ülgener’e göre: “Bu bir bakıma İslâm
kültürünün fikir yapısında Ortaçağ zihniyet
unsurlarının ağır basması ve yerleşmesi
demekti. Aynı değişme başka ifade ile de
hulâsa edilebilir: Başlangıçta liberal yahut
hiç değilse müsamahakâr diyebileceğimiz
bir anlayışın, gelenek ve otorite
kayıtlarıyla sıkı sıkıya bağlı olan –Ortaçağ
skolâstik görüşleri önünde zayıflaması! Bu
bakımdan garb memleketleriyle olan fark,
liberal fikirlerin ilk ana hücreden
(prototipten)
filizlenmeğe
başlayarak

gelişme ve serpilmeye elverişli bir kültür
alanı bulamadan mücerret fıkıh doktrinleri
çerçevesine gömülüp kalmaları şeklinde
hulâsa edilebilir” (Ülgener, 2006b: 108109).
Osmanlıda, devletin ekonomiye çok sık
müdahalesine yönelik maslahatlar, fıkıh
dünyasında tartışılmaz kaideler haline
gelmiştir. Devletin bekasına yönelik
hassasiyetler sık sık amme maslahatlarına
dayalı iktisadi uygulamaların hayata
geçirilmesine
yol
açmıştır.
İslam
hukukuyla ve ortaçağ İslam devletlerinin
uygulamalarıyla
karşılaştırıldığında,
Osmanlıların ekonomiye daha fazla
müdahale ettikleri görülmektedir. Nitekim
Osmanlılar, mali, iktisadi ve idari
konularda, İslam hukuku ile sık sık çelişen
kendi
kanunlarını
çıkarıp
bunları
uygulamışlardır(Pamuk,
2008:
9).
Osmanlı’da sermaye birikimi önünde
oluşan yapısal düzenlemelerin fikri arka
planını birazda buralarda aramak gerekir.
Nitekim
Ülgener,
uygulanan
narh
politikasıyla ilgili tespitlerinden yola
çıkarak, hukuk ve ahlak dünyasını
topyekûn içerisine alan bu yaygın
değişmeyi
genel
olarak
formüle
etmektedir. Ona göre:“Bu değişme ahlâk
ve âmme hukuku doktrinlerine müteveccih
cephesiyle: İslam fikir Dünyasında siyasi
otorite ve müdahalecilik esaslarının
yayılma ve yerleşmesi suretinde umumî bir
formüle bağlanabilir” (Ülgener, 2006b:
99).

7.
OSMANLI
İKTİSAT
DÜŞÜNCESİNİN TEMELLERİ VE
SERMAYE BİRİKİMİ
Osmanlı iktisat zihniyetinde devletin ve
toplumun
bütün
katmanlarının
ihtiyaçlarının
karşılanması,
iktisadi
faaliyetlerin hedefi ve meşruiyet temeli
olmuştur.
Bu
öncelikli
hedefin
gerçekleşmesi için uygulanan temel
politika iaşe politikasıdır. Bu politikaya
göre mal ve hizmet üretenler önce kendi
ihtiyaçlarını karşılamalı daha sonra da tüm
toplumun ihtiyaçlarına cevap vermelidir
(Genç, 2002: 68). Toplumun ihtiyaçlarının
karşılanması ve refahı için piyasada mal
arzı en yüksek düzeyde tutulmalı, malın
bol, kaliteli ve ucuz olması sağlanmalıdır.
Fakat bu hedefin gerçekleştirilmesi
yolunda ekonomik şartlarda bazı zorluklar
bulunmaktaydı. Osmanlı ekonomisinde
genel olarak verimliliğin düşük olması ve
arttırılmasının son derece zor olması,
verimliliği arttırma yönünde yapılacak
müdahalelerin verimliliği arttırmasından
çok düşürücü etki yapma ihtimalinin çok
daha güçlü olması ve bunun yanında
ulaştırmanın çok zor ve pahalı olması gibi
şartlar iaşe politikasının gerçekleştirilmesi
için devletin ekonomik faaliyetlere sıkı bir
müdahalesini gerektiriyordu(Genç, 2002:
46).Dolayısıyla ihtiyaçların karşılanmasına
yönelik
iktisadi
kaygılar,
devleti
ekonomiye müdahaleye zorlamaktaydı.
Nitekim bu müdahale ihtiyacıyla Osmanlı
ekonomisinde üretim, dağıtım ve tüketim
sıkı bir şekilde kontrol altında tutulmuştur.
Devletin müdahalecilik anlayışı öncelikle
Osmanlı toprak düzeninde kendini

göstermekteydi. “Osmanlı toprak düzeni,
tımar kurumu ile merkezi yönetimin üretim
ve bölüşüm gibi belirleyici ekonomik
faaliyetleri denetim altına alması ilkesine
dayanmaktadır” (Kepenek & Yentürk,
2005: 13). Genç’in ifadesiyle, öncelikle,
ziraatta en yüksek düzeyde üretimi
gerçekleştireceği düşünülen 60 ile 150
dönüm arasında arazi tahsislerinin
yapıldığı aile işletmeleri korunmaktaydı.
Bu aile işletmelerinin parçalanarak
küçülmesine veya yeni arazi ilave edilerek
büyümesine izin verilmemekte idi. Devlet,
bu zirai toprakların mülkiyet hakkını
fertlere bırakmaz kendi elinde muhafaza
ederdi. Miri adı verilen bu mülkiyet
rejiminde toprak, çiftçilere, babadan oğla
geçecek şekilde kiralanmış sayılır, alımı
satımı devletin sıkı kontrolü altında tutulur,
vakıf edilmesine ve bağışlanmasına
müsaade edilmezdi. Çiftçilerin zirai
üretimi düşürmeye sebep olacak şekilde
toprağı işlemeden tutmalarına yahut terk
ederek şehirlere veya başka bölgelere göç
etmelerine izin verilmezdi. Üretilen zirai
üretim ilk önce o kazada tüketilirdi. Zirai
hammadde, belli ortalama büyüklükleri
aşmayacak kapasitedeki işyerlerine ve
dükkânlara sahip ustalardan oluşan esnaf
örgütlerine, eşitlikçi bir cemaat halinde
faaliyet gösteren yapıları göz önüne
alınarak dağıtılırdı. Kazanın ihtiyacı
karşılandıktan sonra fazla kalan üretim,
ordu ve sarayın ihtiyaçlarını gidermeğe
tahsis
edilir,
yine
kalan
kısım
İmparatorluğun merkezi olan ve nüfusu
500.000 aşan İstanbul’a sevk edilirdi.
Bütün bu kademeli ihtiyaçlar giderildikten
sonra kalan kısmın, tüccarlar tarafından, iç

gümrük resimleri ödenmek kaydıyla ülke
içindeki başka bölgelere götürülmesine
izin verilirdi (Genç, 2002: 46-47). İaşe
politikası gereği, yurt içi ihtiyaçların tümü
karşılandıktan
sonra
kısıtlayıcı
ve
zorlaştırıcı ihracat denetimlerinden geçen
mallar yurt dışına gönderilebiliyor idi.
Buna karşılık malın piyasada bol
bulunması için ithalat kolaylaştırılmakta ve
teşvik edilmekteydi (Genç, 2002: 47).
Avrupalı uluslar, ulusal sanayilerini
geliştirmek için ham madde ithalatını
teşvik edip mamul madde ihracatını
özendirirken bunun karşısında Osmanlı
Devleti XIX. yüzyıla girerken bile hala
geleneksel
kapitülasyon
politikasını
sürdürmeye devam etmiş ve ihracatı
kısıtlarken ithalatı özendirmeyi öncelikli
bir durum olarak dikkate almıştır. Hâlbuki
Batı’daki
sanayileşme
süreci
bu
merkantilist dönemde oluşan sermaye
birikiminin üzerinde yükselmiştir (Bulut,
2012: 79). Osmanlı Devletinde mülkü
devlete ait olan tarım alanlarında büyük
çiftliklerin
kurulmasına
müsaade
edilmemiş, küçük yatırımların kapitalist
tipte gelişme oluşturacak yatırımlara
dönüşmesine imkân verilmemiştir. Nitekim
büyük toprak sahipleri ortaya çıkmamış ve
toprak
sahipliği temelinde
birikim
yapılması söz konusu olmamıştır (Keyder,
2007: 150).
Devlet, iaşe sorunlarının çözümüne
katkıları nedeniyle ticaret sermayesine
belirli özgürlükler tanımak zorunda
kalırken bu faaliyetlerin çözücü etkilerini
de dikkate alarak, tüccarların faaliyetlerini
denetlemek ve devletin çıkarlarıyla
çeliştiği ölçüde bu faaliyetleri ortadan

kaldırmak için çaba göstermiştir (Pamuk,
2005: 67). Bu çabalar, ticaret hayatının çok
sıkı uygulamalarıyla kendini göstermiş,
çözücü etki diye kastedilen sermayenin
yoğunlaşması, zenginleşme gibi ihtimaller
ortadan kaldırılmıştır. Her şeyden önce
ticarette işin gerektirdiği asgari sermaye
miktarını az veya çok hızla büyütecek
birikim imkânlarını sınırlandıran ciddi
engeller mevcuttur. Ticaret, özel şahıslarla
yürütülmekle birlikte, bir nevi kamu
hizmeti gibi görülmektedir. Ticaret
erbabına, sosyal- ekonomik düzenin
devamı için aracı rolü verilmiş, bu rolü
görev duygusu içinde ifa etmek üzere
ayakta kalmalarına yarayacak belli sınırlar
içinde bir kâr marjı tanınmış, ama bu
sınırları
aşarak
spekülatif
zenginleşmelerine pek imkan verilmemiştir
(Genç, 2002: 75). Halkın refahı için,
piyasada fiyatlar, narh koyma adı altında
tespit edilmiştir. Fiyatlar o şekilde tespit
edilmiştir ki mübadele ile uğraşan esnaf ve
tüccar gibi zümrelere tanınan normal kar
haddi %5 ile %15 arasında değişmiş, daha
yüksek düzeyde kâr sağlamak sıkı ceza
tehdidi altında tutularak engellenmiştir.
Bunun yanında ekonomide üretim ve
tüketimin çok büyük bir bölümünü
oluşturan hububat ve diğer gıda
maddelerinde bu oran hem daha düşük,
hem de daha sıkı şekilde denetlenmiştir.
Bu derece düşük bir kâr oranı ile sermaye
büyütme imkânı çok sınırlı kalmıştır
(Genç, 2002: 75). Osmanlılar ürün darlığı
yaşandığı dönemlerde aşırı kâr yoluyla
belli bir sınıfın aşırı zenginleşmesini
engellemeyi sistem gereği doğal bir durum
olarak
değerlendirmiştir.
Ticarette

ortalama yüzde on kâr normal kâr olarak
kabul edilmiş ve kâr tahdidi yoluyla Batılı
anlamda bir sermaye birikim modelinin
gelişmesi engellenmiştir (Bulut, 2012: 78).
Kâr tahdidi, narh ve diğer denetlemelere
rağmen bir tesadüf eseri olarak bir birikim
oluşmuş ve bu devletin gözünden kaçmış
bulunsa bile, bu birikimi ekonominin diğer
sektörlerinde
yatırıma
dönüştürme
imkânları son derece kısıtlı ve hatta
imkânsız olmuştur. Ziraat ve madencilikte,
mirî mülkiyet ve kontrol rejimi buna imkân
tanımadığı gibi sanayide de esnaf
örgütlerinin kesin engellemeleri söz
konusudur (Genç, 2002: 76). Dolayısıyla
oluşan birikimlerin daha büyük bir
sermaye birikimine yol açması sistem
açısından pek olanaklı değildir.
Arz ve talebi dengede tutmak için
gerektiğinde fiyat müdahaleleri ve kâr
haddi tespiti gibi uygulamalar, Osmanlılar
için tabii bir durum olmuştur. “Osmanlı
düşünür ve ulema sınıfı geniş toplumsal
kesimlerin
refahı
için
devletin
müdahalesini gerekli görüp bunun
dışındaki
müdahaleleri
normal
değerlendirmezken
aynı
dönemde
Avrupa’da devlet-tüccar işbirliği anlayışı
içinde kendileri de çoğu zaman iş adamı
olan merkantilist düşünürler devletin
tüccarın kârını maksimize edebilmesi için
her türlü imkânı hazırlamaya çalışması
gerektiğini,
sonuçta devletin geniş
toplumsal kesimleri gözetmek yerine belli
bir sınıfın çıkarlarına hizmet etmesini çok
tabii ve hatta gerekli bir durum olarak
kabul etmişlerdir” (Bulut, 2012: 70- 71).

Osmanlılarda servet ve mülkiyetin belli
ellerde toplanmasına, sermaye birikimi ve
aşırı
zenginleşmelere
müsaade
edilmemiştir. Müsadere sistemi bu
düşüncenin en önemli uygulamasıydı.
Meşru olmayan servetleri devlet hazinesine
aktarma biçimi olan müsadere, klasik
Osmanlı döneminde devletten imtiyazla
kazanılan servetlerin sınırlandırılmasında
etkili olmuş bir yöntemdi. Servetin
meşruluğunu tanımlayan şey ise, servet
edinenin devlet karşısında bir tehdit unsuru
oluşturup oluşturmamasıydı (Yetim &
Azman, 2006: 206). Eğer bir tehdit
oluşturuyor ise biriken servetler derhal
müsadere edilmekteydi. Özellikle bir
tefecinin şöhretinin yayılmış olması, lonca
üyelerinin veya diğer kentli nüfusun
tepkisini çekmiş olması kendisi için pek
hayırlı bir işaret sayılmazdı (Pamuk, 2005:
83). Genç’in ifadesiyle, mesela 18.
Yüzyılın başlarında ölen bir tüccarın
büyükçe bir miras bıraktığı anlaşılınca,
Divan Heyeti bu mirasa el konulması
hususunda tereddüt etmemiştir. Sivil
şahısların miraslarına el koymaya, Osmanlı
hukukunda imkân olmadığı halde böyle bir
emrin verilmesi şöyle bir gerekçeye
dayandırılmıştır; “Bu derecede büyük bir
birikim
ticaretle
mümkün
olmaz,
muhtemelen iltizam işlerine girmiş
olmalıdır; eğer böyle ise, askeri zümre
mensubu
sayılacağı
için
mirasına
müdahale hakkı da doğmuş demektir. Söz
konusu mirasın hacmi, zamanın ölçülerine
göre esnaf veya çiftçilerinkinden büyük
olmakla birlikte, askerî zümrenin üst
tabakasında bulunan, mesela vezirlere ait
ortalama mirasla kıyaslandığında yarısı ile

dörtte biri arasında görülen bir meblağdan
ibaretti” (Genç,
2002: 75). Osmanlı
yönetici sınıfının kuruluşundan son
dönemlerine
kadar
şehirlerde
aşırı
zenginleşmiş bir sınıfın ortaya çıkışını
engellemeye dönük müsadere vb. gibi
tedbirlerin hayata geçirilmesinde düşünür
ve ulema sınıfının etkisi tartışılmaz bir
biçimde
belirgindir.
Bu
durumun,
uygulamalarda siyasal olduğu kadar
toplumsal
ve
ekonomik
alandaki
meşruiyetin temeli olduğu da söylenebilir
(Bulut, 2012: 71).
Osmanlı
ekonomisinde
servetlerin
büyümesi için ana yatırım alanı bölgeler
arası ticaret ve faizciliktir. Osmanlı
toplumunda sınırsız servet yapma olanağı,
bu alanda faaliyet gösterenler ile yönetici
sınıfın yüksek tabakası için olasıdır
(İnalcık, 2009: 294). Nitekim klasik
dönemde en büyük servetler faizcilikle
uğraşan
sarraflarla
yüksek
devlet
memurlarının ellerinde birikmiştir. Gerek
sivil gerekse de askerî görevlerdeki yüksek
devlet memurları, dirliklerden gelen gelirin
bir bölümünü çeşitli iktisadi faaliyetlere
yatırmış ve görevlerinin kendilerine
sağladığı nüfuzu da kullanarak servetlerini
kısa zamanda büyütmüşlerdir (Pamuk,
2005: 83). Nitekim devlet memurları
ticaret yaparak ve faizle borç vererek
yüksek kazançlar elde etmişlerdir. Ancak
devletin müsadere uygulamalarından en sık
etkilenen kısım yine askerî sınıf
mensupları, yani devlet görevlileri
olmuştur. Devlet görevi sırasında oluşan
bu servetlere memurun ölümünde veya
görevinden ayrılması üzerine devlet el
koyabilmektedir (Pamuk, 2005: 83). “Üst

düzey bürokratlar vakıf kurmak suretiyle
eşleri, çocukları gibi birinci derecedeki
yakınlarına
vakfiyeye
koydurdukları
hükümler yoluyla (örneğin vakıf gelirinin
yüzde yetmişi oğluma, kızıma, eşime gibi.)
servet
aktarma
yoluna
gittikleri
görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin bu
noktada bu tür vakıfları da müsadere ettiği
ve vakfiyedeki bu hükümleri ilgili kişilerin
aleyhine olmak üzere yeniden tanzim ettiği
görülmektedir”
(Bulut,
2012:
79).
Dolayısıyla sermaye birikimi sadece
devletin gücü ve siyasal nüfuzu ile birlikte
oluşma imkânı bulmuştur. Bu imkânların
ortadan kalkmasıyla, devlet, müsadere yolu
ile gerek imtiyazlı ve gerekse de imtiyazsız
kesime sınırlandırmalar getirerek sermaye
birikimine engel olmuş, sermayedar bir
sınıfın ortaya çıkmasını engellemiştir.
Ahilik örgütlenmesinin bir uzantısı olan
loncaların oluşturduğu esnaf sistemi, kalite
kontrol ve standardizasyonu ile fiyat
istikrarını sağlayıcı, haksız rekabeti, aşırı
üretimi ve işsizliği önleyici bir anlayışa
dayanıyordu. Sistem aynı zamanda yarı
özerk yapısıyla devletin uyguladığı narh
politikasının en önemli yürütme ve
denetim
cihazını
oluşturuyordu
(Tabakoğlu, 2003: 285). Devlet, loncaların
kendi uygulamalarını desteklemiş bunun
yanında ihtisap adı verilen bir dizi kural ve
düzenlemeleri de loncalar üzerinden
yürüterek ekonomiyi kontrol altında
tutmuştur. Üretilen malların, kalite
standartlarına ve fiyatlarına ilişkin
düzenlemeler ihtisap uygulaması içinde
olup bu düzenlemelere narh uygulaması
denilirdi (Pamuk, 2005: 63). Şehir kadısına
bağlı muhtesip, pazara ulaşan malların

fiyat ve kalitesini denetlemek ve
düzenlemekle sorumluydu (İnalcık, 2004:
90). Bu amaçla esnaf çok sık teftiş edilir,
fiyatlar ve kullanılan ağırlıklar denetlenir,
istifçi ve karaborsacılar izlenir, tedavüldeki
çeşitli paraların değerleri saptanırdı
(Pamuk, 2005: 63). Bu uygulamalarla,
kimi ustaların aşırı karlar elde etmeleri ve
ustalar arasında büyük farklılıkların ortaya
çıkması
engellenmiştir.
Nitekim
19.Yüzyılın başlarında esnaf grupları
içinde, en fakir ustalarla en zenginleri
arasında servet ve kaynak bakımından
farklılaşma derecesi dörtte bir ilâ yedide
bir oranı arasındaydı (Genç, 2002: 74).
Diğer bir ifadeyle, en zengin esnaf ile en
fakir esnaf arasındaki fark dört kat ile yedi
kat arasında olmuştur.
Temel amaçlarından biri üyelerinin
çıkarlarını korumak olan loncalar, tekelci
meslek
örgütleri
şeklinde
faaliyet
göstermişlerdir. Bu amaçla loncalar, bir
yandan kendi üretimlerini denetlemeye ve
lonca içi rekabeti sınırlandırmaya, öte
yandan kendileri dışında ortaya çıkabilecek
üretimi de engellemeye çalışmışlardır
(Pamuk, 2005: 59). Loncalar, bu denetimi
esnaf
gedikleri
kurarak
gerçekleştirmişlerdir. Gedik, ticaret ve
sanat yapma yetkisiydi (Burçak, 1997: 18).
Gedikler, her meslek dalında faaliyet
gösteren işyeri, dükkân ve tezgâh sayılarını
saptamış, bu sayıların artmasına izin
vermemişlerdir (Pamuk, 2005: 59). Bu
uygulamayla kimsenin sanatı dışında mal
alıp satmasına müsaade edilmemiş ve
başkalarının
rızkına
mani
olması
engellenmiştir. Alım ve satış tekelleri veya
öncelikleri, esnaf düzeninin en önemli

hususlarından biri olmuş, bu tekeller
esnafa fiyatları istedikleri gibi ayarlama
imkânı vermemiş, aksine devletin üretim,
mübadele ve fiyatlar üzerinde etkin bir
denetleme
yapmasını
sağlamıştır
(Tabakoğlu, 2003: 284).
Esnaf örgütleri, iktisadi faaliyetin normal
seyri içinde servetin mahdut ellerde
toplanarak sosyal ve ekonomik düzeni
sarsacak dengesizliklerin ortaya çıkmasını
önlemenin
oldukça
başarılı
olmuş
mekanizmalarından
biri
olarak
görülmektedir (Genç, 2002: 302). Batı
Avrupa’da feodalizmden kapitalizme geçiş
sürecinde, ticaret sermayesi, tarım dışı
üretim faaliyetlerini loncaların egemen
olduğu kentlerden kırsal alanlara taşımış,
buralarda yeniden örgütlenerek loncaların
rekabeti ve sermaye birikimini kısıtlayan
kurallarını devre dışı bırakmış ve kapitalist
sanayiye giden yolun önünü açmıştır
(Pamuk, 2005: 64). Oysaki Osmanlı
İmparatorluğu’nda,
üretimin
loncalar
dışında örgütlenmesine izin verilmemiştir.
Batı’da korporasyon düzeni zamanla
yıkılarak sanayi kapitalizmine geçilirken,
İslam ve Osmanlı esnaf teşkilatı, hâkim
sistem olma yoluna giren kapitalizmin
kitlevi üretim sisteminin baskısı altında
tahditleri sürdürerek yaşamaya çalışmıştır
(Tabakoğlu, 2003: 287). Berkes’in
ifadesiyle: “Gerçekte devlet emtia üretimi
loncalarını sonuna kadar, hatta Tanzimat
sonrasına kadar tutmuş ve desteklemiştir
ve nerede lonca örgütlenmelerini tutan bir
güç varsa orada kapitalist üretim şekline
geçişe aykırı bir direnme var demektir.
XVII. ve XVIII. Yüzyıl bunalımı içinde
lonca zanaatları, bu yüzden, o şaşılacak

direnme ve sürünme gücünü, kapitalist
gelişme eğilimleri aleyhine muhafaza
edebilmiştir” (Berkes, 1970: 285). Esnaf
loncaları mevcut yapılarıyla, aşırı kâr
amaçlı üretime müsaade etmemiş ve
üyeleri arasında rekabeti sınırlayıcı
kurallarla sermaye birikimine engel
olmuştur.
Gelenekçilik Osmanlı iktisat hayatına yön
veren
bir
diğer
önemli
ilkedir.
Gelenekçilik, sosyal ve iktisadi ilişkilerde
yavaş yavaş oluşan dengeleri, eğilimleri,
mümkün olduğu ölçüde muhafaza etme ve
değişme eğilimlerini engelleme ve
herhangi bir değişme ortaya çıktığı
takdirde, tekrar eski dengeye dönmek
üzere
değişmeyi
ortadan
kaldırma
iradesinin hâkim olma şeklidir (Genç,
2002: 48). İaşe ilkesinin hedefi, ziraat,
esnaflık ve ticarette üretim ile tüketim
arasındaki dengenin sağlanmasıdır. Çünkü
dengenin bozulması halinde kıtlık gibi
bunalıma
düşme
tehlikesi
daima
mevcuttur. Genç’in ifadesiyle, özellikle
üretimin geçimlik düzeyi etrafında olan
Osmanlı ekonomisi, üretimde meydana
gelecek küçük bir düşme veya tüketimde
küçük
bir
artış,
mevcut
ulaşım
imkânlarının
yetersizliği
karşısında
kolayca kıtlığa dönüşebilir. Bundan dolayı
üretim veya tüketimi arttıracak nitelikteki
değişme eğilimleri, dengenin korunması
için sürekli kontrol altında tutulmuştur.
Ekonomide ihtiyaç duyulan zorunlu ithalatı
sağlayacak kadar bir üretim fazlası dışında,
her hangi bir mal veya hizmette üretim
fazlası görülmesi istenilen bir durum
değildir. Çünkü emek ve kapital gibi
üretim faktörlerinin kıt olduğu ve

miktarlarının kolayca arttırılamadığı bir
ekonomide belirli bir mal veya hizmetin
arttırılması demek diğer mal ve hizmetlerin
üretiminde kullanılan üretim faktörlerinin,
üretimi arttırılan mal ve hizmetlerin
üretimine
kaydırılması
demekti.
Dolayısıyla üretim faktörlerinin azalma
gösterdiği alanlarda, mal kıtlığının ortaya
çıkması söz konusu olmaktaydı. Bu
nedenle uzun deneyim ve uyarlamalarla
oluşmuş olan üretim ve istihdam yapısının
değişmeden kalmasına özen gösterilirdi.
Nitekim esnaf örgütlerinin işçi ve dükkân
sayısının dondurulması, ziraatta işletme
büyüklüğünün belli düzeyde tutulması ve
zirai işletmeyi bırakarak şehirlere göç
etmenin yasaklanması, mevcut dengelerin
sürdürülmesi yönünde yapılan uygulamalar
bu amaca yöneliktir. İktisadi ilke olarak
gelenekçiliğin başlıca fonksiyonu, bu
düzenlemelerin değişmeden kalmasını
sağlamaktı (Genç, 2002: 48-49).
Hukukun kaynağı olarak şeriatın ve yetkili
dini otorite tarafından şeriata uygunluğu
kabul ve tasdik edilen kanun ve örflerin
şekillendirdiği
bütün
düzenlemeler
manzumesinde gelenekçilik sıkı şekilde
uyulan bir ilke niteliğinde olmuştur.
Nitekim 16. ve 18. Yüzyıllar arasında
iktisadi hayatla ilgili çatışma ve ihtilaflarla
ilgili bütün kararlar kadîm uygulamalara
bakılarak verilmiştir (Genç, 2002: 49).
Devletin birtakım iktisadi kaygılar
nedeniyle mevcut dengenin korunmasına
yönelik katı tutumu iktisadi alanda
zenginleşme gibi farklılaşmalara imkân
vermemiştir.

Batı Avrupa’da sermaye birikimi, burjuva
sınıfının oluşması, kapitalizmin yükselmesi
ve
daha
sonra
sanayileşmenin
gerçekleşmesi
birbirini
takip
eden
süreçlerdir. “Avrupa’da bu sosyal ve
ekonomik
dengesizlik
sistemin
yükselişinde çok tabii bir durum olarak
kabul edilirken, Osmanlı dünyasında uzun
dönem ve tecrübeler sonunda kurulan
‘denge’nin muhafazası birinci öncelik
olarak görülmüştür. Osmanlı’daki gedik
sistemi ve müsadere uygulamaları bu
çerçevede değerlendirilebilir. Tanzimat’a
kadar devam eden dönemde izlenen
politikalar sonucunda Batıdaki burjuva
sınıfı gibi bir sınıfın ortaya çıkmayışını bir
kayıp saymak yerine dengelerin korunması
bağlamında Osmanlıların bu süreci
sistemin
bir
başarısı
olarak
değerlendirdikleri söylenebilir”4 (Bulut,
2012: 77).
Osmanlı ekonomik zihniyetini belirleyen
üçüncü ilke olan Fiskalizm, hazine
gelirlerini mümkün olduğu kadar yüksek
düzeye çıkarmaya çalışmak ve ulaştığı
düzeyin altına inmesini engellemekti
(Genç, 2002: 50). Fiskalizm diğer iki ilke
4

Ünlü İngiliz tarihçisi Arnold Toynbee’e göre:”Sanayi devrimi
serbest rekabetin, refah üretmeden nasıl zenginlikler
yaratabileceğini göstermiştir. Serbest rekabet var, zenginlik var,
fakat refah yok. Âdil dağılım sağlanmamış.” Ünlü tarihçiden bu
alıntıyı yapan Tabakoğlu’na göre: “İşte Osmanlılarda böyle bir
ekonomi yok. Sanayi Devrimi, işçilerin sefaleti ve hiçbir şeyi
olmayan insanlar pahasına gerçekleştirilmiştir. Osmanlı
toplumunda ücretlerin yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek
ücretlerle sanayileşmek, sanayi devrimini başarmak ve
kapitalistleşmek mümkün değildir. Yani sefalet olmadan
kapitalizm olmaz. Osmanlı zihniyeti ise böyle bir anlayışa
yabancıdır.” Tabakoğlu’nun bu ifadeleri, Osmanlıların dengeyi
koruyarak başarıya ulaştığı tezini savunan örnek bir yaklaşım
olarak gösterilebilir. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Tabakoğlu, A.
(1996). İslâm Ekonomisi Üretime Dayalı Bir Ekonomidir,
İzlenim Dergisi, Sayı 40, 33- 36.

ile
birlikte
iktisat
politikalarının
şekillenmesinde önemli rol oynamıştı.
Genç’in ifadesiyle, iaşe ilkesi ile
gelenekçilik
ilkesine
dayanan
düzenlemeler, parasal ilişkilerin yani
ticaret ve mübadele ile ilgili alanın
genişlemesini sınırlamaktaydı. Bu iki ilke
ile parasal ilişkilerin mevcut düzeyi
arasında karşılıklı bir denge kurulmuştu.
Parasal ilişkiler veya ilkelerdeki bir
değişme bu dengeyi bozabilir veya buhrana
yol açabilirdi. Dolayısıyla dengenin
korunması açısından parasal genişlemelere
yol
açacak
değişmelere
meydan
verilmemeye çalışılmaktaydı. Ekonomide
parasal ilişkiler arttıkça, mübadele hacmi
genişledikçe, toplum içinde ticaret ile
uğraşanlar güçlenecek, büyüyecek ve
zenginleşecekti. Bu durum, sosyal ve
hiyerarşik düzeni bozup, etkili bir sosyal
zümrenin doğması ve gelişmesine yol
açacağından istenilen bir durum değildi
(Genç, 2002: 51). Fiskalizm bir yönüyle
bu dengeleri korumaya yönelik bir işlev
görmekteydi. Nitekim iaşe politikasıyla
kurulan dengeleri sarsıcı eğilimler ortaya
çıktıkça,
fiskalizm
hem
onları
engellemenin, caydırmanın bir aleti gibi
işletilmiş hem de malın mübadele ve
tedavül menzili uzadıkça doğan fazlaları
devlete aktararak kapitalist sızıntıları
önleyen bir nevi sünger fonksiyonu
görmüştür (Genç, 2002: 89). Dolayısıyla
işlevleri gereği bu ilkelerin şekillendirdiği
iktisat politikaları bir yönüyle, sermaye
birikimine ve zenginleşmelere yol açacak
gelişmelerin önünü almıştır.
Osmanlı toplumundaki sosyal değerler,
iktisadi alanda sermaye birikimiyle ilgili

farklı bir zihniyetin oluşmasına etki eden
önemli bir faktördür. Dinsel temelli bir
modeli referans alan Osmanlı iktisat
zihniyetinde
İslam’ın
eşitlik
ilkesi
toplumsal ve iktisadi alanın en önemli
değerlerinden biri olmuştur. İktisadi alanda
rekabet ve çatışma yerine işbirliği ve
dayanışma, esnaf örgütlerinde, mahalle ve
köy cemaatlerinde, askeri birliklerde,
bürokraside hayata geçirilmiş, kaynağını
din ve tasavvuftan alan üretim ve tüketimin
esası olarak görülen itidal (ılımlılık) ise,
eşitlik gibi ekonominin ana değerlerinden
biri olmuştur (Genç, 2002: 71-72). Nitekim
“Kapitalizmin oluşturup idealize ettiği
homo economicus’un temel saiki ferdi
menfaattir ve bunun müşahhas şekli
burjuvadır. Osmanlı’larda ise toplum
yararını kendi çıkarından üstün tutan,
kanaatkâr fakat müteşebbis insan tipi
idealize edilmiştir. Anadolu iktisadi
hayatının ilk örgütleyicileri olan ahiler bu
tipin müşahhas örnekleri olmuşlardır”
(Tabakoğlu, 2003:
136). Dolayısıyla
Osmanlı iktisat hayatını şekillendiren
kanaat, dayanışma, işbirliği, itidal ve
eşitlik gibi sosyal değerler bireyselciliği
ötelemiş, sermaye birikimi ve zenginleşme
gibi farklılaşmaların ortaya çıkmasını
zorlaştırmıştır.
8. SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin ekonomik ve siyasal
düzenin korunmasına yönelik kaygıları,
ekonomiye çok sık müdahale edilmesi
ihtiyacını doğurmuştur. Devletin bekasına
yönelik iktisadi ve siyasi kaygılar amme
maslahatlarına dayalı iktisadi uygulamalara
yol açmış, İslam hukukuyla ve ortaçağ

İslam
devletlerinin
uygulamalarıyla
karşılaştırıldığında,
Osmanlıların
ekonomiye daha fazla müdahale ettikleri
görülmüştür. Nitekim Osmanlıda yönetici
sınıf şehirlerde aşırı zenginleşmiş bir
sınıfın ortaya çıkmasını engellemiştir. Bu
tedbirlerin alınmasında düşünür ve ulema
sınıfının yaklaşımlarının etkisi büyük
olmuştur. Osmanlı’da sermaye birikimine
engel olan amme maslahatlarına dayalı
yapısal düzenlemelerin fikri arka planını
birazda buralarda aramak gerekir.
Kanunları uygulayacak güçlü bir otorite
için devletin zenginliğinin artırılması
düşüncesi, sosyal ve siyasal düzenin
devamı için tüm toplum katmanlarının
ihtiyaçlarının karşılanması ve refahlarının
artırılması gerektiği düşüncesi, üretim ve
tüketim arasındaki dengenin sağlanarak
kıtlık gibi istenmeyen durumların ortaya
çıkmaması düşüncesi, sosyal olarak
dengesizliklere yol açacak ve siyasal
olarak ta merkezi otoriteye karşı tehdit
olabilecek güçlü bir sermayedar sınıfın
ortaya çıkmasına neden olacak parasal
büyümelerin
oluşmaması
düşüncesi,
sermaye birikimi önündeki uygulamaların
iktisat zihniyetini oluşturmaktadır. Tüm bu
düşünceler aynı zamanda bu uygulamaların
iktisadi, sosyal ve siyasal meşruiyet
temelini oluşturmaktadır.
Osmanlılarda tımar sistemiyle tarım
sektöründen başlamak üzere tüm üretim
faktörleri üzerinde kontrol sağlanması,
ihraç yasakları, narh uygulamaları, kar
sınırlaması, müsadere sistemi, lonca
sistemi ve gedik uygulamaları, yukarda
ifade edilen tüm kaygıları göz önünde

bulunduran ekonomik, sosyal ve siyasal
dengenin muhafazasına yönelik yaklaşımın
uygulamalarıdır. Bu uygulamalar servet ve
mülkiyetin belli ellerde toplanmasına,
sermaye
birikimine
ve
aşırı
zenginleşmelere
imkân
vermemiştir.
Batı’da sanayileşme süreci merkantilist
dönemde oluşan sermaye birikimi üzerinde
yükselirken Osmanlı Devleti, kişisel servet
birikimi ve sermaye sınıfı oluşması
önündeki bu tedbirleri klasik dönem
boyunca sürdürmüştür.
9. KAYNAKÇA
Akgündüz, A. (1990). Osmanlı amme
hukuku hakkında bazı tespitler.
Türkiye Günlüğü, 11, 87- 91.
Ayengin, T. (2003). İslam’da iktisadi
hayatın ahlaki boyutu. İslamî
Araştırmalar Dergisi, 16(4), 648659.
Barkan,

Ö. L., Kanunname.
Ansiklopedisi, VI.

İslam

Berkes, N. (1970). 100 soruda Türkiye
iktisat tarihi. (1. Baskı), II. Cilt,
İstanbul: Gerçek Yayınevi.
Bulut, M. (2012). Osmanlı ekonomi
Politiği’ne yeniden bir bakış. Türk
Dünyası Sosyal Bilimler DergisiBilig, 62, 63- 96.
Burçak, E. (1997). Osmanlı’da esnaf ve
örgütleri. İstanbul: Ray Sigorta
Yayını.
Genç,

M.
(2002).
Osmanlı
imparatorluğunda
devlet
ve

ekonomi.
Yayınevi.

İstanbul:

Ötüken

Güran, T. (2011). İktisat Tarihi, İstanbul:
Der Yayınları.
İnalcık, H. (2004). Ekonomik zihniyet,
Osmanlı
imparatorluğunun
ekonomik ve sosyal tarihi 16001914.
Cilt.1, İstanbul: Eren
Yayınları.

İstanbul: Türkiye
Kültür Yayınları.

İş

Bankası

Sayar, A. G. (2000). Osmanlı iktisat
düşüncesinin
çağdaşlaşması,
İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Tabakoğlu, A. (2003). Türk iktisat tarihi.
(6.Baskı).
İstanbul:
Dergâh
Yayınları.
Tabakoğlu, A. (Aralık 1996). İzlenim
Dergisi, 40, 33- 36.

İnalcık, H. (2009). Devlet-i’ aliyyeOsmanlı imparatorluğu üzerine
araştırmalar-I
klasik
dönem:
siyasal, kurumsal ve ekonomik
gelişim. İstanbul: TİB Kültür
Yayınları.

Ülgener, S. F. (2006a). Zihniyet ve din,
İslam, tasavvuf ve çözülme devri
iktisat ahlakı. İstanbul: Derin
Yayınları.

Kepenek, Y. & Yentürk, N. (2005).
Türkiye ekonomisi. İstanbul:
Remzi Kitapevi.

Ülgener, S. F. (2006b). İslâm hukuk ve
ahlak
kaynaklarında
iktisat
siyaseti meseleleri- Makaleler.
İstanbul: Derin Yayınları.

Keyder,

Ç.
(2007).
Memâlik-i
Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne.
(4. Baskı), İstanbul: İletişim
Yayınları.

Mardin, Ş. (1993). Din ve ideoloji. (6.
Baskı),
İstanbul:
İletişim
Yayınları.
Yetim, N. & Azman, A. (Eylül 2006).
Türk
burjuvazisinde
millilik
sorunu
ve
kültürel
miras.
Doğubatı Düşünce Dergisi, 38,
203- 223.
Pamuk, Ş. (2005). Osmanlı- Türkiye
iktisadî tarihi 1500- 1914.
İstanbul: İletişim Yayınları.
Pamuk, Ş. (2008). Osmanlı ekonomisi ve
kurumları.(G.
Aksay
Çev.).

KÜLTÜREL MİRAS SEKTÖRÜNDE RİSK TRANSFERİ
Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Yeni Yüzyıl Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
Özet: Doğal afetler, insan kaynaklı afetler ve uygun olmayan çevresel koşullar can kaybı ve ekonomik
kayıplara sebep olduğu gibi kültürel mirasın da tahribatına neden olur. Deprem gibi afetler herhangi bir
uyarı olmaksızın aniden geliştiği ve şiddeti kontrol edilemediği için, oluşturduğu büyük hasarlar
nedeniyle tarihi eserler çok ciddi hasar görmekte ya da tamamen yok olmaktadır. Ancak olası bir afet ya
da acil durum meydana gelmeden önce yapılacak proaktif zarar azaltma planlarıyla potansiyel tehlikeler
ve olası riskler en aza indirgenebilir. Kültürel miras koleksiyonlarını bünyelerinde barındıran müze,
kütüphane, arşiv binalarına yönelik başarılı bir zarar azaltma planı yapabilmek için öncelikle risklerin
tespitine ve akabinde kaynakların organizasyonuna ihtiyaç bulunmaktadır. Binaların, objelerin
(koleksiyonlar, kütüphane / arşiv malzemesi), personelin, faydalanıcıların (ziyaretçi, öğrenci vb.)
karşılaşabileceği olası risklerin etkilerinin azaltılmasına yönelik sigortalama (Riskin transferi /
paylaşılması) çalışmaları da öncelikle ele alınması gereken bir konudur. Çalışmada riskin transferi
metodu ile çalışanlar ve kültürel mirası tehdit eden risklere karşı kaynak sağlanması ve olası hasarın
etkilerinin kurum bütçeleri açısından minimize edilmesi konusu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Mirasın Sigortalanması, Risk Transferi, Bilgi Ve Belge Yönetimi, Risk
Yönetimi

RISK TRANSFER ISSUE IN CULTURAL HERITAGE SECTOR
Abstract: Natural disasters, man-made disasters and inappropriate environmental conditions cause loss of
life and economic losses as well as destruction of cultural heritage. Disasters such as earthquakes occur
suddenly without any warning and due to their uncontrolled characteristic great destruction become on
historical monuments / artifacts by resulting serious damage or completely demolish. However, before a
potential disaster or emergency situation occurs, potential dangers and likely risks can be reduce with
proactive mitigation plans. To make a successful risk mitigation plan for the museum, library and archive
buildings which contain cultural heritage collections, to make the determination of risks initially and
subsequently resources are needed in the organization are essential. To reduce the risk effects due to
buildings, objects (collections, library / archival materials), the staff, the beneficiaries (visitors, students,
guests, etc.) could face likely risks, insurance activities (transferring or sharing the risk) needs to be
addressed is an issue primarily. It is emphasized in this study that to provide resources against the risks on
staff and cultural heritage by transferring the risk method and to minimize impacts of the potential
damage in terms of the institution's budget.
Key Words: Insuring Cultural Heritage, Transferring The Risk,
Management, Risk Management

Information And Documentation

1. GİRİŞ
Sigorta insanlar için acil durumlar /
afetler, hastalık, ölüm, kaza sonucu
meydana
gelebilecek
muhtemel
kayıplara yönelik olarak uygulanan bir
güvence aracı olmuştur. Çünkü bu tür
olağanüstü
durumlarla
ilgili
bir
"belirsizlik" söz konusudur. Sigortada
amaç, insanların karşılaşabilecekleri bu
riskler nedeniyle net varlıklarda
meydana
gelebilecek
azalmayı
önlemektir (Akmut, 1980:1).
Trafik
kazası, hayat sigortası, sağlık sigortası,
emeklilik sigortası gibi yoğun olarak
uygulanan
sigorta
sözleşmeleriyle
birlikte deprem, yangın, sel gibi acil
durum / afetlere yönelik uygulanan
sigorta sözleşmeleri de ülkemizde
yaygınlık kazanmıştır. Hükümetin ve
Dünya Bankası'nın girişimiyle devreye
giren Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK),
yüksek
risk
altındaki
gelişmekte olan ülkelerde, deprem
sigortasının karşılanması gibi temel bir
sorunun çözülmesi ve sigortalanması ve
bu şekilde kayıpların azaltılması
amaçlanmıştır (Bayer ve Vari, 2007:
118). Gayrimenkul sahipleri bu sayede
yeniden ev sahibi olma ya da binalarını
güçlendirme imkanına sahip olmaktadır.
Ancak kültürel miras risklerinin transfer
edilmesine
yönelik
sigortalama
çalışmaları aynı ölçüde bir yaygınlık
kazanmamıştır. Türkiye’de de aynen
AB ve diğer ülkelerin çoğunda olduğu
gibi
kamuya
ait
müzelerdeki

koleksiyonlar, müzede iken sigorta
kapsamında değildir. Sergileme amaçlı
koleksiyonların transferi söz konusu
olduğunda “Fine Arts Insurance” olarak
anılan ve “Sanat Eserlerine Yapılan
Paket
Sigorta
Sözleşmeleri”
yapılmaktadır (Baştürk, F., vd. 2012).
Sigorta sözleşmelerinde; sözleşme
yapılırken doğru bilgi verme, sigorta
sözleşmesi süresi içinde rizikoyu
ağırlaştırmama ve ağırlaşan rizikoyu,
rizikonun gerçekleşmesinden sonra bilgi
ve araştırma yapılmasına izin verme,
riziko gerçekleştikten sonra zararı
azaltma ve kurtarma yükümlülükleri
gibi kanundan gelen yükümlülükler
bulunmaktadır. Buna ilave olarak,
sigorta sözleşmesinden doğan özel
yükümlülüklerin yerine getirilmesi de
mümkündür (Algantürk Light, 2012: 18).
2. AMAÇ
İktisat ve bankacılık biliminin dalı olan
sigortacılığın pek çok konusundan birini
teşkil eden "Kültürel Mirasa Yönelik
Risk Transferi" çalışmanın genel
amacını oluşturmaktadır. Olası bir acil
durum ya da afet halinde, kültürel
mirası barındıran müze, kütüphane ve
arşivlerdeki çalışanlar, kullanıcılar ile
bina, eklenti ve çevresinde bulunan
insan unsurlarına yönelik yaralanma ve
ölümle sonuçlanabilecek durumlarla
birlikte bu işyerlerindeki koleksiyonlar,

kütüphane malzemesi ve arşiv belgeleri
gibi kültürel miras objelerinin hasar
görmeleri
halinde
tazmini
ile
restorasyonları için olası belirsizliğe
karşı sigortalama yani riskin transfer
edilmesinin önemi değerlendirilmiştir.

yargıya varmayı amaçlayan tarama
modelidir (Karasar, 2014: 86).

3. KAPSAM
Bu çalışma ile, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat ve
kültürel mirasın korunması ile ilgili
mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler
doğrultusunda müze, kütüphane ve
arşivlerde çalışan; kültürel mirasın
korunmasından sorumlu karar vericiler,
çalışanlar,
araştırmacılar
ve
akademisyenlerin dikkatinin çekilerek,
konunun
öneminin
vurgulanması
hedeflenmiştir.

Kültürel
mirasın
korunmasından
sorumlu kurumlar olası bir acil durum1
ya da afet anında bir hasarın meydana
gelmemesi veya oluşan hasarın en az
seviyede kalmasını sağlayacak tedbirleri
alarak en uygun koşullarda "koruma"
sağlaması beklenir. Bu amaç için tüm
imkanların seferber edilmesi büyük bir
sorumlulukla öncelikli olarak ele
alınmalıdır. Kültürel mirası barındıran
müze, kütüphane ve arşiv binalarının
olası bir acil durum / afetin ardından,
karşı direnç kapasitesiyle bir an önce
iyileştirme
çalışmalarına
başlayıp,
operasyonel faaliyetlerine en kısa
sürede dönmesi sağlanmalıdır.

4. YÖNTEM
Sadece kültürel miras objeleri üzerine
değil kültürel miras eserlerini barındıran
kurum
ve
kuruluşlardaki
insan
unsurlarına da yönelik risk transferini
sağlayan sigortalama çalışmalarının
kültürel miras sektörüne olan katkılarını
belirlemeye
yönelik
sorun
ve
uygulamaları tespit etmeyi amaçlayan
bu araştırma, var olan durumu ortaya
koyan tarama türü bir çalışmadır.
Araştırmada örnek olay yöntemi
kullanılmıştır. Bu yöntem, belli bir
ünitenin derinliğine ve genişliğine,
kendisini ve çevresiyle olan ilişkilerini
belirleyerek o ünite hakkında bir

5. AFETİN KÜLTÜREL MİRAS
ÜZERİNE ETKİLERİ

Bunun için mevcut tehlikeler ile, önlem
alınmaması durumunda kısa, orta ve
uzun vadede gelişebilecek risklerin
tespit edilmesi, bu risklerin vereceği
tahribatın öngörülmesi önemlidir. Zira
pek çok müze, kütüphane ve arşiv
binası afetlerden sonra ağır hasar
1

Acil durum: İşyerinin tamamında veya bir
kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan
yayılım, doğal afet gibi acil müdahale,
mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren
olayları ifade eder. İşyerlerinde Acil Durumlar
Hakkında Yönetmelik (18.06.2013 tarihli Resmi
Gazete)

almakta ya
gelmektedir.

da

kullanılamaz

hale

Dünyada ve ülkemizde bu tür kültürel
mirası barındıran binalar tarihi ve
modern
binalarda
faaliyetlerini
sürdürmektedir. Bunların çoğu da
mevcut fonksiyonlarına uygun olarak
inşa edilmemiş, sonradan kullanıldıkları
amaç için dönüştürülmüştür. Gerek yapı
malzemesi gerekse
inşa
tekniği
açısından çoğu yapının içerisinde
bulunan tarihi objeler ile arşiv
malzemesi tehdit altında bulunmaktadır.
Örneğin Almanya’da 3 Mart 2009
tarihinde yıkılarak hasar gören tarihi
arşiv binasında, arşivler ciddi zarar
görmüş ve bina kullanılamaz hale
gelmiştir 2 (Haack, 2009). Bu örnekte
görüldüğü gibi kütüphane ve arşiv
binası olarak kullanılan yapılarda acil
durum ya da afetle karşılaşıldığı zaman
teklikeler, zincirleme etkiyle birbirini
tetikleyerek pek çok riskin de
oluşmasına neden olmakta, bunun
sonucunda da bünyelerindeki çok
kıymetli eserler hasar görebilmektedir.
Bu da müze, arşiv ve kütüphane
binalarında oluşabilecek zararın tahmini
ile önleyici tedbirlerin alınmasını
zorunlu hale getirmektedir. Deprem
afetinin çok etkili olduğu Japonya ve
2

Almanya Köln Arşiv Binasındaki çökmenin
tam nedeni bilinmemekle birlikte binanın
altından geçen metro kazılarının etkili olduğu
görüşü hakimdir (Haack, 2009). Binanın eski
olması da hasar etki şiddetinin artmasında etkili
rol oynamıştır.

ABD’deki müze, arşiv ve kütüphane
binalarında da afet sonucunda önemli
hasarlar meydana gelmektedir. Pasifik
Bölgesindeki levhalarda meydana gelen
depremlerde Japonya’daki müze ve
kütüphane yapıları ile ABD San
Andreas fay hattına yakın bölgelerdeki
San Francisco şehrinde bulunan
kütüphane yapılarında önemli hasarlar
meydana gelmiştir (ABD Federal Acil
Yönetim Ajansı: FEMA, 2011: 2-20).
Yine dünyanın pek çok bölgesinde
meydana gelen kütüphane yangınları
sonucu insanlığın mirası olan eşsiz el
yazması eserler, kütüphane malzemesi
ile müze objeleri restorasyonu mümkün
olmayacak
şekilde
yanıp
kül
olmaktadır. 1989 yılında Loma Pritera
Depreminde ABD San Fransisko’da
bulunan iki kütüphanenin her birinde bir
milyon Amerikan Dolarının üzerinde
kayıp oluşmuştur. Bu tutar, afet
sonrasında
onarım,
temizleme,
kitapların restorasyonu ile yeniden
raflara dizilmesi için harcanmıştır. Bu
çalışmalarda nadir eserlerin bulunduğu
bir
alanda,
kitapların
yeniden
ciltlenmesi için 100.000 Amerikan
Doları harcanmıştır. Aynı depremde
San Fransisko Körfezindeki 8 müzede
yapılan araştırmada 500.000 objeden
150'sinin hasara uğradığı ve bunun
sonucunda 10 milyon Amerikan Doları
tutarında bir kaybın olduğu rapor
edilmiştir. San Fransisko Asya Sanat
Müzesindeki
koleksiyon
kaybının
yaklaşık 3 milyar Amerikan Doları
olduğu, hasar gören 26 objedeki toplam
kaybın 3 milyon Amerikan Doları

olduğu öngörülmüştür (Fierro, Freeman,
Perry, 1994: 9).
Objelerin
bulunduğu
kaideler,
vitrinler, dolaplar ve etraflarındaki
diğer yapısal olmayan malzemeler3 de
eserler
üzerinde
ciddi
riskler
oluşturmaktadır. Zira yapısal olmayan
elemanlar sonradan yapıya monte
edildiğinden bu malzemeye yönelik
periyodik kontrollerin yapılmaması
durumunda,
yıkıcı
büyüklükteki
depremlerde
bu
malzemelerin
yerlerinden koparak düştüğü ve bu
şekilde de insanlar, bina ve tarihi
objeler üzerinde ciddi kayıplar
meydana getirdiği tespit edilmiştir.
Ülkemizde
de
1999
Kocaeli
Depremindeki yaralanmaların %50’si
ve ölümlerin % 3’ü yapısal olmayan
yapı elemanlarından kaynaklanmıştır
(Petal, 2003).
Ülkemizde pek çok müze, kütüphane
ve arşiv binası faaliyetlerini tarihi
yapılarda sürdürmektedir. Bu binalar
yapı malzemesi, yaş, yapısal sistem,
fonksiyon ve içinde bulundukları
durum açısından tehlikeler arz
etmekte ve önlem alınmadığı takdirde
olası
risklerle
karşı
karşıya
bulunmaktadır. Cami, medrese, türbe,
saray, kilise, han, hamam, konut gibi
çok değişik fonksiyonlara sahip olarak
3

Yapısal olmayan elemanlar, bir binanın
taşıyıcı sistemi haricindeki bütün kısımları olup;
kolon, kiriş, taşıyıcı duvar, çatı ve temel
haricindeki elemanlardır (Boğaziçi Üniversitesi
YOTA El Kitabı, 2005: 4).

inşa edilmiş bu yapıların yapısal
sistemleri de birbirinden farklıdır. Son
yıllarda kültürel mirasa yönelik
yürütülen
ciddi
restorasyon
çalışmaları bulunmasına rağmen,
binaların çoğu halen restorasyona
ihtiyaç duymaktadır. Bu tür binalarda
boru
ve
kablolama
sistemleri
genellikle duvar yüzeyine monte
edildiğinden, gerek deprem gerekse
yangın
riski
açısından
tehdit
oluşturmaktadır. Eski yapı stoğu
niteliğinde Cumhuriyet döneminde
inşa edilmiş yapılar ise yine statik ve
malzeme açısından güçlendirmeye
ihtiyaç duymaktadır.
Gerek insan kaynaklı gerekse orman
yangını gibi doğal afet nitelikli
yangınlar da eserleri tehdit etmektedir.
İngiltere Norwich Central Kütüphanesi
(1994),
Birmingham
Çocuk
Kütüphanesi (1991), Grant Lodge Local
Heritage Center, Moray Council
Kütüphane yangınları (2003), Leningrad
ve Los Angeles Kütüphane yangınları
(1986), İsveç Linköping Kütüphane
yangını (1996) bunlardan bazılarıdır
(Dewe, 2006:169). Sel baskınlarıyla da
ilk olarak depolama alanlarında bulunan
eserler ciddi tahribatlara uğramaktadır.
Kasırga, yoğun kar yağışı gibi
meteorolojik afetler nedeniyle özellikle
çatı hasarları meydana geldiğinden, iç
ortamlardaki arşivler bundan olumsuz
etkilenebilmektedir.
Savaş ortamlarında sabotaj, terör
saldırıları, vandalizm gibi etkilerle

eserler yağmalanmakta, çalınmakta ya
da tamamen yok edilmektedir. Bu
nedenle bu tür çatışma ve karışıklık
bulunan bölgelerdeki kültürel miras
eserleri de büyük tehdit altındadır.
İnsan
kaynaklı
afet
olarak
nitelendirilebilecek ve insan (idareci,
personel, teknik servis elemanı vb.)
unsurlarından kaynaklanabilecek; sergi,
okuma, depolama koşullarında gerekli
çevresel
koşulların
sağlanmaması
nedeniyle
hasarlar
oluşmaktadır.
Kontrol edilmesi gereken çevresel
faktörler; sıcaklık, bağıl nem, ışık ve
radyasyon, hava kirliliği gazlar ve
partiküller, titreşim, vitrin/dolap yapısı,
taşıma
vb.dir.
Bununla
beraber
vandalizm, sabotaj ve hırsızlık gibi
riskler de kültürel miras eserlerini tehdit
eden diğer risk unsurlarıdır.
Özellikle de çok sayıda insanın bir
arada bulunduğu (çalışan, ziyaretçi ve
okuyucu vb.) bu tür binalarda can ve
mal kayıplarının daha da artması
muhtemeldir.
Bu
nedenle tarihi
nitelikteki
binalar
ile
modern
tekniklerde inşa edilmiş ve edilecek
yapılarda risk azaltma çalışmalarında
deprem, yangın, sel gibi afet odaklı risk
analizlerinin yapılması, olası kayıpların
meydana
gelmesi
durumunda
sigortalama
çalışmalarına
önem
verilmesi gereklidir.

6. RİSK YÖNETİMİ
Risk yönetimi, finansal karar vermede
belirsizliğin kabul edilmesi, önlenmesi
ya da azaltılması kararı için analizlerin
tanımlanmasına yönelik operasyonlar
dizisidir. Genel riski minimize edecek
uygun kaynakların uygulanmasıdır.
Miyop bir ölçekte riskten sakınım ya da
riski minimize etmekten ziyade, uzun
vadeli sürdürülebilirlik için riskin en
aza indirilmesine yönelik optimal
düzeyi bulmak önemlidir (Dimitriyadis,
vd. 2011:159).
Müze, kütüphane ve arşiv binalarında
önceden (proaktif olarak) mevcut
tehlike ve risklerin belirlenmesi ile bu
risklere yönelik koruyucu tedbir
önerileri içeren kısa, orta ve uzun vadeli
politikaların
hazırlanması;
bu
politikaları başta yöneticiler olmak
üzere tüm çalışanların benimsemesi
önemlidir. Olası bir acil durum / afete
direnç gösterebilecek başarılı bir risk
yönetimi planında;





Önleme/zarar azaltma,
Hazırlıklı olma,
Müdahale
İyileştirme
Aşamaları bulunmalıdır (Şekil
1).

Zarar Azaltma Hazırlıklı Olma

Risk Yönetimi
Kriz Yönetimi

Acil Durum /
Afet

İyileştirme Müdahale

Şekil 1:Acil Durum / Afet Yönetimi
Aşamaları

Zarar azaltma safhasında; tehlikelerden
kaynaklanan risklerin ne derece etki
ettiğinin belirlenmesi ile bunlara karşı
önlemler geliştirilmesi gerçekleşir.
Örneğin; depreme yönelik yapısal ve
yapısal olmayan tehlikelerin riske
dönüşmemesi için önlemler alınmalıdır.
Yapısal önlemler; jeolojik açıdan
yapının zemininin güçlendirilmesi ya da
yapının statik açıdan güçlendirilmesi,
restorasyon,
rehabilitasyon, yeniden
yapım çalışmalarını kapsar. Yapısal
olmayan önlemler ise yapının taşıyıcı
olmayan unsurlarına yönelik örneğin,
dolapların, mobilyaların ya da eşyaların
sabitlenmesi,
aydınlatma
ve
iklimlendirme tesisatının sabitlenmesi /
periyodik bakımı gibi çalışmaları
kapsar. Yangına yönelik olarak ısı ve
duman sensörlerinin binaya tesisi,
yangın tüplerinin önceden hazırlanması,
sprinkler sistemi (şemsiyeleme sistemi)
kurulması gibi çalışmalar içerir.

Hazırlık
safhasında,
acil
eylem
planlarının bilimsel temelli senaryolar
dahilinde
hazırlanması,
planların
periyodik aralıklarla revize edilmesi,
sigorta dökümanlarının kopyalarının
hazırlanması, kurtarma prosedürlerinin
geliştirilmesi,
bu
hazırlanan
prosedürlerin hem koleksiyonların,
arşivlerin bulunduğu yerdeki çalışanlara
hem de afet durumunda tahliye olacağı
binadaki
çalışanlara
dağıtımının
sağlanması,
kat
planlarının
hazırlanması, tahliye yolları, şalter ve
yangın söndürme tesisatının yerlerinin
belirlenmesi (yangın dolabı, hidrant,
dedektör yerleri vb.), acil durumlarla
mücadeleye
yönelik
ekiplerin
kurulması, bu ekiplerde yer alacak
çalışanların görev ve sorumluluklarının
belirlenmesi ile sürekli eğitim ve
tatbikat çalışmalarını içerir.
Müdahale aşamasında acil durumlara
için olası risklere yönelik olarak
hazırlanacak acil durum prosedürleri
kapsamında insan ve eser tahliyesi
çalışmaları ile yangın gibi olaylara
önceden temin edilmiş ekipman ve
donanım ile müdahale edilmesidir.
Bununla birlikte riski yönetmek için
sorumlu paydaşlar belirlenmelidir. Risk
yönetiminde yardım ve tavsiye almak
üzere belirlenecek bu paydaşlar kurum
ekipleriyle risk unsurlarının çözümüne
yönelik tedbirleri (yangın söndürme,
tüm koleksiyonun hasar görmemesi için
eserlerin tahliyesi, sigortalama vb.)
geliştirme çalışmalarına katkı sağlar.

İyileştirme aşamasında ise hasar görmüş
bina ve eserlere yönelik kısa, orta ve
uzun vade restorasyon programları /
restorasyon ünitelerinin hazırlanması,
restoratör
desteğinin
sağlanması,
sigortacılarla iletişim içinde bulunma
gibi çalışmalar yer alır.

geri beslemelerle iş sürekliliğinin
devamını gerektiren süreçdir.

Risk verisi

Riski Transfer et
Riski azalt

Risk yönetiminde en önemli amaç olan
riskin
azaltılmasına
yönelik
çalışmalarda risk değerlendirilmesi
sonucu elde edilen veriler ışığında risk
iletişimi 4
sağlanarak
planlama
çalışmaları yapılmalıdır. Bu planlama
çalışmalarının bir ayağını da riskin
transfer 5 edilerek riskin azaltılması
çalışmaları oluşturmaktadır. Bu süreç
bir sefer yapılarak tamamlanan döngüler
değil, sürekli izlemeler ve kontrollerle,

4

Risk yönetişimi süreci içine dâhil olan tüm
paydaşların arasındaki iletişimdir. Risk iletişimi
uzmanlar ve karar vericilerin halka tek yönlü
bilgi vermesiyle sınırlı değildir; aynı zamanda
paydaşlar (halk, karar vericiler, uzmanlar, özel
sektör, vb.) arasındaki ve içindeki tüm iletişim
akışını da içermektedir. (Taylan & Decker
tarafından yapılmıştır. Kuzucuoğlu, 2012:241)

Risklerin
değerlendirilmesi

Risklerin
tanımlanması

Riskin
azaltılması

Can ve mal
kayıplarının
azaltılması

Risk için
Planlama
yap

Mevcut ve
gelecek
riskleri
değerlendir

Risk
iletişimi

Şekil 2: Risk Azaltılması İle İlgili
Diyagram (FEMA, Riskmap)6

Tarihi obje, kütüphane malzemesi, arşiv
belgeleri, binalar ve bu binaların içinde
bulunanlarla ilgili risk transferi yani
kayıplardan
oluşabilecek
riskin
sigortalanması (riskin paylaşımı) önemli
bir konu olup ülkemizde ihmal
edilmektedir. Bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişilerle
vakıfların kurduğu müzeler birbirinden
nadide kültür mirasını barındırmaktadır.
Kültürel mirasa yönelik örnek bir

5

Risk Transferi: Devlet garantisi ile üstlenilmiş
olan rizikonun, sigorta ve reasürans piyasalarına
devrolunmasını, ifade eder. (Sivil Hava Araçları
Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının
Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının
Devlet Garantisi İle Karşılanması Hakkında
Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi:
01.11.2003 Sayısı: 25276)

6

Risk Haritalaması, Değerlendirilmesi ve
Planlaması (The Risk Mapping, Assessment and
Planning - Risk MAP, 2012) Projesi
kapsamında risk bulunan bölgelerde can ve mal
kayıplarının azaltılması ile halkta farkındalığın
oluşturulması amacıyla hazırlanan risk azaltma
döngüsüdür.

sigorta sözleşmesi7 EK. 1 de sunulmuş
olup, benzeri sigorta sözleşmelerinin
tüm kurumlar tarafından benimsenmesi
sağlanmalıdır. Hasar ya da kayıp ile
sonuçlanacak riskler için yapılacak bu
tür sigortalar ile riskin paylaşımı
sağlanacak ve buradan elde edilecek pay
ile olası bir hasar durumunda yeniden
eserlerin / binaların restorasyonu
gerçekleştirilebilecektir.

faydalar ile dengeli olmalıdır (Cannon,
2003: 41-72).

Tablo 1: Risk Müdahale Seçenekleri
Risk Müdahale
Seçeneği
Aktiviteye devam
etmeyerek riskten
kaçınmak
Riskin ortaya çıkma
olasılığını azaltmak

7. KÜLTÜREL
MİRAS
SEKTÖRÜNE
YÖNELİK
RİSKİN TRANSFERİ
Şekil 2' de açıklanan risklerin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve bu
risklere müdahale edilebilmesi için risk
müdahale
(Tablo
1)
planlarının
hazırlanması ve yürürlüğe sokulması
gerekir.
Kültürel miras sektöründe,
kayıp maliyetleri olarak sadece mali
değer değil eşsiz mirasın kaybı da söz
konusu olduğundan somut olmayan bir
kayıp da değerlendirilmelidir. Ancak,
riske aşırı veya uygun olmayan şekilde
müdahale edilmesi pahalı olabilir ve
müdahale
ile
ilgili
harcamalar
savurganlık / gereksiz bir harcama
olarak görülüyor ise bu durum kurumun
itibarına zarar verebilir. Risklerin
yönetilmesi maliyeti, elde edilecek
7

Kültür Mirasının sigortalanmasına yönelik
hazırlanan örnek sigorta poliçesi için katkıları
nedeniyle EUREKO Sigorta’dan Serpil
ÖZTÜRK YAKUT ve Süha ÇELE’ye
teşekkürlerimi sunarım.

Riskin sonuçlarını
azaltmak

Riski kabullenmek
ve değişiklik
durumlarını izlemek

Riski kabullenmek
ve sonuçlarla başa
çıkmak için mali
durumu düzenlemek
Riskin transfer
edilmesi /
paylaşılması (Örn:
Sigortalamak veya
ortaklıklar)

Örnek
Kırılabilir ve hassas objelerin
ödünç verilmemesine veya
sergilenmemesine karar
vermek.
Binanın önleyici bakımını
artırmak veya hassas / uygun
olmayan çevresel koşullara
sahip alanlarda bulunan
depolanmış hassas objelerin
yerlerini değiştirmek.
Kurumun güncellenmiş bir afet
hazırlık planına sahip olmasını
sağlamak ve personele yönelik
afet eğitimlerini
gerçekleştirmek.
Düşük riskli depolama
alanlarında mevcut
düzenlemeleri sürdürmek,
haşere oranları ve iklim
koşullarındaki değişimlerin
izlenmesine devam etmek.
Ödünç verilecek objelerin
sigortalanması.

Arşivin depolanması için ya da
risk yönetimi aktivitelerinin
(haşere kontrolü veya afet
planının geliştirilmesi vb.)
üstlenilmesi için bir şirketle
anlaşmak.

Geleceğin ne getireceğinin bilinmemesi
(belirsizlik) ve risk olasılığı; Tablo 1 de
yer alan riskin transfer edilmesini
açıklayan sigorta kavramının temel
nedenleridir. Sigorta, sigortalanmak
istenen nesneye göre can ve mal
sigortaları olarak ikiye ayrılır. Mal
sigortalarında amaç, sigortalının net
varlığında
meydana
gelebilecek

azalmaları önlemektir. Mal sigortaları
önce gelir veya kâr kaybı sigortaları,
üçüncü kişilere verilen ve önceden
kestirilmesi
olanağı
bulunmayan
8
zararları karşılamak için yapılan gider
sigortaları, somut aktif değer sigortaları
(yangın sigortası vb.) olarak ana
bölümlere ayrılabilir (Akmut, 1980:13).
Yazılı bir afet müdahale ve koleksiyon
kurtarma planının önceden hazırlanması
yönetim
ve
koruma
ile
ilgili
sorumluların
kararlılığını
gösterir,
kurumsal ve idari ihmal suçlamaları
riskini azaltır. Bu afet müdahale ve
kurtarma planlarının hazırlanmasında
müze / kütüphane yetkililerinin sigorta
temsilcisi ile toplantı yaparak sigorta
kuruluşunun da plana dahil edilmesi
suretiyle
sigorta
primi
düşürülebilmektedir. Bu planlar afete
müdahale edecek sürecin tüm adımlarını
bilecek ve koleksiyonları tehlikeye
atmayacak personelin yetkilendirilmesi
ile olası bir afetten önce sigorta
yetkilileri ile de gözden geçirilmelidir
(Ogden, 2004:11-12). Bu anlamda
sigorta
şirketleri
ve
uzmanlara
danışılması ile onların önerilerine
başvurulması
önemlidir.
Eserlerin
kayıtları güncelleştirilmeli, sigorta
şirketi
ile
envanter
kontrolüne
gidilmelidir (Erbay, 2000: 42-47).

8

Zarar, bir olayın, bir eylemin ya da bir
durumun yol açtığı kötü sonuç ya da çıkar
yitimidir. Can veya mal varlığının eksilmesi
veya yok olmasıdır (ÇELİK, A., 2012: 4)

Acil durum / afet oluştuktan sonraki
aşamalarda da sigorta şirketi ile
koordinenin sağlanması gerekir. Olayla
ilgili fotoğraflar çekilmeli, kanıtlar
toplanmalı ve raporlar hazırlanmalıdır.
Kayıpları tespit edecek objektif karar
veren sigorta eksperlerinin görevi;
afetin meydana gelmesindeki nedenlerin
tanımlanması, kaybı minimize etmeye
çalışmak, sigorta edenlerle kaybın
toplam maliyeti konusunda anlaşmaya
varmak ve 3. şahıslara yönelik hasar
azaltma olanaklarının araştırılmasıdır.
Sigorta eksperi olayla ilgili olarak:
olayın ne zaman meydana geldi, kim ilk
olarak tespit etti, öncelikle ve akabinde
hangi eylemler yapıldı, bina kimler
tarafından ne sıklıkla hangi amaç için
kullanıldı, kütüphane fonksiyonları
üzerinde olayın kısa, orta ve uzun
vadedeki etkileri ne oldu gibi sorulara
cevap arar; kütüphane ve arşiv
servisinin
tarihçesi,
koleksiyonlar,
depolama
düzenlemeleri,
kat
seviyesindeki fonksiyonların düzeni,
afet müdahale prosedürleri konularını
araştırır (Wise, 2003: 95-116).
Kurum yöneticileri risk yönetimi
çalışmaları kapsamında olası bir acil
durum / afet sonrasında meydana
gelebilecek
tazminat
ve
yapım
maliyetlerini (bina ve koleksiyonlarda
meydana gelebilecek olası hasarın
tazminine yönelik bina onarım /
restorasyonları
ile
koleksiyon
restorasyonlarının masraflarını, personel
ve kullanıcıların olası yaralanma ve
ölüm
tazminatlarını)
sigorta

şirketleriyle yapacakları koordinasyonla
azaltabilir. Bu da kültürel mirasın
korunmasıyla yükümlü kurumun mali
yükünü
azaltarak,
kurumun
faaliyetlerine en kısa zamanda yeniden
devam etmesini sağlayacaktır.
8. TARTIŞMA
Amerika'daki deprem ve yangın gibi
afetlerin ardından FEMA raporlarında;
kütüphane, arşiv ve müze binalarındaki
tüm maddi hasarlar; gerek koleksiyon,
kütüphane malzemesi ve arşiv belgeleri
ölçeğinde; gerekse bina ölçeğindeki
yapısal ve yapısal olmayan hasarlar ile
birlikte
belirlenmiştir.
Bu
tür
uygulamalar
ülkemizdeki
tüm
kütüphane, arşiv ve müze binalarında da
yapılmalıdır.
Bu hasarlara yönelik riskin transferi /
paylaşılmasında yapılan uygulamalarda
genellikle can veya mal olmak üzere iki
farklı unsur üzerinde yoğunlaşılarak
sigortalama çalışmaları yapılmaktadır.
 Bina ve müze koleksiyonları /
kütüphane malzemesi / arşiv
belgeleri ölçeği: Olası bir acil
durum / afet halinde sigortadan
elde edilecek tutarla binaların
bakımı
ve
temizlenmesi,
etkilenen
(hasara
uğramış)
eserlerin
restorasyonları
gerçekleştirilmelidir. Özellikle
eserlerin
fiziksel
etkenler
(deprem, yangın, sel vb. afetler,
kasıtlı
/
kasıtsız
yanlış

kullanımlar, yanlış depolama,
taşıma, meteorolojik afetler,
sabotaj, patlama, vandalizm vb.)
nedeniyle uğrayacağı hasarlara
sigorta
poliçelerinde
yer
verilmelidir. Sigortadan elde
edilecek tutarlarla kurumların
operasyonel
faaliyetlerine
mümkün olan en kısa sürede
yeniden başlaması, böylece
kurumsal itibarlarının korunması
sağlanmalıdır.
 Müze, kütüphane ve arşiv
çalışanları ölçeği (Müzelerde:
çalışan ve ziyaretçiler /
Kütüphane ve Arşivlerde
çalışan ve kullanıcılar): Acil
durum / afetin ardından çalışan
ve kullanıcıların yaralanma /
ölümü ile sonuçlanabilecek
(yapısal ve / veya yapısal
olmayan
kaynaklı,
sabotaj
kaynaklı, patlama kaynaklı kasıtlı/kasıtsız, çevresel kaynaklı
- çevredeki yapı ve tesislerden,
altyapı yetersizliğinden, sel gibi
afetler nedeniyle vb.) kayıplar
nedeniyle kurumun (tedavi ve
ölüm nedeniyle) maddi tazminat
yükümlülüğünden
kurtulması
için sigortalama çalışmaları
önem kazanmalıdır. Buzdağı
örneğinde
olduğu
gibi
buzdağının görünür yüzündeki;
tıbbi
maliyetler,
sigortaya
ödenen maliyetler, tazminat
maliyetleri ile görünmeyen
yüzündeki; iş günü ve iş gücü

kaybı, mahkeme masrafları,
fazla mesai, işin durması
nedeniyle uğranılan maliyet,
verimin düşmesinin maliyeti,
çalışanlardaki
moral
bozukluğunun getirdiği maliyet,
kaza geçiren çalışanın yerine
alınan yeni personele verilen
eğitim maliyeti gibi pek çok
olumsuz etken de gözardı
edilmemelidir.
Bu nedenle EK1'de örnek olarak verilen
kültürel miras eserlerine yönelik
yapılacak sigortalama sözleşmelerine;
sadece kültürel miras eserleri değil,
mutlaka çalışanların tazminatlarına ve
haklarına
yönelik
sigortalama
hükümleri de eklenmeli, çalışanlara
yönelik
belirsizliklerden
(riziko)
kaynaklanabilecek riskler de transfer
edilerek kurum ve kuruluşlar üzerindeki
maddi hasar etkilerinin minimize
edilmesi sağlanmalıdır.
9. SONUÇ
Kültürel mirası barındıran yapılarda
uygulanacak risk azaltma önlemlerinde
tüm risk faktörleri göz önüne
alınmalıdır. Yapının bulunduğu alanın
deprem, yangın, su baskını gibi afetlere
açık bir alan olup olmadığı analiz
edilmelidir (tarihsel kayıtlar, coğrafik
koşullar, önceki afetlerde meydana
gelen kayıplar vb.). Tarihsel afet
kayıtları, binada daha önce meydana
gelmiş iş kazası, ramak kala olaylar,
meslek hastalıkları değerlendirilerek

risk transferi kapsamında sigortalama
çalışmalarına önem verilmelidir.

Acil durum planlaması ile eserlerin
kurtarılma
çalışmalarına
sigorta
şirketlerinin de dahil edilmesi sonucu
önceden afetlere karşı alınacak önlemler
kapsamında kurumsal bütçe için
minimum kayıp sağlanacaktır. Bu
durum eserlerin tahliyesi, restorasyonu
gibi aşamaları içeren konservasyon
planlamasına da katkı sağlayacaktır.
Tüm bina ve koleksiyonların mali
olarak sigorta bedeli belirlenmeli bu
bedel
üzerinden
sigortalama
gerçekleştirilmelidir. 6331 sayılı İş
Sağlığı
ve
Güvenliği
Kanunu
yükümlülüğüne göre çalışan ve
kullanıcı unsuruna yönelik olarak tedavi
giderleri,
hayat
sigortası
gibi
sigortalama çalışmaları da yapılmalıdır.
Küresel
ısınma
gibi
sıcaklık
dalgalanmalarının yaşanabileceği göz
önüne alınarak kültürel miras barındıran
binalarda
bulunan
iklimlendirme
cihazlarından kaynaklı yangın risklerine
karşı da sigortalama çalışmaları
öngörülmelidir.
Bununla
birlikte
sergilenmek amacıyla başka kurumlara
(müze/ kütüphane) gönderilen eserlerin
yanlış paketlenmesi, hatalı depolama
koşulları, taşınırken zarar görmesi,
vandal saldırıya uğraması gibi pek çok
hasar verici etkene karşı da risk azaltıcı
bir faktör olarak sigortalama aracı
kullanılmalıdır.

Riskin transfer edilmesi / paylaşımı ile
kurumların bütçelerinin üzerine yük
getirilmesi önlenmeli; kültürel mirası
barındıran binaları kullananlar arasında
bilinçlenmenin artırılması amacıyla
merkezi ve yerel yönetimler tarafından
toplumda
farkındalık
çalışmaları
yapılmalı; üniversite, müze, kütüphane
ve arşivler gibi kurumlarca sigorta
şirketleri ile işbirliği yapılarak ulusal ve
uluslararası düzeyde çalıştay ve
konferanslar düzenlenmelidir.
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EK-1
TARİHİ ESER KOLEKSİYONLARI SİGORTASI
(Başvuru Formu)
I. GENEL BİLGİ:
A.
Başvuran Kurum Adı:
B.
Kurum adresi:
C.
Posta Kodu
D.
Eklenecek diğer adresler:
E.
Kurum Amiri/Yetkili Personel
II.
SİGORTA PERİYODU:
(Hangi tarihten itibaren 12 aylık sigortayı başlamak istersiniz?)
.....................................................................................................
III. BİNA YAPISI VE GÜVENLİĞİ:
A.
B.
C.
D.

IV.
A.
B.
C.

V.

Lütfen bina tipini ve yapısını belirtiniz. (Örn: Betonarme, Tarihi bina vb.)
Binada hangi lokasyonlar için sigorta düşünülmektedir?
Ne gibi koruma cihazları veya sistemleri bulunmaktadır? (Örn: Merkezi
alarm sistemi,güvenlik alarmı, yangın alarmı)
Bir güvenlik kurumu bütün lokasyonları veya herhangi birini inceledi mi?
Evet ise lütfen belirtiniz.
.....................................................................................................
KAPSAM
Lokasyon başına istenen teminat limiti
Koleksiyonlardan sergilenen var mı? Var ise ne, nerede ne zaman?
Sergilenen yerde ne gibi güvenlik düzenlemeleri var?
Koleksiyonlardan herhangi biri sürekli olarak dışarıda tutuluyor mu? (Örn:
Heykel, Bahçe süsü, makine vb.) Evet ise, ne, nerede, ne zaman lütfen bilgi
veriniz.
.....................................................................................................
ESERLERİN LİSTESİ:

A.
Sigorta ettirmek istediğiniz her bir eser için lütfen detaylı bir açıklama
yapınız. Değerler fatura kopyaları, satış değerleri veya başka diğer faturalar ile
desteklenmelidir.

Açıklama

Alım/Ekspertiz Tarihi

Sigorta Bedeli

B.
Yukarda belirtilmeyen eserler için ne kadar limitli bir koruma talep
edilmektedir?
1)
Güzel sanatlar:
2)
Mücevherat:
3)
Gümüş:
4)
Madeni Para:
5)
Pul:
6)
Kitap/yazma eser:
7)
Kürk:
8)
Müzik Aletleri:
(Eserlerin bedelsel dağılımı)
1)
Tablo ve benzerleri:
2)
Kırılmaz heykeller:
3)
Mobilyalar:
4)
Porselen ve seramikler:
5)
Züccaciye:
6)
Gümüş eşya:
7)
Goblen ve halı:
8)
Kitaplar/ yazma eserler:
9)
Kırılgan heykelller:
10)
Diğerleri, lütfen açıklayınız:
.....................................................................................................
VI.

TARİH:

A.

Son 3 yıl içerisinde her hangi bir hasar veya kayıp yaşandı mı? Evet ise lütfen
bilgi veriniz.
.....................................................................................................
Şimdiye kadar geçmiş sigortacınız tarafından sigortanız iptal edildi mi?
.....................................................................................................
Şu anki sigortacınız kim?
.....................................................................................................

B.1
B.2

Tarih

Başvuranın imzası

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA YÖNETİCİ KRİTERLERİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Aşır ÖZBEK1, Özgür SELVİ2
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü
2
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale MYO, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü
1

Özet: Bilginin, gelişmiş ülkeler tarafından üretilerek yüksek bir hızla yayıldığı bir ortamda, bu
bilginin üretilmesini sağlayan en önemli unsur olarak üniversiteler öne çıkmaktadır. Üniversiteler
bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokulları (MYO) ise topluma kalifiye işgücü yetiştirmeleriyle
önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde çağın gereklerine uygun
eğitim-öğretimin yapılabilmesi için MYO’larda akademik yöneticilerin de bazı niteliklere sahip
olmaları gerekmektedir. MYO’ların birçoğunda yönetici belirlenirken atanacak kişilerde olması
gereken özelliklere önem verilmediği hepimizin bildiği bir gerçekliktir. Oysa olması gereken; bu
görevlere, akademik liyakat, dürüstlük, liderlik ve iletişim yeteneği gibi temel kriterleri taşıyan
yetkin kişilerin adil yöntemlerle getirilmesidir. Bu çalışma ile Delphi ve Analitik Hiyerarşi Süreci
(AHS) yöntemini temel alan, bütünleşik bir akademik yönetici kriter önceliklendirme modeli
geliştirilmiştir. Önerilen modelde; başlangıçta belirlenen altmış sekiz kriter on kişiden oluşan
uzman ekip tarafından Delphi yöntemi ile değerlendirilmiş ve bu kriterler arasından on beş kriter
seçilmiştir. Kriterlerin önceliklendirilmesi ise AHS yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Önerilen bu
model bir MYO’da uygulanmıştır.
Anahtar Kelimeler:Akademik Yönetici, Delphi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS), Çok Kriterli
Karar Verme (ÇKKV)

A STUDY DEALING WITH THE ASSESSMENT OF THE CRITERIA IN
THE DETERMINATION OF THE ADMINISTRATORS IN
VOCATIONAL SCHOOLS
Abstract: Universities stand out as the most important factor in an environment where knowledge
is produced and spread rapidly by developed countries. Vocational schools play an important role
in universities as they help produce the qualified labor force that the country needs. Therefore, the
administrators of the vocational schools should be chosen according to certain criteria to attain a
better education level in these schools. However, it is a fact that administrators of many vocational
schools are determined taking no criteria into consideration. Administrators should be
academically competent, virtuous, and a good leader with good communication skills. This study
focuses on an integrated criteria prioritization model in the determination of academic
administrators based on Delphi and Analytic Hierarchy Process (AHP). In the proposed model;
Sixty-eight criteria, initially determined, were evaluated by an expert team of ten people through
Delphi method and fifteen of them were selected. Prioritization of the criteria was performed using
AHP method. The proposed model has been implemented in a vocational school.
Key Words: Academic Administrator, Delphi, Analytic Hierarchy Process (AHP), Multi Criteria
Decision Making (MCDM).

1. GİRİŞ
Eğitim-öğretim, kişilerin yeteneklerinin
kendi
ihtiyaçları
ve
toplumun
beklentilerine göre gelişmesini sağlama,
bireylere
yeni
davranış
biçimleri
kazandırma, geliştirme, öğrenme ve
öğrendiğini uygulama sürecidir (Güler vd.,
2000; Çelikkaya, 2009). Günümüzde
eğitim-öğretim,
ülkelerin
gelişmişlik
düzeylerinin bir göstergesi olarak kabul
edildiğinden,
yükseköğretimin
yapı
taşlarından birini oluşturan Meslek
Yüksekokullarının (MYO) önemi bu
açıdan bakıldığında daha da artmaktadır.
MYO’lar, üst düzeyde uygulayıcı meslek
elemanı
yetiştiren
yükseköğretim
kurumları olarak tanımlanmaktadır. Mezun
olma hakkı kazanan öğrencilere, bağlı
bulunduğu üniversiteden ön
lisans
derecesinde diploma verilmekte ve teknik
bölümlerden mezun olan öğrenciler
tekniker unvanı
kazanmaktadırlar
(Wikipedia,
Erişim
T:02/07/2014).
MYO’ların temel amaçlarından birisi
çalışma hayatına ara eleman yetiştirmektir.
Nitelikli insan gücünün yetişmesi ve
yetiştirilmesi eğitim sisteminin temel
görevidir (Türeli ve Aytar, 2014). Bu
süreçte
öğrencilerin
iş
dünyasının
beklentileri
doğrultusunda
mesleğin
gerektirdiği donanımlarla yetiştirilmeleri
MYO’ların görev alanına girmektedir.
Mesleki eğitim, dünyada olduğu gibi
ülkemizde de giderek önem kazanırken
istenen
kalitede
mesleki
eğitimin
verilebilmesi için fiziksel ve sosyal
koşullarda ki iyileştirmenin yanısıra
akademik yöneticilerin de belirli niteliklere

sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda
MYO’larda çağın gereklerine uygun
eğitim-öğretimin
yapılabilmesi
için
akademik yöneticilerin bir dizi kritere göre
atanması önem taşımaktadır. Çoğu
MYO’larda yöneticilerin temel kriterlerden
yoksun olarak üniversite yöneticileri
tarafından
ahbap
çavuş
ilişkisiyle
belirlendiği bir gerçekliktir. Oysa olması
gereken akademik liyakat, dürüstlük,
liderlik ve iletişim yeteneği gibi temel
kriterleri taşıyan yetkin kişilerin bu
görevlere adil yöntemlerle getirilmesidir.
Yapılan literatür taramasında personel
değerlendirme kriterlerine yönelik bir çok
çalışmaya rastlanmışken, Delphi ve
Analitik
Hiyerarşi
Süreci
(AHS)
yöntemlerinin birlikte kullanıldığı bir kriter
değerlendirme modelinin bulunmadığı
görülmüştür. Bu çalışma ile yönetici atama
yetkisine sahip kişilerin karar vermelerine
yardımcı olmak amacıyla bilimsel temele
dayanan bir model geliştirilmiştir. Bu
model
kullanılarak
MYO’larda
yöneticilerde bulunması gereken temel
kriterleri belirlemek mümkün hale
gelmektedir. Önerilen bu model Kırıkkale
Üniversitesi
Kırıkkale
MYO’da
uygulanmıştır.
Bu çalışmada literatür taraması ve uzman
görüşleri doğrultusunda ilk olarak 68 adet
kriter belirlenmiştir. On kişiden oluşan
uzman ekibe Delphi yöntemiyle anket
uygulanarak bu kriterler ilk önce 45’e
indirgenmiş, ardından aynı ekiple çalışma
devam ettirilerek kriter sayısı 15’e
düşürülmüştür. Bu kriterler; Kişisel
Faktörler (KF), Liderlik Özelliği (LÖ) ve

İletişim Yeteneği (İY) olmak üzere üç ana
başlık altında sınıflandırılmıştır. Belirlenen
kriterlerin değerlendirilmesi ise öğretim
elemanlarından oluşan dört kişilik ekip
tarafından AHS yöntemine göre yapılmış
ve bu kriterlerin önem dereceleri
belirlenmiştir.

bölümde yapılan çalışma değerlendirilmiş
ve
bu
konuda
çalışmak
isteyen
akademisyenlere öneriler sunulmuştur.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ

Personel değerlendirme süreci ile ilgili
yapılan literatür çalışmasında, genel olarak
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. İkinci
personelin faaliyet alanına göre değişik
bölümde ilgili literatür taranarak personel
kirterlerin birbirinden farklı yöntemlere
seçimi ve değerlendirilmesi konularında
göre değerlendirildiği görülmüştür. Bu
yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Üçüncü
yöntemler
sezgisel,
uzman
bölümde Delphi ve AHS yöntemleri
değerlendirmesi, AHS, Analitik Ağ Süreci
tanıtılmış ve bu yöntemlerle geliştirilen
(AAS) ve Entropi gibi bir dizi yaklaşımı
bazı uygulamalara değinilmiştir. Dördüncü
kapsamaktadır. Tablo 1’de personel
bölümde ise Delphi ve AHS temeline
değerlendirmesi sürecinde kullanılan bazı
dayanan bütünleşik model kullanılarak bir
yöntemler verilmiştir.
uygulama
gerçekleştirilmiştir.
Son
Tablo 1. Literatür Taraması

Yazar Adı

Yöntem

Yıl

Swiercz, P. M. andEzzedeen, S. R.
Lazarevic-Petrovic, S.
Gibney, R. ve Shang, J.
Dağdeviren, M. ve Yüksel, İ.
Kücü, H.
Adıgüzel, O.
Boran, S., Göztepe, K. ve Yavuz, E.
Sezer, H. ve Saatçioğlu, Ö. Y.
Güngör, Z, Serhadlıoğlu, G. ve Kesen, S. E.
Ayub, M., Kabir, J. ve Alam, G.R.
Özkök, A. F.,& Kozanoğlu, O
Ünal, Ö. F.
Lin, H. T.
Aksakal, E. ve Dağdeviren, M.
Afshari, A. R.,Mojahed, M., Yusuff, R. M., Hong, T. S. ve Ismail,
M. Y.
Zavadskas, E. K.,Turskis, Z., Ustinovichius, L., &Shevchenko, G.
Zavadskas, E. K.,Turskis, Z., &Vilutiene, T.
Yılmaz, M.
Kersuliene, V. ve Turskis, Z.
Shahhosseini, V., ve Sebt, M. H.
Zhang, S-F. ve Liu, S-Y.
Kabak, M. ve Kazançoğlu, Y.

AHS
AAS
AHS
AAS
AHS
AHS
AAS
AHS
AHS
AAS
Bulanık AHS
AHS
AAS
AHS ve DEMATEL
AHS

2001
2001
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010

Özvektör
Özvektör
AHS
Özvektör
Bulanık AHS
Sezgisel bulanık entropi
Bulanık AAS

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012

Baležentis, A.,Baležentis, T. ve Brauers, W. K.
Kabak, M.,Burmaoğlu, S. And Kazancoğlu, Y.
Özbek, A ve Eren, T.
Yıldız, A. ve Deveci M.
Aksakal, E., Dağdeviren, M., Eraslan, E., & Yüksel, İ

3. YÖNTEM
3.1. Delphi Tekniği
Delphi yöntemi, 1950’lerde RAND adlı bir
Amerikan firmasında Olaf Helmer ve
Norman Dalkey adlı iki çalışan tarafından
geliştirilmiştir. Bu yöntem, bir konuda
görüş farklılıkları ortaya çıktığında
uzlaşma
sağlamak
amacıyla
kullanılmaktadır. Delphi yöntemi, fikirleri
bütünleştirmek amacıyla, yüz yüze
görüşme ortamının psikolojik etkilerini ya
da belirli gruplar tarafından etkilenme
olasılığını ortadan kaldırmak için anket
yoluyla gerçekleştirilmektedir (Chang vd.,
2002). Delphi tekniği, özellikle siyasi veya
duygusal ortamlardaki karar verme
sürecinde, kararların belirli gruplar
tarafından etkilenme olasılığının olduğu
durumlarda kullanılmalıdır
(Turoff ve
Hiltz, 2001).
Delphi yönteminin uygulanabilmesi için
öncelikle uzmanlardan oluşan bir ekip
oluşturulmalıdır.
Ekip
elemanları,
oluşturulan ankete birbirlerinden bağımsız
olarak cevap vermelidirler. Ankete verilen
cevaplar analiz edildikten sonra çıkan
sonuçlara
göre
yeniden
anket
düzenlenebilmekte ya da uzlaşı sağlanana
kadar görüşme yoluyla uzmanlardan tekrar
görüş istenebilmektedir. Bu geri besleme
sürecinde uzmanlardan, önceki cevaplarını
gözden geçirmeleri istenmektedir. Delphi

Bulanık MULTIMOORA-FG
Bulanık AAS
AHS
Bulanık Ortalama
DEMATEL

2012
2012
2013
2013
2013

yöntemi uygulanırken, anket formu
hazırlamak ve uzmanların tahminlerini
özetlemek için özel bir müzakereci
gerekmektedir (Chang vd., 2002).
Genel olarak Delphi tekniği üç temel
özelliğe sahiptir (Şahin, 2001):


Katılımın gizliliği



Grup
tepkisinin
çözümlemesi



Kontrollü geri dönüşüm

istatistiksel

Özellikle, uzun vadeli öngörüde bulunak
için
kullanılan
uzman
tahmin
yöntemlerinden biri olan Delphi yöntemi,
uzmanlar arasında fikir birliği bulmada
bize yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım,
sadece çeşitli fikirleri toplamakla kalmaz,
aynı zamanda uzman bağımsız yargısını da
korumaktadır. Bu sistematik fikirleri
toplama ve tartışma sonucunda tam bir
sonuç ortaya çıkmaktadır.
3.2. Analitik Hiyerarşi Süreci
AHS, 1977 yılında karmaşık problemlerin
çözümü
için
Saaty
tarafından
geliştirilmiştir. AHS, karar seçeneklerini
belirlenen kriterler çerçevesinde önem
sırasına göre sıralayan çok kriterli karar
verme (ÇKKV) yöntemidir. AHS, nitel ve
nicel
kriterleri
değerlendirebilmenin
yanında insan yargılarını da karar sürecine

dâhil edebilen doğrusal
tekniktir (Saaty, 1980).

ağırlıklı

bir

AHS, problemi her biri en az bir
elemandan oluşan hiyerarşik bir yapı
içinde tanımlar. Alttaki bir elemanın
üstteki bir elemanı etkilediği varsayımına
dayanır. Bu nedenle bir düzeydeki
elemanlar, bir üst düzeydeki elemana göre
birbiriyle karşılaştırılır ve bir üst elemanı
ne oranda etkiledikleri belirlenmeye
çalışılır. AHS’de hiyerarşi en az üç
seviyede oluşturulur. Hiyerarşinin en üst
seviyesinde amaç bulunurken bir alt
seviyede ana kriterler ve varsa ana
kriterlerin bir düzey altında alt kriterler yer
alır. En alt basamakta ise seçenekler
bulunur (Saaty, 1994).
İkili karşılaştırmaların tutarlı olabilmesi
için kriterler, ortak özellikleri dikkate
alınarak
sınıflandırılmalıdır.
Aynı
düzeydeki kriterler arasında önem derecesi
bakımından fark bulunmamalıdır. AHS,
hiyerarşik yapıda yeni kriterler eklemek ya
da mevcut kriterleri yapının dışına
çıkarmak suretiyle değişiklik yapılmasına
imkan vermektedir. Hiyerarşik yapıda
kriter değerlerin değiştirilmesi ya da yeni
kriterlerin eklenmesi veya çıkarılmasıyla
sistemin duyarlılık analizi yapılmış
olmaktadır (Saaty, 1994).
AHS, bir dizi çok karmaşık ve çok kriterli
problemlerin çözümünde başarılı bir
şekilde uygulanmıştır. Vijayvargiya ve
Dey (2010) en uygun 3PL firmayı
seçmede; Yılmaz (2010) kütüphane
müdürü
seçiminde;
Perez_Vega,

Salmeron-Ochoa, Nieva-de la Hidalga ve
Sharratt (2011) ilaç geliştirme sürecinin
erken aşmalarında solvent seçiminde;
Barker ve Zabinsky (2011) tersine
lojistikte ÇKKV modeli geliştirmede;
Sadeghi ve Ameli (2012) İran'daki sosyoekonomik alt sektörleri arasında enerji
sübvansiyonun
en
uygun
şekilde
dağıtımında; Özbek ve Eren (2012) 3PL
firma seçiminde; Tung vd. (2014)
Taiwan’da enerji tasarrufu ve karbon
azaltılmasına yönelik olarak toplumun
eğitiminde
önemli
olan
faktörleri
belirlemede; Tang (2014) İngilizce-yetkin
uluslararası profesyoneller yetiştirmek ve
değerlendirmek için bir yetkinlik modeli
oluşturmada; Aragonés-Beltrán (2014)
güneş termik santral projesinin yatırım
kararını
vermede
AHS
yöntemini
kullanmışlardır.
AHP İşlem Adımları
1. Kriterlerin Belirlenmesi
2. Hiyerarşik Yapının Oluşturulması
3. İkili
Karşılaştırma
Oluşturulması

Matrislerin

Hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra
kriterlerin kendi aralarındaki önem
derecelerinin belirlenebilmesi için ikili
karşılaştırma karar matrisleri oluşturulur.
Bu matrislerin oluşturulmasında Saaty
tarafından önerilen ve Tablo 2’de
gösterilen karşılaştırma ölçeği kullanılır
(Saaty, 1994).

Tablo 2. Karşılaştırma Ölçeği
Önemi
1
3
5
7
2, 4, 6, 8

Tanım
Eşit öneme sahip
Biraz önemli
Fazla önemli
Çok fazla önemli
Ara dereceler

Açıklama
Her iki seçenekte eşit değerde öneme sahip
Bir kriter diğerine göre biraz daha önemli sayılmıştır
Bir kriter diğerine göre çok daha önemli sayılmıştır
Kriter diğer kritere göre kesinlikle çok fazla önemli sayılmıştır
Gerektiğinde kullanılabilecek ara değerler.

Bu karşılaştırma matrisleri eşitlik (1) de
formüle edildiği gibi n × n boyutlu bir kare
matristir.
…
…
= ⋮
(1)
⋮
⋮
⋮
…

4. İkili
Karşılaştırma
Normalleştirilmesi

Matrislerinin

İkili
karşılaştırma
matrisleri
oluşturulduktan sonra, matristeki her
eleman (2) nolu formüle göre kendi sütun
toplamına bölünerek normalleştirilir.
′

=

(2)

∑

5. Öncelik Vektörünün Belirlenmesi
Normalleştirilmiş matrisin her bir sütun
toplamı
1
olur.
Daha
sonra
normalleştirilmiş matrisin, (3) nolu
formüle göre her bir satır toplamı, matrisin
boyutuna bölünerek ortalaması alınır.
=

1

′

, = 1, 2, … ,

(3)

Hesaplanan bu değerler her bir kriter için
bulunan önem ağırlıklarıdır. Bu ağırlıklar

öncelik vektörü olarak adlandırılır.
6. Tutarlılık Oranının Belirlenmesi
Karar verici, ikili karşılaştırma matrisini
oluşturduktan sonra bu karşılaştırma
yargısının
tutarlı
olup
olmadığını
denetlemelidir. Matrisinin tutarlı olup
olamadığını belirleyebilmek için birçok
yöntemden bir tanesi olan tutarlılık indeksi
(TI)
adı
verilen
katsayının
hesaplanmasıdır. TI’i (4) nolu formüle
göre hesaplanmaktadır(Saaty, 1994).
−
−1

=

(4)

TI değerini hesaplayabilmek için ilk önce
özdeğer
olarak
nitelendirilen
 max
hesaplanmalıdır. Özdeğer (5) nolu formüle
göre hesaplanır.
İkili karşılaştırma
matrisinin tam tutarlı olması durumunda
özdeğer adı geçen matrisin boyutuna eşit
olmalıdır (Saaty, 1994).
=

1

.

∑

.

(5)

Ayrıca tutarlılığı değerlendirebilmek için
random indeks (RI) değerinin bilinmesi
gerekir. Her bir matris boyutu n için
karşılık gelen RI değeri Tablo 3’de

verilmiştir. Örneğin boyutu 5 olan ikili
3’de 1.12 olarak gösterilmektedir.
karşılaştırma matrisi için RI değeri Tablo
Tablo 3. Random Indeks Değeri
n
RI

1
0,00

2
0,00

3
0,58

4
0,90

5
1,12

6
1,24

TI ve RI belirlendikten sonra tutarlılık
oranı (TO) aşağıdaki verilen (6) nolu
formüle göre hesaplanmalıdır.
=

(6)

TO, 0,10’un altında çıkınca oluşturulan
karşılaştırma matrisinin tutarlı olduğuna
karar verilir. Bu oranın aşılması
durumunda matrisin tutarsız olduğu
kanaatine varılarak ikili karşılaştırma
matrisi
farklı
değerlerle
yeniden
düzenlenmesi gerekir (Saaty, 1980)

7
1,32

8
1,41

9
1,45

10
1,49

11
1,51

12
1,53

13
1,56

14
1,57

4. UYGULAMA
MYO’larda görev yapacak akademik
yöneticilerde bulunması gereken kriterleri
belirlemek ve önceliklendirmek amacıyla
Delphi ve AHS yöntemi temel alınarak
geliştirilen model, Kırıkkale Üniversitesi
Kırıkkale MYO’da uygulanmıştır. Bu
uygulama ile yöneticilerde bulunması
gereken
kriterler
belirlenmiş
ve
önceliklendirilmiştir.
Uygulamanın
algoritması Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1: Uygulama Akış Şeması
Problemin Tanımlanması

Hiyerarşinin Oluşturulması

İkili karşılaştırma matrisinin
oluşturulması

Uzmanlar Grubunun
Oluşturulması

Öncelik vektörünün
hesaplanması
Potansiyel Kriterlerin Tespiti
Tutarlılık testinin yapılması
Anket Formundaki Kriterlerin
Uzmanlar Tarafından
Değerlendirilmesi

E
TO>0,1

H
E

H
Yeni Anket
Formu

Tüm matrislerin
testi yapıldı mı?

E

H
Genel Önceliklerin
Oluşturulması

Delphi Tekniği

AHS Yöntemi

Uzmanlar Grubunun Oluşturulması

Kriterlerin Belirlenmesi

Kriterleri belirlemek için MYO’da10
öğretim elemanından oluşan bir ekip,
görev yapan yaklaşık 50 öğretim elemanı
arasından farklı özellikler dikkate alınarak
oluşturulmuştur. Kriterleri değerlendirmek
için ise dört öğretim elemanından oluşan
bir grup oluşturulmuştur.

MYO’larda görev yapacak yöneticilerde
olması gereken nitelikleri tespit etmek
amacıyla
literatür
taraması
ve
akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda
ilk olarak 68 adet kriter belirlenmiştir.
Kriterlerin tespitinde uzman ekibe Delphi
yöntemi çerçevesinde anket uygulanmıştır.

Bu çalışma birkaç kez tekrarlanmıştır. Her
seferinde kriter sayısı azaltılarak nihaiyi
kriter sayısı on beş olarak belirlenmiştir.

Karar Verme Yeteneği) ve İletişim
Yeteneğidir (Sosyal İlişkiler, Anlama ve
Anlatma Yeteneği, İletişim Bilgisi).

Bu kriterler üç ana grupta toplanmıştır.
Hiyerarşinin Oluşturulması
Bunlar; Kişisel Faktörler (Özgüven,
Hiyerarşi yapısı, amaç dikkate alınarak ana
Güvenirlik, Tarafsızlık, Dürüstlük, Kişilik,
kriterler ve alt kriterler olmak üzere üç
Gönüllülük), Liderlik Özelliği (Analitik
seviyede oluşturulmuştur (Şekil 2).
Düşünme Yeteneği, Risk Yönetimi,
Vizyon, Görev Bilinci, Takım Bilinci ve
Şekil 2.Kriter Hiyerarşi Yapısı
Amaç

Kişisel Faktörler

Liderlik Özelliği

İletişim Yeteneği

Özgüven

Analitik Düşünme
Yeteneği

İletişim Bilgisi

Risk Yönetimi

Anlama ve
Anlatma Yeteneği

Güvenirlik

Tarafsızlık

Vizyon
Sosyal İlişkiler

Dürüstlük

Görev Bilinci

Kişilik

Takım Bilinci

Gönüllülük

Karar Verme
Yeteneği

İkili
Karşılaştırma
Matrislerinin
Oluşturulması
Bu kısımda ana kriterlerin ve alt kriterlerin
önem ağırlıklarını belirleyebilmek için

kriterler, dört uzman tarafından ikili olarak
karşılaştırılmıştır. Uzmanlar tarafından
verilen değerlerin geometrik ortalaması
alınarak tek bir matriste birleştirilmiştir.
KF, LÖ ve İY ana kriterlerinin ikili olarak

karşılaştırıldığı matris ve öncelik vektörü
Tablo 4’de gösterilmiştir. Matrisin TO
0,066 olarak bulunmuştur. Bu sonuç

matrisin
tutarlı
gelmektedir.

olduğu

Tablo 4. Ana Kriterlerin İkili Olarak Karşılaştırılması
KF
LÖ
İY

KF

LÖ

İY

ÖV

1,000
1,934
2,300

0,517
1,000
2,736

0,435
0,366
1,000

0,185
0,269
0,546

TO=0,066<0,1
Kişisel Faktörler kriterlerinin ikili olarak
karşılaştırılması sonucu elde edilen matris
ve öncelik vektörü Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Kişisel Faktörler Kriterlerinin İkili Olarak Karşılaştırılması
Ö
G
T
D
K
GN

Ö

G

T

D

K

GN

ÖV

1,000
6,055
5,826
6,701
5,091
2,060

0,165
1,000
0,841
2,632
0,420
0,193

0,172
1,189
1,000
0,904
0,334
0,227

0,149
0,380
1,107
1,000
0,206
0,183

0,196
2,378
2,991
4,865
1,000
0,196

0,485
5,180
4,409
5,471
5,091
1,000

0,034
0,216
0,244
0,332
0,124
0,049

TO=0,0595<0,1
Liderlik Özelliği kriterlerinin ikili olarak
karşılaştırılması sonucu elde edilen matris
ve öncelik vektörü Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Liderlik Özelliği Kriterlerin İkili Olarak Karşılaştırılması
ADY
RY
V
GB
TB
KVY

ADY

RY

V

GB

TB

KVY

ÖV

1,000
1,769
2,115
2,060
1,861
0,622

0,565
1,000
1,107
1,189
1,107
2,515

0,473
0,904
1,000
1,210
1,414
1,861

0,485
0,841
0,827
1,000
0,731
0,919

0,537
0,904
0,707
1,368
1,000
0,874

1,607
0,398
0,537
1,088
1,144
1,000

0,122
0,144
0,152
0,201
0,181
0,200

anlamına

TO=0,0602<0,1
İletişim Yeteneği kriterlerinin ikili olarak
karşılaştırılması sonucu elde edilen matris
ve öncelik vektörü Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. İletişim Yeteneği Kriterlerin İkili Olarak Karşılaştırılması
İB
AAY
Sİ

İB

AAY

Sİ

ÖV

1,000
0,577
1,675

1,732
1,000
3,000

0,597
0,333
1,000

0,306
0,175
0,519

TO=0,00086<0,1

LİDERLİKÖZELLİĞİ

0,27

Genel Öncelikler

0,185

Alt Kriter Ağırlıkları

KİŞİSEL FAKTÖRLER

Alt Kriterler

Ana Kriter Ağırlıkları

Ana Kriterler

Kriterlerin ikili olarak karşılaştırılması
kriterlerin ağırlıkları çarpılarak alt
sonucu oluşan öncelik vektörleri Tablo
kriterlerin genel öncelikleri elde edilmiştir.
8‘de verilmiştir. Ana kriter ve alt
Tablo 8. Kriterlerin Genel Öncelikleri

Ö
G
T
D
K
GN
ADY
RY
V
GB
TB
KVY

0,034
0,216
0,244
0,332
0,124
0,049
0,122
0,144
0,152
0,201
0,181
0,200

0,006
0,040
0,045
0,061
0,023
0,009
0,033
0,039
0,041
0,054
0,049
0,054

İLETİŞİM YETENEĞİ

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
MYO’larda çağın gerekleri ve piyasaların
beklentileri doğrultusunda kaliteli eğitimöğretim verebilmenin temel şartlarından
birisi de, yetişmiş akademik eleman ve
sosyal-fiziksel imkânları barındırmasının
yanı sıra birim yöneticilerinin belli
niteliklere sahip olmasıdır. Bu nedenle,
kalifiye meslek elemanlarının yetişebilmesi
için üniversite yöneticilerinin, akademik
birim yöneticilerini atarken belirli kriterleri
dikkate alarak bu işlemi gerçekleştirmeleri
gerekmektedir.
Bu çalışma ile üniversite yöneticilerinin
birim
yöneticilerini
belirlemede
kendilerine destek olacak, Delpi ve AHS
yöntemlerine dayanan bütünleşik bir kriter
önceliklendirme modeli geliştirilmiştir. Bu
modelin oluşturulma sürecinde ilk olarak
belirlenen 68 kriter, Delphi yöntemi
uygulaması ile 15’e indirgenmiş ve bu 15
kriter Kişisel Faktörler, Liderlik Özelliği
ve İletişim Yeteneği ana faktörleri altında
sınıflandırılmıştır.
Daha
sonra
sınıflandırılan 15 kriter AHS yöntemi ile
ağırlıklandırılmıştır.
Kriterlerin
AHS
yöntemine
göre
değerlendirilmesi
sonucunda
Sosyal
İlişkiler alt kriterinin 0,283 ile akademik
yönetici atamada en önemli kriter olduğu
görülmüştür. Bu kriteri 0,167 ile İletişim
Bilgisi kriteri takip etmiştir. Üçüncü sırayı

0,55

İB
AAY
Sİ

0,306
0,175
0,519

0,167
0,096
0,283

ise 0,096 ile Anlama ve Anlatma Yeteneği
kriteri almıştır. İletişim Yeteneği altında
sınıflandırılan bu kriterlerin toplam ağırlığı
ise 0,55 dir. İletişim Yeteneği ana kriterini
0,270 ile Liderlik Özelliği ana kriteri takip
etmiştir. Kişisel Faktörler ana kriteri ise bu
sıralamada 0,185 ile son sırada yer
almıştır. Böylece İletişim Yeteneği ana
kriterinin
akademik
yöneticileri
belirlemede en önemli kriter olduğu tespit
edilmiştir. Bu sonuca dayanarak akademik
yöneticilerin aynı zamanda iletişimi çok iyi
kullanan kişilerden seçilmelerinin ne denli
önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yine
yapılan bu çalışma ile Kişisel Faktörler
başlığı altında bulunan kriterlerin diğer
kriterlere nispeten daha az önemli olduğu
tespit edilmiştir.
Bu
konuda
çalışmak
isteyen
akademisyenler, analitik ağ süreci (AAS),
bulanık AHP, bulanık AAS, DEMANTEL
gibi farklı yöntemleri kullanarak aynı
kriterleri
ya
da
farklı
kriterleri
değerlendirebilir
ve
sonuçları
karşılaştırabilirler.
Ayrıca
kriterler
değiştirilerek diğer alanlarda ki personel
değerlendirme süreçlerinde de bu model
kullanılabilir.
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MUTFAKTAN ÇÖPE EKMEK: TÜKETİM VE DEĞERLENDİRME1
Celile Özçiçek DÖLEKOĞLU1, Fatma Handan GİRAY2, Ayşe ŞAHİN3
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Özet: Tüm toplumlarda temel besin kaynaklarının başında tahıl ve tahıl ürünleri yer almaktadır.
Ekmek de en önemli tahıl ürünü olarak toplam gıda tüketimindeki payı ile önemini korumaktadır.
Ekmek, geleneksel olarak beslenme alışkanlığımızda aldığı payın yüksekliği kadar farklılaştırılmış
ürünlerin artması, ihtiyaç fazlası satın alma ve israfa konu olması açısından da dikkat çekici bir
üründür. Dünyada gıda arz ve fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, gıda güvenliği ve güvenilirliği
tartışmalarının gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde gündemde olması ve ayrıca, iklim
değişikliğinin yarattığı baskı altında sürdürülebilirliğin risk altında olması “gıda israfı” ve bu
israfın sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini su yüzüne çıkarmıştır. Türkiye’de de gündemde
olan ekmek tüketimini, “israf boyutu” ile ele almayı amaçlayan bu çalışma TR6-Akdeniz
Bölgesinde önemli nüfus artışları olan ve göç alan sosyo-ekonomik düzeyleri farklı 3 büyükşehir
sınırları içinde 2011 yılında 20 yaş ve üstü kadınlarla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, ekmek
tüketimine, israfına ve bayat ekmeklerin değerlendirilmesine yönelik tüketici alışkanlıklarını
ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yüzde 85 ile en fazla beyaz
ekmek tercih edilmektedir. Araştırmaya katılan kadınların kişi başına günlük beyaz ekmek
tüketimi 273,38 gr.dır ve alınan ekmeğin %38,2'si israf edilmektedir. Her gün kişi başına ortalama
2 dilim ekmek israf edilmektedir. Bu nedenle yıllık ekonomik kayıp 107 TL/kişi'dir.
Anahtar Kelimeler: Ekmek İsrafı, Ekmek Tüketimi, Tüketici Davranışları, Gıda Güvenliği
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BREAD FROM KITHCHEN TO TRASH: CONSUMPTION AND
WASTE UTILIZATION
Abstract: Grain and grain products, in all societies, are among the most important sources of
essential nutrients. Bread is one of the most important cereal products, with a significant share in
total food consumption, also remains important. Increased interest in different types of bread leads
to purchasing surplus and wasting. Fluctuations in food production and food price contribute to
the food security debate both in industrialised countries and the developing countries; besides,
sustainability is at risk under the pressure of climate change "food waste" has been discussed in
recent years because of the environmental, economic and social impacts it generates. The study
was carried out in the 3 metropolitan area with significant population growth, high rate of
migration and different socio-economic levels, in Mediterranean region in 2011. The results of
the study based on face to face survey data with the women responders which were living in the
area and at the age 20 year and older. The purpose of the study is to determine consumers habits
on bread consumption, bread waste and altenative use of stale bread. The findings of this study
indicate that consumers prefer white bread the most, for those who prefer white bread ratio is 85%.
The consumption of white bread per person per day for women participating in the study 273,38
gr. and 38,2 percent of this amount is wasted. Every day an average of 2 slices of bread per person
is wasted. Therefore, the annual economic loss is 107 TL/person.
Key Words: Bread Waste, Bread Consumption, Consumer Behaviour, Food Security
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1. GİRİŞ
En önemli gıda maddelerinden olan ekmek
lif kaynağı olması yanında yüksek
karbonhidrat, mineral, vitamin, yağ içeriği
bakımından pozitif sağlık katkısı olan bir
besin maddesi olarak kabul edilmektedir
(Hasselbalch vd., 2010).
Ekmek MÖ 2600'lerde tesadüfi olarak
keşfedilmiş ve daha sonraları aristokrat
yiyeceği olarak benimsenmiş (Gül vd.,
2003) ise de günümüzde iktisadi olarak
Giffen mal olarak tanımlanmaktadır.
Ekmek her hanenin tüketiminde yer
almaktadır. Eğitimin artması, iletişim
araçlarından bilgi edinme yollarının
yaygınlaşması, kadının sosyal statüsündeki
değişiklikler, sağlıklı beslenmeye karşı
bilinç artışı, perakendecilikteki gelişmeler
tüketicilerin diğer tüketimleri gibi ekmek
tüketiminde de farklılığa yol açmıştır.
Günümüzde ekmek tek tip besin kaynağı
olmaktan çıkmış ve değişen tüketici
tercihlerini karşılayan farklılaşmış ürünler
olarak pazarda yerini almaya başlamıştır.
Bu farklılaşma ile birlikte ürün karmasının
yeniden
tanımlanmasına
ihtiyaç
duyulmuştur. Günümüzde ekmek artık
temel faydasının dışında gerçek ve
genişletilmiş
ürün
olarak
düzey
değiştirmiştir. Buna bağlı olarak marka,
kalite, ambalaj gibi özelliklerin yanı sıra
satış, saklama koşulları da önemli olmaya
başlamıştır. Beyaz ekmeğin yanında
çavdar, yulaf, tam tahıllı, mısır, kepek gibi
çok farklı ekmekler pazarda kabul

görürken paketli ürünlerin de payı giderek
artmaya başlamıştır. Türkiye'de 2010
yılında 29.000 ton paketli ekmek
üretilmiştir ve üretim değeri 119,5 milyon
TL'ye ulaşmıştır (Gencer, 2011). 2011
yılında yüzde 15,9'luk artış gösteren
paketli ekmek üretimi 33.600 tona
ulaşmıştır. Önümüzdeki beş yılda ekmek
pazarının yüzde 3,1 oranında bir büyüme
ile 31 milyon 97 bin 700 liraya ulaşacağı
tahmin edilirken, paketlenmemiş ekmek
üretiminin yüzde 0,7 ve paketli ekmeğin
ise yüzde 53,7 oranında büyüyeceği tahmin
edilmektedir (Euromonitor, 2011).
Dünya ekmek tüketimi 2011 yılında 220
milyar dolara ulaşmıştır (Anonim, 2012TBMM). Türkiye'de parasal değer olarak
12 milyon dolar olan ekmek tüketimi
günlük kişi başına 350-400 gram civarında
olup düşük gelirli ailelerde bu rakam 800
grama kadar yükselmektedir. Bu durumda
günlük enerji ihtiyacının yarıdan fazlası,
yüzde
56'sı,
ekmek
aracılığıyla
karşılanmaktadır (TZD, 2010).
Ekmek bir yandan Giffen mal olarak
tanımlanırken, bir yandan da gıda
güvencesi sorununun yüksek sesle
tartışıldığı günümüzde israfı önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dünyada kronik beslenme yetersizliği olan
870 milyon kişinin yüzde 98’i mutlak açlık
çekmektedir
(http://www.fao.org/news;
erişim: 09.10.2012). Bu gerçeğin yanı sıra,
gıda ürünlerinin üretim, işleme, dağıtım ve
tüketim aşamalarında önemli kayıplara
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uğradığı da başka bir gerçektir.. Dünyada
her yıl üretilen gıdaların 1,3 milyon tonu,
başka bir deyişle üçte biri, çöpe
atılmaktadır. Bu rakam, dünya enerji
tüketiminin %10'undan fazla bir değere
eşittir
(www.fao.org/news
erişim;
9.10.2012) ve ekonomik yükü ise 750
milyar dolardır (http://www.un.org erişim;
20.11.2013). Dünyada tahıl ürünlerinin
yüzde 4,2'si; buğday ürünlerinin de yüzde
3,6'sı çöpe atılmaktadır (www.faostat.or;
erişim 09.10.2012). Kanada’da gıda
zincirinde kayba uğrayan veya israf edilen
gıda miktarının ekonomik karşılığı 27
milyar ABD dolarıdır. Bu değer, toplam
gıda üretiminin yaklaşık yüzde 40’ına,
Kanada Gayrı Safi Yurt İçi Hâsılası’nın
(GSYİH)
ise
yüzde 2’sine
denk
gelmektedir ve en fakir 32 ülkenin GSYİH
toplamından
daha
fazladır
(http://ihaber.istanbul.edu.tr/yasam/dunyan
in-israftaki-aci-gercegi-h1915.html).
Afrika'nın alt sahra bölgelerinde hasat
sonrası tahıl kayıpların yıllık parasal değeri
4 milyar ABD dolarıdır ve 48 milyon
insanın yıllık gıda ihtiyacını karşılayacak
bir miktardır. Gelişmiş ülkelerde tüketici
kaynaklı kayıplar öne çıkmaktadır.
Avrupa'da kişi başına tüketici kaynaklı
gıda kayıpları 100 kg/yıl iken Afrika'da 10
kg/yıl civarındadır. Tahıl ürünlerinde
yaşanan
kayıpların
yarısı
tüketim
aşamasında
oluşmaktadır
(www.fao.org/nr/sustainability/food-lossand-waste). Ekmek de gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde tüketici kaynaklı
israfa konu olan önemli ürünlerin başında
gelmektedir.

Nüfus ve parasal tüketim değeri
karşılaştırıldığında
Türkiye
ekmek
tüketiminde
dünya
ortalamalarının
üzerindedir (Gencer, 2011). Her hanenin
gıda sepetinde yer alan ve beslenme
açısından büyük önem taşıyan ekmek, aynı
önemde tüketilmemekte ve muhafaza
edilmemektedir. Ekmeğin israf oranı,
bölgelere göre yüzde 10 ila 18 arasında
tahmin edilmektedir. İstanbul Fırıncılar
Odasının verilerine göre, İstanbul`da
günlük 18 milyon adet ekmek üretilirken
bunun 2 milyonu çöpe atılmaktadır (TZD,
2010). Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)
verilerine göre ise Türkiye'de toplam
günlük ekmek üretimi 101 milyon;
tüketimi ise 95 milyon olup bunun 6
milyonu israf edilmektedir (TMO, 2013).
İngiltere'de yıllık satın alınan ekmeğin
yüzde 32'si çöpe atılmaktadır (DEFRA,
2012). İran'da 3 ekmekten biri israf
edilmektedir (Amid, 2007).
Tüm dünyada gıda israfını önlemek ve
kaynakların daha etkin kullanımını
sağlamak
için
çalışmalar
giderek
artmaktadır.
Özellikle
uluslararası
kuruluşların çalışmaları ve önderliği dikkat
çekicidir. Dünya Bankası ve Birleşmiş
Milletlere bağlı ilgili organların raporları
gıda israfının giderek artan tehlikeli
boyutunu ortaya koymaktadır. Türkiye’de
de özellikle ekmek israfı ile ilgili bilinç
kazandırmak ve önlemek amaçlı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Ocak
2013'de başlatmış olduğu kampanya da
atılan önemli bir adımdır.
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Çalışma, TR6-Akdeniz Bölgesinde Adana,
Mersin ve Antalya illerinde gıda satın alma
kararı ve değerlendirilmesindeki rolleri
dikkate alınarak kadınlarla yapılmıştır. Bu
iller önemli oranda göç almakta, sosyoekonomik ve kültürel farklılıkları olan
nüfusu barındırmaktadır. Çalışma ekmek
tüketimi, ekmek çeşitlerindeki tercihler,
ekmek israfı ve değerlendirme konularına
odaklanmıştır.
2.

MATERYAL VE YÖNTEM

TUİK’ ten alınan Adana, Mersin ve
Antalya illerinde yaşayan 20 yaş ve üzeri
kadın nüfusa ait ana kitle verilerine
(www.tuik.gov.tr-ADNKS) aşağıdaki 1
numaralı formül uygulanarak örnek hacmi
hesaplanmıştır2.
n=N*Z2 *p*q / N*E2 + Z2 * p*q

(1)

N: anakitle
N

Adana:

677.879; N
:
674.867
Antalya

Mersin:

553.224; N

p: incelenen olayın ana kitle içinde
gerçekleşme olasılığı (popülasyonu temsil
edecek maksimum örneğe ulaşmak için
oran %50 alınmıştır.)
q: 1-p
E: 0,05 (hata terimi)

2

Ana kitleye ilişkin bilgi mevcut olduğunda örnek
birimleri belirtilen 1 numaralı eşitlik ile verilen
formül yardımıyla hesaplanabilir (Yükselen, 2009).

Z: %95 (güven aralığı) (%95 güven
aralığının tablo değeri=1,96 )
Buna göre örnek hacmi,
nAdana= 383, 94= 384
n Antalya= 383,94= 384
n Mersin= 383,89=384
n= 1152 olarak hesaplanmıştır.
Anketler, basit
yapılmıştır.

tesadüfî

yöntem

ile

Ekmek tüketim çeşitleri, tüketim miktarları
ve tüketim fazlası olan ekmeklerin
değerlendirilmesi ele alınmış ve bulgular
tanımlayıcı tablolar ile verilmiştir.
3.

BULGULAR

Katılımcıların yüzde 63'ü 40 yaş altındadır
ve yüzde 46,4'ü ilköğretim mezunudur.
Gıda satın alma kararında yüzde 84 ile
annenin rolü öne çıkmaktadır. Görüşülen
bireylerin %21,6'sı çalışmaktadır ve %
72,9’unun kişisel geliri bulunmamaktadır.
Ortalama gelir ise 659,22 TL/ay'dır. Yüzde
27'si kişisel gelire sahiptir ve bunların
ortalama kişisel geliri yaklaşık 1.110
TL'dir. Cevaplayıcıların yüzde 92,2'sinin
aile geliri 2011 yılı Türkiye yoksulluk
sınırı olan 3.018,18 TL'nin altındadır
(Türk-İş, 2011). Aylık gelirinin yüzde 20
ile yüzde 40'ını gıda harcamalarına
ayıranların oranı yüzde 63'tür (Tablo 1).
2010 yılı hane halkı tüketim harcamaları
araştırmasına göre gıda harcamalarının
gelirden aldığı pay yüzde 21,9'dur ve
birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane
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halklarının gıda harcamasına ayırdıkları
pay
yüzde
31,9'a
yükselmektedir

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri
.do?id=8565).

Tablo 1. Sosyo-Demografik-Ekonomik Göstergeler
Değişkenler
Yaş
20-30
31-40
41-50
51>
Medeni Hal
Evli
Bekar
Fiilen çalışma
Çalışıyor
Çalışmıyor
Emekli
Eğitim
Okuryazar değil
Okuryazar
İlköğretim
Ortaöğrenim
Üniversite
Lisansüstü
Gıda Satın Alma Kararı
Anne
Baba
Anne ve baba birlikte
Çocuk
Diğer
Kişisel Gelir
<500
501-750
751-1000
1001-1500
1501-2000
>2001

Frekans

%

375
350
270
156

32,6
30,4
23,4
13,6

894
257

77,7
22,3

249
837
65

21,6
72,7
5,7

35
50
534
356
170
6

3,0
4,3
46,4
31,0
14,8
0,5

776
28
222
11
114

64,7
2,4
19,3
1,0
9,9

30
68
113
55
35
13

9,6
21,7
36,0
17,5
11,1
4,1
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Aile Geliri
<700
701-1500
1501-2000
2001-3000
3001-4000
4001-5000
>5001
Gıda Harcama Oranı
< %20
%21 - %40
%41 - %60
%61 - %80
> %81
3.1.

Ekmek Tüketimi

Ekmek beslenme sepetimizde oldukça
önemli yer almaktadır. Günlük enerji
ihtiyacının yaklaşık yarısı ekmekten
sağlanmaktadır. Üretilen 21,8 milyon ton
buğdayın yüzde 82'sinin ekmeklik buğday
(http://portal.tmo.gov.tr/HububatUretimTU
IK.aspx) olması ekmek tüketimindeki
yüksekliğinin de aynı zamanda bir
göstergesidir. Türkiye'de 2012'de yıllık 8,7
milyon ton ekmek tüketilmiştir. Standart
ekmek gramajından yapılan hesaplama ile
kişi başına tüketim günlük 319 gr.'dır
(TMO, 2013). Gelişmiş ülkelerde ekmek
tüketimi daha düşük iken gelişmekte olan
ve az gelişmiş ülkelerde yüksektir. Batı
toplumlarında ekmek tüketimi günlük kişi
başına 112-830 gr.’dır. Bazı gelişmiş
ülkelerde
ekmek
tüketimi
dünya
ortalamasının altındadır İspanyada günlük

106
457
300
199
62
17
10

9,2
39,7
26,0
17,3
5,4
1,5
0,9

32
725
351
42
1

2,8
63,0
30,5
3,6
0,1

tüketim 112 gr., İsviçre'de 130 gr.
(Fogliano and Morales, 2011), İngiltere'de
yetişkinlerin günlük ekmek tüketimi 87
gr.dır (O'Connor, 2012). Gelişmekte olan
ülkelerde tüketim genel olarak daha
yüksektir; örneğin, İran'da yapılan bir
araştırmada kişi başına ekmek tüketimi 300
gr. olarak hesaplanmıştır (Malakootian ve
ark., 2005).
Ekmek tüketimi araştırma alanında
türlerine göre incelenmiştir. Diğer ekmek
türlerine kıyasla daha yaygın üretiliyor
olması ve alışkanlık nedeni ile beyaz
ekmek
tüketiminin
yüksek
olduğu
saptanmıştır. Buna göre de günlük
ortalama beyaz ekmek tüketimi kişi başına
273,38 gr olarak belirlenmiştir. Kişi başına
tüketimin en yüksek olduğu il Antalya'dır
(Tablo 2). Bu yüksekliğin nedeni
araştırmanın hedef kitlesinin kadınlar
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olması ve enerji gereksinmeleri daha az
olduğu için kadınların erkeklerden daha az
ekmek tüketmesidir (Baysal ve Över,
1994).
Araştırma sonuçlarına göre
görüşülen kişilerin yüzde 12’si kişi hiç
ekmek tüketmemektedir. Adana’da 2003
yılında yapılan bir çalışmada kişi başına
tüketim 233,46 gr olarak belirlenmiştir
(Gül vd., 2003). Tokat ilinde yapılan bir
çalışmada da kişi başına tüketim 291,95 gr
olarak bulunmuştur (Bal ve ark., 2013).
Van ilinde ise tüketim 1,51 adet olarak
saptanmıştır (Koç, 2011).
Tablo 2. İllere Göre Ekmek tüketimi
İl

Günlük
tüketim
(gr)
Adana
269,50
Mersin
245,53
Antalya
306,29
Günümüzde geleneksel ekmek türlerinin
yanında modern araçlarla hazırlanan pek
çok ekmek çeşidi de bulunmaktadır. Bu
ekmeklerin yapımında kullanılan katkı
maddeleri besin değerlerini ve kalitesini

artırmaktadır.
Ülkemizde
öğütülmüş
buğdaydan çok çeşitli ekmekler yapılmış
ve bu ürüne bazen pişiriliş tarzına, bazen
biçimine göre değişik isimler verilmiştir.
Her yöreye has ekmek çeşidi ortaya
çıkmıştır. Net olmamakla birlikte mayalı
ve mayasız olarak sınıflandırılan yaklaşık
30 çeşit ekmek üretilmektedir (Arlı ve Işık,
2011). Bu ekmekler çeşitli baharatlar veya
gıda
maddeleri
ile
harmanlanarak
farklılaştırıldığında pazarda tüketiciye çok
sayıda ekmek sunulmaktadır. Bu da
tüketimi giderek çeşitlendirmekte ve
geleneksel tüketim yapısını yavaş da olsa
değiştirmektedir.
Araştırmada gözlenen, her ne kadar ekmek
çeşidi yüksek olsa da beyaz ekmek
tüketiminin önemini koruduğudur (Tablo
3). Örnekleme konu olan 3 ilde de beyaz
ekmek
tüketimde
önemli
farklılık
gözlenmemiştir. Her 3 ilde de beyaz ekmek
tüketimi yüksektir.

Tablo 3. Türlerine Göre Ekmek Tüketimi
Beyaz
Kepekli
Çavdar
Köy
Tam tahıl
Evde yapımı
Diğer

Ekmek türü* (%)
84,7
9,4
1,5
0,4
1,2
1,4
1,4

Günlük tüketim (gr)
273,21
262,08
187,78
340,00
199,36
273,41
501,98

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: Q0 *** ID:489 K:448
http://www.akademikbakis.org
* İlk tercihleri olan ekmek türü dikkate alınmıştır.
Bununla birlikte, Antalya ilinde kepekli
ekmek tüketimi diğer illerin yaklaşık 2 katı
olarak bulunmuştur (Tablo 4). Beyaz
ekmek tüketiminde ilk sırayı % 90,6 ile
Mersin, kepekli ekmek tüketiminde ise
Antalya % 14,4 ile birinci sırayı
almaktadır. Ayrıca, Antalya çavdar ekmeği
tüketiminde (% 2,6), köy ekmeği

tüketiminde ( % 0,5), tam tahıl ekmeğinde
(% 2,4), ev yapımı ve diğer ekmek
türlerinin tüketiminde de ilk sıradadır.
Başka
bir
ifadeyle,
Antalya’dan
araştırmaya katılan kadın tüketiciler besin
değeri yüksek ekmek türlerini diğer illere
kıyasla daha fazla tüketmektedirler.

Tablo 4. İllere Göre Tüketilen Ekmek Türleri (% dağılım)
EKMEK TÜRÜ
İLLER

Köy
Beyaz Kepekli Çavdar Ekmeği

Tam
tahıl

Ev
yapımı

Diğer Toplam

Adana

87,9

7,1

1,0

0,3

1,0

1,0

1,6

100,0

Mersin

90,6

6,2

1,0

0,3

0,3

0,5

1,0

100,0

Antalya
Toplam

75,7
84,7

14,4
9,2

2,6
1,6

0,5
0,3

2,4
1,2

2,6
1,4

1,8
1,5

100,0
100,0

İnsanların sağlıklı beslenme ile ilgili
kaygılarının
artması,
diğer
ekmek
türlerinin de tüketimini artırmaktadır.
Ancak, gıda tüketim alışkanlıklarının kısa
vadede değişkenlik göstermemesi nedeni
ile beyaz ekmek dışındaki türlerde artış
yavaş gerçekleşmektedir. En yüksek
tüketim miktarı köy ekmeği ve ev yapımı
ekmeklerdedir. Bunlarda tat, tazelik ve
güvenilirliğin
tüketimi
artırdığı
söylenebilir. Bunların dışında kalan ve
“diğer” olarak sınıflandırılan mısır ekmeği,

farklı katkılarla üretilmiş ayçiçekli, cevizli,
susamlı vb ekmeklerin de tüketimi
çalışmada yüksek bulunmuştur. Aroma ve
tat farklılığı bu ekmeklerin de tüketimini
artırmaktadır. Kepekli, çavdar, tam tahıl
gibi esmer ekmeklerin doyuruculuğu beyaz
ekmeğe göre daha yüksek olduğu için kişi
başına tüketimi de düşmektedir. Bolu'da
yapılan bir çalışmada en çok üretilmesi
istenen ekmek türü patatesli olarak
belirlenmiştir (Cop ve Doğan, 2009).
Sivas, Tokat, Tekirdağ, Konya ve Van
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illerinde yapılan çeşitli çalışmalarda da
beyaz ekmek tercihinin yüksek olduğu
belirlenmiştir ( Aydın ve Yıldız, 2011; Bal
ve ark., 2013; Tanık, 2006; Demir ve
Kartal, 2012; Koç, 2011).

dışında kullanılması (hayvan beslenmesi,
biyoenerji vb.) gıda israfı olarak
tanımlanmaktadır (FAO, 2011). Ekmek
israfının
nedenleri
aşağıdaki
gibi
sıralanabilir:

Ekmek karbonhidrat bakımından zengin
bir yiyecektir ve beyaz ekmek esmer
ekmek türlerine göre daha yüksek
karbonhidrat
içermektedir.
Esmer
ekmeklerde karbonhidrat oranı %50
civarındadır (Kotancılar, 1995). Yapılan
bir çalışmada beyaz ekmek tüketimi nedeni
ile buğdaydaki çinko, folik asit, demir, B6,
B12 gibi elementlerden yararlanılamadığı
ve buna bağlı olarak toplumda dünya
ortalamasından daha yüksek oranda
raşitizm ve kan değerleri düşüklüğü
görüldüğü belirtilmiştir (TZD, 2010). Gıda,
Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı,
gelişmeler ve değişimi dikkate alarak 2012
yılında
ekmek
tebliğini
yeniden
düzenlemiştir.
Tebliğ
yeniden
tanımlamaların dışında beyaz ekmek içinde
kepek oranı artırılması, tuz oranının
düşürülmesi gibi sağlıklı beslenmeye katkı
sağlayıcı
değişiklikler
de
yeni
düzenlemede yer almıştır. Böylece, yüksek
karbonhidrat ve tuz içeriğinin etkileri
azaltılmaya çalışılırken, esmer ekmeğin
damak tadı da toplum tarafından kabul
görmeye başlamıştır.

 Beyaz ekmeklerin erken bayatlaması
ve taze tüketme alışkanlığı
 Ekmek satan perakendecilerin yüksek
sayıda ve dağınık olması ve uygun
olmayan koşullardaki satış yerleri
 Fırın sayısının çokluğu nedeniyle
genellikle büyük kentlerde ihtiyacın
üzerinde ekmek üretimi yapılması (TZO,
2010).
 İhtiyaçtan fazla satın alınması
 Değerlendirme
yöntemlerinin
bilinmemesi (Gül vd, 2003).
 Saklama koşullarının uygunsuzluğu

3.2.

Ekmek İsrafı ve Değerlendirme

Ekmek en fazla israfa konu olan gıda
maddelerinin
başında
gelmektedir.
Tüketici için üretilen gıdaların bu amaç

Çalışmada görüşülen kişilerin sadece
yüzde 10,9'u ihtiyacı kadar ekmek almakta
ve herhangi bir şekilde ekmek israfı
yapmamaktadır. Yukarıdaki tanıma bağlı
olarak çalışmada belirlenen ekmek israfı
oranı, yüzde 38,2'dir. Satın alınan ekmeğin
yüzde 8,1'i atılırken yüzde 30,1'i ise
hayvansal
besin
maddesi
olarak
değerlendirilmektedir. İhtiyaç fazlası veya
bayat ekmeğin değerlendirilmesinde her 3
ilde de yemek-tatlı yapımı öne çıkmaktadır
(%40,8) ve ikinci sırada hayvansal besin
olarak kullanma gelmektedir (%30,1).
Adana ve Antalya'da, Mersin iline göre
hayvansal besin olarak kullanım daha
yüksektir. Cevaplayıcılar her gün kişi
başına ortalama 2 dilim ekmeği çöpe
atmaktadır. Toplam 3 ilde günlük ekmek
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israfı 2.276 dilimdir (Tablo 5). Gelişmiş
ülkelerle kıyaslandığında oran düşüktür.
Ancak, tüketiciye ekonomik yükü ortalama
geliri 659,22 TL olan cevaplayıcılar
açısından
bakıldığında
önemlidir.
Cevaplayıcıların ekmek israfından dolayı
kişisel gelir kaybı ortalama yıllık 107
TL'3dır. Bu rakam hane halkı da dikkate
alındığında daha da artacaktır. Türkiye
ekmek israfı araştırmasına göre de haneler
aldıkları ekmeğin yüzde 3'ünü israf
etmektedir (TMO, 2013). Tekirdağ'da
yüzde 36'sının (Tanık, 2006); Van'da
yüzde 46'sının israf edildiği belirlenmiştir
(Koç, 2011).
Ekmek israfı gelişmiş ülkelerde oldukça
yüksektir. İngiltere'de her gün 7 milyon
dilim ekmek çöpe atılmaktadır (Dee, 2011)
ve bu rakam, üretilen ekmeğin yüzde
32'sine denk gelmektedir (DEFRA, 2012) .
Haneler dışında imalatçı ve perakendeci
düzeyinde de israf söz konusudur. Ekmek
raf ömrü kısa bir ürün olduğu için dağıtım
ağında da çöpe gitmektedir. İngiltere ve
İspanya'da bu aşamada ekmeklerin yüzde
7'si çöpe atılmaktadır (Mena vd., 2011).
İran'ın Mashhad kentinde 2008 yılında
yapılan bir çalışmada geri dönüşüm
kutularına atılan katı atıkların (10.165
ton/yıl) yüzde 14,6'sını bayat ekmeklerin
oluşturduğu belirlenmiştir (Farzadkia vd.,
2011). Atılan ekmeklerin kullanımı
konusunda son yıllarda çalışmalar da
3

2011 yılı ortalama ekmek fiyatı 70 krş olarak
dikkate alınmıştır.

artmaktadır.
Hayvancılık
yapan
işletmelerde değerlendirilmesi ilk sırada
yer alırken,
biogaz elde edilmesinde
kullanım ve ekmek üretiminde yeniden
kullanmak gibi geri kazanım yöntemleri
değerlendirilmektedir (Bernhard, 2009).
Ekmek fiyatlarının düşük olması ile israfı
arasında ilişkiyi doğrulayacak yeterli bulgu
yoktur. Ancak, her gün ekmek satın alma,
hane halkı büyüklüğü ve satın alma sıklığı
gibi diğer faktörlerin ekmek israfında etkisi
vardır (Amid, 2007). Nitekim Adana'da
yapılan bir çalışmada da gelir artışının
ekmek
tüketimini
değiştirmeyeceği
yönünde
bulgular
elde
edilmiştir.
Hanelerin yüzde 87,75'i gelir değişikliği
durumunda
ekmek
tüketimini
değiştirmeyeceğini belirtmiştir (Gül ve vd,
2003). Ancak, yaş ve sağlık kaygıları
ekmek tüketimini çeşit ve miktar
bakımından etkilediği için israfı bireysel
olarak azaltacaktır. Nitekim İngiltere'de
sağlıklı beslenme ve tuz tüketimin
azaltılması amaçlı yapılan uygulamalar
sonucunda
yetişkinlerde
ekmek
tüketiminde azalma olduğu belirlenmiştir
O'Connor, 2012). Ancak ev dışı tüketim
artışı da ekmek israfında artışa neden
olacak diğer faktörlerden biri olarak
sıralanabilir.

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: Q0 *** ID:489 K:448
http://www.akademikbakis.org

İller

Tablo 5. Hanelerin ekmek israfı ve bayat ekmeği değerlendirmeleri
Yemek-tatlı
Hayvansal
Çöpe atmak
yapmak
Dondurmak
besin
Toplam

Adana
Mersin
Antalya
Toplam

Frekans
29
23
30
82

%
8,0
6,4
10,3
8,1

Frekans
124
152
138
414

% Frekans
34,2
70
42,2
70
47,3
73
40,8
213

4. SONUÇ
Özellikle
gıda
güvensizliği
çeken
toplumlar için gıda israfları önemlidir.
Gıda israfı aynı zamanda giderek artan
doğal kaynakların sürdürülebilirliği riskini
de etkilemektedir. Gıdaların israfı yalnızca
tüketicinin cebindeki kayıp değildir. Gıda
israfı ile bu gıdaların sofraya gelinceye
kadar olan tüm katma değer süreçlerinde
ekonomik
ve
çevresel
kayıplar
yaşanmaktadır. Toprakların daha çok
ihtiyaç duyulan veya kıt olan ürünlere
ayrılması, kullanılan işgücünün fırsat
maliyeti, su gibi kıt kaynakların daha
verimli alanlarda kullanılamaması en temel
ekonomik kayıplardır.
Tüm üretim
sürecinde kullanılan katkı maddeleri veya
kimyasalların yarattığı çevresel tehlike,
çöpe atılan gıdaların yarattığı görüntü
kirliliği ile birlikte koku vb. gibi zararları,
bu çöplerin ayıklanması, depolanması,
rufuz edilmesi, ambalaj atıklarının yarattığı
riskler de temel çevresel riskler olarak
sıralanabilir ki çevresel riskleri azaltmak

% Frekans
19,3
140
19,4
115
25,0
51
21,0
306

%
38,6
31,9
17,5
30,1

363
360
292
1015

da ekonomik bir
ihtiyacı ortaya
çıkarmaktadır. TMO'nun yaptığı çalışmada
ekmek israfının Türkiye ekonomisine yükü
yıllık 1,546 milyar TL olarak belirlenmiştir
(TMO, 2013). Bu tutarla 2013 yılı brüt
asgari ücreti (1021,50 kuruş) dikkate
alındığında 126.121 işçinin bir yıllık ücreti
karşılanabilmektedir. 2012 cari açığımızın
yaklaşık 2,5 katına denk geldiği
düşünüldüğünde
israfın
boyutlarının
ürkütücülüğü ortaya çıkmaktadır.4
Ekmek israfının azaltılmasında, doğru
miktarda satın alma ve muhafaza
koşullarını yaratma genel önlemler olarak
sıralanmaktadır. 2 Nisan 2013 tarihinde
başlatılan “Ekmek İsrafını Önleme
Kampanyası” ile tüm yurtta etkin bir
biçimde yürütülecek olan çalışmalarla
israfın önlenmesi hususunda toplumsal
bilinç ve farkındalık oluşturulmasına
büyük önem verilmektedir. Bu kampanya
4

2012 yılı cari açık 339,9 milyon ABD$'dır. 2012
17 haziran MB dolar kuru dikkate alınarak bu
hesaplama yapılmıştır.
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ile ilgili olarak medya üzerine düşen görevi
yerine
getirmekte,
kamu
spotları
yayınlanmaktadır. Ancak, çok sayıda kamu
spotunun medyada yer alması tüketici
algısının ve ilgisinin azalmasına neden de
olabilmektedir. Bu nedenle bazı ilave
tedbirlerle desteklenmesi gereklidir. Hane
tüketimi için perakendecilerin veya
fırınların ekmek saklama ve değerlendirme
bilgileri içeren küçük broşürleri de, özel
ambalaj
içinde,
ekmek
hijyenini
bozmayacak şekilde poşete koyması
sağlanabilir. Bilindiği gibi gıda israfının en
çok tartışıldığı alanlardan biri de toplu
tüketim yerlerdir. Kurumların ekmek tipi
tercihini belirleyip, buna göre servis
yapılması, ekmek seçiminin ve tüketilecek
miktarın, yemeğini alan kişiye bırakılması,
masalardan ekmek sepetinin kaldırılması,
bunun
yerine
masalara
israf
ve
değerlendirme hakkında, bilgilendirici
notlar bırakılması destekleyici olacaktır.
Ayrıca gerek hane gerek toplu tüketim
yerlerinde dilimlerin küçültülmesi de artık
ekmek oranını düşürecektir.
Tüketim üzerindeki etkisi tartışılmaz olan
çocukların da bu konuda farkındalığının
artırılması ve davranış değişikliğinin
yaratılması önemlidir. Bu konuda bazı
çalışmalar
ekmek
israfını
önleme
kampanyası ile başlamıştır. Özellikle ilk
aşama eğitim kurumlarında öğrenci
kitaplarında ekmek israfını önlemeye
dönük uyarıların yer alması etkili bir
çalışmadır. Bunların çeşitli afiş, ders
etkinliği ile desteklenmesi de algının
değişmesini sağlayacaktır. Tüketicilere

israfın ekonomik boyutunu vurgulayıcı
uyarıların yapılması, israfın gerçek
anlamının
belirtilmesi
duyarlılığı
artıracaktır.
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PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SÜRECİNDE BÜROKRATİK
ETKİNSİZLİKLER & ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Deniz ŞAHİN
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, Maliye Teorisi A.B.D.
Özet: Günümüzde, bütçeleri azaltmak ve kamu bürokrasisinin etkinlik ve verimliliğini artırmak için ülkeler,
kamu sektöründe performans esaslı bütçeleme (PEB) uygulamaları üzerine her zamankinden daha fazla dikkat,
zaman ve para harcamaktadır; çünkü PEB, günümüzün en etkin ve en gelişmiş bütçeleme sistemi olarak
görülmektedir. Bununla birlikte, ilk uygulamalardan yaklaşık 30 yıl sonra, PEB’in bürokratların davranışlarını
istenmedik şekilde değiştirerek yeni bürokratik etkinsizliklere yol açabileceği anlaşılmıştır. Bu çalışma PEB’in
bu işlevsel olmayan sonuçlarına ve çözüm önerileri üzerine odaklanmaktadır. Bu çalışma tarama modelinde
yapılmış betimsel bir araştırmadır. Son dönemlerdeki teorik ve ampirik performans literatürüne dayanarak,
çalışma kapsamlı ve sistematik bir şekilde dört konuyu dikkate almaktadır: bütçeleme sürecinde bürokrat
paradoksu, PEB’in işlevsel olmayan sonuçları, bu sonuçlara spesifik ampirik örnekler, çözüm önerileri. Bulgular,
PEB’in tünel görüşü, ölçü sabitleme, optimal altı durum, miyopluk, takoz etkisi, yanlış sunum, en iyilerini
seçmek, çaba ikamesi, fırsatçı çıktı çarpıtmaları, oyun oynamak gibi bürokratların neden olduğu bazı kasıtlı ve
kasıtsız işlevsel olmayan sonuçları olduğunu göstermektedir. Bu nedenle performans doktrini bürokratlara karşı
belirsiz bir tutuma sahiptir. Bir yandan bürokratları daha iyi performansın anahtarı olarak görürken, diğer
taraftan onlara bir miktar güvensizlik beslemektedir. Bu açık bir paradokstur. Bu işlevsel olmayan sorunlara
çözüm bulmak ve dolayısıyla bu paradoksu ortadan kaldırmak için: kamu sektörünün özel karakteri performans
uygulamalarında dikkate alınmalı, performans uygulamalarına tam siyasi destek verilmeli, farklı ve yeni izleme
mekanizmaları kullanılmalı, ve daha önemlisi, bu konularda daha fazla bilgiye ihtiyaç olması nedeniyle
akademisyenler hızla teoriler geliştirmeye ve bunları uygulama devam etmelidir.
Anahtar Kelimeler: Performans Esaslı Bütçeleme, Kamu Bürokrasisi, Performans Yönetimi, Performans
Paradoksu, Bürokratik Hastalıklar, Bürokratik Etkinsizlikler

BUREAUCRATIC INEFFICIENCIES IN PERFORMANCE-BASED
BUDGETING PROCESS & SOLUTIONS
Abstract: Nowadays, to cut budgets and to improve the efficiency and effectiveness of government bureaucracy,
states spend more attention, time and money on application of performance based budgeting (PEB) in the public
sector than ever before. Because PEB is considered today’s most effective and advanced budgeting system. At
the same time, approximately 30 years after the first applications were initiated, it has become clear that PEB
may lead to new bureaucratic inefficiencies by changing the behaviors of them in an undesired manner. This
study focus on this dysfunctional consequences of PEB and solutions to them. This study is a descriptive
research conducted in the screening model. Based on recent theoretical and empirical performance literature, the
study considers four issues in a comprehensive and systematic manner: bureaucrats paradox in the budgeting
process, dysfunctional consequences of PEB, the specific empirical examples of these consequences, the
solutions to them. Findigs shows that there can be some intended and unintended dysfuntional consequences of
PEB caused by bureaucrats such as tunnel vision, measure fixation, sudoptimisation, myopia, ratch effect,
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misrepresentation, cherry picking, effort substitution, opportunistic output distortions, gaming. Because of this,
performance doctrine has an ambiguous attitude toward bureaucrats. On the one hand, they are seen as the key
to beter performance, on the other hand performance doctrine often Express a certain amount of distrust in
bureaucrats.This is a clear paradox. To find solutions to the dysfunctional condequences and thus to eliminate
the paradox: the special characteristic of the public sector must taken into account in PEB applications, PEB
applications should be given full political support, diffirent and new monitornig mechanisms shoul be used and
most importantly, due to the need for more information on this issues, academics should continue to develop
theories and practise them.
Key Words: Performance-Based Budgeting, Public Bureaucracy, Performance Management, Performance
Paradox, Bureaucratic Diseases, Bureaucratic Inefficiencies

1.GİRİŞ
1980’li yıllardan itibaren “Yeni Kamu
Yönetimi (YKY)” olarak adlandırılan yeni
bir
kamu
yönetimi
anlayışının
yükselmesiyle kaynak tahsisinde ve
kullanımında etkinliği artırmaya yönelik
köklü bir değişim başlamış ve bu
kapsamda giderek yaygınlaşan bir biçimde
tüm dünyada kamu mali yönetimi alanında
reformlar gerçekleştirilerek performans
esaslı bütçeleme (PEB) sistemine geçişler
başlamıştır (Şahin, 2010).
Son yıllarda da kamu mali yönetimi
alanında, ulusal ve uluslararası boyutlarda
güncelliğini ve önemini halen koruyan
PEB, kamu kesiminin etkinsizliğini
azaltarak, performansı güçlendirmede
günümüzün en gelişmiş, en etkin
bütçeleme
sistemi
olarak
kabul
edilmektedir. Batıdaki uygulama ve
tecrübelerin
izlenmesi,
uluslararası
kurumların da önerileriyle giderek
yaygınlaşan bir şekilde dünya ülkelerince
benimsenmekte
ve
uygulanmaktadır
(Çelebi ve Kovancılar, 2012). Diğer

yandan PEB, birçok avantajına rağmen,
teoride ve pratikte bazı problemleri,
zorlukları ve paradoksal durumları
bünyesinde taşımaktadır (Bouckaert ve
Balk, 1991; Jones ve Pendlbury, 2000;
Leeuw, 2000; Meyer ve Gupta, 1994). Bu
nedenle
akademisyenlerle
birlikte
uygulayıcılar,
yönetim
danışmanları
(uzmanları) söz konusu sorunları tartışarak
çözümler aramakta ve kamuda PEB
uygulamalarının
etkinliği
artırılmaya
çalışılmaktadır (Dooren ve Thij, 2010:13).
Tartışılan
ve
çözüm
aranılan
paradokslardan biri de PEB sürecinin
önemli bir aktörü olan bürokratlardır1;
1

“Bürokrasinin” genel kabul görmüş tek bir tanımı
yapmak güçtür; çünkü rasyonel teşkilatlanma,
kamu yönetimi, kamu görevlileri, kırtasiyecilik ve
kötü yönetim gibi çeşitli yaklaşımlara göre farklı
şekilde tanımları bulunmaktadır. Bu çalışmada
“bürokrasi” kavramı ile kamu kuruluşlarının
örgütsel yapılanma biçimine, “bürokrat” kavramı
ile de kamu görevlilerine (bürokratik örgütlenme
içinde kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş
ilkelerine göre çalışan, ayrıcalıklı ve kalıcı
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çünkü
PEB
sürecinde
bürokrat
davranışlarıyla ortaya çıkan bazı işlevsel
olmayan sonuçların olduğuna dair giderek
daha fazla kanıt bulunmakta ve bu
bürokratik etkinsizlikler tartışılmakta,
çözümler
üretilmeye
çalışılmaktadır
(Adcroft ve Willis, 2005; Dooren ve Thij,
2010; Hood, 2000; Propper ve Wilson,
2003; Shin, 2012; Thiel ve Leeuw, 2002;
Vicente, 2013)
Bu çalışma; son dönemlerdeki teorik ve
ampirik performans literatürüne dayanarak,
kamu sektöründeki performans bütçe
uygulamalarının iyileştirilmesine katkıda
bulunabilmek için PEB sürecindeki
bürokrat paradoksunu ve bürokratik
etkinsizlikleri kapsamlı ve sistematik bir
şekilde tanımlama, çözüm ve tavsiyeleri
sunma amacını taşımaktadır. İlk olarak;
kamuda performans güçlendirme çabaları
ve bu kapsamda performans yönetimi ve
performans esaslı bütçeleme sistemine
geçiş eğilimleri açıklanacaktır. İkinci
olarak; performans esaslı bütçeleme
uygulamalarında kamu bürokratları ile
ilgili paradoksal durum açıklanacaktır.
Üçüncü olarak; uygulama sonuçlarına
ilişkin çeşitli örneklerle PEB sürecinde
bürokratik
davranışların
yol açtığı
etkinsizlikler ve ortaya çıkış şekilleri
gösterilecektir. Son olarak; bürokratik
etkinsizliklerle başa çıkmada yardımcı
olabileceği düşünülen bazı çözüm önerileri
profesyonel
görevliler
bulunulmaktadır.

grubuna)

atıfta

sunulacaktır. Thiel ve Leeuw (2002)
tarafından
da
vurgulandığı
üzere
performans
ölçümü
–problemsiz
olmamasına rağmen- kamu sektörü için
değerli bir yöntem olabilir (267). Bu
nedenle de bürokratik problemleri sistemli
ve kapsamlı bir şekilde tanımlama ve
bunların çözümlenmesine yönelik önerleri
sunmaya çalışan bu çalışmanın kamuda
performans ölçümünün yerleştirilmesi
çabalarına katkı sağlayabilmek adına
faydalı olabileceği düşünülmektedir.
2.KAMUDA
PERFORMANSI
GÜÇLENDİRME
ÇABALARI:
PERFORMANS YÖNETİMİ VE PEB’E
DOĞRU HAREKET
1980’li yıllarda, neo-liberal düşüncenin
etkisiyle, kamu yönetimi anlayışı, siyasal
ve akademik alanda önemli bir tartışma
konusu haline gelmiştir. Bir tarafta neoliberal yaklaşımın etkisi ile sınırlı bir
devletle ekonomik, etkin ve etkili kamu
hizmet sunumu sağlayabilecek yeni
yönetsel yapılar oluşturulması gerektiği
ileri sürülmüş, diğer tarafta ise kamunun
etkisini azaltmaya çalışan neo-liberal
akımların etkisine rağmen, vatandaşların
demokratik, kamu kaynaklarını etkin
kullanan ve kamusal malları adil dağıtan
kamu idareleri istediklerini gösteren güncel
araştırma sonuçları yayınlanmıştır. Bu
tartışmaların ışığında, kamu kuruluşlarını
verimsiz ve hantal yapısından kurtararak
verimliliğin sağlanmasına odaklanan ve
bunun için katı, hiyerarşik ve bürokratik
kamu yönetimini esnek, piyasa tabanlı
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kamu yönetimine dönüştürmeyi öngören
YKY anlayışı doğmuştur (Güner, 2009).
Günümüzde artık YKY’nin verimlilik ve
vatandaşlara hizmet sunumunda geleneksel
kamu kuruluşlarının eksikliklerini giderme
girişimini temsil eden uluslararası, hatta
küresel bir olgu olduğu herkesçe
bilinmektedir (Hood, 2000:1). 1980’lerde
ortaya çıkan, esas ivmesini 1990’ların
başında kazanan YKY hareketi; kamu
yönetiminde yeni bir paradigma olarak
kabul edilmiş, “Yeniden Yapılanma”
sloganı altında kamuda performansı
artırma çabalarının yeni bir dalgasını
ateşlemiştir (Dooren ve Thijs, 2010; Hood,
1991; Osborne-Gabler, 1992,). Bu
kapsamda kamu yönetiminde YKY
anlayışıyla
işletme
yönetimi
ilke,
uygulama
ve
değerlerinin
egemen
kılınmasına
yönelik
reformlar
yürütülmüştür (Güner, 2009:184-183). Söz
konusu reformlarla dünya çapında çeşitli
performans
ölçümü
ve
yönetim
uygulamaları ortaya çıkmış ve performans
yönetimi giderek modern yönetim
düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçası
haline gelmiştir (akt., Dooren ve Thij,
2010:13).YKY anlayışıyla yürütülen kamu
yönetim reformlarıyla kamuda ön plana
çıkan performans yönetiminin iki yönlü
amacı bulunmaktadır: bütçeleri azaltmak,
kamu
bürokrasisinin
etkinlik
ve
verimliliğini artırmak (Thiel ve Leeuw,
2002:268).

Kamu yönetiminde uzun bir geçmişi
bulunan performans yönetiminin büyük
olasılıkla hala önünde uzun bir yol
bulunmaktadır (Dooren ve Thijs, 2010:13).
Performans yönetimi, performans ölçümü
sonucunda ortaya çıkan performans
bilgisini kullanan bir sistem olarak
tanımlanabilmektedir (Çiçek ve Şahin
İpek, 2013:81). Performans bilgisinin
stratejik planlamada, örgüt ve personel
yönetiminde,
bütçelemede,
hizmet
sunumunun
iyileştirilmesi
ve
değerlendirilmesinde
kullanılmasıyla
(uygulanmasıyla) kamuda etkinliğin ve
verimliliğin
artırılması,
hesap
verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması,
demokrasinin
geliştirilmesi
beklenmektedir (akt.,Shin, 2012:4). Bir
başka tanıma göre ise, performans
yönetimi; sadece girdi ve süreçlere değil
sonuçlar üzerine de odaklanan, sonuçlara
göre performansı ölçen ve performansa
göre ceza/ödül veren mekanizmalarıyla
kuruluşlara özerklik verilmesini ve
karşılığında sorumluluk yüklenmesini
vurgulayan bir yönetsel yaklaşımdır. Bu
yönetsel yaklaşım mali ve bütçesel alanlara
uygulanarak hayata geçirilmektedir. Bu
konuda ilgili literatürde çoğu çalışma bir
programın performansı ile bütçesel karar
verme arasındaki bağlantıyı güçlendiren
performans esaslı bütçelemeyi mali
reformların bir türü olarak tanımlamaktır.
Performans bütçenin temel karakteristiği
performans
hedefleri
belirlemek,
performans
göstergeleri
ve
ölçüm
teknikleri geliştirmek, sonuçlarla bütçe
uygulama
sürecini
beslemek
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oluşturmaktadır (akt., Shin, 2012.4).Bu
bağlamda PEB, performans yönetimini
vurgulayan bir bütçe hazırlık ve uygulama
süreci
olarak
değerlendirilmektedir
(Herzog, 2006:73). PEB’in ilgili literatürde
çok
değişik
şekillerde
tanımı
yapılmaktadır. Curristine (2005) tarafından
yapılan bütünsel bir tanıma göre PEB;
performans amaç ve hedeflerinin belli
olduğu, yöneticilerin bu amaç ve hedefleri
gerçekleştirmek için esnekliğe sahip
olduğu, gerçek performansın ölçülüp
raporlandığı ve bu bilgilerin planlama
sürecinde, kaynak tahsis kararlarında,
cezalandırma veya ödüllendirmelerde
kullanıldığı bir yönetim sürecidir (131).
Sonuç olarak; YKY anlayışı çerçevesinde
kamu kesiminde performansı artırma
çabalarıyla kamu yönetimlerini yeniden
yapılandıran ülkeler, bir bütünün parçası
olarak kamu mali yönetim alanında da
reformlar yürütmüş ve bu doğrultuda kamu
kesiminde performans esaslı bütçeleme
sistemine geçişler başlamıştır. Yani kamu
kesiminde performans yönetimi PEB ile
hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Performans esaslı bütçeleme sistemi yeni
bir sistem değildir. İlk kez 1950’lerde
gündeme
gelmiştir
ve
bugünkü
uygulamaların temelini oluşturmaktadır.
Ancak o yıllarda bu kavram daha dar
anlamıyla gündeme gelerek uygulanmaya
çalışılmışken; bugün yeni kavramlarla
birlikte daha geniş bir anlam, daha geniş
bir çerçeve ile uygulanmaktadır (Oral,
2005:1). Diğer bir ifadeyle günümüzde

PEB’den performans bilgileri oluşturularak
karar alma sürecine katkı sağlamanın
ötesinde
bir
fayda
sağlanması
beklenmektedir. Sistemin sağlıklı yürümesi
için girdi kontrolleri kaldırılmakta,
yönetsel esneklikler getirilmekte, PEB’e
geçiş çalışmaları performans yönetimine
geçiş
çalışmalarıyla
birlikte
yürütülmektedir. Ayrıca günümüzdeki
PEB
anlayışının
eski
anlayıştan
ayrılabilmesi için “Yeni Performans
Bütçeleme” olarak da adlandırılmaktadır
(Nangır, 2006:292 ). Yine performans
esaslı bütçeleme dünyada çıktı odaklı
bütçeleme, sonuç odaklı bütçeleme, çıktı
odaklı yönetim, performans yönetimi gibi
çeşitli isimler altında anılmaktadır (Erüz,
2005:61-62).
Açıklamalardan anlaşılabileceği üzere
bugün
yeniden
gündemde
olan
"performans esaslı bütçeleme sistemi" eski
sistemin unsurlarını taşıyan ancak geçmişte
edinilen tecrübelerin de ışığında daha geniş
kapsamlı kamu yönetimi araçlarını ve
kavramlarını gerektiren bir sistem olarak
karşımızda durmaktadır (Oral, 2005:1-2).
3.KAMUDA
PEB
UYGULAMALARININ PARADOKSU:
BÜROKRATLAR!
Kamu sektöründe YKY araç ve
kavramlarıyla uygulaması yeniden ön
plana çıkan PEB sürecinde “bürokrasi
odaklı bir yapı” oluşturulmuştur. Oysa
kamusal mal ve hizmetlerin üreticisi
konumunda olan kamu bürokrasisinin
bütçeleme sürecinde önemli etkinsizlik
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kaynağı olduğu uzun yıllardan beri
bilinmektedir. Yani burada bir paradoksal
durum ortaya çıkmaktadır; çünkü PEB’in
özü (kalbi) olan performans bilgisini
üretecek olan (performans göstergeleri
geliştiren ve raporlayan)
yine tekel
konumunda faaliyette bulunan ve asimetrik
bilgi sorunu yaşatan bürokratlardır! Yani
burada
“güvenilmeyen
bürokratlara
güvenmek” gibi bir paradoksal durum
ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu konuyla
ilgili literatürde de bu paradoksal duruma
vurgular yapılmaktadır.
3.1.PEB Sürecinde Bürokrasi Odaklı Bir
Yapı
Kamuda performansı artırma çabaları
kapsamında geleneksel kamu yönetimi
anlayışının sorgulanmasıyla yükselen YKY
anlayışı büyük ölçüde geleneksel kamu
yönetiminin örgütleme modeli Weberyen
bürokrasinin2 eleştirisi üzerine kurulmuştur
(Dunleavy, 2001; Yamamoto, 2003;).
Weberyen bürokratik örgütlenme; bir
taraftan “kamu tercihi” kuramcıları, diğer
2

Merkezden yönetim, hiyerarşiye ve kurallara sıkı
bağlılık, bilimsellik, nesnellik, dikey örgütlenme ve
genel
yönetsel yapılanmalar bu örgütlerin
özelliklerini oluşturmaktadır (Yıldırım, 2010: 704).
Bu örgütler, dar anlamda bürokrasi olarak ifade
edilmekte ve Weber’in memurluk sistemini anlatan
bir düzen olarak değerlendirilmektedir. Ancak daha
bütüncül bir bakış açısıyla Weberyen bürokrasi;
otorite, tanımlanmış görevler, sürekli işleyen bir
denetim yapısı, planlama, hiyerarşik işleyiş düzeni
ve atamayla göreve gelen çalışanlar üzerinde
yükselmektedir (Övgün, 2009:233)

taraftan “işletmecilik” akımı tarafından
eleştirilmiştir.
Dolayısıyla
YKY
reformları; biri bürokrasinin eleştirisini
yapan ve temsili hükümetin bürokrasi
üzerindeki üstünlüğünü yeniden kurması
gerektiğini vurgulayan “kamusal tercihler
teorisi” diğeri bürokrasi sorununa çözüm
olması açısından işletme yönetim ilkelerini
kamu bürokrasisinde hakim kılmaya
çalışan “işletmecilik akımı” olmak üzere
iki temel düşünceden etkilenmiştir
(Aucoin,1990; Yamamoto, 2003). Diğer
bir ifadeyle kamu yönetiminde performans
yönetiminin hakim kılınması ve bu
doğrultuda performans esaslı bütçelemenin
uygulanması çabaları büyük ölçüde kamu
tercihi kuramcılarının ve işletmecilik
akımının eleştiri ve çözüm önerileriyle
şekillenmiştir.
Bürokrasi ve kamu harcamaları ilişkisini
inceleyen çeşitli çalışmalarla kamu tercihi
kuramcıları tarafından kamu bürokrasisinin
bütçe hazırlama sürecinde, bütçe alanlarını
genişletici davranışları nedeniyle kaynak
tahsisinde etkinsizliğe ve aynı zamanda
kamu bütçelerinin aşırı büyümesine neden
olduğu
ileri
sürülmüştür;
çünkü
bürokratların diğer bireyler (piyasa
ekonomisindeki) gibi kamu yararı için
çalışmaktan ziyade kendi faydalarını
(çıkarlarını) maksimize etme gayreti içinde
oldukları belirtilmiştir. Bürokratların fayda
fonksiyonu ücret (parasal tüm gelirleri),
kamusal tanınmışlık (ün, şöhret, statü),
emrinde çalışan personel sayısı, terfi
koşulları, iktidar, patronaj gücü, kolay
idare, kolayca değişiklik yapabilme gibi
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yönetimle
ilgili
bazı
değişkenlerle
açıklanmaktadır. Tüm bu değişkenler
büronun bütçe büyüklüğü ile doğrudan
bağlantılı olduğu için bütçe maksimize
edildiğinde bürokratların faydası da
maksimize edilmiş olacaktır. Bu nedenle
William Niskanen (Bureaucracy and
Representative
Government,
1971)
tarafından geliştirilen ve bu konuyla ilgili
diğer çalışmaların da temelini oluşturan
bütçe maksimizasyon modeline göre
bürokratlar faydalarını maksimize etmeye
çalışmaktadır (yani bürokratlar bütçe
maksimizasyoncusudur). Bunun için de
verilen bir fonksiyonun yerine getirilmesi
için ihtiyaç duyulandan daha fazla ödenek
istemek, verilen hizmetlerin faydalarını
abartmak veya varsayımları şişirip
tahminlerin toplamını abartmak gibi
bütçeyi
genişletici
davranışlarda
bulunmaktadır. Kamu hizmetinin tek
üreticisi konumunda olan bürokratların
üretimleri hakkında tek yanlı (asimetrik)
bilgiye
sahip olmaları
ve kamu
hizmetlerinin tek alıcısı konumunda olan
iktidardaki siyasi partileri talepleri
karşısında değerlendirme olanağından
yoksun bırakmaları nedeniyle bürokratların
istedikleri çıktı düzeyini siyasal organa
onaylatarak bütçelerini en üst noktaya
kadar genişletmektedirler (Bailey, 1999;
Bakırtaş,
1999;
Bulutoğlu,
2004;
Kirmanoğlu, 2003; Sakal, 1994). Tahsis
etkinsizliğinde kritik nokta, çift taraflı
tekel ilişkisinde bürokratların sahip olduğu
bilgi avantajıdır. Diğer bir ifadeyle
asimetrik
bilgi
sorunudur;
çünkü
bürokratik hizmet üretiminin sunuş süreci

çok karmaşıktır ve hayli uzmanlaşmış
bilgiyi gerekli kılmaktadır ve bu bilgi
otorite tarafından kolaylıkla da elde
edilememektedir (Rosen, 2005:126-127).
Diğer yandan, Niskanen modeline göre
ücret (parasal tüm gelirleri), kamusal
tanınmışlık (ün, şöhret, statü), emrinde
çalışan personel sayısı, terfi koşulları,
iktidar, patronaj gücü, kolay idare, kolayca
değişiklik yapabilme gibi arzular ve eksik
bilgiler kaynak tahsisinde bir etkinsizlik
yarattığı gibi, aynı arzular ile şekillenmiş
etkinsiz bir üretim nedeniyle de kaynak
israfı ortaya çıkmaktadır. Kamu kesiminde
verimlilik özel kesime oranla daha
düşüktür;
çünkü
kamu
büroları
(kuruluşları), kamusal mal ve hizmetlerin
tek üreticisi ve belirli kaynakların tek
alıcısı konumunda olması nedeniyle, tekel
koşullarında faaliyette bulunmaktadır. Bu
nedenle rekabet baskısından uzaktır. Buna
tek yanlı bilgiye sahip olmaları (çıktımaliyet ilişkisini en iyi bilen kişiler
olmaları) da eklenince bürokratlar; üretim
imkânları eğrisi üzerinde bir noktada
üretimde bulunmak yerine, bu eğrinin
altında bir noktada üretimde bulunur.
Dolayısıyla kamu bürokrasilerinin verimsiz
çalışma, israf, fazla eleman kullanma,
üretimde kullanılmayan bütçe kısmının
(bütçeyi maksimize etmek için) verimsiz
alanlarda kullanmaları gibi nedenlerle
marjinal maliyetlerin üzerinde üretimde
bulunarak bütçe uygulama sürecinde de
teknik bir etkinsizliğe neden olduğu ileri
sürülmüştür. Bu etkinsizlik X-etkinsizliği
olarak ifade edilmiştir (Ataç, 2004;
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Bakırtaş, 1999; Kirmanoğlu, 2003; Öztürk,
2011; Sakal, 2003).
Sonuç olarak, kamusal tercihler teorisine
göre; seçilmiş temsilciler olarak siyasal
liderler kendilerine hizmet etmeleri
beklenen atanmış bürokratlar karşısında
güç kaybetmiştir. Burada bürokrasinin
profesyonelleşme
ve
uzmanlaşma
sonucunda seçilmişler karşısında çok
güçlendiği ve dolayısıyla bürokrasinin
kontrol
altına
alınması
gerektiği
savunulmaktadır (Aucoin, 1990).
“İşletmecilik” akımı ise; bürokrasideki
sorunun, bürokratik idealizmin kamu
görevlileri üzerinde, en azından alt kademe
yöneticileri için aşırı, gereğinden fazla
denetime
önem
vermesinden
kaynaklandığını vurgulamıştı. İşletmecilik
akımına göre temel sorun; bürokratın
gücünde
değil de, bürokrasinin
tasarımında biçimsel denetim sistemlerinin
tepede toplanması, sıkı bir hiyerarşik
denetimin olmasıdır. Bu durumun daha çok
kural, kaide ve düzenlemelere uymayı,
yenilikçi olmak yerine yanlış yapmaktan
sakınmayı teşvik eden bir sistem yarattığı
ve daha sonuç odaklı bir yönetimin olması
için kamu yöneticilerinin bu tür bürokratik
yapıdan kurtarılarak onlara yönetme
özgürlüğünün tanınması gerektiği ileri
sürülmektedir
(Aucoin,
1990).
Bu
düşünceler üzerine kurulan YKY’nin temel
ilkelerinden biri olan “yöneticilerin
yönetmesine
izin
vermek”
ilkesi
yöneticilerin profesyonelliğine güveni
yansıtmakta ve profesyoneller daha iyi

performansın anahtarı kabul edilmekte
(akt. Dooren ve Thijs, 2010:14). Mali,
beşeri ve diğer kaynakların kullanımında
kendi kararlarını verebilen yöneticilerin
görevlerini daha verimli, etkin ve yenilikçi
bir şekilde yerine getireceği ve böylece
daha yüksek performans elde edileceği
düşünülmektedir.
Özetle; kamu bürokrasisinin eleştirisi
üzerine
kurulan
YKY
hareketi;
vatandaşların taleplerine duyarsız ve kendi
yetkilerini artırmanın peşinde koşan
bürokratların
önderliğindeki
kamu
kuruluşlarınca
gerçekleştirilmesi
engellenen üretim etkinliği ile tahsis
etkinliğini maksimize etmeyi amaçlar. Bu
kapsamda
ise
kamu
yönetiminin
örgütlenme
yapısından
uzaklaşarak
desentralizasyon,
serbestleşme
ve
yetkilendirme
ilkeleri
çerçevesinde
yeniden tasarlanmasını öngörmektedir
(Sözen, 2005:56). Diğer bir ifadeyle
geleneksel kamu yönetiminin bürokratik
örgütlenme yapısından uzaklaştırılarak
günümüzde post-bürokrasi veya yeniWeberyen bürokrasi modeli olarak ifade
edilen yeni bir bürokratik örgütlenme
yapısı öngörmektedir.
Bu yeni yapıda bir taraftan yöneticilere
yönetme özgürlüğü verip, karşılığında
açıkça belirlenmiş amaçlar doğrultusunda
performans standartları oluşturulmasından
ve bunların gerçekleştirilmesinden sorumlu
tutularak içsel bir baskı kurmak; diğer
taraftan ise kamu kuruluşlarına daha
rekabetçi yönetim tarzlarını sokarak kamu
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kesimi üzerinde piyasa benzeri baskılar,
diğer bir ifade ile dışsal baskı kurmak
amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nihai amacı
kamu yöneticilerinin sonuç ve vatandaş
odaklı
olmaları
sağlanarak
kamu
hizmetlerinin
sunumunda
verimliği,
etkinliği, tutumluluğu ve kaliteyi artırmak
olmuştur (Akt. Sözen, 2005:78-79).
Literatürde kısaca “çıktı, özerklik ve belirli
bütçe ile sonuçlardan sorumluluk”
şeklinde özetlenen YKY yaklaşımının
(Cansızlar, 1994:110) uygulaması ise;
kamu yöneticilerine ulaşılmak istenen
amaç ve hedefleri ortaya koyduktan sonra
genel bir bütçe tahsis edip onları bütçenin
nereye, nasıl harcandığı konusunda serbest
bırakarak sonuçtan sorumlu tutmak
olmuştur. Diğer bir ifadeyle, bir yandan
kamu yöneticilerine yetkiler devredilip
esneklik imkanı sağlarken diğer yandan
hesap verme sorumluluğunu olabildiğince
güçlendirmek olmuştur. Bu nedenle bütçe
reformlarıyla YKY anlayışı çerçevesinde
oluşturulan yeni mali yönetim sisteminde
PEB uygulamaları, kamu kuruluş ve
yöneticilerine tanınan inisiyatifler ile bunu
tamamlayan sorumluluk ve denetim
mekanizmaları
çerçevesinde
gerçekleştirilmektedir. Daha açık bir
ifadeyle, kamu bürokrasisine (kamu kurum
ve yöneticilerine) bütçe hazırlama,
uygulama ve kontrol süreçlerinde geniş
yetkiler
verilmekte
ve
esneklik
sağlanmaktadır.
Özellikle
bütçeleme
sürecinde (harcama sürecinde) bürokrasi
odaklı bir yapı oluşturulmaktadır. Buna
karşılık , kamu bürokrasisi, kendilerine

verilen
yetki ve sağlanan esneklikler
çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetler
sonucu elde etmiş oldukları performansın
hesabını vermekle sorumlu tutulmaktadır.
Bu kapsamda kamu bürokrasisinin hesap
verme sorumluluğu açısından, girdiler için
hesap verme sorumluluğundan, çıktı ve
sonuçlar için hesap verme sorumluluğu
yani performans sorumluluğuna doğru bir
dönüşüm
yaşanmaktadır.
Kamu
bürokrasisinin bütçe sürecindeki yetki ve
sorumlulukları
konusunda
yaşanan
gelişmelere koşut olarak denetimleri
konusunda da iyileştirmeler yapılmaktadır.
Bu görevi, harcama sürecinde tanınan
kapsamda iç kontrol görevi, harcama
sürecinde tanınan yetki ve sağlanan
esneklikler
kapsamında
kamu
bürokrasisine devredilirken, dış denetim de
geleneksel
denetimden
performans
sorumluluğunun yerine getirilmesinde
önemli bir işlevi olan performans denetimi
boyutlarına
doğru
genişletilmektedir
(Şahin, 2010:1-2).
3.2.Güvenilmeyen Bürokratlara
Güvenmek!
Esasında YKY hareketi yeniden yapılanma
sürecinde kötü bürokrasi yerine iyi
bürokrasiye kaymayı amaçlamaktadır.
Klasik kamu yönetiminin yerini alan YKY
ilkeleriyle kötü bürokrasinin devre dışı
bırakılarak iyi bürokrasinin geleceği
hususunda bir fikir birliği bulunsa da
gelecek olanın adı yine bürokrasidir!
Bürokratları yetkilendirerek ve onlara
serbestlik tanıyarak etkinlik sağlanmaya
çalışılırken yine benzer sorunlarla karşı
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karşıya kalınması ihtimali yüksektir. İşte
bu çıkmaz kamu yönetiminin sorunlarının
çözülmesini engelleyen en önemli unsur
olarak karşımızda durmaktadır (Özer,
2005).
Yapılan
açıklamalardan
anlaşılabileceği üzere geleneksel kamu
yönetiminin bürokratik yapılanması içinde
faydalarını maksimize etmeye çalışan ve
bu nedenle güvenilmeyen bürokratlara,
reformlarla yeniden yapılandırılan yeni
kamu yönetiminde güvenilmektedir. Ancak
burada
“güvenilmeyen bürokratlara
güvenmek!” gibi net bir paradoksal durum
ortaya çıkmaktadır.
Bu paradoksal durumu destekleyen Dooren
ve Thijs (2010)
kamu yönetiminde
performans yönetimi sistemini geliştirmede
karşılaşılan
paradokslardan
birinin
“güvenilmez profesyonellere güvenmek”
olduğuna dikkat çekmiştir ve performans
yönetimi doktrininin kamu bürokrasisinde
istihdam edilen uzman ve profesyonellere
karşı belirsiz bir tutumu olduğunu
vurgulamıştır.
Performans
yönetimi
doktrini uzmanlık ve profesyonellik
doğrultusunda aslında birden fazla anlama
gelebilen iki kavrama dayanır. Bir taraftan,
profesyoneller daha iyi bir performansın
anahtarı olarak görülmektedir. Bu nedenle
hem “bırakınız yöneticiler yönetsin”
sözüyle yöneticilerin profesyonelliğine
güvenilmesi gerektiğine vurgu yapılmakta
hem de bu yöneticilerin girişimci olması ve
kumanda ve kontrol yaklaşımı yerine
yetkilendirme vasıtasıyla çalışanlarına en
iyi performansı sağlatacak liderler olması
beklenmektedir. Diğer taraftan ise,

performans yönetim sistemleri sıklıkla
yöneticilere belli bir miktar güvensizlik
duymaktadır.
Diğer
bir
ifadeyle
bürokratların performans yönetiminde
taktiksel
davranabileceği
endişesini
taşımaktadır (14). Diğer bir ifadeyle kamu
kuruluşlarının bilerek bir performans
paradoksu
yaratabileceği
endişesi
bulunmaktadır (akt.Threil ve Leeuw,
2002:274).
Bu güvensizlik konusunda Dingwall ve
Fenn (1987), profesyonellerin kendileri ve
meslekleri için çıkar sağlamak (fırsatçılık)
amacıyla
performans
ölçümüyle
ilgilendiklerini,
onların
özerk
pozisyonunun istenmedik sonuçlara yol
açma ihtimali olduğunu vurgulamıştır.
Brujin (2002) ise profesyonellerin kendi
bireysel amaçları için çalışabileceğini,
cezadan kaçınmak veya ödüllendirilmek
için,
yani
fırsatçılık
nedenleriyle
performans ölçüleriyle ilgileneceklerini
belirtmiştir. Ancak kendi çıkarlarını
sağladıktan sonra profesyonellerin diğer
görevlerine kendilerini adayacaklarını
ifade etmiştir (akt., Vicente, 2013). Benzer
şekilde Adcroft ve Willis (2005)
profesyonel
kuruluşlarda
performans
ölçümünün, mesleğin mevcut statüsünü
sürdürmek amacıyla, profesyonellerin
stratejik davranışlarıyla sonuçlanmasının
olası olduğu belirtmiştir.
Daha birçok çalışmada YKY anlayışıyla
kamu kuruluşlarında hakim kılınmaya
çalışılan
performans
yönetimi
ve
dolayısıyla performans esaslı bütçe
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uygulamasının bazı işlevsel olmayan
sonuçları
olabileceği,
performans
ölçümünün yarattığı baskıyla istenmedik
sonuçların-davranışların
ortaya
çıkabileceği, bürokratların kendi çıkarlarını
veya faydalarını maksimize etmek için
performans ölçüleri ile çeşitli şekillerde
oynayabileceği vurgulanmaktadır (Hood,
2000; Propper ve Wilson, 2003; Thiel ve
Leeuw, 2002; Shin, 2012).
1980’lerden itibaren devleti daha işletme
tarzı haline getirmek ve “yöneticilerin
yönetmesine izin vermek” yönündeki
çabaların paradoksal bir durum yarattığı
gözlenmiştir. Maor (1999) devletin kamu
hizmet sunum boyutunu daha işletme
tarzına dönüştürmeyi, politika dışına
çıkarmayı amaçlayan reformların aslında
daha
tersiyle
sonuçlandığını
tespit
etmiştir.1980-1996 yılları arasında 6
parlamenter
rejimdeki
değişikliklerin
gözlemine dayanarak, Maor politikacıların
yönetsel reformların ardından politika
uygulamaları
üzerindeki
kontrolü
kaybetmekten ve üst düzey kamu hizmet
mevkilerinin (pozisyon, görev, konum,
statü) sonuç olarak daha siyasi hale
gelmesinden korktuklarını savunmuştur.
Söz konusu bu paradoks Hood, Scott,
Jones ve Trvers (1999) ve diğerleri
(örneğin Hoggett, 1996) tarafından da
İngiltere’de gözlemlenmiş ve yönetsel
takdir için daha fazla alan yaratma
vurgusuyla
oluşturulan
yeni
süreç
kurallarında ve ek gözetimde önemli bir
artış olduğunu tespit etmişlerdir. Yine
Jones ve Thompson (1999) Amerika’daki

gözlemlerinde yönetime daha fazla kural
ve kısıtlama getirildiğini vurgulamıştır.
Tüm bu çalışmalar da Maor tarafından
ortaya konulan bulguları desteklemiştir. Ve
sonuç olarak görülmüş ki; yöneticileri
kural tabanlı, süreç odaklı bürokrasi
tarzından
kurtarmak
için
yapılan
hamlelerin, daha fazla uyum odaklı
gözetim ile sonuçlanabildiği durumlar
olmuştur. Hatta bu kamu hizmeti
üzerindeki kısıtlayıcı düzenlemeler devrim
sonrası Fransada’ki Tocqueville (1949)’nin
ünlü yönetim reformu paradoksuna eş
görülmüştür (Hood, 2000:6). Söz konusu
bu paradoks literatürde yarı-gönüllü
yönetişim (half-hearted managerialism)
olarak adlandırılmaktadır. Ancak her ne
kadar
bu
yarım-gönüllü
yönetişim
paradoksu tespit edilmiş olsa da, bu
konuya ilişkin henüz yeterli, daha
sistematik
karşılaştırmalı
çalışmalar
yapılmamış olduğunu ve bu yönde
yapılacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu da
vurgulamak gerekir.
Maor (1999) yarım-gönüllü yönetişimi,
istenmeyen etkileri düzeltmek isteyen
politikacıların eylemlerinin bir sonucu
olarak açıklıyor. Onun argümanına göre;
politikacılar uygulama sürecinde kontrolü
bürokratlara vermenin tehlikesini algılamış
ve bu nedenle iş güvenliği üzerinde daha
fazla siyasi baskıya maruz bırakarak
bürokratlar
üzerindeki
siyasi
hakimiyetleri/kontrollerini sıkılaştırmaya
doğru hareket etmişlerdir (Hood, 2000:15).
Esasında
yarı-gönüllü
yönetişimin
temelinde de bir sonraki başlık altında
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açıklanacağı üzere bürokratik davranışlar
ve
PEB’in
istenmeyen
sonuçları
yatmaktadır.
Bu paradoksal durumuna rağmen bir
taraftan; 1980’li yıllardan itibaren mali
reformlarla yeniden gündemde olan ve hala
da ülkelerin aşama aşama geçiş yaşadığı bu
sistemin getirilerinin tam anlamıyla
görülebilmesi ve değerlendirilebilmesi için
daha erken olduğu kabul edilmektedir.
Getirdiği
sorunlar
çözümlenmeye
çalışılmakta ve bu kadar çabaya değer olup
olmadığı hala tartışılmaktadır (Oral,
2005:1-2). Diğer taraftan ise çalışmanın
başında da vurgulandığı üzere PEB, son
yıllarda kamu mali yönetim alanında,
ulusal
ve
uluslararası
boyutlarda
güncelliğini ve önemini halen koruyan,
günümüzün en gelişmiş, en etkin
bütçeleme sistemi olarak görülmektedir
(Çelebi ve Kovancılar, 20102:1). PEB’e
karşı yaşanan bu kararsız, belirsiz tutumun
temelinde ise PEB’in hem umulan başarılı
sonuçlarının alındığı örneklerinin olması,
hem de korkulan sonuçlarının ortaya
çıktığı örneklerinin olmasıdır. Diğer bir
ifadeyle PEB’in hem başarılı hem de
başarısız bir dizi sonuçlar üretmesinden
kaynaklanmaktadır. Başarılı sonuçlar,
PEB’in ortaya çıkardığı problem ve
sorunlarla mücadele ederek onu iyileştirme
çabalarını teşvik ederken; başarısız
sonuçlar acaba PEB kamunun doğasına ne
kadar uygun, çabalara değer mi
tartışmasını gündeme taşımaktadır.

Bu çalışmanın odaklandığı konu olması
nedeniyle, izleyen başlıkta PEB’in
istenmeyen sonuçları, diğer bir ifadeyle
işlevsel
olmayan
sonuçları
değerlendirilecektir
4.BÜROKRATİK DAVRANIŞLAR VE
PERFORMANS
ESASLI
BÜTÇELEMENİN
İSTENMEYEN
SONUÇLARI
PEB’in başarısında en büyük rol bu bütçe
sisteminin hazırlayıcısı ve uygulayıcısı
konumunda
olan
bürokratlarındır.
Bürokratlar ne kadar doğru, başarılı,
kullanılabilir performans bilgisi üretirse
(performans göstergeleri geliştirir ve
raporlarsa), o kadar başarılı bir PEB bütçe
uygulaması
gerçekleştirilebilecektir.
Nitekim hem teorik hem de ampirik çeşitli
çalışmalarla bürokratların performans
bilgisi üretmede başarısız olduğuna ve bazı
istenmeyen sonuçların ortaya çıktığına dair
bilgiler ortaya konulmuştur. Bu istenmeyen
sonuçlar incelendiğinde, bu sonuçların
ortaya çıkmasında PEB uygulamanın
zorluğu, kamu kesiminin kendine özgü
özellikleri gibi etkenler etkili olsa da,
çoğunun bürokratların kendi çıkarları için
stratejik davranışlarından kaynaklı olduğu
anlaşılmaktadır.
4.1.PEB
Uygulamalarının
İşlevsiz
Sonuçları: Ortaya Çıkış Şekilleri ve
Tanımları
Bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarla
kamuda performans esaslı bütçeleme
uygulamalarının çeşitli işlevsel olmayan
sonuçlarının ortaya çıktığı tespit edilmiştir.
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Bürokratik hastalık olarak da ifade edilen
bu sonuçları, Smith (1995); tünel görüşü
(tunnel vision), optimizasyon altı durum
(suboptimisation), miyopluk (myopia),
ölçü sabitleme (measure fixation), yanlış
sunum
(misrepresentation),
yanlış
yorumlama
(misinterpreting),
oyun
oynamak (gaming) ve kemikleşme
(ossfication) olmak üzere toplam sekiz
başlık altında toplamıştır. Bevan ve Hood
(2006) “oyun oynamak” olarak ifade
edilen hastalığın üç farklı ortaya çıkış
şeklinden bahsetmiştir: takoz etkisi (ratchet
effect), eşik etkisi (threshold effect) ve
fırsatçı çıktı çarpıtma (oppotunistic output
distortions). Kelman ve Friedman (2009)
performans
ölçülerinin
istenmeyen
etkilerini çaba ikamesi (effort substitution)
ve oyun oynamak şeklinde sıralarken; LeGrant ve Bartt (1993) ise “en iyilerini
seçmek
(cherry
picking)”e
atıfta
bulunmaktadır.
PEB
uygulamalarının
istenmedik/planlanmayan
sonuçlarını
çeşitli kaynaklara dayalı olarak şu şekilde
açıklamak mümkündür (Bevan and Hood,
2006; Hood, 2006; Kelman ve Friedman,
2009; LeGrand ve Bartlett,1993; Shin,
2012; Smith, 1995; Thiel ve Leeuw,2002;):
 Tünel Görüşü (Tunnel Vision):
Performansın ölçülmesinde, sadece
kolaylıkla
ölçülebilir
olgular
üzerine yoğunlaşmak, performansın
ölçülemeyen
yanlarıyla
ilgilenmemek. Bazı çalışmalarda
“performansın
ölçülemeyen
boyutları
üzerindeki
çabaları

azaltmak” şeklinde açıklanan ve
çaba ikamesi (effort substitution)
olarak adlandırılan hastalık tünel
görüşü
olarak
ifade
edilen
hastalıkla aynı kapıya çıkmaktadır.
 Oyun
Oynamak
(Gaming):
Gerçekte öyle olmadığı halde
ölçülebilir boyutundan performansı
daha
iyi
göstermeyi
ifade
etmektedir. Bir başka açıklamayla;
hedefi gizleyerek öneli noktanın
kaçırılması veya hedeflerin geçerli
olmadığı
yerde
performansı
azaltmak
gibi
alt-üst
etme
hareketidir.
 Fırsatçı
Çıktı
Çarpıtmalar
(Opportunistic
Output
Distortions): Hedefi gizleyerek
önemli noktanın kaçırılması olarak
ifade edilebilmektedir. Tanımından
da açıkça anlaşılabileceği üzere
anlaşılabileceği
üzere
oyun
oynamanın bir çeşidi olarak
karşımıza çıkmaktadır
 Miyop
Yönetim
(Myopic
Management): Yöneticilerin uzun
dönem
yerine
kısa
dönem
performanslarına
yoğunlaşmalarıdır.
Diğer
bir
ifadeyle sonuçları kısa sürede
ortaya çıkacak konular üzerine
yoğunlaşıp, birkaç yıllık zaman
içindeki performans ölçümlerinde
gösterilebilecek uzun dönemli
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kriterleri
etmektedir.

dışlamayı

ifade

 Ölçü
Sabitleme
(Measure
Fixation): Temel amaç yerine
yalnız başarı ölçütlerine vurgu
yapmak (yoğunlaşmak).
 Optimizasyon
Altı
Durum
(Suboptimisation): Bir bütün
olarak örgütün amaçları pahasına
yöneticilerin daha kısmi amaçların
peşinde olmasıdır.
 Takoz Etkisi (Ratchet Effect):
Gelecek
yılın
performans
hazırlığında,
yöneticilerin
kolaylıkla aşılabileceği daha düşük
hedefler
belirleme
eğiliminde
olmasıdır. Bazı çalışmalarda “oyun
oynamak” ın bir çeşidi olarak
görülmektedir.
 Eşik Etkisi (Threshold Effect):
Performansın
hedeflere
yakın
dağıtıldığı
bir
durma
atıfta
bulunmaktadır. Bir sistemdeki tüm
birimler için geçerli tek tip
(standart)
çıktı
hedefinin
uygulanmasıyla
oluşan
eşik
etkisinin,
daha
iyisini
gerçekleştirmek için bir teşvik
sağlamayacağı
ve
doğrusu
performansı
gerçekleştirenlerin,
sadece hedefler neyi gerektiriyorsa
onu
gerçekleştirerek,
performanslarının
nitelik
ve

niceliğini azaltacağı bir durum
olarak ifade edilmektedir. Eşik
etkisi de “oyun oynamak” ın bir
çeşidi
olarak
değerlendirilebilmektedir.
 Yanlış Sunum veya Yanlış
Yorumlama (Misrepesentation or
Misinterpreting):
Kuruluşlarca
kötü performansı gizlemek için
verilerin kasıtlı manipülasyonu,
yani bile bile verileri yanlış sunmak
veya yanlış yorumlamak ve böylece
raporlanan davranış ile gerçek
davranışın
farklılaşması.
Bazı
çalışmalarda
da
“raporlanmış
sonuçların
manipülasyonu”
şeklinde de ifade edilmektedir.
“Yanlış sunum veya yanlış
yorumlama da oyun oynamak” ın
bir çeşidi olarak görülebilir.
 En İyilerini Seçmek (Cherry
Picking): Kuruluşların, ucuz veya
daha pahalı olması fark etmeksizin
sadece bunları kullananlar için mal
ve
hizmet
sağlama
yoluyla
uygulanan politikaların verimsiz
yönlerini
ayıklama eğiliminde
bulunmaktadır (örneğin sağlıkta
kronik hastaların hariç tutulması).
Bazı çalışmalarda bu hastalık
“cream skimming” olarak da ifade
edilmektedir. “En iyilerini seçmek”
kuruluşları gerçekte olduğundan
daha fazla başarılı göstermektedir.
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Uygulamada ortaya çıkan PEB’in işlevsiz
etkileri konusunda vurgulanması gereken
önemli bir nokta şudur ki; bu etkiler
kasıtsız (istenmeden yapılan)
işlevsiz
sonuçlar
(unintended
dysfunctional
consequences)
ve
kasıtlı
(istendik/amaçlanan) işlevsiz sonuçlar
(intended dysfunctional consequences)
olmak üzere iki şekilde kategorize
edilmektedir. Bu bağlamda, ilk kategori;
tünel görüşü, miyop yönetim, ölçü
sabitleme, optimal altı durumu kapsarken;
ikinci kategori; takoz etkisi, yanlış sunma,
en iyilerini ayıklama gibi işlevsiz sonuçları
kapsamaktadır (Shin, 2012:6)
Kasıtsız işlevsiz sonuçlar; hem verimlilik
göstergeleri geliştirmenin, kalite ölçümünü
ve uzun dönem göstergelerinin zorluğu
gibi performans yönetiminin temel
özellikleriyle daha yakından ilgilidir, hem
de kamu kesiminin kendi doğasından
kaynaklı etkenlerin (kamu politikalarının
çoklu ve bazen de çelişkili hedeflerinin
olması
nedeniyle
amaçlarla
ilgili
performansı ölçmenin zor olması veya
kullanılan performans göstergelerinin de
çelişkili olması,
politika hedeflerinin
genellikle ölçülemeyen nitelikte olması,
politikacılar tarafından belirlenen hedefler
ile kuruluşların hedefleri arasındaki
farklılıkların
olabilmesi,
hem
politikacıların kendi arasında hem de
politikacılarla
yöneticiler
arasında
göstergelere
itiraz
olabilmesi
ve
dolayısıyla hangi hedeflerin kimler için
önemli olduğunun belirlenmesinin zorluğu
gibi etkilerin) ölçümü zorlaştırmasıyla

yakından ilgilidir. Kasıtlı işlevsiz sonuçlar
ise, kasıtsız işlevsiz sonuçlar için
koşulların mevcut olmasının yanı sıra,
oynamak için daha aktif niyeti içerir
(Propper ve Wilson, 2003:2-3; Shin,
2012:6; Thriel ve Leeuw, 2002:272). Yine
kasıtsız işlevsiz sonuçlar bürokratların
bilgi ve becerileriyle yakından alakalı iken;
kasıtlı işlevsel sonuçlar bürokratların
bireysel amaç ve tutumları ile yakından
alakalı olduğu söylenebilir. Bilindiği üzere
PEB sistemi çok önemli bilgeler
üretilmesini
gerektiren
teknik
bir
bütçeleme sistemidir. Ve bu bütçele
sistemini doğru analizler, doğru ölçümlerle
hayata geçirmek o kadar da kolay değildir.
Bu zorluğun üstüne bir de kamu kesiminin
belirli bazı özelliklerinin getirdiği zorluklar
eklenince PEB’i başarılı bir şekilde
uygulamak daha da zorlaşmaktadır. Tam
da bu noktada bilgi ve becerileri çok
önemli hale gelmektedir. Kasıtlı hareket
edilmese bile eğer bürokratlar gerekli bilgi
ve beceriye sahip değilse işlevsiz
sonuçların ortaya çıkması kaçınılmaz
olacaktır.
Yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği
üzere kasıtlı ve kasıtlı olmayan işlevsiz
sonuçlar farklı nedenlerle oluşabilir ve
farklı koşulların sonuçlarıdır. Bununla
birlikte, kasıtlı işlevsel olmayan sonuçlar,
sadece kasıtlı olmayan işlevsiz sonuçlar
için koşulların mevcut olmasında dahi
ortaya çıkabilir (Thriel ve Leeuw,
2002:274). Örneğin; kamu sektörünün
çoklu ve bazen de anlaşılmaz (belirsiz)
amaçları, bu amaçlarla ilişkili performansı
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ölçmeyi, kavramayı zorlaştıracak ve
bireyler performans ölçülerine kendi fayda
ve çıkarlarını maksimize edecek şekilde
yanıt verebilecektir. Nitekim literatür
saptırılmış ölçüler ve ölçülemeyen
faaliyetler pahasına performans ölçüleri
geliştirmek için işlevsel olmayan bir
şekilde değişen davranışları örnekleri ile
doludur (Propper ve Wilson, 2003:3).
Yine kasıtlı ve kasıtsız işlevsiz sonuçların
karşılıklı ortaya çıkış şekliyle ilgili bir
başka örnek verilecek olursa; kurum içinde
verimlilik ve izlem vurgusu, performans
göstergelerinin geniş (yaygın) kullanımı,
kurum çalışlarının yaptıkları işlerinin hangi
yönlerinin kurum en üst yetkilisi için
önemli olduğunu anlamasını sağlar (ölçü
sabitleme). İşlerin önemli olduğu anlaşılan
yönlerin etkinlik ve verimliliğini artırarak
çalışanlar kurum üst yetkilisinin onaylarını
garanti etmeye çalışır (oyun oynamak).
Böyle öğrenme etkileri ve çalışanların
ileriye yönelik (beklentili) davranışları
sonunda “kemikleşmeye” neden olur.
Kurum çalışanları tüm çabalarını üst
yetkilinin izleme taleplerine karşılamaya
hedefleyecektir. Bundan sonra artık,
sadece işlerinin o belli yönü verimli
göründüğü
müddetçe
politika
uygulamalarının etkin bir şekle yürütülüp
yürütülmediği bundan sonra önemli
olmayacaktır ( Thriel ve Leeuw,
2002:273).
Uygulamada ortaya çıkan PEB’in işlevsiz
etkileri konusunda vurgulanması gereken
önemli bir diğer nokta şudur ki; bu

sonuçlar
“performans
paradoks”u
yaratmaktadır. Performans paradoksu,
performansın kendisi ile performans
göstergeleri arasındaki zayıf bağ anlamına
gelmektedir. Bu olgu zamanla performans
göstergelerinin
tükenme
eğiliminden
kaynaklanmaktadır.
Performansın
ölçümleri olarak değerini kaybetmiştir ve
iyi performans ile kötü performansı artık
ayıramaz.
Sonuç
olarak,
gerçekle
raporlanan performans arasındaki ilişki
azalmıştır.
Paradoksun
sadece
performansın
kendisi
hakkında
olmadığının, aynı zamanda performansa
ilişkin rapor hakkında da olduğunun
bilinmesi önemlidir. Beklenenin aksine
performans göstergeleri performansın
doğru bir şekilde raporlanmasını sağlamaz.
Bunun anlamın performans raporlanandan
daha kötü (overrepresentation) veya
raporlanandan
daha
iyi
(underrepresentation)
olabilir.
İkinci
durumda performans paradoksu zararsız
görülebilir. Bununla birlikte performans
değerlendirmelerinin sonucu kurumların
veya
personellerin
durumlarında
kullanıldığında
haksız
yere
cezalandırmalar ortaya çıkar (Thiel ve
Leeuw 2002:271).
4.2.PEB’in
İşlevsiz
Davranışlarına
İlişkin Bazı Ampirik Bulgular
PEB’in işlevsiz sonuçlarına ilişkin kamuda
bol örnek bulunmaktadır ve çeşitli ampirik
çalışmalarla
ortaya
konulmuştur.
Heckman, Heinrich ve Smith (1997, 2002)
kamu
bürokrasilerinde
performans
ölçülerinin etkinliğini araştırmıştır eşitlik
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ve etkinlik arasında çelişki olduğunu tespit
etmiştir. Yine uzun dönemden ziyade kısa
dönem ölçüleri olduğunu saptamıştır. Bu
kısa dönemli ölçülerin kullanılması kısa
dönemli
sonuçların
kullanılması,
faaliyetlerin yanlış yönlendirilmesi ve
dolayısıyla uzun dönemli kriterlere
yoğunlaşarak elde edilecek faydalardan
uzaklaşma durumundan bahsetmiştir. Yine
kısa dönemli kriterlerin uzun dönemli
katma değerlerle hiç bağlantısının olmadığı
veya negatif yönde bir ilişkisi olduğu tespit
edilmiştir. Fitz- Gibbon (1997, 1996),
İngiltere’deki bir ilköğretim okulunda
yaptığı bir anket çalışmasında optimal altı
durum, ölçü sabitleme, tünel görüşü gibi
tüm istenmedik sonuçlara ilişkin bulgular
elde etmiştir. Yine Courty ve Marschke
(1997, 2004) yöneticilerin performans
standartlarına ulaşmak (başarmak, elde
etmek) için oynadığını tespit etmiştir. Yine
oyun davranışıyla ilgili kanıt bulmuş ve
bunun
kurumun
gerçek
amaçları
üzerindeki negatif etkilerini göstermiştir.
Ölçü sabitleme davranışına USA Today
(2000)
ve
Amerikan
Öğretmen
Federasyonu tarafından yapılan bir anket
çalışması güzel bir örnektir. Çalışmayla
öğrencilerin öğrenmesi gerekenlerin ne
olduğuna dair standartların tanıtımının
öğretmenlerin öğrencilerin hile yapmasına
yardım etmesine yol açtığı tespit edilmiştir.
Okullar testlerle saplantılı hale gelmiş.
Öğretmenler ağırlıklı olarak test edilmesi
beklenen konular üzerine yoğunlaşan
öğrenim programları hazırlayarak, tam
olarak öğrencilerin ne öğrenmesini

istiyorsa onu ana hatlarıyla belirlemeye
başlamışlar. Çoğu eğitimci bunu belki hile
görmemekte, sadece başarısız öğrenciye
ekstra bir yardım verme gibi görmektedir.
Öğretmenler bunu neden yapar? Cevabı
çok basit: öğrenci puanları okul
bütçelerini, öğretmen maaşlarını, müdürün
iş pozisyonunu belirler. Daha iyi puanlar,
okulun daha fazla bütçeye sahip olası
demektir. Öğrencilerini testler için
hazırlamayan okullar bütçelerini kaybetme
riski taşır. Bununla birlikte bir şüphe
olabilir; bu hilenin öğrencilerin eğitime ve
entelektüel gelişimine yardımcı olup
olmayacağı konusunda (ki zaten bu
standartların
tanıtılmaya
başlama
amacıydı) şüpheye düşebilir. Bu belki de
öğrenimlerini tamamlayamama (örneğin;
okul kötü performanslı öğrencilerin testler
uygulandığında okulda olmama yönünde
bir baskı yaratabilir, öğrenme güçlüğü olan
öğrencilerin test baskısına dayanamayıp
okuldan ayrılması gibi nedenle) riskini de
artırabilmektedir.
Kamu
sektöründe
performans göstergelerinin kullanılması
konusunda ilginin artması, böylece
istemeden
performans
paradoksunun
ortaya çıkma riskini artırır (Thriel ve
Leeuw,
2002:273-274).
Performans
ölçümünün ters etkilerine (kuruluşların
işlevsiz davranışlar sergilemesine neden
olduğuna) ilişkin diğer bazı çalışmalarla:
okullarda testlerden geçme oranları tabanlı
sorumluluk
sistemi
olduğuna,
öğretmenlerin test temelli sorumluluk
sistemine yanıt verdiklerine, öğretim
hilelerine,
öğretmenlerin
stratejik
danışmanlıklarına, öğretim programlarının
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daraltıcı etkisine (narrow effect) ve “en
iyilerini seçme” stratejilerine ilişkin
bulgular ortaya konulmuştur (Cullen ve
Reback, 2006; Deere ve Strayer, Figlo ve
Getzler, 2002; 2001; Jacobs, 2005; Jacob
ve Lewitt, 2003; Meyer, 1997; Wiggins ve
Tymms, 2002).
Wiebresn
ve
Essers
(1999)
“underrepsentation”
vakasına
örnek
vermiştir. Dutch polisinin çözdüğü suçların
yüzdesinin verildiği raporlara göre çözülen
suçlarının yüzdesindeki azalma, polisin
performansının azaldığını, kötüleştiğini
göstermektedir. Oysa çalışma dönemleri
boyunca, önceki dönemlere oranla daha
fazla fail tutuklanmış, yargılanmış ve
cezalandırılmış. Ki bu da, performansta bir
iyileşmeye işaret etmektedir. Bu Hollanda
da suç olaylarının bir şekilde iyileşmiş
olduğunu
göstererek
performans
göstergelerini geçersiz kılmıştır (Thiel ve
Leeuw, 2002:271).
Smith (1995) ise yaptığı çalışmasında
İngiliz ulusal Sağlık Hizmetlerinde oluşan
“overrepresentation”
vakasını örnek
vermiştir. Bu göre hastaların operasyon
için bekleme listesinde en fazla 2 yıl
beklemesi bir başarı ölçüsü olarak
belirlenmiş ve hastanede ortalama bekleme
süresi düştüğü için kurum performansı
başarılı görülmüş. Ancak, daha ayrıntılı
denetimlerde hastaneyle görüşmelerin,
bekleme
zamanını
azaltmak
için,
ertelendiği saptanmıştır; çünkü bekleme
süresi
hastaneyle
ilk
görüşmenin
yapılmasıyla başlamaktadır. Bu durumda

azalmış gibi görünen bekleme süresi
aslında hiç azalmamış. Dolayısıyla
performans göstergelerinin performansı
doğru
bir
şekilde
yansıtılmamış,
performansta olmayan bir iyileşme
raporlanmış.
5.PEB’İN
İSTENMEYEN
SONUÇLARINI
ORTADAN
KALDIRMAYA YÖNELİK ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
Kamu sektöründe PEB uygulamalarının
istenmeyen sonuçları dikkate alınmadığı
müddetçe kamu yönetimi reformlarının
başarısız olması kaçınılmazdır. Bu nedenle
istenmeyen sonuçları doğuran nedenleri
ortadan kaldıracak önlemler alınması
gerekmektedir.
Performans yönetimi günümüzde artık hem
özel sektör hem de kamu sektöründe
kullanılmaktadır. Performans yönetiminin
kullanımında ortaya çıkan sorunların çoğu
her iki sektör için ortak iken; kamu
sektörünün
davranışlarını
inceleyen
araştırmacılar
son
günlerde
kamu
sektörünün özel sektörden farklı ve
olduğunu
ve
bu
nedenle
kamu
kuruluşlarının
ister
istemez
özel
sektördekiler
gibi
davranmayacağına
dikkat
çekmiştir.
Örneğin;
kamu
kuruluşlarının
paydaşları
arasındaki
çelişkili hedeflerin varlığı nedeniyle,
sadece bir dizi performans ölçülerinin
geliştirilmesiyle kamu bürokrasilerinde
yönetim
sorununun
çözülmesini
beklemenin çok mantıksız olduğunun
farkına varılması gerekir (Propper ve
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Wilson, 2003:2).Bunun için daha açık
hedef
ve
amaçların
belirlenmesi
gerekmektedir. Bu konuda özellikle
yasama ve yürütme organı arasında
amaçlar konusunda görüş birliği olmadığı
sürece PEB’in başarılı uygulanmasının zor
olacağı
bilinmelidir
(Edizdoğan,
2008:265).Yine örneğin; kamu sektöründe
bütçeleme süreci özel sektörünkinden çok
farklıdır. Çelebi ve Kovancılar (2012)
tarafından da ifade edildiği üzere, devlet
bütçeleme sürecinde yer alan aktörlerin
hangi saiklerle hareket edebileceğine dair
davranışsal varsayımların açıkça ortaya
konulması gerekir. Bütçe sürecinde yer
alan aktörlerin davranışlarına yöne veren
temel saikin ne olduğu en başta
cevaplanması gereken bir husustur. Yine
bütçe aktörlerinin kamusal fayda amacı
doğrultusunda
hareket
etmelerini
sağlayacak ve bir anlamda garanti edecek
müşevvikler var mıdır ve nelerdir sorusu
önem
kazanmaktadır.
Özel
fayda
durumunda bireyleri harekete geçiren
müşevvik; işveren için daha çok kazanmak
veya zarar/iflas etmek, işgören için ise bir
işe girmek, ilerlemek veya işini kaybetmek
gibi maddi ödül ve cezalardır. Bu
müşevvikler piyasa sürecindeki etkinliğin
ve verimliliğin temel elementleridir.
Kamusal fayda durumunda ise maddi
nitelikteki müşevviklerin işlevselliği düşük
olabilir. Bir işveren olarak politikacının
sorumluluğu sadece siyasidir ve verdiği
kararların ekonomik sonuçlarına bireysel
düzeyde katlanmaz. Kamudaki iş görenin
de düşük performans gösterdiğinde işini
kaybetmesi gibi bir sonuç doğmuyorsa,

maddi müşevviklerden söz edilemez. Bu
durumda bütçe aktörlerinin kamusal
faydayı gözettikleri varsayıldığında hangi
müşevviklerin gerekli ve nasıl işlevlik
kazanacağı büyük önem kazanmaktadır.
Ancak bu konudaki tartışmaların henüz
çok yetersizdir. Bu da PEB’in sadece
kavram, ilk ve tekniklerden hareketle
tartışılıp yerleştirilmeye çalışılması ve
müşevvikler
konusunun
göz
ardı
edilmesinin
uygulama
güçlüklerinin
düğümlendiği noktadır (5). Bu nedenle
kamu sektörünün doğasının, kamu
hizmetlerinin niteliği ve bütçeleme
sürecinin özellikleri dikkate alınarak
performans yönetimi yerleştirilmeye ve
PEB uygulanma çalışılmalıdır. Bu
kapsamda gerekli ilke, araç, kural ve
kurumların geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu özellikle bürokratların kasıtlı ortaya
çıkan işlevsiz sonuçlarının azaltılması
açısından çok daha önemlidir.
PEB kapasite, yetenek, yeterlik ve zaman
gerektirmektedir (Herzog, 2006:84). Bu
nedenle PEB sürecinde görev alacakların
memur, idareci, yöneticilerin gerekli
yetenek ve donanıma sahip olması
gerekmektedir.
Örneğin
PEB;
hazırlanması, onaylaması, uygulanması ve
denetimi aşamalarının her birinde birçok
aracı (çeşitli analiz yöntemleri, performans
kriterleri, gelişmiş değerleme ve denetleme
sistemleri, içsel teşvik araçları vs.) ve
bunların doğru ve başarılı bir şekilde
uygulanmasını gerektirir. Bu anlamda idari
ve yönetsel kapasite geliştirildiği müddetçe
PEB sürecinde özellikle kasıtsız ortaya
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çıkan işlevsiz davranışların azaltılmasında
etkili
olabilecektir.
Diğer
yandan
kurumların performansını denetleyecek
kişilerin de kurumda üretilen performans
bilgisini analiz edebilecek, performans
karşılaştırması
yapabilecek,
yargılayabilecek uzanmalığa sahip olması
gerekir.
Kamu kuruluşları rahatlıkla performans
bilgisiyle oynamakta; çünkü gerçek bir
yaptırım bulunmamaktadır. Politikaları
uygulayan kuruluşların, hem politika hem
de
uygulama
konusunda
kendi
uzmanlaşmış bilgi avantajı vardır. Bu tür
bilgiler olmadan hükümet performans
bilgisinin manipulasyonunu veya yanlış
sunumu
kanıtlaması
mümkün
olamayacaktır. Yine kamu kuruluşları tekel
konumundadır.
Bu
nedenle
dee
performansı
değerlendirebilecek
bir
karşılaştırmalı bilgi bulunmamaktadır
(Thiel ve Leeuw, 2002.275). Burada
karşımıza
çıkan
büyük
problem:
performans paradoksunun algılanması ve
önlenmesi konusudur. Kamuda performans
paradoksları problemi bilinse de, çoğu
zaman bunları izlemek, farkında olmak ve
dolayısıyla da iş işten geçmeden önce
önlemler almak o kadar kolay değildir.
Örneğin daha fazla ücret alabilmek için
hastanelerde gerekli olmadığı halde
hastaların ameliyata alınması, hastanelerde
ne kadar çok hastaya hizmet verildiğini
gösterebilmek için hasta yatış ve taburcu
ediliş sayılarını artırmak adına hastaların
daha iyileşmeden hemen taburcu edilmesi
durumları raporlara göre performansın

iyileştiğini gösterse de gerçekte öyle
olmayacaktır. Yani gerçek performans
raporlananın aksine kötü olacaktır. Peki
bunun ne zaman farkına varılacak; tüm
toplum sağlığı kötüye gittiğin de mi? Daha
büyük toplumsal sağlık problemleri ortaya
çıktığında mı? Ya da yanlış-gereksiz
ameliyatla bir aile erkeğinin önce sağlığını,
ardından
işini
kaybetmesiyle
aile
yaşantısının bozulması veya intihara
gitmesi gibi trajik olaylar sonrasında mı?
Bu konunun öneminin
daha
iyi
anlaşılabilmesi açısından, Hollanda’nın
Eschede şehrinde 20’den fazla insanın
öldüğü bir havai fişek fabrikasının
patlaması trajik bir örnek vermek güzel
olabilir. Bu olayın ortaya çıkma nedenleri
araştırıldığında
tek
başına
felaket
getireceği
düşünülmeyen
küçük
problemlerin
birikmesi
olduğu
anlaşılmıştır. Örneğin; yerel ve merkezi
hükümet, müfettişler, itfaiye örgütü
tarafından izlenme eksikliği. Yine uygun
denetimin
yokluğunun
yasadışı
faaliyetlerin gerçekleştirildiğinin ortaya
çıkarılmasını engellenmiş. Bu nedenle, bir
yerleşim bölgesinde –doğru olmayan- bir
şekilde faaliyet
lisansı yenilenmiş.
Fabrikanın bulunduğu alanda yangın
çıktığında mahalle yıkılmış, hayatlar
kaybolmuştur.
Küçük
problemlerin
birikmesi büyük bir sonuca sahip olmuştur.
Fakat görünüşe göre böyle küçük hataların
birikimin tespit etmek ve önlemek için
hiçbir mekanizma veya sistem yoktur.
Şüphesiz, yerel yöneticiler sorumlu
tutulmuştur, ancak sadece bu olaydan
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sonra. Bu bize şu soruyu sordurmaktadır:
performans paradoksunun oluşumu nasıl
tespit edilebilir-ve önlenebilir-? (Thiel ve
Leeuw, 2002:276).
Performans paradoksunu izleyebilmek için
ideal olanı raporlanmış ve gerçek
performansın karşılaştırılmasıdır. Ancak,
karşılaştırma yapmayı sağlayacak bilginin
yokluğu nedeniyle çeşitli performans
paradoksunu oluşumunu tespit etmek ve
önleyebilmek için metot ve stratejiler
önerilebilir: (Herzog, 2006:79; Propper ve
Wilson,2003:20;
Thiel
ve
Leeuw,
2002:276-278):
 Raporlanan performans ile gerçek
performansı
karşılaştırabilmeyi
sağlayacak bilgileri elde etmek
için ulusal ombudsman, taban
örgütleri, müşteri panelleri gibi
alternatif, bağımsız dış kaynakları
kullanmak.
 Örneğin, polis yetkililerinin hedef
belirlemeleri için kullandığı İngiliz
Suç Anketi veya bölgede yaşayan
halkın sağlığını ölçmek için genel
hane halkı anketlerini kullanmak
gibi alternatif, bağımsız bilgi
kaynaklarına göre ölçüme konu
olacak hedeflerin daha doğru
belirlenebileceği bir olanak, alan
oluşturmak. Bunlar performansın
bozulamaz ölçüleridir; çünkü
faaliyetleri
ölçen
bireyler
tarafından manipulasyona (hileye,
tahribe)
konu
olmayan

göstergelerdir. Bunların kullanımı
kuruluşların gerçekten ne önemli
ise (örneğin suç önleme, hastalık
önleme gibi) ona odaklanmaya
zorlayacaktır. Ayrıca bu bilgiler
onların geçekten neyin önemli
olduğunu
öğrenmelerini
(anlamaları) için teşvik edecektir.
Hedeflerler performansı ölçenlerin
kontrolü
dışındaki
alanlar
arasındaki farklılıkları dikkate
alacak
şekilde
ayarlanabilir
(ayarlanmış olabilir) ve dolayısıyla
sonuçlar üzerinde kamu hizmeti
sağlayıcıların etkisi daha izole
edilebilir ve karşılaştırılabilir.
Böylece bağımsız performans
ölçülerinin kullanımı, bu nedenle,
kamu
hizmet
sunumunun
verimliliğini artırmak için teşviki
korurken, işlevsiz davranışlar için
fırsatı azaltabilir.
 Göstergelerin
yetersiz
olduğu
durumlarda mevcut göstergelerden
yeni
performans
göstergeleri
geliştirmek.
Örneğin;
toplam
harcama veya çıktı miktarı yerine
yüzdelik oranı gibi.
 Bir taraftan bütçe sürecinde siyasi
tercihlerin yerine gerçek verilere
dayanan (verimlilik, etkinlik ve
etkililiğe
odaklanan)
sağlam
performans göstergeleri ikame
edilmektedir. Bunun için hizmetin
ulaşma süresi ve hızı, toplanan
para, yangından kurtarılan insan
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sayısı, hizmet götürülen insan
sayısı, çocuk ölümü de düşmeler
ve yaşam kalitesinde artışla gibi
birçok gösterge önemli hale
gelmektedir. Diğer taraftan ise
performans
ölçülerinin
genişletilmesi ile ölçü baskısının
azaltılması arasında bir denge
kurmak. Bunun için optimal
ölçüleri araştırılmalıdır. Optimal
ölçüler işlevsel olmayan etkileri
minimize ederken, işlevsel etkileri
maksimize edecektir.
 Performans
değerlendirme
sistemini analiz etmek, kamu
sektörünün özel karakteristiğini
dikkate alan etkili bir performans
değerlendirme sistemi oluşturmak.
 Yeni izleme mekanizmalarının
yükselişi performans paradoksu
gibi
istenmeyen
sonuçlara
mücadele faydalı olabilir. Örneğin
internet
kamu
sektörünün
performansı hakkındaki bilgiyi
herkes için ulaşılabilir kılar. Bu da
hile yapan kuruluşların yakalanma
riskini artırır. Vatandaş tüzükleri,
açık devlet
ve açık veri
uygulamaları,
yeni
şikayet
prosedürleri memnuniyetsizliklerin
dilekçe yoluyla dile getirilme
fırsatını
artırır.
Performans
değerlendirmenin bu yeni, daha
yatay formları kamu sektöründe

performans
değerlendirme
sistemini tamamlamış olacaktır.
Yukarıda sıralanan önerileri gerçekleştirme
noktasında siyasilerin önemi karşımıza
çıkmaktadır. PEB’in işlevsel olmayan
etkilerini minimize etmek hususunda
siyasilere de büyük görev düşmektedir.
Eğer kamu yönetimi reformları ile kamu
sektöründe
performans
yönetimine
geçilmiş ve dolayısıyla PEB uygulamaları
yürütülüyorsa, bu konuda istikrarlı ve tam
destek sağlayan bir irade göstermeleri
gerekmektedir.
Sadece
kanunu
çerçevelerle, kontrol kaybetme korkusuyla
isteksiz veya sembolik yapmamalı,
gerçekten fiili olarak bu geçişi tüm
yönleriyle tam sağlamalıdırlar. Bunun için
gerekli her türlü zemini oluşturmalıdırlar.
Örneğin; her türlü kanunu düzenlemenin
gerçekleştirilmesi,
gerek
performansı
gerçekleştirecek
gerekse
onları
denetleyecek
kesimin
kapasitesini
geliştirmeye yönelik çabaları artırmaları
gerekir. Yine sadece performans bilgisi
kâğıt üzerinde not olarak kalmamalı,
bunlar denetlenmeli, analiz edilmeli,
gerekli alanlarda kullanılmalı, ceza ve ödül
mekanizması
doğru
bir
şekilde
çalıştırmalıdır. Eğer PEB çabaları sembolik
kalırsa faydası olmadığı gibi çok daha
bozucu,
zararlı
etkiler
ortaya
çıkabilecektir. Bu durumda hiç bu sisteme
geçilmesin daha iyi. Örneğin sadece
sembolik
kalan
performans
bilgisi
pahasına, performans baskısıyla sağlık
kuruluşlarında hastaların belki daha fazla
yataklı tedaviye ihtiyacı varken, tam
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iyileşmeden taburcu edilmesi, gereksiz
ameliyatların sayısının artması, öğrencilere
test tabanlı eğitim verilmesini gibi
davranışlarla
sağlık
ve
eğitim
hizmetlerinde kaliteyi bozarak olumsuz
toplumsal ve ekonomik sonuçları olacaktır.
Bu durumda bütçeleri kısmak, etkinlik
sağlamak pahasına başlatılan ve başarısız
olan bir bütçe sisteminin daha büyük
maliyetleri olacaktır.
Son olarak bu konuda akademisyenlere
büyük
sorumluluklar
düşmektedir.
Performansla ilgili literatür şüpheniz
PEB’e ilişkin hem teorik hem de uygulama
ile ilgili olumlu olumsuz bir dizi bilgiler
ortaya
koymuştur.
Ancak
kamuda
performans yönetimi ve PEB uygulamaları
hala çok tartışmalı ve çok çeşitli
boyutlardan incelenmeyi gerektiren bir
akademik
alandır.
Bu
anlamda
akademisyenlerin bu alandaki tartışmaları
doğru bir konsensüs noktasına taşıyana
kadar teoriler ortaya koymaya ve bunları
test ederek çeşitli öneriler sunmaya devam
etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde doğru
ve başarılı bir PEB uygulamasını ne kadar
çok fayda ortaya çıkaracaksa; yanlış ve
başarısız PEB uygulamaları da bir o kadarhatta belki de daha fazla- yıkıcı etkiler
ortaya çıkaracaktır. Bu konuda özellikle
kamu sektörünün özelliklerine uygun
performans göstergelerinin kullanımı ve
davranışsal teorilerle ilgili çalışmaların da
kuvvetlendirilmesi ve anlamlı önerilerin
geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Özellikle
bütçeleme süreci insan faktörünün önemli
bir aktör olduğu süreçtir. Bu bağlamda

bütçe sürecindeki aktörlerin davranışlarıyla
başarı
veya
başarısızlıklar
ortaya
çıkmaktadır.
6.SONUÇ
Kamusal faaliyetleri gerçekleştirmenin en
temel aracı bütçelerdir ve bütçeleme
sürecinde birçok aktör yer almaktadır.
Bütçeleme sürecinde yer alan aktörlerden
biri de kamusal mal ve hizmetlerin üreticisi
konumunda olan bürokratlardır. Kamusal
çıkarlar yerine kendi çıkarları peşinde
koşan bürokratların bütçeleme sürecinde
kaynak tahsisinde ve kullanımında
etkinsizliğe yol açarak kamu harcamaları
üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğu
uzun yıllardan beri bilinmektedir. Bu
etkinsizliklerin en temel kaynağını ise
bürokratların rekabet baskısından uzak
tekel konumunda faaliyetlerde bulunmaları
ve tek taraflı olarak uzmanlaşmış bilgiye
sahip olmaları (asimetrik bilgi sorunu)
oluşturmaktadır.
1980’lerde itibaren yükselen ve büyük
ölçüde kamu bürokrasisinin eleştirisi
üzerine inşa edilen YKY yaklaşımıyla;
kamu
kuruluşlarına
piyasa
tipi
mekanizmaları yerleştirerek rekabet baskısı
oluşturmak ve “yöneticilerin yönetmesine
izin vermek” suretiyle söz konusu
bürokratik
etkinsizliklerin
ortadan
kaldırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda
yöneticilere verilen yetki ve inisiyatifler ile
bunu tamamlayan sorumluluk ve denetim
mekanizmalar
çerçevesinde
kamu
sektöründe PEB uygulaması yeniden ön
plana çıkmıştır. PEB’in kaynak tahsisinde
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ve kullanımında rasyonellik ve performans
kaygısı üzerine kurulmuş bir bütçe sistemi
olduğu herkesçe bilinmektedir; çünkü PEB
sürecinde hazırlanacak belgeler mali
bilgiler
yanında
performans
bilgi
üretilmesini sağlayacaktır. Bu bilgiler hem
kaynak tahsisinin etkili bir şekilde
yapılmasını hem de hükümetlerin ve
kamuoyunun bütçeleri daha sıkı bir şekilde
izlemesini
ve
değerlendirilmesini
sağlayacaktır. Bu durumda bürokratları
başarılı olma yönünde güdülerken,
kaynakları kullanma yönünde daha dikkatli
olmaya yöneltecektir. Böylece hem tahsis
etkinliği hem de kaynak kullanımında
etkinlik sağlayarak kamu harcamaları
disipline edilebilecektir. Ancak burada
unutulan bir nokta var ki; o da PEB’in
özü/kalbi olan performans bilgisini
üretecek
(performans
göstergeleri
geliştiren ve raporlayan) yine asimetrik
bilgi sorunu yaşadığımız bürokratlardır!
Yani burada “güvenilmeyen bürokratlara
güvenmek” gibi bir paradoksal durum
ortaya çıkmıştır.
YKY reformlarıyla 30 yılı aşkın bir süredir
kamuda yeniden uygulanmaya çalışılan
PEB sisteminin uygulamada tünel görüşü,
fırsatçı çıktı çarpıtmalar, ölçü sabitleme,
optimizasyon altı durum, takoz etkisi, oyun
oynamak, miyop yönetim, yanlış sunum,
yanlış yorumlama, en iyileri seçmek gibi
çeşitli istenmedik sonuçlara sahip olduğu
teorik ve ampirik çalışmalarla ortaya
konulmuştur.
Yani
bürokratların
performans göstergelerinin geliştirilmesi
ve raporlanmasında bazen kasıtsız, ama

çoğu zaman kasıtlı bir şekilde işlevsiz
sonuçlara yol açtığı gözlemlenmiştir. Bu
da göstermiştir ki, kamu kesiminde
asimetrik
bilgi
sorununu
ortanda
kaldırmaya çalışan PEB sürecinde “bilgi
manipülasyonu sorunu” ile karı karşıya
kalınmıştır. Bürokratları rekabet baskısı
altına alacak ve siyasiler karşısında
pazarlık gücünü hafifletecek olan doğru ve
güvenilir
“peformans
bilgisi”nin
üretimindeki başarısızlık kamunun bir
etkinsizlik kaynağı olan bürokratların hala
kontrol
altına
alınamadığını
göstermektedir.
Diğer
bir
ifadeyle
bürokratlar hala bütçeleme sürecinde bir
sorundur! Bu kapsamda PEB’in işlevsiz
sonuçlarının ve özellikle stratejik bürokrat
davranışlarının ortadan kaldırılabilmesi:
kamu
sektörünün
özel
karakteri
performans
uygulamalarında
dikkate
alınmalı ve buna göre başarılı PEB
uygulamaları için gerekli ilke, araç, kural
ve kurumlar geliştirilmelidir, performans
uygulamalarına
tam
siyasi
destek
verilmelidir, farklı ve yeni izleme
mekanizmaları kullanılmalıdır.
Son olarak şunu vurgulamak gerekir ki;
kamuda PEB uygulamaları ilgili literatürde
çok tartışmalı olsa da, hala kamu sektörü
için etkinliği artırmanın bir yolu olarak
görülmesi nedeniyle daha hala çok çeşitli
yönlerden kamuda PEB uygulamasına
ilişkin teorik ve ampirik çalışmaların
yapılmasına
ve
uygulayıcılara
yol
gösterilmesine ihtiyaç vardır.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA RİSK YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI:
ÖZEL KAMU SAĞLIK KURUMLARI ÖRNEĞİ
Murat KORKMAZ1, Ayhan AYTAÇ2, Bülent KILIÇ3, Ali Serdar YÜCEL4,
Fikriye TOKER5, Sefer GÜMÜŞ6
1

Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat A.D.
3
Ortopedi Uzmanı Tekirdağ
4
Fırat Üniversitesi Besyo
5
Trakya Üniversitesi Sağlık Yönetimi A.D.
6
Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
2

Özet: Hastaneler birçok risk etkenini içinde barındıran sağlık kurumlarıdır. Aynı zamanda sağlık kuruluşu
çalışanlarının birçok faaliyeti de risk içermektedir. Risk yönetim süreci ise sağlık kuruluşu bünyesindeki mevcut
ya da ortaya çıkabilecek tehlikelerin ve bu tehlikelerin ortaya çıkarabileceği risklerin proaktif bir yaklaşımla
önlenmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerini içerir. Çalışmada katılımcıların hastane kalitesi ile ilgili olarak risk
yönetimi ve uygulamalarına ilişkin görüşlerinin bazı demografik özelliklere göre farklılıklarının tespit edilmesi
amaçlanmıştır. bu risk turizminin sağlık sektörü içerisinde yeri ve etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmanın uygulama alanı Türkiye’deki 12 ili kapsamaktadır. Bu bağlamda araştırma çerçevesinde farklı
departman ve branşlarda çalışan, farklı alanlarda görev alan sağlık personeline 35 sorudan oluşan ve 5'li likertli
sorulardan meydana gelmiş bir anket uygulanmıştır. Anketin güvenilirlik katsayısı (Cronbach's Alpha ) .851
bulunmuştur. Araştırma kapsamında toplam 5600 sağlık personeline anketler ulaştırılmış, 2806 anketin geri
dönüşü sağlanmıştır. Bu anketlerin ise sadece 1476 adeti analize uygun bulunmuştur. Bu araştırma yaklaşık
olarak 13 ay sürmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde faktör analizi, Anova ve regresyon analizleri
kullanılmıştır. Elde edilen veriler PASW Statistic 18 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonunda,
katılımcı görüşlerinin yaş, eğitim, kurumdaki konum ve kurum tipine göre tüm alt boyutlarda farklılık gösterdiği
bulunmuştur. Ayrıca eğitim değişkenine göre, “risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır” ve “Hizmet
sırasındaki denetimler artırılmalıdır” boyutlarında farklılık tespit edilirken, iş tecrübesi boyutuna göre de
“Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır” boyutu dışındaki tüm boyutlarda farklılık saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık, Risk, Çalışan, Kamu, Özel, Güvenlik, Politika, Uygulama, Personel

RISK MANAGEMENT AND APPLICATIONS IN HEALTH SECTOR:
PRIVATE PUBLIC HEALTH INSTITUTIONS
Abstract: Hospitals are the institutions which include several risk elements. Most activities of the staff also have
risks. Risk management includes the activities to avoid and evaluate the risks, which might be experienced
because of the current or potential problems and risk elements, with a proactive method in a health sector. The
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study aims at finding the different views of the participants due to some demographical characteristics in health
sector. The study contains 12 cities in Turkey. Within this frame, a questionnaire composed of 35 questions
prepared in 5 point likert scale has been used for the health staff working at different departments and fields. The
reliability value of (Cronbach's Alpha) has been .851. In the study, questionnaires have been distributed to 5600
health staff, and 2806 questionnaires have been answered. However, only 1476 of them has been found reliable
for the study. The research has continued approximately for 13 months. In the analysis, factor analysis, Anova
and regression analyses have been used. Data got from the study have been analysed with PASW Statistic 18
program. At the end of the study, it has been found out that views of the participants have been different in all
sub dimensions according to the gender, education, position at the institution and the type of the institution.
According to the education variable, there have been some differences in “investing for risk management is
significant” and “Inspection during the service should be regular” dimensions; according to the work experience,
differences have been found in all dimensions except for “Inspection during the service should be regular”
dimension.
Key Words: Health, Risk, Staff, State, Private, Security, Policy, Application, Personnel

1. GİRİŞ

Webster riski bir kayıp ya da zarar olasılığı

Son yıllardaki devinimli ve değişken

olarak tanımlamaktadır (Byers ve White,

çevresel şartlar örgütleri, sürdürülebilir

2004: 299).

başarının

tehdit

Günümüzde sağlık hizmetleri giderek daha

etmekte ve yöneticileri farklı sorunlarla

karmaşık bir yapıya dönüşmektedir. Sağlık

yüz yüze getirmektedir (Skerlavaj, vd.,

teknolojilerindeki

2010: 6390). Bu durum tüm sektörler gibi

hayatın karmaşıklaşması, hizmet veren

sağlık

sağlık çalışanlarının çeşitliliği, hastalık

sağlanması

sektörü

için

açısından

de

önemli

bir

gelişmeler,

sosyal

geçekliktir (Aksay ve Orhan, 2012).

oluşturan faktörlerin fazlalığı gibi faktörler

Örgütlerin

üzerindeki

neticesinde hasta ve çalışan güvenliği

hayati önemine karşın yeniliklerin başarılı

konusu önem derecesi gittikçe artan bir

olabilmesi

süreç haline gelmiştir. Sağlık hizmetleri

ayakta

ve

kalması

yeni

fikirler

ortaya

çıkarılabilmesi için örgütün ve örgütün tüm

temelinde

tedavi

etmeyi

kademelerinde yer alan çalışanların zaman

vermemeyi

zaman riske girmeleri gerekebilmektedir

sunumu

(Claver ve diğ., 1998: 59).

riskler nedeniyle hem hastalar hem de

hedefler.

sürecinde

ve

Ancak

ortaya

zarar
hizmet

çıkabilecek
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çalışanlar

zarar

görebilmektedirler

risk olarak belirleyip analiz eden ve gerekli

(Çakır,2007:128).

önlemleri

Sağlık hizmetlerinin sunumu da yangın,

(www.seydisehirdh.gov.tr/kalite/e18.pdf)

deprem

aşağı

Bir başka ifadeyle sağlık kurumlarında risk

kalmayacak düzeyde risk içermektedir.

yönetimi, kurumun finansal durumunu

Hizmetin sunumunda oluşabilecek riskler

tehdit

hastaları, çalışanları ve ziyaretçileri tehdit

koruyacak;

etmektedir. 50 yıldan fazla süredir endüstri

ziyaretçileri

sektörü için önem arz eden risk yönetimi,

uğratabilecek risklere karşı farkındalık

sağlık hizmetinin bu özelliğinden dolayı

seviyesini

1970’li yıllarda hastane yönetimi alanına

fonksiyondur (Byers ve White, 2004: 300).

girmiştir (Aksay, 2003: 15-16).

Sur’a (2008: 13) göre risk yönetimi,

gibi

felaketlerden

alan

eden

süreçlerdir

risklere
sağlık
ve

de

karşı

kurumu

açısından

hastaları,

çalışanları

yükseltecek

zarara

örgütsel

bir

tanımlamayı,

“belirli bir düzende maddi veya manevi

değerlendirmeyi, onlara karşı yürütülecek

kayıp olasılığının planlı olarak en aza

faaliyetleri

indirilmesi veya yok edilmesidir” (Sur,

Risk

tayin

Yönetimi:

Riskleri

belirlemeyi,

etmeyi,

sorumlulukları

belirlenen

faaliyetleri

2008).

ve

Hastane işletmeciliğinde risk yönetimi ise

sonuçlarını gözden geçirmeyi kapsayan

hasta bakım kalitesini iyileştirmeye çalışan

bütün

ve

uygulamayı

ve

bunları

izlemeyi

süreçlerdir

hasta

ve

güvenliğini

(www.seydisehirdh.gov.tr/kalite/e18.pdf).

olabildiğince

Hastanelerde Risk Yönetimi: Hasta bakım

amaçlayan, bu amaca engel olabilecek

kalitesini iyileştirmeye çalışan ve hasta ve

olumsuz

çalışan

belirleyip analiz eden ve gerekli önlemleri

güvenliğini

olabildiğince

üst

düzeyde tutmayı amaçlayan, bu amaca
engel olabilecek olumsuz unsurları birer

üst

çalışan

unsurları

düzeyde

birer

risk

alan süreçlerdir. (İncesu vd., 2013).

tutmayı

olarak
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Hastanelerde

risk

yönetiminin

hedefi,

öncelikle

çalışanlarının

sağlığının

hastalar, ziyaretçiler ve sağlık çalışanları

geliştirilmesi ve hastalıklarının önlenmesi

için güvenli ve etkin bir sağlık hizmeti

konusunda duyarlı olması gerekmektedir.

çevresi kurmak ve böylelikle örgütün olası

Sağlık profesyonellerinin zamana karşı

kayıplarını önlemek veya azaltmaktır. Risk

yarışması ve daha kısa sürede daha çok

yönetimi, 2000’li yılların başından itibaren

kişiye teşhis, tedavi ve bakım hizmeti

özellikle

kanun

koyucuların

hasta

vermek zorunda kalmaları, kendilerini

güvenliği

üzerine

yoğunlaşmaları

ile

baskı altında hissetmelerine, bunun sonucu

birlikte, sağlık hizmeti sunumunun önemli

olarak da karar ve uygulamalarda yanlışa

bir parçası olmuştur (Carroll, 2001: 18).

veya

Risk yönetiminin öncelikli fonksiyonları

olabilmektedir. Ayrıca herhangi bir hata

hastanenin

söz konusu olmasa bile sağlık hizmetleri,

tümünü

kapsayan

bir

hataya

gereği

düşmelerine

yüksek

oranda

neden

koordinasyon, kayıp önleme faaliyeti ve

doğası

risk

düzeltici aktivitelerdir. Başka bir deyişle

içermektedir (Aksay vd., 2012).

bu sistem sağlık kurumunun hastalar,

Sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen

ziyaretçiler

çalışanlar

üzerinden

tehlike ve riskler; biyolojik, fiziksel,

azaltacaktır.

Sistemin

ergonomik, kimyasal ve psikososyal olmak

başka bir artısı ise kurumda meydana

üzere gruplandırılmış olup (Özkan ve

gelecek olay ve/veya kazaların güvenli bir

Emiroğlu, 2006). Özkan’ın belirttiğine

şekilde

göre (2005) NIOSH, hastanelerde 29 tip

ve

yükümlülüklerini

raporlanmasını

sağlamasıdır

(Griffin, 2006: 193).

fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip biyolojik,

Son yıllarda hastane sağlık çalışanları

altı tip ergonomik ve 10 tip psikososyal

arasında meslek hastalıkları, iş kazaları ve

tehlike ve risk olduğunu bildirmiştir.

işe

giderek

Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye

yönetimlerinin,

Kamu Hastaneleri Kurumu 2014-2018

bağlı

artmaktadır.

sağlık

sorunları

Hastane
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stratejik planı içerisinde yer alan stratejik

nedenlerle hastanelerde; çalışma ortamında

amaçlar arasında kurumsal risk yönetimi

bulunan tehlikeli durumlar için önlem

anlayışına geçişin sağlanması maddesi yer

alınması,

almaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2014-2018

kaynaklanan her türlü tehlike ve risklerin

stratejik planı, 2014).

azaltılması

Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak;

etkilemeyecek

çalışanın

yaşamdan

gerekmektedir (Gül vd., 2013).

uzatması,

işten

beklenen

kaynaklı

süresini

korunulabilir

çalışma

ve

koşullarından

insan

sağlığını

seviyeye

düşürülmesi

Sağlık hizmetlerinde risk yönetimi ve hasta
güvenliği

kriterleri,

hastalıkların yükünü azaltması, çalışanın

Sağlıkta

Kalite

çalışma etkinliğini arttırması, ekonomik

kriterlerinin

bağımsızlığını

oluşturmaktadır (Gül vd., 2013). Sağlık

sağlık

sorunlarını

önlemesi,

ve

işe

mevcut

devamlılığını

de

Sağlık

Bakanlığı

Standartları
önemli

bir

kısmını

sağlaması, çalışma yaşamının niteliğini

kuruluşlarının

arttırması gibi pek çok yarara sahiptir

beraberinde kalite standartları içerisinde

(WHO, 2001).

risk yönetiminin de etkin bir biçimde

NIOSH (Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği

uygulanmasına olanak sağlayacaktır.

Enstitüsü

for

Geçmiş zamanlarda çoğunlukla sağlık

Occupational Safety and Health), sağlıklı

organizasyonlarında risk yönetimi ile kalite

ve

geliştirme

fonksiyonları

yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan ve

tutulmaktaydı.

Bugünlerde

sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal,

yönetimi ve kalite geliştirme çabaları,

biyolojik, ergonomik tehlike ve risklerin,

yüksek kalitede hasta güvenliği ve bakımı

bunlara bağlı meslek hastalıkları ve iş

sağlamak için daha etkin ve etkili çalışma

kazalarının

olarak

yollarını bir araya getirerek bütünleşme

tanımlamaktadır (Öztürk vd., 2012). Bu

yolundadır. Sağlık organizasyonları risk

-

güvenli

National

hastane

olmaması

Institute

ortamını

durumu”

“işin

kalitesinin

(SKS)

artırılması

ayrı
ise,

risk
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yönetimi

ile

kalite

çalışmalarını

arasında da önemli bir yere sahip olmuştur.

birbirlerine uyarlamaktadır (ECRI, 2009).

(Aksay ve Orhan, 2013).

Joint Commision International ve Sağlık

Diğer

Bakanlığının

tarihinde yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve

çıkardığı

hizmet

kalite

taraftan

ülkemizde,

standartları hasta ve çalışan güvenliğine

Güvenliği

yönelik

ardından

kapsamındaki tüm işyerlerini kapsayan “İş

çıkarılan yönetmelikle hastanelerde hasta

Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi

güvenliğinin yanı sıra çalışan güvenliğinin

Yönetmeliği” kapsamında tüm işletmelerin

sağlanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin

risk seviyeleri açısından tehlike seviyeleri

kriterlere yer verilmiş, konun önemi ortaya

belirlenmiştir. Bu kriterlere göre “insan

konmuş, kurumsal ve yasal düzenlemelerle

sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyetleri”

hastanelerde iş güvenliği güvenceye altına

kapsamında belirtilen hastane hizmetleri

alınmaya çalışılmıştır (Joint Commision

“çok tehlikeli” faaliyetler sınıfında yer

International Accreditation Standarts For

almaktadır. Bu bağlamda, ilgili kanun ve

Hospitals,

yönetmelikler

çıkarılan

tebliğ

2010;

Güvenliğinin

Hasta

ve

Ve

Çalışan

Sağlanmasına

Dair

faaliyetler

Kanunu”

20.06.2012

ve

gereği

arasında

bu

çok
bulunan

kanun

tehlikeli
hastane

Yönetmelik. Resmi Gazete, 2011).

hizmetlerinin yürütülmesi esnasında, risk

Sağlık Bakanlığı tarafından 06 Nisan 2011

analizlerinin

tarihinde yürürlüğe giren “Hasta ve Çalışan

değerlendirilmesi

Güvenliğinin

Dair

kurumları açısından da yasal bir zorunluluk

Yönetmelik” sonrasında tüm hastanelerin

haline gelmiştir. Bu yasal zorunluluğun

konu ile ilgili farkındalık düzeyi artmıştır.

ortaya çıkması, risklerini analiz etmeyen

Ayrıca

güvenliğine

tüm işletmeler gibi hastane işletmeleri

yönelik göstergeler hastane ve sağlık

açısından da ayrı bir yaptırım olarak

çalışanlarının

değerlendirilebilecektir.

hasta

Sağlanmasına

ve

çalışan

performans

kriterleri

yapılması
süreci

tüm

Bu

ve
sağlık

kanun
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kapsamında

risk

analizi

sürecini

yönetimi sunma ve önerilerde bulunma

işletmeyen tüm işletmeler, kapatılma ve

sorumlulukları arasındadır (Beşer, 2012).

cezalandırılma riski ile karşı karşıya

Etkin bir risk yönetimi için liderlik ve

kalacaklardır (www.csgb.gov.tr).

çalışanların eğitimi çok önemlidir. Risk

Sonuç olarak sağlık çalışanları, çalışma

yönetimi teknikleri kullanılarak hem hasta

ortamından kaynaklanan bir çok önemli

güvenliği,

risklere maruz kalmaktadır. Bu nedenle

kullanımı sağlanabilir. Böylece güvenli ve

sağlık kurumlarının bu riskleri ele alacak,

kaliteli hizmet sunumunun yanı sıra aynı

önleyecek, değerlendirecek ve izleyecek

zamanda

bir

Hastane

oluşabilecek her türlü zararı asgariye

ortamlarında kurulacak İşyeri Güvenliği ve

indirmek için tüm önlemler alınmış ve

Sağlığı Birimi bu gereksinimleri giderecek

oluşabilecek

tek yapıdır. Bu yapı içinde görev alacak

olabildiğince azaltılmış olur (Güleç ve

hemşire, hekim ve diğer ilgili disiplinler

Gökmen, 2009: 172).

riskleri minimalize etmede sorumludurlar.

Riskleri belirlemek ve olası riskleri en aza

Tüm çalışanları işe başlarken ve belirli

indirmek ve güvenli bir ortamda sağlık

aralıklarla riskler konusunda bilgilendirme,

hizmeti sunmak için kurumların önce etkili

gerekli önlemleri alma, kurum içinde

bir

gereken değişiklikleri yönetimle paylaşma,

destekleyecek

riskleri

kurulması

yapıya

ihtiyacı

vardır.

değerlendirme,

maruziyetlerini

işyeri

değerlendirme,

izleme,

risk

hem de kaynakların etkin

bir

işletme

olan

zararların

yönetimi

ve

hastanede

etkisi

bu

raporlama

gerekmektedir

de

yönetimi
sisteminin

(Çiftlik

vd.,

2010).

oluşturma,

Bu bağlamda hasta ve çalışanların maruz

maruziyet sonrası izlemleri yapma, ilgili

kaldıkları risklerin belirlenmesi, çalışma

raporları tutma ve değişiklkleri izleyerek

ortamlarında

bağışıklama

programlarını

tehlikelerin

ortaya
sınıflandırılması,

çıkabilecek
risklerin

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M5-3-2- *** ID:518 K:385
http://www.akademikbakis.org
değerlendirilmesi ve söz konusu risklerin

koşul da, hastanelerde hasta güvenliği

kontrolünün

sağlanması

kültürünün oluşturulmasının gerekliliğidir.

gereken

önlemlerin

için

alınması

planlanması

Bununla

ortamlarının

yönetimi, üst yönetimden başlayarak tüm

özellikleri dikkate alınarak bölümlere özgü

çalışanların gündeminde olması gereken

risk değerlendirmelerinin yapılması ve

bir konudur.

gerekli eylem planlarının yapılarak hayata

Son dönemde yürürlüğe konan yasal

geçirilmesinin gerekliliği görülmektedir.

yükümlülükler ile risk kontrolü ve kalite

Hastanelerde risk haritalarının çıkarılması

odaklı yaklaşımlar gereği hastanelerde risk

ve bunun sonucunda yapılan iyileştirmeler

yöneticisi

hasta ve çalışan güvenliğinde önemli

Gelişmiş ülke örneklerine de bakıldığında

olumlu sonuçlara neden olmaktadır. Hasta

hastanelerin yönetim kurullarında bir risk

ve çalışan güvenliğinin sürekli iyileşme

yöneticisine yer verildiği görülecektir.

felsefesinde

hizmet

Kurumu her türlü riske karşı korumakla

kalitesinin arttırılmasında risk yönetiminin

ilintili faaliyetlerin yürütücüsü olacak bu

önemi aşikardır.

pozisyon

Risk yönetimi, sadece istemdeki hataları

sunulmasında etkili olacaktır.

önleyerek hasta güvenliğini sağlayan bir

2.AMAÇ, KAPSAM VE YÖNTEM

program değil, aynı zamanda yapılan

Bu araştırma çerçevesinde Türkiye evreni
içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Tokat,
Muğla,
Diyarbakır,
Batman,
Van,
Erzurum, Konya, Eskişehir ve Bursa
illerinde
uygulamalı
bir
araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Araştırma
çerçevesinde
farklı
departman
ve
branşlarda çalışan başta doktor - hekim,
hemşire, teknisyen, laborant, güvenlik

gerekmektedir.

Çalışma

sağlanması

ve

hatalardan ders alarak sağlık hizmeti
verenleri ve kurumları da koruyan proaktif
bir yaklaşımdır. Hastanelerde güvenlik ve
kalitenin sağlanmasının bir basamağıdır.
Yapılan yanlışlardan ders alınması risk
yönetimi için ön koşuldur. Bir diğer ön

birlikte,

hastanelerde

kadrosu

daha

güvenli

risk

oluşturulmalıdır.

bir

hizmetin
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personeli, yönetici ve farklı alanlarda
görev alan sağlık personeline bir anket
yöneltilmiştir. Yöneltilen anket 35 sorudan
oluşan ve 5'li likertli sorulardan meydana
gelmiş iki bölümlü ölçme aletidir. Bu anket
içerisinde yer alan sorular farklı
çalışmalardan
kullanılan
sorulardan
uyarlanarak
yeni
ölçek
şeklinde
geliştirilmiştir. Ortaya çıkan yeni ölçme
aleti "anket" öncelikle bir ön teste tabi
tutulmuştur. Ön teste toplam 128 sağlık
çalışanı katılım sağlamıştır. Buradan elde
edilen bulgular SPSS 18 istatistik programı
ile güvenirlilik testine tabi tutulmuş ve
0,782 Alpha kat sayısı elde edilmiştir. Bu
sayı ölçme aletinin oldukça güvenilir
olduğunu göstermiştir. Daha sonra toplam
5600 sağlık personeline anketler mail ve
elden dağıtılarak görüş ve önerilerini talep
edilmiştir. Geri dönen anket sayısı 2806
adettir. Fakat bu anketlerin sadece 1476
adeti analize uygun bulunmuştur. Bu
araştırma yaklaşık olarak 13 ay sürmüştür.
Değişkenlere ilişkin yapılan analizlerde
verilere
ilk
önce
faktör
analizi
uygulanmıştır. Sorular gruplanarak yapılan
faktör analizi sonucu detaylı olarak
analizin ileriki bölümlerinde incelenmiştir.
Faktör analizinden elde edilen regresyon
değerleri Anova analizine alınarak analiz
sonuçları elde edilmiştir. Belirtilen testler

PASW Statistic 18 paket programı analiz
edilmiştir.
2.1.Verilerin Analizi
Anket uygulaması sonucu elde edilen veri
seti PASW Statistic 18 (SPSS-Statistical
Package for Social Sciences) paket
programında analiz edilmiştir. Analiz
kapsamında, güvenilirlik analizi, frekans
tabloları, betimleyici istatistikler, faktör
analizi
ve
Anova
analizlerinden
faydalanılmıştır.
3. BULGULAR
Tablo 1. Ölçeğe Ilişkin Güvenirlik
Analizi
Cronbach's Alpha
,851

Madde Sayısı
35

Güvenirlik analizi sonuçlarına bakıldığında
analize dâhil edilen 35 maddenin çok
yüksek
güven
düzeyinde
olduğu
bulunmuştur.
3.1.Demografik İstatistikler
Katılımcılara ait demografik istatistikler
incelendiğinde;


%75’inin
olduğu

kadın,

%25’inin

erkek
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%16’sı 18-25, %10’u 26-33, %5’i 3441, %8’i 42-50, %61’i 51 yaşın
üzerinde çıkmıştır.
%73’ü Evli, %27’si Bekardır.



%14’ü İlkokul, %9’u İlköğretim, %3’ü
lise, %16’sı Üniversite, %39’u yüksek
lisans, %18’i doktora uzmanlık
düzeyinde eğitime sahiptir.

Tablo 2. Katılımcılara İlişkin Bazı Demografik Özellikler
Cinsiyet
Yas

Medeni durum
Eğitim

Katılımcıların;




Frekans
1102
374
231
154
75
112
904
1081
395
212
133
49
232
582
268

Kadın
Erkek
18-25
26-33
34-41
42-50
51+
Evli
Bekar
İlkokul
İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek lisans
Doktora/uzmanlık

%6’sı 1 yıldan az, %24’ü 1-5 yıl arası,
%31’i 6-10 yıl arası, %17’si 11-15 yıl
arası, %12’si 16-20 yıl arası, %6’sı
20-25 yıl arası, %4’ü ise 25 yıldan
fazla aynı işletmede çalışmaktadır.
%17’si 1 yıldan az, %40’ı 1-5 yıl
arası, %20’si 6-10 yıl arası, %15’i 1115 yıl arası, %2’si 16-20 yıl arası,
%6’sı ise 20 yıldan fazla iş tecrübesine
sahiptir.






Sütun N %
75%
25%
16%
10%
5%
8%
61%
73%
27%
14%
9%
3%
16%
39%
18%

%14’ü üst düzey yönetici, %9’u
yönetici, %3’ü çalışan, %49’u uzman
doktor, %19’u öğretim üyesi, %5’i
vasıfsız çalışandır.
%73’ü kamu, %27’si özel işletmelerde
çalışmaktadır.
%10’u 501-1000 lira, %13’ü 10011500 lira, %15’i 1501-2000 lira,
%12’si 2001-2500 lira, %13’ü 25013000 lira ve %37’si 3000 lira üzerinde
aylık gelire sahiptir.
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Tablo 3. Katılımcılara İlişkin Bazı Demografik Özellikler
Kaç yıldır bu işletmede çalışmaktasınız

Toplam iş tecrübeniz

Kurumdaki konumunuz nedir

Hangi kurumda çalışıyorsunuz
Aylık geliriniz

3.2.Faktör Analizi
Katılımcıların
verdikleri
cevaplar
değerlendirilerek
faktör
analizi
uygulanmıştır. Analiz sonucunda aşağıdaki
faktörler elde edilmiştir.

1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15
16-20
20-25
25+
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15
16-20
20 yıldan fazla
Üst düzey yönetici
Yönetici
Çalışan
Uzman Dr.
Öğretim üyesi
Vasıfsız çalışan
Kamu
Özel
501-1000
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501-3000
3000 ve üstü

Frekans
94
349
463
257
170
83
60
256
587
299
223
29
82
212
133
49
725
278
79
1081
395
151
187
227
173
197
541

Sütun N %
6%
24%
31%
17%
12%
6%
4%
17%
40%
20%
15%
2%
6%
14%
9%
3%
49%
19%
5%
73%
27%
10%
13%
15%
12%
13%
37%

Hastane kalitesi ile ilgili olarak sorulan
toplam 35 madde faktör analizi sonrasında
kalan 4 faktörel alt boyuta yüklenmiştir
1. Risk yönetimine
yapılmalıdır

yönelik

yatırım
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2. Problemleri engellemeye
önlemler alınmalıdır

yönelik

3. Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır
4. Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır.

Tablo 4. Ölçeğe İlişkin Faktör Analizi
Component
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Risk yönetimine yönelik yatırım yapılmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Problemleri engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır
Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır
Hizmet sırasındaki denetimler artırılmalıdır
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır

1
,864
,846
,842
,829
,828
,827
,821
,811
,803
,793
,791
,785
,750
,737
,736
,698
,613
,601
,552
,482

2

3

4

,812
,791
,733
,658
,640
,640
,556
,549
,894
,889
,404
,707
,637
,624
,619
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Şekil 1. Faktör Analizine İlişkin Scree Plot Grafiği
Tablo 5. Ölçeğe İlişkin Faktör Bileşenleri Matriksi
Component

1

2

3

4

1

,943

,283

,146

,102

2

-,277

,886

,259

-,266

3

-,164

-,067

,731

,659

4

-,088

,361

-,614

,696

dimens ion0

3.3.Risk yönetimi faktörleri analizler



H1: Risk yönetimi ölçekleri cinsiyete
göre farklılaşmaktadır.



Cinsiyete göre risk faktörleri ölçeklerine
bakıldığında, 2. Ve 4. Madde haricinde
bütün significance değerlerinin eşik değer
olan 0,05’ten ufak olduğu görülmektedir.
Buna göre,



Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi cinsiyete göre
farklılık göstermektedir.
Problemleri engellemeye yönelik
önlemler
alınmalıdır
düşüncesi
cinsiyete
göre
farklılık
göstermemektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi cinsiyete göre
farklılık göstermektedir.
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göstermemektedir.

Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi cinsiyete göre farklılık

Tablo 6. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine
Göre Anova Testi
Sum of Squares

df

Mean Square

Risk yönetimine yönelik

Between Groups

771,613

1

771,613

yatırım yapılmalıdır

Within Groups

703,387

1474

,477

1475,000

1475

2,954

1

2,954
,999

Total
Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1472,046

1474

Total

1475,000

1475

67,124

1

67,124
,955

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1407,876

1474

Total

1475,000

1475

,033

1

,033
1,001

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1474,967

1474

Total

1475,000

1475

H2: Risk yönetimi ölçekleri yaşa göre
farklılaşmaktadır.



Yaşa göre risk faktörü ölçeklerine
bakıldığında,
bütün
significance
değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak
olduğu görülmektedir. Buna göre,





Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi yaşa göre
farklılık göstermektedir.



F

Sig.

1616,974

,000

2,958

,086

70,277

,000

,033

,856

Problemleri engellemeye yönelik
önlemler alınmalıdır düşüncesi yaşa
göre farklılık göstermektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi yaşa göre
farklılık göstermektedir.
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi
yaşa
göre
farklılık
göstermektedir.
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Tablo 7. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Yaşa Değişkenine
Göre Anova Testi
Sum of Squares
Risk yönetimine yönelik

Between Groups

yatırım yapılmalıdır

df

Mean Square

250,616

4

62,654

Within Groups

1224,384

1471

,832

Total

1475,000

1475

45,556

4

11,389
,972

Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1429,444

1471

Total

1475,000

1475

86,921

4

21,730
,944

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1388,079

1471

Total

1475,000

1475

92,376

4

23,094
,940

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1382,624

1471

Total

1475,000

1475

H3: Risk yönetimi ölçekleri eğitime göre
farklılaşmaktadır.



Eğitime göre risk faktörü ölçeklerine
bakıldığında,
bütün
significance
değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak
olduğu görülmektedir. Buna göre,





Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi eğitime göre
farklılık göstermektedir.



F

Sig.

75,274

,000

11,720

,000

23,028

,000

24,570

,000

Problemleri engellemeye yönelik
önlemler alınmalıdır düşüncesi eğitime
göre farklılık göstermektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi eğitime göre
farklılık göstermektedir.
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi eğitime göre farklılık
göstermektedir.
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Tablo 8. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Eğitim Değişkenine
Göre Anova Testi
Sum of Squares
Risk yönetimine yönelik

Between Groups

yatırım yapılmalıdır

df

Mean Square

151,341

5

30,268

Within Groups

1323,659

1470

,900

Total

1475,000

1475

79,241

5

15,848
,949

Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1395,759

1470

Total

1475,000

1475

91,666

5

18,333
,941

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1383,334

1470

Total

1475,000

1475

125,136

5

25,027
,918

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1349,864

1470

Total

1475,000

1475

H4: Risk yönetimi ölçekleri toplam iş
tecrübesine göre farklılaşmaktadır.
Toplam iş tecrübesine göre risk faktörü
ölçeklerine bakıldığında, 3. Madde hariç
bütün significance değerlerinin eşik değer
olan 0,05’ten ufak olduğu görülmektedir.
Buna göre,


Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi toplam iş
tecrübesine
göre
farklılık
göstermektedir.







F

Sig.

33,615

,000

16,691

,000

19,482

,000

27,254

,000

Problemleri engellemeye yönelik
önlemler alınmalıdır düşüncesi toplam
iş
tecrübesine
göre
farklılık
göstermektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi toplam iş
tecrübesine
göre
farklılık
göstermemektedir.
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi toplam iş tecrübesine göre
farklılık
göstermektedir.
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Tablo 9. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin İş Tecrübesi
Değişkenine Göre Anova Testi
Sum of Squares
Risk yönetimine yönelik

Between Groups

yatırım yapılmalıdır

df

Mean Square

193,952

5

38,790

Within Groups

1281,048

1470

,871

Total

1475,000

1475

26,440

5

5,288
,985

Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1448,560

1470

Total

1475,000

1475

9,256

5

1,851
,997

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1465,744

1470

Total

1475,000

1475

14,977

5

2,995
,993

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1460,023

1470

Total

1475,000

1475

H5: Risk yönetimi ölçekleri kurumdaki
konuma göre farklılaşmaktadır.
Kurumdaki konuma göre risk faktörü
ölçeklerine
bakıldığında,
bütün
significance değerlerinin eşik değer olan
0,05’ten ufak olduğu görülmektedir. Buna
göre,


Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi kurumdaki
konuma göre farklılık göstermektedir.







F

Sig.

44,512

,000

5,366

,000

1,857

,099

3,016

,010

Problemleri engellemeye yönelik
önlemler
alınmalıdır
düşüncesi
kurumdaki konuma göre farklılık
göstermektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi kurumdaki
konuma göre farklılık göstermektedir.
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi kurumdaki konuma göre
farklılık
göstermektedir.
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Tablo 10. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Kurumdaki
Konum Değişkenine Göre Anova Testi
Sum of Squares
Risk yönetimine yönelik

Between Groups

yatırım yapılmalıdır

df

Mean Square

332,512

5

66,502

Within Groups

1142,488

1470

,777

Total

1475,000

1475

84,634

5

16,927
,946

Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1390,366

1470

Total

1475,000

1475

171,741

5

34,348
,887

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1303,259

1470

Total

1475,000

1475

130,446

5

26,089
,915

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1344,554

1470

Total

1475,000

1475

H6: Risk yönetimi ölçekleri kurum
tipine göre farklılaşmaktadır.



Kurum tipine göre risk faktörü ölçeklerine
bakıldığında,
bütün
significance
değerlerinin eşik değer olan 0,05’ten ufak
olduğu görülmektedir. Buna göre,





Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır düşüncesi kurum tipine
göre farklılık göstermektedir.



F

Sig.

85,566

,000

17,896

,000

38,743

,000

28,523

,000

Problemleri engellemeye yönelik
önlemler alınmalıdır düşüncesi kurum
tipine göre farklılık göstermektedir.
Hizmet
sırasındaki
denetimler
artırılmalıdır düşüncesi kurum tipine
göre farklılık göstermektedir.
Sürekli risk yönetimi uygulanmalıdır
düşüncesi kurum tipine göre farklılık
göstermektedir.
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Tablo 11. Katılımcıların Risk Yönetim Ölçeğine İlişkin Görüşlerinin Kurum Türü
Değişkenine Göre Anova Testi
Sum of Squares

df

Mean Square

Risk yönetimine yönelik

Between Groups

527,703

1

527,703

yatırım yapılmalıdır

Within Groups

947,297

1474

,643

1475,000

1475

6,100

1

6,100
,997

Total
Problemleri engellemeye

Between Groups

yönelik önlemler alınmalıdır

Within Groups

1468,900

1474

Total

1475,000

1475

158,977

1

158,977
,893

Hizmet sırasındaki denetimler

Between Groups

artırılmalıdır

Within Groups

1316,023

1474

Total

1475,000

1475

24,969

1

24,969
,984

Sürekli risk yönetimi

Between Groups

uygulanmalıdır

Within Groups

1450,031

1474

Total

1475,000

1475

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 Katılımcıların demografisi incelendiğinde;
çoğunluğunun kadın, 51 yaşın üzerinde,
evli, yüksek lisans düzeyinde eğitime
sahip, 6-10 yıldır aynı işletmede çalışan,
1-5 yıl arasında iş tecrübesine sahip,
öğretim üyesi, kamu kurumlarında çalışan
ve aylık geliri 3000 lira üzerinde olan
kişilerden oluştuğu görülmektedir.
 Faktör analizi sonucu 4 faktör ortaya
çıkmıştır.

 Risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır
 Problemleri engellemeye yönelik
önlemler alınmalıdır

 Hizmet sırasındaki
artırılmalıdır
 Sürekli
risk
uygulanmalıdır

F

Sig.

821,110

,000

6,121

,013

178,060

,000

25,382

,000

denetimler
yönetimi

 Cinsiyet, risk yönetimine yönelik yatırım
yapılmalıdır
ve
Hizmet
sırasında
denetimler artırılmalıdır faktörlerinde
etkilidir.
 Yaş, bütün risk yönetimi faktörleri
üzerinde etkilidir.
 Eğitim, bütün risk yönetim faktörleri
üzerinde etkilidir.
 Toplam iş tecrübesi, risk yönetimine
yönelik yatırım yapılmalıdır, problemleri
engellemeye yönelik önlemler alınmalıdır
ve
Hizmet
sırasında
denetimler
artırılmalıdır faktörlerinde etkilidir.
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 Kurumdaki konum, bütün risk yönetim
faktörleri üzerinde etkilidir.
 Kurum tipi, bütün risk yönetim faktörleri
üzerinde etkilidir.
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TEMEL MAKRO EKONOMİK GELİŞMELERİN TÜRKİYE’DE
SOSYAL SERMAYEYE ETKİSİ
Emel YILDIZ
Trakya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Özet: Sosyal sermaye olarak kabul edilen, kişiler ve kurumlar arasındaki güven, hoşgörü, dayanışma gibi değer
ve bağları anlatan yapı ülkelerin ekonomik üretim ve verimliliklerine de yansımaktadır. Gelişmiş ülkelerde güçlü
olan sosyal sermaye, ekonomik büyümeyi beraberinde getirirken, ekonomik büyümeden de olumlu
etkilenmektedir. Güçlü sosyal sermayenin, beşeri, fiziki, çevresel ve finansal sermayenin de güçlenmesi için
sağladığı katkılar gelişmekte olan ülkelerin de kalkınma politikalarını bu temele dayandırma gereğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmada küreselleşmenin hız kazandığı 2000’li yıllarda Türkiye’nin istihdam, enflasyon, gelir
dağılımı gibi temel ekonomik gelişmelerinin sosyal sermayeyi ne şekilde etkilediği ve sosyal sermayeden ne
şekilde etkilendiği ortaya konmaya çalışılmaktadır. Makro ekonomik gelişmelerin başarısı, toplumsal olarak
olumlu algılar yaratmaktadır. Diğer taraftan, büyüme gibi gelişmelerle ortaya çıkan iyileşmenin bireyler arasında
adil paylaşılmaması, işsizlik, yüksek enflasyon ve borçlanma düzeyi gibi ekonominin kırılganlığını arttıran
yapısal sorunlar ise sosyal güven, dayanışma ve işbirliği duygularını dolayısıyla sosyal sermayeyi
zayıflatmaktadır. Ekonomik ve sosyal gelişmelerin bu karşılıklı etkileşimi, güçlü sosyal sermaye yapısını,
başarılı ve sürdürülebilir büyüme ve kalkınma için temel koşullardan biri olarak ön plana çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Sermaye, Büyüme, Ekonomik Gelişme, İşsizlik, Enflasyon, Gelir Dağılımı

THE EFFECT OF BASIC MACRO ECONOMICAL DEVELOPMENTS
TO SOCIAL CAPITAL IN TURKEY
Abstract: The structure explains values and bonds such as recognized social capital trust among individuals and
organisations, tolerance and solidarity rebound on countries’ economical production and productivity as well.
While the powerful social capital in the developed countries accompanies economic growth, it is also affected by
the economic growth favourably. The contributions which powerful capital provides in order to strengthen
individual, physical, environmental and financial capital requires to put forward the development policy of the
developing countries on this basis. In this study, it is aimed to present how the basic economic developments of
Turkey such as employment, inflation and income distribution influenced the social capital and how they were
influenced by the social capital throughout the 2000s that globalization accelerated. The success of macroeconomic improvements creates positive perceptions socially. On the other hand, the unfair distribution of the
upturn that urges with improvements as grooving causes structural problems that increase the fragility of
economy such as unemployment, high inflation and high loan level. As for the structural problems, they weaken
the social trust, solidarity and the sense of collaboration as well as the social capital. The interactions of
economic and social improvements feature the powerful social capital structure as one of the basic conditions for
the successful and sustainable growing and recovery.
Key Words: Social Capital, Growth, Development, Unemployment, Inflation, Income Distrubition
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1. GİRİŞ
Putnam’a göre sosyal sermaye, “karşılıklı
yarar için koordinasyon ve işbirliğini
kolaylaştıran ağlar, normlar ve sosyal
güven gibi toplumsal örgütlerin sahip
oldukları özelliklerdir”.
Coleman ise
sosyal sermayeyi “insanların ortak
amaçlarını başarmak için gruplar ya da
organizasyonlar halinde ve birlikte
çalışabilme yeteneği” olarak tanımlamıştır.
Temple(1999) ülkelerin ekonomik büyüme
deneyimlerini incelediği çalışmasında bazı
ülkelerin mucizeler yarattığını, bazılarının
ise bu süreci felaket olarak yaşadıklarını
dile getirerek o bilindik soruyu sormuştur:
“Neden diğerleri fakirken, bazı ülkeler
zengin olmuştur?” Temple’a göre ülkelerin
nüfus artışı, finans kesiminin etkinliği,
genel makro ekonomik koşulları, ticaret
rejimleri, devlet yapısı, politik ve sosyal
ortamları, gelir dağılımının büyüme
üzerindeki etkileri gibi gelişmeleri bu
farklılığa yol açmaktadır.
Az gelişmiş ülkelerin sosyal yapılarında
geleneksel toplum anlayışı, geniş aile
düzeni, kadının sosyal statüsü, çocuk
işçilerin fazlalığı, orta sınıfın az olması
gibi özellikler ayırıcı nitelik taşımaktadır.
Gelenek, görenek ve dini inançların hâkim
olduğu bu toplumsal yapıda akrabalık,
hemşerilik ilişkileri ön plana çıkarken,
girişimcilik duyguları zayıflamış ve her
şeyi devletten hazır bekleyen anlayış,
yeniliklere karşı direnç egemen yapıyı
oluşturmaktadır. Kadın erkek eşitliğinin

daha çok kâğıt üzerinde olduğu, çocukların
aile bütçesine katkı sağlamak üzere eğitim
yerine, iş hayatına katılmaya yöneldikleri
bu yapı, beşeri sermaye yapısını olumsuz
etkileyen sosyal özellikler arasında yer
almaktadır. Siyasal ve yönetsel anlamda
demokrasinin
gelişmemiş
ve
benimsenmemiş
olması
da
sosyal
sorunların nedenlerinden biridir ve aynı
zamanda
çözümün
zorluğunu
da
beraberinde getirmektedir (Berber 2011:
224-225).
Solow’a göre ekonomik büyüme ve
kalkınma süreci sadece, yüksek tasarruflar
ve bu tasarrufların fiziki sermaye
yatırımlarında kullanılması, daha fazla
beşeri sermaye ve daha gelişmiş teknoloji
anlamına
gelmemektedir.
Ekonomik
iyileşmeler
yanında
bürokrasinin
kalitesinin
yükseltilmesi,
hukukun
üstünlüğünün sağlanması, yolsuzlukların
azaltılması kısaca ekonomik aktörler
arasında
güvenin
sağlanması
ve
güçlendirilmesi de kalkınmanın önemli bir
boyutunu oluşturmaktadır. Solow bu bakış
açısıyla, hâsıladaki büyümenin sermaye ve
emekten çok, artık faktör olarak gördüğü
sosyal sermayeden kaynaklandığını ortaya
koymaktadır. (Tüylüoğlu, 2006: 25). Bir
başka ifadeyle güçlü bir sosyal yapı
kalkınmayı
beraberinde
getirirken,
kalkınma da sosyal sermayeyi daha güçlü
kılmaktadır.
Fukuyama
ise,
sosyal
sermayenin
oluşturulabilmesi
ve
geliştirilmesi
sürecinde, devletin öneminden söz
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etmektedir. Devletin sosyal sermayenin
yaratılmasında sorumlu olduğu en önemli
alan eğitimdir. Devletin aynı zamanda
mülkiyet hakkı ve halkın güvenliğini
sağlayarak
da
sosyal
sermayenin
geliştirilmesine katkı sağlama yönünde
yükümlülüğü
olduğuna
dikkat
çekmektedir. Devletin güvenlik gibi
sorumluluklarını yerine getirememesi
halinde ise, bireyler haklarını korumak
adına mafya tipi örgütlere ve yasa dışı
eylemlere başvuracaklardır.
Bu da
toplumda suç oranının artması yanında,
güvensiz bir ortam ve güvensiz yaşam
tarzına yol açacaktır. Bu koşullarda güven,
işbirliği ve gönüllü faaliyetlere dayanan
sosyal sermayenin gelişemeyeceği, aksine
zayıflayacağı bir ortam söz konusu
olacaktır(Fukuyama, 2005: 42).
Adelman(1958) tarafından formüle edilen
fonksiyonda Kt; Sermaye stoğundan gelen
hizmetleri, Nt; doğal kaynakları ve coğrafi
yapıyı, Lt; emeği, At; ekonominin sahip
olduğu uygulanabilir bilgi stoğunu, St ise
“sosyokültürel çevre”yi temsil etmektedir.
Yt = f ( Kt, Nt, Lt, At, St)
Bu fonksiyona göre soyut yapıda olan
“sosyokültürel” çevre tüm girdilerin
verimliliğini etkileyerek, üretim sürecini ve
verimliliğini belirlemektedir.
Sosyal sermaye, ekonomik kalkınmayı
doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.

Doğrudan etkiler, işlem maliyetlerinin
azalması ve maliyetleri arttıran negatif
dışsallıkların
önlenmesiyle
ortaya
çıkmaktadır. Bu aşamada güvene ve
gelişmiş iletişim imkânlarına sahip
toplumlarda emek, sermaye ve zaman
israfına neden olan birçok işlemden
tasarruf sağlanabilmektedir. Toplumsal
güven düzeyinin yüksek olması, iç
güvenliğe yapılan harcamaları asgari
düzeye indirirken, ülke kaynaklarının daha
verimli
alanlarda
kullanılabilmesini
mümkün kılmaktadır. Dolaylı etkiler ise
yolsuzlukların,
bürokratik
işlemlerin
azalması, demokratikleşme, insan hakları
ve politik istikrarın sağlanması yoluyla
üretim faktörlerinin üretkenliğini ve
verimliliğini
arttırmaktadır.
Güven
sorununun
yaşandığı
toplumlarda
ekonomik örgütler daha çok aile şirketi
olarak kurulmakta, sıklıkla da profesyonel
olmayan yönetim anlayışı nedeniyle
küresel
rekabet
yarışında
yer
alamamaktadır (Karagül ve Masca, 2005:
37 - 52).
Literatürde ekonomik kalkınma ile sosyal
sermaye arasında pozitif yönlü bir ilişki
olduğu genel kabul görmektedir. Öyle ki
sosyal sermaye, ekonomik kalkınmanın ve
kalkınmanın
sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında temel koşuldur, denilebilir.
Fukuyama ABD, Japonya ve Almanya’da
çok sayıda büyük, modern, rasyonel olarak
organize olmuş, profesyonelce yönetilen
şirketlerin bir rastlantı sonucu değil, bu
ülke kültürlerinin aile ve akrabalık
ilişkilerinin ötesinde çeşitli yeni, gönüllü
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sosyal gruplar yaratılmasına uygun
karakteristik özelliklerinden doğduğunu
öne sürmüştür. Bunun temel nedeni olarak
da, bu toplumlarda birbirini tanımadığı
halde, bireyler arasında yüksek düzeyde
güven duygusunun ve dolayısıyla güçlü bir
sosyal sermayenin olduğu vurgulanmıştır
(Fukuyama, 2005: 72-73).
Sosyal sermaye toplumların güven,
dayanışma ve güçlü iletişim ağları gibi
kriterlerle maddi ve manevi yönden
kalkınmalarını
sağlayan
en
temel
unsurlardan
birisi
olarak
kabul
edilmektedir. Sosyal sermaye yapısı,
istenilen düzeyde kalkınmayı başaramamış
toplumların dikkate alması gereken motive
edici bir unsurdur. Gelişme sürecinde lider
sayılabilecek ülkelerin sahip oldukları
güçlü sosyal sermayeleri bu toplumlara
ayrıcalık katmaktadır.
Bu çalışmanın literatür kısmında sosyal
sermayeye yönelik yapılan başlıca
çalışmalarda, sosyal sermayenin hangi
yönleriyle toplumu etkilediği ortaya
konmaya çalışılmıştır. Daha sonra ise
Türkiye’de 2000’li yıllarda yaşanan temel
makro gelişmeler ile sosyal sermaye
arsındaki etkileşim değerlendirilmiştir.
2. LİTERATÜR
Sosyal sermaye ile ilgili çalışmalar yüksek
gelir ve adil gelir dağılımı, sağlık ve yaşam

tatmini, yüksek eğitim standartları, kişisel
özgürlükler, aile ve arkadaşlık bağları, iş
bağları ve iş güvenliği, komşuluk bağları,
farklılıklara karşı hoşgörü, demokrasi,
güvenilir hukuk sistemi, güvenilir hükümet
ve istikrarlı politikalar, gönüllü katılım,
ortak kültür, ortak din gibi etkenlerin
sosyal sermayeyi güçlendirdiğini ortaya
koymaktadır. Sosyal sermayeyi zayıflatan
temel etkenler ise; işsizlik, yoksulluk, suç
ve sosyal farklılıklar, rüşvet ve yolsuzluk,
ayrıştırıcı politikalardır. Kalkınma iktisadı,
daha başarılı gelişmenin ancak güçlü bir
sosyal yapı ile mümkün olabileceği bakış
açısını giderek daha yoğunlaşan biçimde
savunmaktadır. Sosyal yapının ekonomik
gelişmeler nedeni ile farklılaşması veya
zayıflaması, büyüme ve kalkınma sürecini
de zayıflatıcı etki yaratacaktır.
Fukuyama
(2000:
57-86),
sosyal
sermayenin toplumsal yaşamın her
aşamasında kalıcı etkileri olduğunu, suç
oranlarının azalmasında, hükümetlerin
daha
verimli
çalışmasında
ve
yolsuzlukların
azalmasında,
etkili
olduğunu ortaya koymuştur. Fukuyama
gibi birçok bilim insanı, soyut niteliği olan
sosyal sermayeyi tanımlamaya ve etkilerini
ortaya koymaya çalışmıştır. Tablo 1 bu
alanda yapılan bazı temel çalışmalarda,
sosyal sermayenin dayandırıldığı unsur ve
etkileri ortaya koymaktadır.
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Tablo 1. Literatürde Sosyal Sermaye Unsurları ve Etkileri
Yazarlar
Francis
Fukuyama
(2000,2001,2005)

Yöntem,
Etkili Unsur
Güven

Etki
-Ekonomik
olarak,
işbirliği ve gönüllü
faaliyetlerin artması ve
maliyetlerin düşmesi,
-Politik olarak, modern
demokrasi
ve
yönetimin başarısı
için gerekli ilişkileri
teşvik eder.

James Coleman
(1988,1990)

Eğitim
Güven

Güven duygusu güçlü
olan toplumlar, daha
çok şey üretebilir ve
başarabilirler.

Robert Putnam
(1995)

Ağlar,
-Suç oranlarının ve
Normlar
yolsuzlukların düşmesi,
Sosyal Güven -Bireylerin
verimliliğinin artması,
-Toplumsal katılımın
artması,
-Koordinasyon
ve
işbirliği

Açıklama
-Devlet,
özellikle
eğitim
alanında, mülkiyet hakkı ve
güvenliğin sağlanması yoluyla
sosyal
sermayenin
yaratılmasında sorumludur.
-Sosyal sermaye, kalkınmanın
sürdürülebilir olmasını sağlar.
-Siyasi
ve
ekonomik
yozlaşmalar ise, milli birlik ve
adalet duygusunu zayıflatarak
negatif
sosyal
sermayeye
neden olur.
Coleman’a
göre
sosyal
sermaye üç boyutta ortaya
çıkar;
-Yapısal boyut; gruptakilerle
bağlantı kurabilme,
-İlişkisel
boyut;
bağlantı
içeriği,
-Bilişsel
boyut;
iletişim
basamaklarındaki beceriler
-Sosyal sermayenin güçlü
olduğu İtalya’nın kuzeyinde
kalkınma, güneyine göre daha
hızlıdır.
-Yakın arkadaş, akraba gibi
homojen gruplar “bağlayıcı”
niteliktedir.
-“Birleştirici” sosyal sermaye
organizasyonlar arası yatay ve
dikey
örgütlenmeleri
dolayısıyla kendi çevreleri
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Richard G.
Wilkinson
(2006)

John Field
(2008)

Gelir
dağılımın
düzenlenmesi

Ekonomik büyümenin
hızlanması

İletişim ağları Ortak değerlerin
paylaşılması

McMahon Walter Eğitim
(1999)
yatırımları

İnsan kaynaklarının
gelişmesi

Sosyal sermayeye ilişkin çalışmalar
özellikle 1990 sonrası yoğunlaşsa da, adı
net olarak ifade edilmediği halde sosyal
yapının önemi, iktisatçılar tarafından uzun
zamandır
dikkate
alınmaktadır.

dışından fikir ve bilgi alış verişi
sağlarlar.
-Çok daha uzak, daha farklı
tanıdıklarla kurulan bağlar da
“köprü
kuran”
sosyal
sermayedir.
-Olumsuz
çocukluk
deneyimlerinin, hastalığın ve
prematüre ölümlerinin, düşük
sosyal statünün, zayıf sosyal
bağların strese ve obezite gibi
sağlık problemlerine neden
olduğunu savunmuştur.
-Sosyal ilişkilerin gelişmesi
toplumsal refahın artmasına ve
problemlerin
çözülmesine
katkı sağlayacaktır.
Kişilerin tanıdıkları kişi sayısı
arttıkça,
iletişim
ağları
zenginleşir ve sosyal sermaye
oluşur.
Eğitime yapılan yatırımlar hem
ekonomik büyümeye, hem de
daha yaygın etkiler olarak
demokratikleşme,
insan
hakları, politik istikrar, sağlık,
uzun ömür, net nüfus artışları,
yoksulluğun azalması, gelir
dağılımı eşitsizliği, suç, madde
kullanımı ve çevre konusunda
sosyal faydalar sağlar.

Rostow(1990) David Hume’den, Adam
Smith’e pek çok iktisatçının dâhil olduğu
biçimde ekonomik olmayan faktörlerin,
ekonomik
büyüme
potansiyeli
ve
performansına olan etkisine dikkat
çektiğini vurgulamıştır. Bu çalışmalarda
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kurumların,
teşviklerin,
girişimci
yeteneklerini
belirleyen
tüzük
ve
yönetmelikler de dahil olmak üzere
ekonomik
büyümenin
“derin”
belirleyicilerinden
söz
edilmektedir
(Snowdon ve Vane, 2012: 529). Sosyal
sermaye olarak ifade edilen bu “derin”
yapının, diğer sermaye türlerinin aksine
soyut bir yapı göstermekle beraber, tüm
ekonominin verimlilik ve üretim düzeyini
etkileme gücü giderek daha yaygın
biçimde kabul görmektedir. Bu açıdan da
sosyal sermaye, başarılı bir kalkınma
sürecinin temellerinden biri olarak ortaya
çıkmaktadır. Dünya Bankası(2002) da
kurumsal gelişmenin zaman ve mekânsal
olarak kalitesinin, ekonomik büyüme ve
verimlilikle ilişkili olduğuna dair kanıtlar
olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, iyi kurum
ve teşvik yapılanmalarının başarılı bir
büyüme ve kalkınma süreci için gerekli
olduğunu
ortaya
koyarak
sosyal
sermayenin önemine de dikkat çekmiştir.
3. TÜRKİYE’DE EKONOMİ
SOSYAL SERMAYE İLİŞKİSİ

ve

2000’li yıllarda güçlü Ekonomiye Geçiş
Programını uygulamaya geçiren Türkiye,
önemli bir ekonomik performans gösterse
de beklenen refah artışına ulaşılamamıştır.
Türkiye’de sosyal sermaye yetersizliği ile
ekonomik problemlerin birbirini beslediği,
ekonomik performansın aslında sosyal yapı
ile kısıtlı olduğu ifade edilebilir. Makro
ekonomik
gelişmelerin
iyi
olması
toplumun güven, dayanışma, umut gibi
duygularla hareket etmesini sağlayarak

üretim, verimlilik ve ekonomik büyümeye
katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan işsizlik,
enflasyon,
borç
oranının
artması,
yolsuzluk, adam kayırma gibi sorunlar da
bireylerin güvenini ve beklentilerini
kırmaktadır. Kalkınma için sosyal yapının
iyileştirilmesi,
makro
değişkenlerin
iyileşmesi ve refahın adilce paylaşılması
büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan
birbirinden bağımsız olarak ele alınan
ekonomik, sosyal ve politik meseleler
gerçekte neden ve sonuç ilişkileri ile
birbirini besleyen bir etkileşim içindedir.
Büyümenin ve kalkınmanın başarısı için
ekonomi politikalarının sosyal yapıyı da
dikkate alarak hazırlanıp, uygulanması
önem taşımaktadır.
Enflasyon, işsizlik, iç ve dış borçlar, cari
açık, sıklıkla yaşanan ekonomik krizler
nedeni ile gündeme gelen istikrar
politikaları Türkiye Ekonomisi için en
bilinen ekonomik sorunlardandır. Öte
yandan; yolsuzluk, kayıt dışı ekonomi,
vergi afları, adam kayırma gibi problemler
de Türkiye’nin bir başka yönünü yani
sosyal
sermayesinin
zayıf
yönünü
göstermektedir
Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerinin
ardından Türkiye’de, IMF ve Dünya
Bankası’nın isteği ile “Güçlü Ekonomiye
Geçiş Programı”(GEGP) 15 Nisan 2001
tarihinde uygulamaya konmuştur. Program
öncelikle sıkı para ve maliye politikası
uygulamaları ile bankacılık ve kamu
finansmanı
reformlarına
önem
vermiştir(Serdengeçti, 2002: 51-60).
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GEGP’nın uygulamaya geçtiği 2001 yılını
takiben Türkiye Ekonomisinde hızlı bir
büyüme yaşanmıştır. Türkiye’nin ortalama
% 7 büyüdüğü 2002-2007 yıllarında Çin
%9-10, Hindistan % 7-8, Afrika ortalaması
% 6, dünya geneli ise % 5 büyümüştür. Bu
dönemde uygulanan sıkı para ve maliye
politikalarının etkisi ile TÜFE’nin %25
dolayındaki artış hızı, % 8’e inmiştir.
Kamu iç borç stoku/GSMH oranı
%54,5’ten %33,5’a düşmüştür. Cari açık

ise bu dönemde yaşanan olumlu
gelişmelere rağmen, hızlı bir artış
göstermiştir(Kazgan, 2009: 434). 2005 yılı
itibariyle büyüme hızının yavaşlaması
istihdamın gerekli artışı sağlayamaması
yanında, özellikle 2002 yılından sonra
özelleştirmenin yabancı sermayeye satış
şeklinde hız kazanmasıyla yabancı
sermaye girişine yönelme tercihine
gidilmiştir(Sönmez, 2009: 65-70).

Tablo 2. 2000’li Yıllarda Türkiye’nin Temel Makro Ekonomik Görünümü
Enflasyon İşgücüne İşsizlik
Cari
Ekonomik KBMG
Gini
Yıllar
Oranı
Katılım Oranı Açık/GSYİH Büyüme
$
katsayısı
(TÜFE)
Oranı%
%
%
%
%
2000
39,0
49,9
6,6
-3,7
6,8
4.130
0,40
2001
54,2
49,8
8,4
-1,9
-5,7
3.021
0,42
2002
45,1
49,6
10,3
-0,3
6,2
3.492
0,44
2003
25,3
48,3
10,5
-2,5
5,3
4.559
0,42
2004
8,6
48,7
10,3
-3,7
9,4
4.227
0,40
2005
8,2
44,9
10,3
-4,6
8,4
4.968
0,38
2006
9,6
44,5
9,9
-6
6,9
5.100
0,43
2007
8,8
44,3
9,9
-5,8
4,5
6.624
0,41
2008
10,4
44,9
10,6
-5,4
0,9
6.694
0,40
2009
6,25
45,7
13,1
-2,0
-4,8
8.559
0,41
2010
8,57
46,5
11,9
-6,2
9,2
10.022
0,40
2011
6,47
47,4
9,8
-9,7
8,5
10.466
0,40
2012
8,89
47,6
9,2
-6,1
2,2
10.497
0,40
2013
7,49
48,3
9
-7,1
4
10.782
0,40
Kaynak: DPT,TÜİK,TCMB verilerinden derlenmiştir
Tablo 2 genel olarak incelendiğinde 2000
yılından, 2013 yılına kadar enflasyon

oranında, KBMG ve ekonomik büyüme
konusunda iyileşme yaşanan Türkiye
Ekonomisinde cari açık, işsizlik oranı ve
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gelir dağılımı konularında hedeflenen
iyileşmelerin sağlanamadığı söylenebilir.
Aynı
zamanda
mevcut
ekonomik
gelişmelerin, sosyal yapıyı da güçlendirici
etkilere de odaklanan ekonomi politikaları
ile
sürdürülmesi
halinde
Türkiye
Ekonomisinin çok daha başarılı bir
kalkınma süreci gösterecek potansiyele
sahip olduğu açıkça ifade edilebilir.
Enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı, cari açık
ve borçlanma gibi makro göstergeler
ekonomik birimlerin kararlarını ve yaşam
standartlarını
etkileyen
temel
konulardandır. Bu kavramlara ilişkin
gelişmeler, sosyal sermaye üzerinde de
önemli etkileri olan temel makro
değişkenler olarak ele alınmaktadır. Makro
verilerin iyileşmesi ve iyileşmenin adil
bölüşülmesi sosyal sermayeyi olumlu
etkilerken, güçlü sosyal sermaye de
ekonominin
başarısını
olumlu
etkileyecektir.
3.1. Enflasyon ve Sosyal Sermaye
Fiyatlar genel düzeyinde belli bir dönemde
meydana gelen yüzde değişimleri gösteren
enflasyon oranı, fiyat istikrarı olarak da
ifade edildiği gibi, bireylerin ekonomik
kararlarında etkili olan önemli bir
göstergedir. Enflasyon oranının yükselmesi
ve fiyat istikrarının bozulması ile fiyat
düzeyi
konusunda
emin
olamayan
ekonomik birimler en çok borç ve ücret
sözleşmelerinde ortaya çıkan belirsizlikler
nedeni
ile
kararlarında
zorlanırlar(Dornbush ve Fischer, 1998:

527-528). Oluşan bu belirsiz ortam
yatırımların ertelenmesi ve potansiyel
üretimde düşme gibi ekonomik gelişmeler
yanında toplumda güven ortamının da
zayıflamasına neden olur.
Enflasyonun maliyeti olarak geleceğe
yönelik belirsizlikler nedeni ile karar
almanın
zorlaşması,
bireylerin
ve
firmaların geleceğe ilişkin kaygılarının
artması dolayısıyla uzun vadeli yatırım
kararlarından kaçınmaları gibi durumlar
ortaya çıkar. Fabrika kurmak, üretim
yapmak ve istihdamı arttırmak yoluyla kâr
getirecek
girişimler
kısa
sürede
gerçekleşemez. Uzun yıllar süren yüksek
enflasyon sonucu ise, bireylerin karar
alırken gelecekten çok geçmişe bakma
alışkanlıkları ve fiyatların yükseleceği
beklentileri, enflasyonu besleyen bir ortam
oluşturur.
Ekonominin düşen yatırım ve karlılık
düzeyi istihdam yaratılamamasına ve
işsizliğin artmasına neden olur. Bu süreç
hem bireylerin, hem de ulusal gelirlerin
düşmesinde ve refahın kaybolmasında
etkili olur.
Enflasyonun önceden tahmin edilemeyen
değişikliklere neden olarak yarattığı
belirsizlik, yatırımcının kendini garantiye
almak ve riskten korunmak için fazladan
bir getiri talep etmesine ve dolayısıyla reel
faizlerin yükselmesine neden olur. Yüksel
reel faiz, borçlanma maliyetlerini artırarak
üreticilerin kredi taleplerini kısıtlayarak,
yatırımı engelleyen diğer bir unsur olarak
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ortaya çıkar. Üreticiler bu durumda
tasarruflarını,
reel
getiri
sağlayabileceklerini düşündükleri yabancı
para, bina, arsa gibi araçlarla değerlendirip,
üretim yapmadan “faaliyet dışı kazanç”
elde
etmeye
yönelirler.
Spekülatif
kazançlar gelir dağılımını bu grup lehine
bozar(TCMB, 2004: 1-9).
Yüksek enflasyon, finans piyasalarının da
gelecekle ilgili öngörü yapabilmelerini
zorlaştırdığı için,
kredi piyasalarında
kullanılabilecek kredi miktarını düşürür.
Belirsizlik ve kredi arzında meydana gelen
daralma, kredilerin vadelerini düşürürken,
faiz oranlarının yani kredi maliyetlerinin
artmasına neden olarak, bireylerin ve
piyasaların işlem kabiliyetlerini olumsuz
etkiler.
Yüksek enflasyon oranı artan fiyatlar
nedeniyle ihraç ürünlerinin rekabet
edebilme gücünü zayıflatarak, dış ticaret
dengesinin de bozulmasına yol açar. Diğer
yandan ülkeye gelen yabancı sermayenin
ağırlıklı olarak kısa vadeli olmasına yol
açar ve ekonomideki kırılganlığı artırır.
Sonuçta yüksek enflasyon, büyümeyi ve
istihdamı destekleyecek olan uzun vadeli
üretken yatırımları engelleyerek olası
üretim ve gelir artışını engeller, gelir
dağılımının da bozulmasına yol açar.
Az gelişmiş ya da gelişmekte olan
ülkelerde mevcut durumu değerlendirip,
bulgulara
göre
kendi
sezgi
ve
deneyimlerini de katarak geleceğe yönelik

kararlar alabilecek girişimci kıtlığı
karakteristik bir özellik taşımaktadır
(Kaynak, 2005: 10-11). Yüksek enflasyon
oranı zayıf olan girişimci potansiyelini
belirsizliklerle
oluşan
güvensizlik
nedeniyle daha da çekimser bırakmaktadır.
Fiyat düzeyine ilişkin belirsizliklerin
aşılması girişimciliği teşvik etmenin
yanında, hasıla ve istihdamda da artışa yol
açacağı
için
ekonomilerde
önem
taşımaktadır.
Yüksek enflasyon neden olduğu olumsuz
sonuçlar nedeniyle, sosyal ve siyasi
ilişkilerin de kısa vadeli, çıkarcı ve ahlaki
olmayan biçimde değişimine yol açar.
Bireylerin birbirine olan güvenini,
yöneticilere ve kurumlara hatta devlete
duyulan güveni de sarsar.
Enflasyon nedeni ile geliri düşen kesim
yoksullaşırken, tasarruf edebilme imkânı
olan kesim yüksek reel faizlerden
yararlanır. Zenginler daha zenginleşirken,
yoksullar daha da yoksullaşırlar. Yoksul
kesimin tasarruf yapamaması yatırımların
finansmanı
açısından
da
kısıt
oluşturmaktadır.
Enflasyon,
düşük
gelirlerin taleplerini kısmaları yanında,
varlıklı kesimle aralarındaki farklılıklarının
derinleşmesine de yol açmaktadır.
Aldatılma duygusu, toplumsal uyumun
bozulması, güven unsurunun zarar
görmesi, gelecekle ilgili kaygıların artması,
bireylerin kendini toplumdan soyutlaması,
gelir dağılımındaki bozulmanın ve
adaletsizliğin artması, özellikle genç
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kesimin geleceğe ilişkin umutlarının
tükenmesi ise enflasyonun toplum
hayatında yarattığı olumsuzlukların en
önemlilerindendir(TCMB, 2004: 1-9).
Toplumun geliri enflasyon oranında
artarsa, bireyler enflasyondan etkilenmez.
Ancak gerçekte memur, işçi ve emekli gibi
sabit gelirliler enflasyon oranında satın
alma güçleri(reel gelirlerini) düştüğü için,
enflasyondan en çok zarar gören kesimi
oluştururlar. Çünkü bu grupta çalışanların
fiyat artışlarına karşılık, gelirlerini arttırma
şansları bulunmamaktadır (Bocutoğlu,
2011: 89-95).
Fiyat istikrarı olan bir ekonomide, işgücü
piyasası da istikrarlı bir yapıya sahip olur.
İşten çıkarmalar azaldığı gibi, istihdam
artışı da sağlanır. Böyle bir ekonomi
üretim potansiyelini daha rahat harekete
geçirerek, daha yüksek düzeyde refah artışı
sağlayabilir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi 2001Yılında
%54,2 olan TÜFE değeri GEGP ile
uygulanan
sıkı
para
ve
maliye
politikalarının etkisi ile 2004 yılında %8,6
oranı ile tek haneli düzeye gerilemiştir.
2008 Krizinin etkisi ile %10,4 düzeyine
kadar enflasyondaki bu düşüş seyrine
yüksek ekonomik büyüme hızları da eşlik
etmiştir. 2001 Yılında %5,7 oranında
küçülen Türkiye Ekonomisi 2008 yılına
kadar oldukça yüksek büyüme hızlarına
ulaşmıştır. Krizin etkisinin hissedildiği
2008-2009 yıllarının ardından 2010 ve
2011 yıllarında ise Türkiye tekrar % 9,2 ve

% 8,5 gibi yüksek büyüme hızlarına
ulaşmıştır.
2012 Yılında ise bu hızlı büyüme
rakamları yerini %2,2 ve 2013’te %4 gibi
oranlara bırakmıştır. TÜFE’nin %6,25 ve
%8,89 aralığında dalgalandığı 2008
sonrasında ise Türkiye’de büyümenin
finansmanı ve talebe dayalı büyümenin
sürdürülebilirliği gibi konular sıklıkla
gündeme gelerek büyümenin niteliğine
dikkat
çekilmektedir.
Ekonomik
büyümenin cari açığa neden olan enerji
ithalatı ile dışa bağımlı yapısı, enflasyonda
ki seyre de neden olmaktadır. Dünya
Bankası Türkiye Raporu’nda 2014 yılında
ise büyümenin yavaşlayacağı, buna bağlı
olarak cari açığın iyileşeceğini fakat
enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya
devam edeceği tahmin edilmektedir. 1
Elde edilen başarıya rağmen enflasyon
oranının yüksekliği, faiz oranlarının da
yükselmesine neden olmuştur. Böylece,
enflasyon faiz yoluyla da ekonominin
üretim, yatırım ve bölüşüm gibi alanlarında
etkisini ortaya koymaktadır.
Enflasyon, neden olduğu ekonomik ve
sosyal sonuçlar nedeni ile çözülmesi
gereken
temel
sorunların
başında
gelmektedir. Fiyat istikrarı sağlanması
kişiler ve devlet arasındaki güven
1

(www.worldbank.org, Erişim:
08.05.2014).
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düzeyinin yükselmesine katkı sağlayarak,
kaynakların üretim sürecine daha verimli
şartlarda katılmasına ortam hazırlayacaktır.
Dolayısıyla
ekonomi
politikalarının,
enflasyonu besleyen sosyal ve ekonomik
nedenlerini giderecek şekilde uygulanması
yoluyla fiyat istikrarını sağlaması büyük
önem taşımaktadır. Enflasyonun ve
enflasyonla mücadelenin maliyetinin de
toplumda adil paylaşımı, daha olumlu
sosyal sonuçlara ulaşılabilmesini mümkün
kılacaktır.
3.2. İşsizlik ve Sosyal Sermaye
Bir ülke nüfusunun 15-64 yaş arasındaki
kısmına faal nüfus denir. Az gelişmiş
ülkelerde ise çok daha küçük yaşlarda iş
hayatına katılım nedeni ile faal nüfusun 12
yaş ile başladığı da görülebilmektedir.
Ekonomik olarak çalışma çağındaki nüfusu
gösteren bu oran ülkelere, kültürlere ve
zamana göre değişiklik gösterebilmektedir.
Faal nüfustan, aklen ve bedenen çalışamaz
durumda olanlar ile çalışma isteğinde
olmayanlar çıkarıldığında ise kalan nüfus
“işgücü” olarak ifade edilir (Bocutoğlu,
2011: 69). Her dönemde, istihdam
edilenlerin bir bölümü işini kaybederken,
işsizlerin bir kısmı da iş bulmaktadır. Bu
ilişki de işsizlik oranını belirlemektedir
(Mankiw, 2009:178-180).
İşgücü ve istihdam denilince ilk akla
gelenler, çalışma, değer yaratma arzusunda
olan emekçilerin hangi oranda istihdam
edildiğidir(Şahin, 2007: 575).

İşsizlik, bireyleri ve toplumu hem sosyal,
hem de ekonomik yönden etkiler. İşsizlik,
bireylerin maddi olarak gelirlerini, sosyal
açıdan
ise
itibarlarını,
kendilerine
verdikleri değeri, arkadaş çevrelerini ve
cesaretlerini kaybetmelerine yol açar. Gelir
ve statü kaybı işsizliğin direkt sonucu
olarak kabul edilir. İşsiz bireyler, geçim
zorlukları ve sefaletle karşı karşıya
kalabilirler. Doğal olarak, işsiz bireyin bu
yoksunluğu,
geçindirmekle
yükümlü
olduğu aile bireylerine de olumsuz şekilde
yansır. Bu aşamada işsizlik arttıkça ve
süresi uzadıkça suç işleme oranı, alkolizm,
intiharlar, aile içi çözülmeler, boşanmalar
ve toplumsal huzursuzluklar da artar.
İşsizliğin dolaylı sonuçları olan bu
sorunların yansıması kısa zamanda
toplumsal boyutlara ulaşabilir. Tüm bu
koşullar,
sosyal
sermaye
yapısını
zayıflatıcı etkiler yaratır.
İşsiz kalan bireyler sigorta, emeklilik,
sağlık gibi ekonomik fırsatlara erişimin
yanında toplum hayatına katılım gibi
sosyal
aktivitelerden
de
mahrum
kalırlar(Sen, 2000: 20). İşsizlerin, geçimini
sağladığı kişiler ya da çocukları da, bu
mahrumiyetin yanında eğitim ve sağlık
gibi
hizmetlere
erişimden
yoksun
kalmaktadır.
Beveridge(1944), adlı eserinde, işsizliğin
oluşturduğu en büyük olumsuzluğun
kaybedilen maddi refah ve fiziksel etkileri
değil, meydana getirdiği kin, nefret ve
korku ortamı olduğunu belirtmiştir.
İşsizlik, işsiz kalan kişide faydasız, işe
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yaramayan bir insan olduğu hissini
oluşturur. Aynı zamanda işsizlik, insan
hayatına korkuyu getirir ve korkudan da
nefret doğar. İşsiz kalarak ailesinin tüm
gelir kaynağı kesilen kişiler, çoğu zaman
yasal olmayan yollara başvurmakta ve bu
da toplumdaki suç oranlarını artırmaktadır.
İşsizliğin sosyal sermayeyi zayıflatan
yönlerinden biri de çalışanlar ve
çalışmayanların birbirlerini rakip ya da
tehdit olarak görmesidir. İşgücünün
kutuplaşması, işgücünün kadın-erkek,
örgütlü-örgütsüz gibi ayrımlaşması da
sorunun
diğer
bir
boyutunu
oluşturmaktadır.
Bir
ülkenin
sahip
olduğu
insan
kaynaklarının, ekonomik gelişme sürecine
nasıl ve ne kadar katıldığı önemlidir.
İstihdam ve işsizlik sorunu dünya
genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük
bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye’de iş
gücüne katılım oranı 2000 yılında % 49,9
iken, 2013’te % 48,3 ‘e gerilemiştir.
Çalışabilir durumda olan nüfusun yarısının
işgücüne dâhil olduğu bu oranın
yükselmesi Türkiye’de daha fazla üretim
ve daha fazla zenginleşme anlamına
geleceği için, şu an atıl kapasite olarak
değerlendirilebilir. Diğer taraftan İşsizlik
oranı 2001 krizinin de etkisi ile 2002-2005
yılları
arasında
%10,3
düzeyinde
seyretmiş, 2008 Krizinin ardından da
%13,1’e yükselmiştir. 2013 Yılı itibariyle
işsizlik oranı % 9’dur.

İşgücüne katılım oranının düşük olduğu
Türkiye’de kayıt dışı istihdamın yüksek
oluşu da diğer önemli bir sorundur. TÜİK
verilerine göre kayıt dışı çalışanların oranı
%34,8 olarak tespit edilirken, herhangi bir
sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan
çalışanların oranı 2014 yılı Nisan
döneminde %34,8 olarak gerçekleşmiştir.
Bu oran tarım sektöründe %81,2 iken,
tarım dışı sektörlerde %22,3’dir. Nisan
2014 itibariyle, işsizlik oranı % 9,1,
işgücüne katılım oranı % 50,4 , genç
nüfusta işsizlik oranı %16,1 olarak
hesaplanmıştır. 15 yaş ve üzeri grupta
56.795.000 kişiden, 28.773.000 kişinin
işgücüne
dahil
olduğu
Türkiye’de
26.194.000
kişi
istihdam
edilmektedir(www.tüik.gov.tr).
Eğitimli
gençlerin
iş
bulamaması,
okullarda kişisel yeteneklere uygun
eğitimin yeterli düzeyde verilememesi ve
çalışma
hayatına
sağlıklı
geçişin
yapılamaması Türkiye'de işsizlikle ilgili
dikkat çeken bir diğer sorunlardır.
Türkiye’de nüfus artış hızının yüksekliği
nedeniyle kişi başına gelir ve tasarrufların
yeterli düzeyde artamaması istihdamı
olumsuz etkileyen faktörlerin başında yer
almaktadır.
Tasarruf
yetersizliği,
yatırımların finansmanını zorlaştırmakta ve
büyüme hızını düşürmektedir. Düşük
tasarruf ve düşük yatırım aynı zamanda
istihdam artışını da azaltmaktadır. Diğer
taraftan hızlı nüfus artışı modernleşme ile
artan şehirleşme ve sosyal güvenlik
harcamaları
nedeniyle
kamu
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harcamalarının yükselmesine, yatırımlara
akabilecek kaynakların cari harcamalara
aktarılmasına neden olmaktadır.
2002-2006 Döneminde büyüme hızı % 7,2
olmasına karşılık, istihdam ancak % 0,8
oranında artmıştır. Reel ücretlerin de
düştüğü bu dönemde beklenenin aksine
istihdamı arttırmamış ve “istihdam
yaratmayan büyüme” sürecine girilmiştir.
2001 Krizi sonrasında izlenen sıkı para ve
maliye politikaları ile, yapısal uyum
politikalarına dayanan yüksek faiz, düşük
kur uygulaması sonucu üretime değil
spekülatif faaliyetlere ve dış dinamiklere
odaklı ekonomik yapı, istihdamı olumsuz
etkilemiştir(Mütevellioğlu ve Işık, 2009:
174).
İşsizlik oranı arttıkça, iş bulmak da o
derece zorlaşacaktır. Özellikle yüksek
öğrenim gören öğrenciler, mezun olduktan
sonra iş bulma ümidi içine girerler.
Ekonominin bu talebi karşılayacak şekilde
işgücü talebi veya istihdam yaratma
kapasitesine sahip olması, işsizlikle
mücadelede en önemli özellik olarak
ortaya çıkmaktadır.
İşsizliğin neden olduğu bir maliyet
ekonomi tam istihdamda olmadığı için
hâsılada ortaya çıkan kayıptır. Okun
Kanununa göre ABD için işsizliğin doğal
oranının üstündeki her 1 puanlık artış, ülke
ekonomisinin potansiyel hâsılasında % 2,5
kadar azalmaya yol açmaktadır. Örneğin
1991 yılında doğal işsizlik oranının %5,5
ve fiili işsizlik oranının %6,8 olduğu ABD

ekonomisi tam istihdam düzeyinde
üretebileceği hasılanın yaklaşık %3,25
kadar
altında
değeri
bir
üretim
gerçekleştirmiştir ki bu üretimin değeri 187
milyar $’dır(Yıldırım v.d.,2013: 370-371).
Uygulanan ekonomi politikaları öncelikle,
işgücüne iş bulabilme ve istihdam
olanakları yaratabilme ile doğrudan
yükümlüdür. İşgücünün iyi şartlarda iş
bulabilmesi ve istihdam edilmesi bireysel
ve toplumsal refah artışı sağlarken, işsizlik
yaşam standartlarının ve psikolojinin
kötüleşmesine neden olur. Bu açıdan
yaklaşıldığında ülkede çalışmaya hazır ve
istekli işgünün işgücüne katılmak istemesi
kadar, ekonominin istihdam yaratma
potansiyeli de önem taşımaktadır. Yeterli
iş imkânı yaratamayan bir ekonomide
işsizlik çözüm bekleyen sorunların başında
yer almaktadır.
Bireylerin işgücüne katılması, emeklerinin
ekonomik değer kazanması, yaratılan
gelirin çoğalarak yeni gelir akımları
yaratması üreten, dolayısıyla kendini
değerli ve önemli hisseden kişilerden
oluşan sağlıklı bir sosyal yapıya katkı
sağlayacaktır.
3.3. Gelir Dağılımı ve Sosyal Sermaye
Artan gelir düzeyinin eşitsiz dağılımı,
toplumda refahın paylaşımında sorun
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Gini
Katsayısı ve Lorenz Eğrisi gelir dağılımı
eşitsizliğini ölçmek için en çok kullanılan
iki göstergedir. Gini katsayısı 0 ile 1
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arasında değer alan bir sayıdır. Katsayının
sıfıra yakınlığı, gelir dağılımında eşitliğe
yaklaşıldığı; 1’e yaklaşması ise gelir
dağılımında eşitlikten uzaklaşıldığı anlamı
taşımaktadır(Ertek, 2006: 198-201).
Türkiye’de 2001 yılında yaşanan ağır
krizin etkisi ile, 2002’den itibaren gelir
dağılımında düzelme gözlenmiştir. Krizler,
üst gelir gruplarında daha fazla gelir
kayıplarına yol açarak gelir dağılımını
düzeltici etki yapabilmektedir. Genellikle
ekonominin toparlanma süreci ile bu etki
azalarak eski haline dönmektedir.
Tablo 2’de görüldüğü gibi 2000 yılında
4.130$ olan KBMG, 2001 ve 2002
yıllarındaki düşüşün ardından 2004’teki
küçük düşüş dışında sürekli artış
göstermiştir. 2013 Yılında KBMG 10.782
$’ a ulaşmıştır. Bu yıllar arasında
Türkiye’nin Gini Katsayısı 2001-2009
yılları arasındaki dalgalanmanın ardından
0,40 değerinde seyir izlemiştir. Dolayısıyla
KBMG’deki artış, gelir dağılımında
iyileşme yaratmamıştır.
Dünyada gelir dağılımının en iyi olduğu
ülkelerde (İskandinav ülkeleri ve Eski
Doğu Bloku ülkeleri) Gini katsayısı 0,25
ile 0,35 arasında bulunurken, gelir

dağılımının en bozuk olduğu ülkeler
Namibya ve Güney Afrika’da Gini
katsayısı 0,60’ın üzerindedir. Gelir
dağılımının kötü olması, yoksulluğa da
işaret etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma
ile, ekonomik büyümenin tek başına yeterli
ve arzulanır olmayacağı,
yaratılan
zenginliklerin ülkeler, bölgeler ve gelir
grupları arasında adil bir şekilde
dağıtılarak
çevresel
değerlerin
de
korunması gerekliliği sosyal yapının
bütünlüğü ve devamlılığı açısından önem
taşımaktadır. Bu değerleri gözetmeyen bir
ekonomik büyüme ya da kalkınma
sürdürülemez bir süreçtir(Kaynak, 2005;
29).
TÜİK verileri ile hesaplanan Gini katsayısı
yanında, 2012 yılına ait Gelir ve Yaşam
Koşulları
Araştırmasının
sonuçlarına
bakıldığında nüfusun yüzde 16’dan
fazlasının yoksulluk sınırının altında ve
“maddi yoksunluk” oranının
%59
dolayında olduğu da ortaya konmuştur.
Gelir
dağılımındaki
bu
görünüm,
Türkiye’de tasarrufların düşük oluşunun ve
bankalarda belirli miktarın üzerindeki
mevduatın niçin çok az sayıda kişiye ait
olduğunu
açık
bir
biçimde
göstermektedir(Eğilmez, 2013).

Tablo 3. Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Gelire Göre Sıralı Yüzde 20’lik
Gruplar(2011-2012)
Yüzde 20’lik Fert Grupları
2011
2012
100,0
100,0
Toplam
5,8
5,9
İlk % 20
10,6
10,6
İkinci %20
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Üçüncü % 20
Dördüncü % 20
Son %20
Gini Katsayısı
Son %20/ İlk % 20
Kaynak: www.tüik.gov.tr (Erişim 11.07.2014)
Lorenz Eğrisinin elde edilmesinde
kullanılan verilere göre ise Türkiye’de en
zengin kesimin geliri, en yoksul kesimin
gelirinin 8 katı olarak hesaplanmıştır.
Yüzde
20’lik
gruplarda,
en yüksek gelire sahip son gruptakilerin
toplam gelirden aldığı pay %46,6 iken, en
düşük gelire sahip ilk gruptakilerin toplam
gelirden aldığı pay %5,9 ‘dur.
Yoksulluk sosyal, politik, kültürel ve
ekonomik
dezavantajların
birikmesi
sonucu, sosyal dışlanmanın ortaya
çıkmasına neden olan bir kısır döngü
yaratmaktadır. Birbirlerine karşı haklar ve
ödevlerle bağlı olan bireylerden oluşan
ahlaki bir düzen olan sosyal yapıda,
dışlanma bu düzenin dışına itilmek anlamı
taşımaktadır. Sosyal dışlanma toplumsal
düzeyde, yetersiz sosyal uyumu ve
bütünleşmeyi ifade ederken, bireysel
düzeyde
ise
toplumdaki
sosyal
aktivitelerde yer alma yetersizliği ile
anlamlı sosyal ilişkiler kuramamayı
kapsamaktadır. Sosyal dışlanma kısaca,
bireyin toplumla bütünleşmesini sağlayan
sivil, politik, ekonomik ve sosyal haklara
bazı kişi ve grupların ulaşamaması
süreçleri olarak tanımlanabilmektedir
(Şahin, 2009: 10). Sosyal dışlanma ve

15,2
21,7
46,7
0,404
8,0

15,3
21,7
46,6
0,402
8,0

yoksulluk, kırılmadığı sürece kendini
besleyen bir dinamik yaratacaktır. Yoksul
zengin ayrımının yarattığı farklılıkların da
derinleşmesiyle bu sorun sosyo-ekonomik
ve politik yeni sorunlara da yol açacaktır.
Toplumsal güven, işbirliği ve dayanışma
bu yapıda önemli ölçüde zarar görecektir.
Gelir dağılımının eşitlenmesi için gelir ve
vergi politikalarının düzenlenmesi önem
taşımaktadır. Çalışanlar arasındaki gelir
farklılıkları yanında dolaylı vergilerin
değil,
dolaysız vergi oranlarının
arttırılması sorunun çözümünde ve
toplumsal güvenin artmasında etkili
olacaktır.
3.4. Cari Açık ve Sosyal Sermaye
Tablo 2’de görüldüğü gibi Türkiye 2001,
2008, 2009 ve 2012 yıllarında genel
ortalamasının altında büyümüş ya da
küçülmüştür. Diğer yıllarda ise genel
ortalamasının üzerinde bir büyüme
göstermiştir.
Yine
aynı
dönemde
Türkiye’nin cari açığında artış yaşanmıştır.
2002 yılında cari işlemler açığı, 0,6 milyar
$ ve Cari İşlemler Açığı/GSYH oranı da
binde 3 iken 2013 yılı resmi gerçekleşme
tahminine göre cari işlemler açığı tutar
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olarak 58,5 milyar $’a, GSYH oranı da
yüzde 7,1’e yükselmiştir. 2
Türkiye’nin dünya ticareti içindeki payı
1980 yılında % 0,23 iken, 2009 yılında %
0,78’e yükselmiştir. Bu dönemde özellikle
1994 yılı sonrasında Türkiye’de ithalattaki
artış hızı, ihracattaki artış hızının üzerinde
olmak üzere önemli artışlar yaşanmıştır.
Dışa açık sanayileşme politikaları, ithalatın
ihracatı aşmasına yol açmıştır. Üretimin
dışa bağımlı oluşu ekonomik büyümenin,
ithalatı uyarmasına ve dış ticaret açıklarına
neden olmuştur(Buluş v.d., 2011: 454456).
Cari açık/GSYİH oranında meydana gelen
artışlar ekonomide belirsiz bir ortama
zemin hazırlar. Diğer taraftan bireysel
tasarrufların belirleyicileri de ülkenin cari
işlemler dengesinin önemli açıklayıcı
değişkenlerindendir. Düşük düzeydeki
KBMG, reel döviz kurunun değerlenmesi,
ithalata bağımlı üretim yapısı, katma
değeri düşük ürünlerin ihracatı gibi
etkenler cari açığı olumsuz şekilde
etkilemektedir.

Cari açıkla beraber borçlanma ihtiyacı da
sosyo-ekonomik etkiler yaratmaktadır.
Türkiye’de iç ve dış borçlardaki artış ve bu
borçların faizlerinin vergilerle karşılanması
2

(www.hazine.gov.tr, Erişim:
02.03.2014).

uzun süredir devam etmektedir. 2004
Yılında toplanan vergilerin % 74’ü bu
borçların
faizlerinin
ödenmesinde
kullanılmıştır.
Vergilerin
faizlerde
kullanılmasına büyük ölçüde bankacılık
kesimi aracılık yapmaktadır. Yine 2004
yılında, vergilerin % 42’si, faiz adı altında
bankacılık kanalı ile 600.000 kişiye
dağıtılmıştır. Bu kişiler bankalardaki
mevduatın % 60’ına sahiptirler. Yıllardan
beri devam eden bu durum, gelir
dağılımındaki uçurumun derinleşmesine,
yoksulluğun artmasına neden olmaktadır.
Ayrıca, dolandırıcılık, hırsızlık, soygun
olaylarındaki hızlı artışların altında da bu
durum vardır. Vergi gelirlerinin faiz
ödemelerinde
kullanılması,
devletin
yatırım yapmasını, çalışanlarına ücret
ödemelerini kısıtlamıştır. Halkın vergiden
kaçmasını ve kayıt dışı ekonominin
büyümesini giderek daha fazla özendirecek
niteliktedir (Güvemli, 2005: 1-9).
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Tablo 4. Temel Makro Ekonomik Gelişmelerin Sosyal Sermayeye Etkisi
Ekonomik Sorun
Sonuçları
Sosyal Sermayeye Etkisi
Enflasyon
-Satın
alma
gücünün -Gelir dağılımının sabit gelirlerin
düşmesi,
aleyhine bozulması yoluyla sosyal
-Reel faizin yükselmesi,
farklılıkların derinleşmesi,
-Yatırım
maliyetlerinin -Ahlaki değerlerin bozulması,
artması,
-Belirsizlikler nedeniyle güven
-Yüksek
faiz
nedeniyle duygusunun zayıflaması,
spekülatif
faaliyetlerin
artması,
İşsizlik
-Bireysel gelir kaybı,
-Bireysel güven kaybı,
-Gelirden
alınan
vergi -Sosyal statü kaybı,
dolayısıyla Kamu geliri -İşsiz bireyin bakmakla yükümlü
kaybı,
olduğu kişilerin refah kaybı,
-İşsizlik ödemesi nedeniyle -Yasa dışı faaliyetlere yönelme, suç
kamu harcamasının artması
işleme eğilimi nedeni ile sosyal
huzurun bozulması,
-Negatif tasarruf
-Yatırım
finansman
kalitesinin bozulması
-Eğitim ve sağlık gibi
alanlara
yapılan (beşeri
yatırım)
harcamaların
kısılması,
-Milli gelirin azalması,
Gelir
Dağılımının -Yoksulluğun artması,
-Sosyo-ekonomik
ayrımın
Bozulması
-Gelir
farklılıklarının derinleşmesi,
derinleşmesi,
-Sosyal
patlamaların(şiddet
-Yoksul grubun tasarruf vb.)artması,
yapamaması,
-Derinleşen
yoksullukla,
suç
-Farklılaşan
tüketim
ve oranlarının artması,
yaşam kalıpları,
Cari açık
-Dışa bağımlılığın artması,
-Ekonominin
kırılganlığının
-Borçlanmanın maliyeti; faiz artması,
ödemeleri,
-Vergi gelirlerinin etkinsiz
kullanımı,
-Ekonomide
belirsizliğin
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artması,
4. SONUÇ
Tablo 4 temel makro ekonomik sorunların,
sosyal sermayeye etkisini göstermektedir.
Ancak makro verilerin ekonomik büyüme
yanında fiyat istikrarı, yüksek istihdamdüşük işsizlik ile yüksek gelir ve adil gelir
dağılımı gibi gelişmelerle sağlanması
ekonomik yapının yanında sosyal yapıyı da
güçlü kılacaktır.
Ekonomik büyümenin sağladığı refah artışı
yanında
kuşkusuz
maliyeti
de
bulunmaktadır. Bazı durumlarda büyüme
sadece daha fazla tüketme isteğini
arttırabilmektedir. Daha maddeci, tüketime
dayalı büyümenin tercih edilmesi ile
açgözlü, bencil ve kayıtsız bireylerden
oluşan bir topluma dönüşüm de kaçınılmaz
olabilir. Bu yapı içinde şiddet, suç,
yalnızlık, stres kökenli hastalıklar,
intiharlar, boşanmalar ve diğer sosyal
problemler de artış gösterecektir. Tüketim
düzeyinin artması, çevresel maliyetlere ve
israfa da yol açabilmektedir (Sloman,
2004:20). Endüstri toplumunun getirdiği
bu büyüme maliyetlerinin giderilmesi
aşamasında güçlü bir sosyal sermaye
yapısı, bireylerin dayanışma ve işbirliği
içinde hareket ederek, daha huzurlu bir
toplumsal yapının varlığını mümkün
kılacaktır.

Kalkınmayı belirleyen temelde insanın ve
toplumun niteliğidir. Kalkınma da sonuç
olarak insana hizmet eden bir süreçtir.
Ülkelerin kalkınması sosyal ve ekonomik
yapıyı değiştirirken bu değişim de
kalkınmaya hız kazandırır. Sadece maddi
zenginlik yaratmak amacında olmayan
kalkınma,
zenginliği
geliştirerek
sürdürebilecek nitelikte nüfusa sahip
sosyal yapıya ulaşmayı da hedefler.
2000’li yıllarda güçlü Ekonomiye Geçiş
Programını uygulamaya geçiren Türkiye,
önemli bir ekonomik performans gösterse
de beklenen refah artışına ulaşılamamıştır.
Sosyal sermaye yetersizliği ile ekonomik
problemlerin birbirini beslediği, ekonomik
performansın aslında sosyal yapı ile kısıtlı
olduğu ifade edilebilir. Makro ekonomik
gelişmelerin iyi olması toplumun güven,
dayanışma, umut gibi duygularla hareket
etmesini sağlayarak üretim, verimlilik ve
ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.
Diğer taraftan işsizlik, enflasyon, borç
oranının artması, yolsuzluk, adam kayırma
gibi konular da bireylerin güvenini ve
beklentilerini kırmaktadır. Kalkınma için
sosyal yapının iyileştirilmesi, makro
değişkenlerin iyileşmesi ve refahın adilce
paylaşılması büyük önem taşımaktadır.
Birbirinden bağımsız olarak ele alınan
ekonomik, sosyal ve politik meseleler
gerçekte birbirini besleyen bir etkileşim
içindedir.
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Ekonomik faaliyetleri dolaylı olarak
etkileyen sosyal yapının gücü, kalkınmayı
da pozitif etkilemektedir. Sosyal yapının
sorunlarını göz ardı eden, yeterli düzeyde
iyileştirmeyen ekonomik gelişmeler kalıcı
ve başarılı olamaz. Ekonomi politikaları
uygulanırken sosyal yapıya uygun, bu
yapıyı
güçlendirici
etkilere
odaklı
yaklaşımların tercih edilmesi kalkınma
sürecine istenen ivmeyi kazandıracaktır.
Kişilerle kişiler, kişilerle kurumlar ve
devlet arasındaki karşılıklı güven temeline
dayalına
bir
toplum
farklılıkların
giderilmesi ve refahın adil paylaşılması ile
çok daha güçlü bir yapıya ulaşacaktır.
Güçlü sosyal yapı tabanına sahip olan
kalkınma, sürdürülebilir başarısı ile daha
mutlu, daha üretken, daha verimli ve çok
daha refah bir sosyo-ekonomik toplum
yaratacaktır.
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TÜRK HALK DANSLARININ İCRASINDA BİR ASMA DAVUL
GELENEĞİ
“AYAĞA ÇALMA”
Eyüp UZUNKAYA1, Özlem AKBAL2
1-2

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü

Özet: Bu makalenin amacı geleneksel Türk Kültürün’de ve halk danslarının geleneksel icrasında
kullanılan en önemli enstrümanlardan asma davulun tarihi, gelişimi, özellikleri ve geçmişten
günümüze kadar gelen “Ayağa Çalma Geleneği’ni” incelemektir. Doğaçlama gelişen bir icra
biçimi şeklinde bütün yörelerde görülen ayağa çalma geleneğinin önemi vurgulanmıştır. Türk
kültüründe davulun yeri ve önemi ne kadar fazlaysa, davulun icrasında Ayağa Çalma Geleneği de
bir o kadar önemlidir. Bu metodun daha iyi anlaşılıp daha ileri nesillere taşınması için çalmak
kadar, dansı bilmek, eşlik edebilmek ve müziği bilmek de önemlidir. Yörelere göre davulun
boyutu, çeşitleri, çalma şekilleri değişse de ayağa çalma geleneği ortak bir mirastır. Yapılan
araştırmalarda ayağa çalma metodu ile alakalı yeterli bilimsel çalışmanın yapılmadığı ve
yararlanılacak kaynak eksikliği dikkati çekmiştir.
Anahtar Sözcükler: Halk Dansları , Asma Davul , Ayağa Çalma , Geleneksel İcra, Metot

TRADITION OF SUSPENDING DRUM IN PERFORMING OF
TURKISH FOLK DANCES “PLAYING TO FOOT MOVEMENT”
Abstract: The aim of this article is, analyzing the suspended drum which is one of the most
important instruments and used for the Turkish culture and traditional performance of folk dance
based on the history, development process, features and examining the traditional playing
techniques of drum according to the foot movement. In this article, the importance of this
extemporaneousness playing was laid emphasis on. The dance and music knowledge is also
important requirements to convey information to new generations. Even if, the size, type or
playing style of drum can change with regard to the region, playing for foot tradition does not
change. According to research, there is not enough scientific study and resource about this method.
Key Words: Folk Dances, Suspended Drum , Playing Drum to Food Movement , Traditional
Performance, Method
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1-GİRİŞ
Geleneksel kültürümüzün belki de en
renkli ve zengin öğelerinden biri olan
Türk halk dansları yöresel ve bölgesel
çeşitliliği ve zengin müzikal yapısı ile
Anadolu
topraklarında
var
olmuş
medeniyetlerin ürettiği , sosyal yaşantının
kesitleri şeklinde karşımıza çıkan ,
yüzyıllar
boyunca
nesilden
nesile
aktarılmış ve
geleneksel müzikle
zenginleşmiş halk dansları olarak bu günkü
kimliğini almışlardır. Bu uzun süreç
içerisinde çeşitli amaçlar için üretilip
sergilenen dansların icrasına müzik ve
ritim unsurlarının da eklenmesi yöresel
enstrümanların
halk
dansları
ile
bütünleşmesi sağlanmıştır. Bilinen ve en
çok kullanılan enstrüman ise davul
olmuştur. Bu gün asma davul olarak da
isimlendirilen bu enstrüman Türklerin en
eski vurmalı çalgılarından biridir.

2- ASMA DAVUL
“Davul, insanlığın başlangıcından bu yana
haberleşmede, dinsel törenlerde, dans
ederken, düğünlerde, çeşitli eğlencelerde,
savaşlarda kullanılan aynı zamanda duygu
ve düşünceleri de ifade eden bir çalgıdır.
İlk çağlardaki aşiret, oymak kavgalarında
kahramanlık duygularını artıran, intikam
arzusunu harekete geçiren bir duygu
yoludur. Basit yapı, doğada kolaylıkla
bulunabilecek malzemesi itibarı ile bütün
kültürlerde yerini değişik boyut ve
görünümlerde almıştır. Aslında davulu

silindir haline getirilmiş ağacın her iki
yüzüne ip yardımı ile geçirilen hayvan
derisinden ibaret, ağaç iki tane araçla eller
yardımı ile çalınan bir çalgı olarak
tanımlayabiliriz (Şahin, 2009).
Davul gerek Türkler gerekse dünyanın
birçok yerinde yaşamış ve yaşayan diğer
toplumlar açısından bilinen en eski ve en
yaygın enstrüman olarak karşımıza
çıkarken dünyadaki hemen hemen bütün
halk kültürlerinde değişik biçimlerde yerini
almıştır. “Büyük çapta, ancak kısa boyda
silindirik bir yapıya sahip deri gergili
vurmalı çalgıdır. Anadolu’da kayışla
boyunda taşınarak, zurna eşliğinde bir
yanına çomakla (tokmakla), diğer yanına
çubukla
(değnekle)
vurularak
çalınır”(Yarman, 2002).
“Davul,
en eski vurmalı çalgılardan
biridir. Ahşap, maden ya da pişmiş
topraktan silindirik bir gövdeye gerilen
deriden oluşur. El ya da sopayla çalınır.
Biçimi değişse de dünyanın her yerinde ve
her toplumda kullanılan bir çalgıdır.
Davulun diğer adları; köbürge, küvgür,
tuğ, tavul, tabıl (babl)dır. Davul çalanlara
davulcu, tabilzen, tabbal gibi adlar
verilirdi. VIII. yüzyılda 'köbürge', daha
sonraları 'tuğ' ve XI. yüzyılda 'küvrüğ'
adını almıştır .Davul sözcüğünün kökeni
tartışılmışsa da konu üzerinde fikir birliği
oluşmamıştır. Mahmut Ragıp Gazimihal
(1952), Divanü Lügat-it Türk’te (MS
1072-1074) geçen tovul/tovil “şahin av
yapınca çalınan davul” kelimesinden
hareketle orijinin Türkçe olduğunu ileri
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sürmüş , Curt Sachs (1919) Hint Avrupa
dillerinde davul sözcüğünün karşılığı
olarak kullanılan kelimeleri, Arapça tabl
“davul” ile karşılaştırmış, 1968 yılında Sir
Harold
Bailey
kelimenin
Akatça
tabalu/tapalu
sözcüğüne
bağlamıştır”
(Vikipedi , Davul).“Davula ait en eski
çalgı resimleri Sümer ve Hitit rölyeflerinde
görülmektedir.
M.Ö.
1900-1200
yıllarında
Anadolu da yaşamış olan
Hititler
e
ait
Ankara
“Anadolu
Medeniyetleri Müzesi” de bulunan bir
rölyef ve; Paris “Louvre Müzesi” de
bulunan bir kabartma taş, M.Ö 3.yy son
yarısında Gudea devrine ait bir kadını
göstermektedir. Yazılı tarihten çok önce
Eski
Mısırlıların,
Asurluların
ve
Uzakdoğuluların davulu kullandıkları
bilinmektedir
“(Güzel,
2002).Eski
dönemlerden itibaren dünyanın bir çok
yerinde etnik gruplar ya da kabileler dinsel
törenlerinde dans ederken, tempo tutmak
için davul çalmışlardır. Davul aynı
zamanda
kabileden kabileye haber
yollama amacı ile de kullanılmıştır.
Afrika’nın bazı bölgelerinde yaşayan yerli
halklar
bu amaçla hâlâ davul
kullanılmaktadır.
Türklerin de en eski vurmalı çalgılarından
biri davuldur. Türkler İslamiyet’ten önceki
dinleri olan Şamanlık'ta dinsel törenler
esnasında davulu kullanırlar, Şaman din
adamları kötü ruhları davul çalarak
kovarlardı. Metin And ‘ a göre (1974)
“Şaman her davulun içine giren ruhların
gelişlerini ve onların varlığını bir kuş gibi
öterek, gök gürültüsü gibi gürleyerek,

rüzgar gibi vızıldayarak taklitlerle belirtir,
daha sonra davulu tütsülüyerek bir gece
önce gelen ruhları davulun içine girmeye
çağırırdı.” Törenler Kam denilen ve mistik
güçleri olduğuna inanılan büyücüler
tarafından yönetilirken “Şamanlıkta Kam
(Töreni yöneten büyücü) habis ruhları
kovup kaçırmak için davul çalardı”
(Gazimihal, 1975). Rus bilginlerinden
Potenin Oçerski (Moğolistan) başlıklı
kitabında geçen yüzyıl sonlarında ve yalnız
Boret Halhas Moğollarında ve Tonu Oraha Türklerinde “ bar “ veya “Par”
denilen bir davulun kullanıldığı tespit
edilmiştir. Altay Şaman davulunun
yüzündeki bir suretin adı keza “Par”dır.
Şaman davulunun sapında da ”Bar”
denilen yerler vardır…Anadolu Türklerinin
kültürü üzerinde geniş ölçüde izlerine
rastlanmaktadır. Şaman davulunu çeşitli
şekillerde kullanarak her an yanında
bulundurmuştur. Bazı İslam i inanışa göre
davul, Lamek tarafından icat edilmiştir.
Yine bir İslami görüşe göre davul çok daha
öncelerden gelmekte ve ilk çalan da İsmail
peygamberdir” (Güzel, 2002). Şaman
kültürünün özelliklerinin devam ettiği
bölgelere
bu gün de rastlamak
mümkündür. “Yunanistan’ın egemenliği
altında olmasına rağmen Batı Trakya
yöresinde yaşamakta olan Türkler Orta
Asya kökenli şaman kültürünü halen
devam
ettirmektedirler.
Tüm
Batı
Trakya’da güneş veya ay tutulduğu yada
şiddetli dolu yağdığı takdirde kötü ruhları
kovabilmek için bağırır, çağırır, davul ve
teneke çalar, silah atmak gibi çarelere
başvururlar” (Örnek, 1977).
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Türkler’de; dini ve din dışı törenlerde,
askerlikte, eğlencede davulun çok önemli
bir yeri olmuştur. Osmanlı döneminde hem
mehter adı verilen bandoda, hem de halk
müziğinde kullanılmıştır. Osmanlıların
özellikle savaş meydanlarında kurduğu
mehterde oldukça büyük davullar bulunur
ve böylece elde edilen yüksek ses yardımı
ile asker motive edilerek savaşa
hazırlanırdı. Askeri müzikte kullanılan
davullar büyük ve tek yüzü deri kaplıydı.
Kös adı verilen bu davullar yere koyularak
tek ya da çift olarak çalınırken bazen de
atın iki yanına bağlanarak
hareket
halindeki mehtere eşlik ederlerdi. Yine
eski dönemlerden kalma bir gelenek ile
Ramazan gecelerinde sahura kaldırmak
için davul çalmak bu gün de yaşatılmaya
çalışılan değerlerden biri olmuştur.
Tarihsel süreçte pek çok uygarlık ve
topluluk tarafından kullanılarak günümüze
gelmiş olan davul zaman içerisinde yapısal
olarak bazı değişiklikler yaşasa da mevcut
geleneksel yapısı
çok az değişmiş
çalgılardandır. İki temel parçadan oluşur.
Birincisi daire ya da silindir şeklindeki
ağaç kasnak, ikincisi ise kasnak gövdenin
iki yüzüne geçirilecek olan iki ağaç
çembere sarılmış ve gerilmiş deri ya da
benzeri esnek bir malzemedir. Daire ya da
silindir
şeklindeki
ağaç
kasnaklar
genellikle meşe, ıhlamur, gürgen, çam,
kayın, ceviz , köknar ağaçlarından
yapılmaktadır. Koyun ya da keçi derileri
yine ağaçtan yapılmış olan çemberlere
ıslak olarak geçirilir ve üstten ve alttan

davul kasnağına yerleştirilir. Davulun bir
yüzündeki deri kalın, diğer yüzündeki deri
ise daha incedir. Kalın derinin olduğu
kısma tokmak, ince derinin olduğu kısma
ise ağaçtan yapılan ince çubuk vurularak
çalınmaktadır. Anadolu’da özellikle zurna
eşliğinde kullanılan davulun büyüklüğü
yöreden yöreye değişir. Değişik ebatlarda
olan davulların büyüklükleri cura davul,
orta davul ya da meydan davulu , kaba
davul gibi isimler alabilirler. Anadolu’da
batıdan doğuya doğru gidildikçe yöresel
birer özellik olarak davulların boyutları da
büyür. Davul omuzda asılmak sureti ile
kalın derinin bulunduğu tarafa tokmak ince
tarafa ise çubuk vurularak çalınır. “En
yaygın olan çalım şekli, deri kayış
yardımıyla omuza asılan davulun kalın
derisine tokmakla, ince derisine çubukla
vurularak çalınan şeklidir. Davulun bu
şekilde omuza asılmasından dolayı da
asma davul denilmesi yaygınlaşmış ve
günümüze kadar bu şekliyle gelmiştir ”(
Şahin, 2009). Ritmin güçlü bölümleri
tokmak zayıf kısımları ise çubuk yardımı
ile icra edilir. Davul, halen Urfa
dolaylarında “Nagara” ve Anadolu’nun
bazı bölgelerinde “Mehter/Meyter” adı ile
anılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu
bölgelerimizde
kullanılan
davulların
meydan davulu olarak adlandırılmaları
yine büyük olmalarından dolayıdır.
“Karadeniz bölgesinde, silindir formda, iki
tarafı deri ile kaplı davullar zurna ve
kemençeye
eşlik
çalgısı
olarak
kullanılmaktadır.
Artvin’in
sahil
kesiminde, Kars civarı ve Kafkasya’da
olduğu gibi doli ya da koltuk davulu adı
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verilen, elle vurularak çalınan küçük bir
davul çeşidi kullanılmaktadır” (Öztürk,
2005).
3-TÜRK HALK DANSLARININ ASMA
DAVUL İLE İCRASI VE AYAĞA
ÇALMA GELENEĞİ
Davul, açık alanlarda , meydanlarda ve
uzak noktalarda taşıdığı yüksek ses
gücünden dolayı rahatlıkla duyulabilecek
nitelikte bir enstrüman olması özelliği ile
tercih edilmiş ve bu özelliğinin verdiği
avantajla hemen her yörede yaygın bilinen
ve kullanılan bir saz olma niteliğini de
kazanmıştır. Anadolu’da geleneksel halk
müziğin en temel çalgılarında biridir. Tek
başına kullanıldığı gibi özellikle zurna ile
birlikte geleneksel bir ikili şeklinde
düğünlerde, şenliklerde , bayramlarda ,
güreş alanlarında v.b kullanılmaktadır.
Genellikle açık alanlarda gerçekleşen
düğün , şenlik gibi törenlerde meydan sazı
olarak kullanılmaktadır. Özellikle bu
törenlerde sergilenen geleneksel halk
danslarının icrasında kullanılan en yaygın
enstrümanlar davul ve zurna olarak
karşımıza çıkarlar. Anadolu’nun hemen
hemen her köşesinde bilinen ve geleneksel
törenlerde yöresel müzisyenler tarafından
icra edilen davul yöresel müziğin ve
dansın vazgeçilmez eşlik enstrümanı
olarak yerini almıştır.
Dünyanın en zengin geleneksel dans ve
müzik türüne sahip Anadolu toprakları
yüzyıllar boyunca sevincini , eğlencesini,
kahramanlıklarını bu zengin dans ve müzik

değerleri ile kutlarken davulun bu
coşkudaki rolü daima en öne sıralarda
olmuştur. Özellikle meydanlarda, açık
alanlarda davul sesi daima en çok duyulan,
en çok coşturan güçlü bir ses niteliği
kazanmıştır. Bu gün teknolojik olanaklar
yardımı ile bir çok enstrümanın ses gücü
yükseltilmeye çalışılırken davul en ilkel
dönemlerde de güçlü ses yapısı ile danslara
, müziklere eşlik etmeyi başarmış nadir
enstrümanlardandır. Türk insanı coşkusunu
dansla , türkü ile dile getirirken davulu
daima yanında bulmuştur. Geleneksel halk
dansları Anadolu’nun her köşesinde Halay
, Bar , Zeybek , Karşılama , Horon , v.b.
şeklinde icra edilirken en önemli eşlik sazı
davul ve zurna olmuştur. Bölgelere göre
geleneksel çalgıların tasnifi ile her
bölgenin kendine has enstrümanları olduğu
vurgulanırken davul ve zurnanın bütün
bölgelerde bilinen ve kullanılan eşlik
sazları oldukları ve bilinen bütün halk
dansı türlerinin sergilenmesi esnasında
kullanıldığı da belirlenmiştir.
Davul ve geleneksel danslarımız o kadar
bütünleşmiştir ki davul dansların içindedir.
Dansı yöneten , oyuna yön veren ,
oyuncuyu oyuna motive eden önemli bir
unsurdur. Her yörenin , her bölgenin
kendine has yöresel müzik ve dans
yapısına uygun karakteristik bir ritmik
yapısı vardır. Bu ritmik yapı davulun
icrasında da farklılıklar olarak karşımıza
çıkarlar. Bu tamamen yörenin ya da
bölgenin müzikal yapısı ile ilgilidir.
Örneğin Trakya bölgesi davullarında son
derece zengin ritimlerin kullanılması
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davulun önemini arttırırken özellikle
çubuğun seri kullanımı ön plana çıkar.
Genellikle çift davul – çift zurna
kullanılması yöreye has özelliklerdendir.
“Davul sazının çok önemli olduğu
yörelerden
birisidir.
Çalım tekniği
açısından tekler yoğunluktadır. Çalma
esnasında ne kadar çok velvele yapılırsa o
kadar makbuldür. Yani artistik çubuk
kullanımları yapmak gerekmektedir. Bu
yöredeki ritimleri ilk dinlendiğinde ters
gelebilecek bir yapıya sahipmiş gibi
duyulabilir. Bu da davulun ne kadar çok
çubuk figürü kullanılarak çalındığını
gösterir. Bütün usuller kullanıldığı için
usul zengini bir yöre diyebiliriz ”(Şahin
2009). Halk oyunları uzmanı Arif Şafak
ise “Trakya davulunun çalınış tekniğinde
genelde çubuk hakimdir ve vurulan yekler
diğer yöre tavrından farklıdır. Diğer bir
belirgin ise tokmak vurulduktan sonra ,
çubuk vurulurken, aynı sırada tokmağın,
çubuğu desteklemesidir” (Şafak ,1992)
yorumunu yapmıştır. İstenilen tınıyı
vermesi açısından kullanılan deriler diğer
yörelere göre daha incedir. Teknolojinin
gelişmesi ile buradaki ses zenginliğini
arttırmak amacı ile deri yerine plastik türde
film tabakalar kullanılmaya başlanmıştır.
Aynı durum halay ya da bar türü oyunların
oynandığı Orta , Doğu ve Güneydoğu
Anadolu içinde geçerlidir. “Davulsuz halay
çekilmeyeceği gibi , hiçbir Dadaş davul
olmadan bar tutmaz Erzurum’da ,
Bayburt’ta , Erzincan’da. Şanlıurfa’da ,
Adıyaman’da halayı yöneten davuldur ve
tokmağın işareti ile oyun şekillenir.

Gaziantep’te ayaklar davulu dinler adeta
hareket ederken. Bitlis’te , Van’da , Elazığ’
da , Malatya’da meydanlar davulla coşar ,
şenlenir ve danslar edilir el ele , kol kola
omuz omuza. Ege’de efeler davulla çıkar
meydanlara , ağır ağır heybetli tavırlarla.
Onları coşturan davulun tokmağından
gelen ağır aksak ritimlerdir. Karadeniz’in
coşkusu davulun zurnanın
ezgilerinde
taşar sel olur horon oynayanların
yüreklerinde. Yaylalarda halkı coşturan
davul düğünlerde , şenliklerde önemli
olmuştur Karadeniz halkı için. Köçekler
yüzyıllardır
danslarını
davullarla
gerçekleştirmişlerdir
Kastamonu’da
,
Sinop’ta (Uzunkaya, 2010). Davul her
yörede farklı şekillerde icra edilirken çalan
kişilerin de kendine has yetenekleri daima
ön planda olmuştur. Bu yetenekler dansın
sunumu esnasında davulcular tarafından
sergilenirken böylece coşkuya coşku
katılmış davul dansla bütünleşmiştir. Bazı
bölümlerde davulcuların davulla dansı bir
çok yörede özel sunumlar şeklinde icra
edilmiş ve edilmektedir. Bu gün geleneksel
sunumlarda bu türdeki özel sunumlar ilgi
ile izlenmektedir.
Asma davul icrası geleneksel özellikleri ile
ele alındığında 2 farklı biçim karşımıza
çıkar; sadece bir ezgi ya da melodiye eşlik
ile müziğe ve dansa aynı anda eşlik.
Bahsedilen ilk icra biçimi olan davulun
zurna ya da melodi çalan başka bir saz ile
icrasında, davulu çalan müzisyenin
yetenekleri
doğrultusunda
belirlediği
ritmik kalıplar doğaçlama olarak çalınır ve
burada esas olan bu ritmik yapıların
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melodik yapı ile ölçü ve usul bağlamında
uyumudur. Söz konusu davul icracıları
dinledikleri melodik yapılara uygun ,
yöresel özellikler taşıyan , tamamen
doğaçlama ve bir kural ya da düzene bağlı
kalmaksızın belirlenmiş , ölçü ve usul
yapısı müzikle uyumlu bir icrayı
gerçekleştirirler. Hiçbir müzik eğitimi
almadan , tamamen usta çırak ilişkisi ile
öğrenilen bu icra biçimi
yörenin de
karakteristik özelliklerini yansıtır. Türkiye
coğrafyası göz önüne alındığında her
bölgenin kendine has bir icra biçimi
mevcuttur. Bu bağlamda birbirinden farklı
karakterler taşıyan çok çeşitli asma davul
icra biçimleri görmek mümkündür.
Esas olan ve çalışmamızın konusunu teşkil
eden asıl icra biçimi ise asma davulun
geleneksel müziği icra eden enstrümanlarla
birlikte halk danslarına eşlik etmesi ve
bunu gerçekleştirirken ortaya çıkan , tüm
icracıların
kullandığı
geleneksel
yöntemdir. Burada önceki durumdan farklı
olarak esas olan unsurlar müzik ve dansın
hareket biçimleridir. Davulcular bir
taraftan müziği ölçü ve usul yönünden
dikkate alırken dansı icra eden kişi ya da
kişilerin yaptıkları hareket parçalarını da
takip
ederek
doğaçlama
olarak
sergileyecekleri ritmik yapıların bu
hareketlerle örtüşmesini de sağlamak
zorundadırlar. Asıl olan dans icrasında
uyumu ve akışı sağlamak olduğundan
başarılı bir icranın gerçekleşmesi ancak
hareketle uyumlu olarak belirlenecek
doğru ritmik kalıpların kullanılması ile
mümkün olacaktır. İşte bu noktada

kullanılan
yöntem
hareketin
esas
yürütücüsü olan ayak figürlerinin takibi ile
ortaya çıkan ve icra edilecek ritmik
yapıların bu figürlerle uyumunu sağlayan
“ayağa çalma ” şeklinde tabir edilen icra
yöntemidir. “Halk kültürü, her alanda
tarihin başından beri ileri atılımlara ve
özgün yaratılara temkinli yaklaşmıştır. Her
üretilen figür ya da melodi halk kültürüne
üretildiği an kabul görmemiş, yaratı
olanağı toplulukların kısıtlı parçalarına
tanınmıştır. Genel çerçeveyi korumaya
çalışmakla ilgili bu tutum, tarihin başından
beri hiç değişmemiştir. Yeni bir şey katma
ihtiyacında buluşan davul, zurna ve figür
birbirine paralel hareket eder. Bu da
müzikle dansı; dolayısıyla davulcuyla
dansçıyı birleştirir ve ayağa çalma ortaya
çıkar. Bu gelenek, yeni bir şey üretme
güdüsünden olduğu kadar, zaten var olan
ilişkilerden de kaynaklanmaktadır”( Demir
,2014)
Hiçbir şekilde müzik eğitimi almamış,
tamamen geleneksel yöntemlerle , usta
çırak ilişkisi ile yetişmiş bu yöre
müzisyenleri
kendi bölgelerine ait
müzikleri ve ritmik yapıları son derece
ustaca benimsemiş ve kendilerini
bu
anlamda bölge halkına kabul ettirmişlerdir.
“Kaynak kişilerle yapılan görüşmelerde
müzisyenlik yapanların herhangi bir müzik
eğitimi almadıkları ve usta çırak yöntemi
ile mesleği öğrendikleri gözlemlenmiştir.
Yörede herkes tarafından bilinen bir oyun
müziğinde bile kişisel çalım farklarına
rastlanmış, oyun müzikleri notaya alınırken
yörede genel olarak çalınan ezgi asıl olarak
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kabul edilmiştir. Özellikle ritim çalanların
karşısında oyuncu oynamadığı için müziğe
göre çaldıkları, aynı oyun müziğini oyuncu
eşliğinde çaldıklarında oyuncuya ve oyun
adımına
göre
eşlik
ettikleri
görülmüştür”(Akan,
2010).
Özellikle
davulun melodik icra ile dansa eşliği
arasındaki uygulama farklılığı bu noktada
ortaya çıkmaktadır. Sadece zurnanın
çaldığı müziklere eşlik eden davulcular
daha bağımsız daha kuralsız ve serbest
çalışlar gerçekleştirirlerken , müzikle
birlikte dansın devreye girdiği icralarda
dans ve hareket unsuru davulcular için
bağlayıcı bir etki yaratmakta , daha kuralcı
, bağlayıcı
bir icra biçimi hareket
bağlamında
kendini
göstermektedir.
Hareketin akışını bozmamak , aksine
katkıda bulunmak , belirleyici vuruşların
hareketin güçlü noktalarına gelmesini
sağlamak adına kontrollü , bilinçli bir
çalım sistemine dönüşün kendini gösterdiği
bu çalım biçimi dansa göre , harekete göre
ve temel de hepsini temsil eden ayağa göre
çalma şeklinde tanımlanabilir.
Ayağa çalma geleneği müzisyenle dans
eden oyuncu arasındaki uyumu , duyguyu ,
ahengi ortak bir payda da buluşturmaktır.
“Ayağa çalma tekniğinin kısaca bir uyum
sağlama yöntemi olduğu düşüncesinden
yola çıkarak, ayağa çalma tekniğinin en
önemli unsurunun, müzik takımı ile
oyuncu arasındaki uyum olduğunu
söyleyebiliriz”(Ergen, 2012). Müzisyen ile
oyuncu arasındaki uyum çok önemlidir.
Ama bunun sağlanması her zaman kolay
olmayabilir.
İki
taraftan
da

kaynaklanabilecek uyumsuzluklar ortaya
çıkabilir. Böyle bir durumda müzisyen
icrasında değişiklik yoluna başvurabilir.
Dansçının icrasına uyum sağlamak adına
ritmik yapıyı bozmadan ayağa uygun
kalıplar kullanarak dans icrasına katkıda
bulunabilir. Oyun icra edilirken müzisyen
oyun içindeki en usta kişiyi bir yönetmen
edasıyla hem seyreder hem de yönlendirir.
Ayağa çalma geleneğinin dansın içinde
uygulanmasının
en
önemli
nedeni
mükemmel uyumu yakalamaktır. Bu
uyumu yakalamak için davulcu icracının
ayak hareketlerine eşlik eder. Oyuncuyla
bir bütün gibi çalarak, bazen de
adımlarıyla ona eşlik ederek kendinden
geçer. Davul icracılarının yöresel dansları
iyi bilmeleri başarılarını etkileyen en
önemli unsurlardan biridir. İcradaki
uyumsuzluk oyuncuların performansını
düşürdüğü gibi tepkilere de neden olabilir.
Artvin yöresi davul icracısı ve eğitmeni
olan Soner Ural’a bu bağlamda şöyle
söylemiştir; “Ayak hareketlerine verilen
ritim ve müzik bizim yörelerde çok
önemlidir. Birçok yörede müzikle ayak
uymasa da ters ayağa denk gelse bile
oyunu sürükleyebilirsiniz. Bizim yöredeki
insanların genlerinden gelme sanırım
yanlış ayakla, yanlış müzikle oyuna devam
etmezler. Ritim ya da müzik ayağa
uymadığında oyunu durdurup, müzik ile
ayak uyumlu bir şekle geldiği zaman
oyuna tekrar başlarlar. Oyunda bir aksaklık
yaşatmazlar. (Ural, 2014)
Uyum ve ayağa çalma ile ilgili olarak
Diyarbakır yöresinin yetiştirdiği davul ve
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zurna ustası Mehmet Demir şöyle söyler :
“Uyum konusu eskiden nadiren istikrarlı
olurdu ve esas öyle anlar insanlara tatmin
yaşatırdı. Tüm oyuncuların birbiriyle
uyumu yakaladığı 3 dakika için, bütün
gençler belki de 5 saat oyun oynardı.
Neticede hem diğer oyuncularla hem de
müzisyenle mükemmel uyum yakalandığı
zaman oyun en aşmış noktasına gelirdi.
Şimdiyse vaziyet uyumu en az kim
zedeleyecek şekline geldi. Halbuki uyum
zaten kusurlu olmak zorundadır ki her
anlık onarım tatmin versin. Uyum o
takdirde anlamlı olacaktır. Öbür türlü
ezberlenmiş bir uyumu hayvanlar da
eğitilince
gerçekleştirebilmektedir.
Yunuslar,
köpekler
müzik
bile
yapabilmektedir. Peki ya yaratı? Bu
uyumun yakalanabilmesi için müzisyen ve
oyuncuların oluşturduğu ilişkiye ayağa
çalma
geleneği
diyebiliriz.
Ayağa
çalmamın sebebi demin bahsettiğim
uyumun kısa bir anlığına da olsa
yakalanmasıdır. Yoksa ben çalarım, kim
nasıl isterse oynar. Şimdi düğünlerde
böyledir mesela. Ya da diskolarda. Bir şey
çalar. Sen onu yakalarsın, yakalamazsın,
senin bileceğin iş. Halbuki o insanlar oraya
zaten oynamaya gitmiş. Şimdi müzik o
kadar önemsiz bir hale gelmiş ki. Kendisini
çok kullandırtmış, kimseye keyifli
gelmiyor. Niye keyifli gelsin ki? Müzik
kendisini görmüyor. Hiç de ne yaptığıyla
ilgilenmiyor. Oysa ayağa çalma geleneği
bir sorumluluk ortaya çıkartıyor. Müziği
duyan kişinin oynamak zorunda olmasına
neden oluyor. Bu da oyunları da canlı
tutuyor.” Demir ayağa çalma ile ilgili

sözlerine şöyle devam eder: “Ayağa çalma
geleneği, müzik yapma geleneğiyle yan
yanadır. Oyunla müzik iç içedir.
Birbirlerine tepki verirler ve biri olmadan
diğeri olmaz. Son zamanlarda müzik önde
gitmesine
rağmen
oyunlar
da
ilerlemektedir. Ayağa çalma geleneğinin
oluşması müziğin oluşmasıyla başlar.
Müzik yapan sanatçı, çaldığı melodinin bir
insan bedenindeki karşılığını görmek ister.
Bu nedenle müziğini bir bedenin
hareketleriyle paralel uygular. Oyun
geliştiği zaman müziğin de gelişmesi
gerekir. Müzisyen açısından bu böyledir.
Oyuncu da bedenini hareket ettirirken bu
hareketleri tekrarlanabilir kılmak için
ezberlemek zorundadır. Müzik, dans
figürlerinin işaretlendiği bir mecra gibi iş
görür
ve
dansın
ezberlenmesine,
tekrarlanmasına yardımcı olur. Aynı şey
eseri çalan müzisyen için de geçerlidir.
Yani müzikle oyun birbirine destek olarak
akılda kalmayı sağlar ve birlikte bir
güzellik yaratır.” (Demir , 2014)
Halk danslarına eşlik eden geleneksel
davul icracılarının mesleki anlamda ne
kadar usta olduklarının en önemli
göstergesi
bu
icra
biçiminin
uygulanmasındaki başarı düzeyidir. Sonay
Ödemiş’e göre; “tek kişilik danslarda; dans
icracısının
temposunu,
vurgularını,
duraksamalarını ve diğer nüanslarını
dikkate al(a)mayan bir müzik icracısının,
dans
icrasına
katkıda
bulunması
beklenemez. Bu yüzdendir ki; mahallî
müzik icracıları arasında, ‘çalgılarında ne
derece usta olduklarının’ göstergelerinden
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biri de; dans icracısı ile sağladıkları
uyumdur. Bu uyum sağlama yöntemine
‘Ayağa Çalma’ denir. ‘Ayağa Çalma’ her
ne kadar sadece müzisyenler ile solo icracı
arasında sürdürülen bir yöntem olarak
düşünülse de kapsamı daha da geniştir ve
çoklu dans icralarında diğer dansçıları da
içine almaktadır.”(Ödemiş , 2010)
Halk danslarının icrasında bir araya gelen
iki önemli unsur, dansçı ve müzisyen ki
çoğunlukla davul ve zurna , icranın başarısı
adına sürekli birbirlerini takip eden
denetleyen bir döngü içerisinde hareket
ederler. Dansçılar melodik yapıyı ve ritmi
mutlak suretle benimsedikleri takdirde
gerçek anlamda dans icrası başarıya
ulaşırken müzisyenler hareketi takip
ederek çaldıkları melodik ve ritmik
yapıların
her
bakımdan
hareketle
örtüşmesini sağlamak adına uygun
doğaçlamalar geliştirirler. Ortaya çıkan
icranın niteliği müzisyenlerin ustalık
düzeylerini de belirleyen önemli bir unsur
olarak
dans
icracıları
nezdinde
değerlendirilmektedir. Sonay Ödemiş
davulcunun görevini şu sözlerle ifade
etmektedir; “Melodinin akışına göre hangi
hareketleri yapacağını tasarlayan dans
icracısı, davul icracısı tarafından takip
edilmektedir. Dans icracısı, melodi ile bir
uyum yakalamaya gayret etse de, ritmik
düzen ve hız, ritim icracısı tarafından
dansçıya bakılarak belirlenir. Ana çalgı ise
icra edilen müziğin hızını, ritim icracısına
göre; vurguları, melodideki süslemeleri ve
diğer tüm nüansları dansçıyı izleyerek
belirler.” (Ödemiş , 2010)

Bir akademisyen Öğr. Gör. Yılmaz Kılıç‘ın
gözüyle ayağa çalma geleneği şu şekilde
uygulanır; “Oyuncu oyundaki algıladığı
ritmi beyinde hissettikten sonra ilk hareket
yansımasını ayakta uygular. Sonra diz, bel,
omuz el kol boyun ve başın ayakla uyumu
önemlidir. Onun için oyunda önce ayağa
bakılır. Davulcuda oyunun ve ritmin
giderini yakalamak için oyuncunun ayağını
takip eder. Genelde davulcu giriş ritmini
çaldıktan sonra oyuncunun ayak atmasını
bekler ritme uygun ayak atmıyorsa
oyuncunun önünde ayağıyla yol gösterir.
Böylelikle oyuncunun becerisini de
algılayarak ona göre ritim kalitesini de
düzenler . Oyuncu oynayamıyorsa halk
arasında buna "ayağı oyuna dönmüyor
veya çeviremiyor gibi deyimler kullanır.
Davul oyunun başlangıcında da geçiş ve
bitişinde de hep ayağı sonra diğer unsurları
takip eder.” (Kılıç, 2014)
Sanatçı
Öğretim
Görevlisi
Ahmet
Demirbağ’ın
konu ile ilgili fikirleri
şöyledir; “Ayağa çalma oyuncuya bağlı
bir
şey.
Bizim
burada
üzerinde
durduğumuz,
hareketleri
üzerine
oturttuğumuz ritmik yapı. Davula eşlik
eden sazlar daha özgür şeyler çalabilirler,
ama bizi oynatan ritimdir. Bu nedenden
dolayı davulcunun yapılan icraatla çok iyi
özdeşleşmesi
gerekir.
Çalan kişinin
oynayan kişiyle bütünleşmesi gerekir. Bu
durum geleneksel yapı için geçerlidir.
Bugün yapılanlara geleneksel yapı
diyemeyiz ama geleneksel sos kullanılarak
yapılan bir yemek olarak tarif edebiliriz.
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Bireysel oyunlarda ayağa çalmada daha
özgür
hareket
edilebiliyor. Adım
yapısının figür zenginliğinin genişlemesine
katkı sağlıyor. Bırakın davulun ritmik
olarak, lezzet olarak, vurgu olarak yörelere
göre farklı çalınmasını; tınısı, davulun
çekilmesi, çapı bile yörelere göre çok fark
eder.
Bazı illerde büyük aileler
çağırdıkları
davulcularla
anılırlar.
Davulcular ekip çıkmadan önce ortamı
ısıtmak için kendi dansına davul çalarlar.
Ayağa çalma geleneği yerine önüne nota
koyup çaldırmak bireysel yaratacılığı
öldüren bir şeydir. Bireysel kulak
dolgunluğuna
hislerini
vurgulama
özgürlüğünü tanımıyoruz. Nota çalıyoruz.
Notaya alan kişinin tercihleriyle oyuncuyu
ve dansı kısıtlıyoruz. Ayağa çalmak
istiyorsan oyuncunun oradaki duygusunu
takip etmek zorundasın. Davulcu şu an
sahneye sokulmuyor ne kadar kötü bir şey.
O yarattığımız bütünden müzisyeni
kaldırdık. Bu bütünlüğü yok ettik. Ayağa
çalma geleneği bu işin yaşaması,
yaratıcılığın artması, gelecek nesiller
taşınması açısından da önemlidir. Ayağa
çalmada
metronomun
dışına
çıkabiliyorsun, yorum getiriyorsun. İki
türlü ele alıyorum ben bu konuyu;
Hareketin
kuvvetlisine
normal
metronomda çalınan oyunlar için, normal
metronomda genişleyen, son anda düşen
zamanlar için. Ayağa çalma geleneği daha
özgür bireysel bir şey. Ekiple beraber
davulun aynı anı hissederek, aynı ayağa
düşmesi gibi. Sadece genişlemek değil
bazen dar zamanları da yakalamaktır.”
(Demirbağ, 2014)

Geleneksel
dansların
icrasında
davulcuların komutu ile oyunların icra
edildiği bir çok yöre mevcuttur. Şanlıurfa ,
Gaziantep , Adıyaman gibi yörelerde
davulcular adeta bir orkestra şefi gibi
oyunları yönetirken solo ya da grup
halinde oynanan yöre oyunlarının tüm
kontrolü davulcunun
yönetimindedir.
Davulcular oyunların her bir figürü için
farklı kalıplar içeren ritmik icralarla eşlik
ederler. Hareketlerdeki dolayısı ile
ayaktaki değişkenlik mutlak suretle ritmik
kalıplara yani davulun icrasına da yansır.
Zeybek oyunlarının oynadığı bölgelerde
bireysel nitelikteki zeybek danslarını icra
eden
dansçıların
farklı
özellikleri
taşımaları , kendilerine eşlik eden
müzisyenlerin
başarılı
bir
icra
gerçekleştirmeleri adına bu özellikleri
bilmeleri
ve
ayırt
edebilmeleri
zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. “Cumhur
Sevinç’e göre; ayağa eşlik tekniğinin doğru
uygulanması
sonucu
ortaya
çıkan
mükemmel uyumun oluşmasında ki önemli
unsurlardan bir tanesi; oyuncu ve
müzisyenin
birbirilerini
tanımasıdır.
Kendisi bu konuyu şu sözlerle açıklamıştır:
Yörede bir oyuncunun hangi zeybeği daha
iyi oynadığı, ya da bir müzik takımının
hangi müziği daha iyi çaldığı çevrelerince
bilinir.
Dolayısıyla
oyuncu
ve
müzisyenlerin yapılacak icra hakkında
önceden tahmin yürütmesi kolaylaşmış
olur.” ( Ergen, 2012)
Yöresel oyun
ustalarının kendilerine has hünerlerini
sergileyebilmelerinin onları iyi bilen,
oyuncu özelliklerini iyi tanıyan davul ve
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zurna icracılarının katkıları ile olacağının
anlaşılması ile oyuncu ve müzisyenlerin
birbirlerini tanımalarının önemi ortaya
çıkmıştır. Oyuncu ve müzisyen arasındaki
ilişki öylesine güçlüdür ki bakışlar işaretler
çoğu zaman akışı etkiler , değiştirir. Halk
oyunları uzmanı Abdurrezak İnal bu
hususta yaşadığı bir deneyimi şöyle açıklar
; “Eskiden bayramda belediyenin önünde
davulcular ve zurnacılar olurdu. Biz de
gider oynardık. Babam ve arkadaşları
oraya doğru gelirken çalan melodiyi
duymuşlar ve babam oynayanın ben
olduğumu
arkadaşlarına
söylemişler.
Geldiklerinde sahiden de oynayanın ben
olduğunu görmüşler. Nereden anladın
dediğimizde de zurnacının çalışından senin
ona
çaldırdığını
anladım.
Birlikte
yaşamaktan,
toplumdaki
hiyerarşik
düzenden ve liderlik kavramından ötürü
oluşan bu vasıf, herkesin başarıyla yerine
getiremediği, getirebilmenin ayrıcalık
olduğu bir görevdir. Bu yüzden de
diğerlerinin sahip olduğundan daha fazla
maharete sahip olmak zorundadır. Bu
durum,
ayağa
çalma
geleneğinin,
müzisyenle dansçı arasında bir ilişki
olduğu kadar, aslında solo dansı yapan
liderin kontrolünde olduğunu gösterir. Ve
enstrümanların sayısı çoğalsa da bu durum
değişmez ” (İnal, 2014) Yörede geleneksel
zurna çalan yerel bir müzisyen olan
Mehmet Demir bu konuyla ilgili olarak
şöyle söylemektedir: “Biz zurna çaldığımız
zaman bazen ekip başı bize başka bir
melodi istediğini belli eder. Sesini
duyuramayacağı
için
hareketleriyle
davulcuya ve zurnacıya talimat verir.

Kafilenin başı benim der. Ekibin başı
benim, kendi istediğini değil, benim
istediğimi çalacaksın der.” (Demir , 2014)
İnal’ a göre “halk kültürü, her alanda
tarihin başından beri ileri atılımlara ve
özgün yaratılara temkinli yaklaşmıştır. Her
üretilen figür ya da melodi halk kültürüne
üretildiği an kabul görmemiş, yaratı
olanağı toplulukların kısıtlı parçalarına
tanınmıştır. Genel çerçeveyi korumaya
çalışmakla ilgili bu tutum, tarihin başından
beri hiç değişmemiştir. Yeni bir şey katma
ihtiyacında buluşan davul, zurna ve figür
birbirine paralel hareket eder. Bu da
müzikle dansı; dolayısıyla davulcuyla
dansçıyı birleştirir ve ayağa çalma ortaya
çıkar. 2/4 ölçülerinde hareket edilen halay
dansı, doğal olarak davuldan ve zurnadan
2/4 ölçülerinde bir ritim beklemektedir.
Ancak hep birlikte hareket edilmesine
rağmen
mekanik
bir
uygulama
yapılmaması enstrümanlarla dans arasında
bir uyumu zorunlu kılar. Bu uyum, solo
performans sergileyen dansçının özgün
figürleri ve ritim kalıbının gerektirdiği
notalar arasındaki boşlukların birbirine
bağlanması biçiminde olur. Başka bir
ifadeyle halay dansı esnasında 2 adet 4’lük
notaya karşılık gelen figürler icra
edildikten sonra halay dansının tavır
özellikleri gereği süslemeler yapılır ve
davul sanatçısı da bu süslemelere, aynı
notaların arasındaki boşluklara süslemeler
yerleştirir. Dansçı ve davulcu arasındaki bu
ilişki, o dansın tekdüzelikten kurtulmasına,
mekanik bir gözünüm yerine özgün bir
tavra kavuşmasına ve diğer tüm danslardan
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sadece ritim ve melodi açısından değil,
izlenim açısından da farklılaşmasına
yardımcı olur. ” (İnal, 2014)
Diyarbakır yöresinin yetiştirdiği halk
oyunları sanatçısı Mehmetşah Yavuzkılıç
ayağa çalma hususunu ve kendi
yöresindeki
oyuncu
ve
müzisyen
arasındaki bütünlüğü şöyle açıklar; “Buna
yaşayarak oynama sanatı denir açıklarsak
bunu şöyle derim: Davulun ritmi her
zaman melodinin geçişlerine ritimdir
eşliktir. Yani ritmi yüreğinde hissederek
oynuyorsun. Ritim fiziksel bedenime ve
ruhuma hitap eden melodiye eşliktir.
Melodi ise kulaktan ruha ruhtan da emir
alaraktan her melodinin bir geçişi demek
bir soru demektir ki oyuncu da bu soruyu
doğru algılayarak fiziksel ve ruhsal figür
ve motiflerle doğru cevap yani doğru
eylem verme kabiliyetidir. Gerçek bir
govendçi veya yöre halk govend1 ozanı
melodiyi iyi bilendir. Zurna ozanı eşlik
eden sağlam bir davulla sanatını icra ettiği
zaman iş halkoyunu ozanının becerisine
kalır ki bu ozanda gerçek govend ozanı ise
müziğin kıvamını takip eder. Gerekirse

1

“Örneğin şimdi adı halk oyunları olan şeyin eski
adı Govend’di. Govend dendiği zaman halk
oyunları kast ediliyordu. Ama şimdi oyunlardan
halaya benzeyenine govend demeye başladılar.
Batıya da halay diye geçti. Hepsi halay oldu çıktı.
Ama kendi içinde binlerce teferruat var.” ( Mahalli
Sanatçı Mehmet Demir’in tanımlaması ,2014)

hızlı bir metronom varsa işaret eder
zurnaya düşür der veya az yükselt işareti
verir belirli kıvama getirmek ister. Eğer
zurnacı tam ozan ise işin zaten ritimciye
işaret verip beni takip et der. Yani benim
önüme geçme der. Melodimin geçişlerine
hız verme beni koşturma der. Davulu
koşturacak ve yön verecek melodiyi çalan
üstattır. Bunlar eşdeğer ve anlaşmalı
uyumlu çaldığında gerçek kıvamla yürür
ilişki. İş bu defa onlara cevap verecek
halkoyun ozanına kalır. Gerçek halk oyunu
ozanı kulağı sağlam ise , istenilen
metronomda da sanat icrası varsa istediği
melodiyi rica eder veya zurnacı onun
istediği melodiyi yani ezgiyi de çalıyorsa iş
kaldı govendcinin cevap şekillerine ..Yöre
ritimcisi oyunları iyi bildiği için hem
melodi hem de oyunla bir bütündür.
Govendçi de gerçekten sanattan anlıyorsa
geçişlere doğru cevap vermelidir kendine
oynamamalı melodiye oynamalıdır. Yöre
ritimcileri çoktur. Tüm oyunları da
bilirler.” (Yavuzkılıç, 2014)
Ayağa
çalma
bir
metot
olarak
uygulanmaya
koyulmamıştır.
Başlangıcında bir teknik ya da metot
olarak ortaya çıkmasa da zaman içinde
kendi içinde büyüyüp gelişen bir metot
olduğu anlaşılmıştır. Geleneksel bir
biçimde kendini gösteren bir uygulama
olarak yöresel icranın temelinde vardır ve
hala
uygulanmaktadır.
Davulcunun
oyuncuyla
uyumuna
paralel olarak
müzikte ve ritimde yapılan süslemelere
karşılık aynı güzellikte oyuncudan
süslemelerde eklenmektedir. Bu sayede

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: MY *** ID:386 K:318
http://www.akademikbakis.org
günümüze kadar taşınan halkoyunlarının
farklı lezzetler, bakış açıları ve yeniliklerle
tanışması sağlamıştır. ''Ayağa Çalma
metodu, tarif edilmesi kolay görünen bir
döngü olsa da uygulaması, belirli bir
düzeyde bilgi, pratik ve yeteneğe bağlıdır.
Ayağa çalma döngüsünün kırılmadan
uygulanabilmesi için, hem dansları hem de
dans müziklerini bilen, uygulayabilen ve
geliştirebilen
icracılara
ihtiyaç
duyulmaktadır.”(Ödemiş, 2010) Örneğin;
Kırklareli yöresinde oynanan oyunlar
incelendiğinde tempolu, figür olarak
zengin, karakter yapısı olarak estetik,
uyum ve hareket gerektiren oyunlar olduğu
görülmektedir. Yörede özellikle aksak
ritimlerdeki oyunların olmasından dolayı,
ritmin oyunla bir bütün içinde bulunması
gerekmektedir. Burada görev müzisyene
yani davulcuya düşer. Müzikteki aksak
kısımları figürlerde çökme, sekme gibi
karşılık geldiği için vuruşların figürlerde
bütünlük sağlaması önemlidir. Bunu
sağlamakta
geçmişten
günümüze,
oyuncunun ayak hareketlerini takip ederek
bir bütün oluşturup hareketlere hayat
vermek davulcuya düşer.
Horon dansının üst düzeyde icra edildiği
bölgelerde de davul ve zurnanın en önemli
icra enstrümanları olarak kullanılması
buradaki müzisyenlerin de tıpkı diğer
bölgelerdeki müzisyenler gibi dansı ve
dansçıyı iyi bilme vasfına sahip olmaları
gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Horon
uzmanı Aşkın Kazancı’nın konuyla ilgili
fikirleri şöyledir ; “ Bu işi yapan biri
olarak, şu an ki yazım şekliyle ne

çalındığını ben bile anlayamayabilirim.
Her davulcunun kendine özgü motifleri
vardır. Bunların yanı sıra üç- dört ana
motif kullanılmaktadır. Ayağa çalma sizin
için bir gelenek mi? Sorusuna; öyle oturup
düşündüğüm bir şey değil aslında bu
kültürün içinde yetiştik çok küçük yaşlarla,
öyle öğrendik, öyle gördük ve takip ederek
bu işi öğrendik. Önce en iyi oyuncuları
ayağına bakarak, hakkını vererek oynayan
oyuncunun oyununa çalmaya çalışarak,
çalabiliyor muyum
sorusuyla, takiple
başladım. İyi bir oyuncu zaten oyun içinde
kendini belli eder. Kulağının sağlamlığı,
oyuna hakimiyeti ve oyunun doldurmasıyla
anlaşılır. Bende bir ekibe ya da topluluğa
çalarken en iyiyi takip ederim. Ama
oyuncu grubu iyiyse zaten tek kişilik bir
takibe gerek kalmadan tüm ekibin
ayaklarına bakarak çalarım. Oyuncuların
durumuna göre bazen ritmi, tempoyu bizde
artırıp coştururuz hem oyuncuyu hem
ortamı ayağa çalarken metronom değişiyor.
Kolun kaldırılıp, indirilmesiyle melodi
değişiyor. Çaldığımız oyuncu kitlesiyle de
önem kazanıyor. Oyuncu müzisyeni
ateşler, müzisyende oyuncuyu ateşler.
Mesela oyuncu orada bir hareket yapar
davulcu orda güçlü bir ritim vurur, düm2
vurur. Eğer ki oyuncu figürün içini
dolduramıyorsa,
asma
kalışları
yapamıyorsa orijinal ritmi atamıyorsunuz
ve değiştirmek durumunda kalıyorsunuz.
2

Asma davul notasyonunda tokmak ile yapılan
vuruşlar düm , çubuk ile yapılan vuruşlar te ya da
tek , tokmak ve çubuğun birlikte vurulması ise yek
şeklinde isimlendirilir.
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Özellikle horonda zayıf oyuncu grubuna
çalmak kadar zor bir şey yoktur. Ayağına
bakıyorsunuz, oyun kaçtı kaçacak diye
cebelleşiyorsun. Ama iyi bir oyuncu
grubuna çalmak oynamak kadar zevkli.
Bizim memlekette horonun birinci eşlik
sazları davul- zurnadır. Eğer ki davul
zurna yoksa kemençe kullanılır. Davul
zurna artık ekiplerde (özellikle yarışma ve
gösteriler) risk olarak görülüyor. Yukarı
zıplamalar, vurgular ve doldurma işini
yapamayınca
dalgalanmalar
ve
uyumsuzlukla çok kötü bir görüntü oluyor.
O nedenle de kemençe daha kolay geliyor
ve tercih ediliyor. Günümüzde mesela çok
iyi davulcular var. Ama horona gelince
olmuyor. Horon çalmak başka bir olay ve
onu ritim çalımıyla ifade edemiyoruz. Beni
bir çok davulcudan ayıran benim o
yöreden, o kültürün içinden olmam.
Horonda ayağa çalmak bir öğrenme
biçimidir. Ve günümüze kadar gelmiş ve
hala devam etmektedir.’’(Kazancı, 2014)
Yörede her oyuna göre belirlenmiş ve
kalıplaşmış ritmik yapılar vardır ve bu
yapıları her davulcunun mutlak suretle
bilmesi ve doğru biçimde icra etmesi
istenir. “Sallama sıksaranın gevşek halidir.
Horon kurmadan biraz daha hızlısıdır.
Ama
günümüzde
içini
dolduramadıklarından
çok
hızlı
oynanılmaktadır. Sallamada güçlü ikinci
notaya denk gelir. Yöreden gelmeyen
davulcular güçlüyü en başta vururlar, çoğu
zaman baştaki notayı duymayıp ardından
gelen güçlüyü ilk vuruş sanarak çalarlar.
Sallamadaki en belirgin özellik zıttım-

zattum yani yeklerdir. Horon davulundaki
yekler diğer yörelerdekiler benzemez.
Tokmak, çubuk davula aynı anda vurmak
yerine çubuk saliselik bir gecikmesiyle
davulla buluşur. Bu yekler günümüzde
oyuncu tarafından doldurulamadığından
şuan ki sallamalar içi boş olarak yapılıyor
vücuda oturtulmadan oynanılıyor. Zayıf bir
oyuncuda davul zurnayla sallama oynamak
çok zordur. Zayıf bir oyuncuya sallama
çalmak daha da zor olandır. Ayağa bakarak
çalındığından içi boş kalan oyunu müzikle
eşleştirmek bir müzisyen içinde zevksiz ve
zor olandır. (Kazancı, 2014)
Ayağa çalma geleneği tek kişilik solo
danslarda
daha
çok
kendini
göstermektedir.“Birlikte
yaşamaktan,
toplumdaki hiyerarşik düzenden ve liderlik
kavramından ötürü oluşan bu vasıf,
herkesin başarıyla yerine getiremediği,
getirebilmenin ayrıcalık olduğu bir
görevdir. Bu yüzden de diğerlerinin sahip
olduğundan daha fazla maharete sahip
olmak zorundadır. Bu durum, ayağa çalma
geleneğinin, müzisyenle dansçı arasında
bir ilişki olduğu kadar, aslında solo dansı
yapan liderin kontrolünde olduğunu
gösterir. Ve enstrümanların sayısı çoğalsa
da bu durum değişmez” (Işık , 2014) .
Davulun her tınısı oyuncunun vücudundan
kendine bir yer bularak dışarıya çıkar.
Oyuncu ne kadar usta olursa olsun eşlik
eden müzisyenin onun her hareketini
önceden
tahmin
ederek
yaptığı
atraksiyonlarla
unutulmaz
anları
hafızalarda
bırakır.
Yaşadığımız
coğrafyanın
sahip
olduğu
kültürel
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zenginlikle doğru orantılı olarak ortaya
çıkan farklı oyun ve müzik biçimlerinin
icrası ile aynı doğrultuda çok çeşitli asma
davul
icra
biçimleri
de
kendini
göstermiştir. Oynanan oyun türlerinin
genel
karakteristik
yapısı
hareket
biçimlerinde farklılıklar yarattığı gibi bu
tavırsal farklar icra edilen ritmik yapıların
karakterinde de kendini göstermiştir. Her
müzisyen kendi bölgesine ait müzik ve
dans biçimlerini esas alarak çalım
biçimlerini
gerçekleştirir.
Böylece
birbirlerinden tamamen farklı yöresel
çalınış biçimleri kültürel birer zenginlik
olarak folklorumuza kazandırılmıştır.
Tüm bu bölgesel ve yöresel farklılıkları
ortak bir payda da toplayan unsurların
başında asma davulun geleneksel yöntemle
ayağa çalınarak icra edilmesi gelmektedir.
Her yörenin müzik ve dans biçimlerindeki
farklılık
icra
yönteminde
gözlemlenmemiş, aksine ortak bir nokta
olarak ayağa çalma
geleneği tüm
yörelerde aynı bilinçle icra edilerek
danslara katkı sağlanmıştır. Geleneksel
müzisyenlerin dansa dahil oldukları , dansı
yönettikleri
zamanlarda en büyük
yardımcıları ayağa çalma biçiminde
gerçekleşen icraları olmuştur. Bu gün
geleneksel halk danslarının sahneye
taşınması ile pek çok düzenleme ve
uygulama farklılıkları ortaya çıkmış ve
değişik sunumlarla halk dansları bir sahne
sanatına dönüştürülmüştür. Ancak müzikle
icrada asma davul kullanımından asla ödün
verilmemiş bu doğrultuda geleneksel çalım
biçimleri
uygulanmaya
devam

edilmektedir. Türk halk danslarının
kaynağından sahnelere taşınması süreci
içerisinde yine en büyük yardımcısı davul
olmuştur. Sahnelenen pek çok dans davul
ve zurna eşliğinde sunulmuş ve büyük
beğeni toplamıştır. Son yıllarda çok sazlı
müzik
çalışmaları
sahneleme
çalışmalarında ön plana çıksa da davul ve
zurna konumunu korumayı başarmış ve en
önemli icra sazı olma özelliğini
sürdürmüştür. Halk oyunu müziklerinin
orkestrasyon çalışmaları içerisinde önemli
bir ritim enstrümanı olarak da davul
kullanılmaktadır. Özellikle müzik eğitimi
almış
davul
icracıları
kendilerini
yetiştirirken
geleneksel müzisyenlerin
yöntemlerini
uygulamaya
devam
etmektedirler. Ayağa çalma geleneği de
bunlardan biridir.
Ayağa çalma geleneği ile ilgili olarak bu
güne kadar birkaç makale ve bitirme
çalışması ile sözlü açıklamaların dışında
bir belgeye rastlanmamıştır. İTÜ Türk
Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk
Oyunları
Bölümü’nde farklı tür ve
yöredeki oyunların asma davul ile
icralarında ayağa çalma konusu bitirme
çalışması şeklinde incelenmiş ve bu alanda
yapılan çalışmalara hız verilmiştir. Bölüm
öğrencisi Hakan Özkan tarafından Yrd.
Doç. Eyüp Uzunkaya danışmanlığında
hazırlanan çalışmalardan biri olan “Deli
Horon, Atabarı , Koççeri Ve Düz Horon
Oyunlarının İcrasına Eşlik Eden Asma
Davulun Vuruşlarının Ayağa Çalma
Geleneği
Çerçevesinde
İncelenmesi”
konulu bitirme çalışmasında geleneksel
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olarak icra edilen melodi , asma davul ve
ayak hareket ölçüleri birlikte incelenmiş,
hareket ölçülerine denk gelen asma davul
vuruşları tespit edilmiş ve bu vuruşların
hareketle ne derece örtüştüğü, uyumlu olup
olmadığı , harekete katkıda bulunup
bulunmadığı konusunda tespitler yapılmış
böylece davul icracılarının
ayak
hareketlerine
göre
icra
biçimlerini
gerçekleştirdikleri konusunda net bilgilere
ulaşılmıştır. Düz Horon oyunu örneği bu
hususta açıklayıcı olacaktır.

“Artvin yöresi halk oyunlarının belli başlı
kalıplaşmış ritm yapıları vardır. Asma
Davul icracısı oyunlara eşlik ederken bu
ritm kalıplarını göz önünde bulundurur.
Yörede bu ritim kalıpları; “ yek düm düm
te te, dahta gumbala gumbala” gibi yöresel
ağızlarla ifade edilir. Düz Horon oyunu 6/8
ritim yapısının 3+3 düzümündedir. Oyunu
altı farklı adımdan oluşturmaktadır. Bu altı
farklı oyun adımlarının isimleri; Düz
Adım, Çift Adım, Koşma Adımı, Çift
dönüş figürü,
Alkış adımı, Kırılma
adımıdır.

Resim 13 – Düz Adım

3

Resimlerde alt alta sıralanan 3 farklı porte de sırası ile oyuna ait melodik notaları 1.portede, asma davul
icrasına ait ritim notaları ortadaki 2.portede, hareketin ayakta oluşan adım kısmını gösteren hareket notaları ise
en alttaki 3.portede ölçü kesitleri şeklinde verilmiştir.
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Resim 1 de Düz adım mevcuttur. Düz
Horon’ un ilk ölçüsünde sağ adım 3+3
düzümü’ nün ilk 3 birim zamanındadır. Sol
adım ise diğer 3 birim zamanındadır. Asma

davulun kuvvetli vuruşları 1. ve 4.
zamanlarda bu adımları destekleyerek
birlikteliği yakalamıştır.

Resim 2- Çift adım

Resim 2 de Çift adım mevcuttur. Oyun
adımı 12 birim zamandan oluşmaktadır. 1,
2 ve 3. birim zamanlarına sağ adım, 4, 5 ve
6. zamanlarına sol adım, 7, 8 ve 9.
zamanlarına çift adım, 10, 11 ve 12. birim

zamanlarına sol adım gelmiştir. Asma
davulun kuvvetli vuruşları 1, 4, 7 ve 10.
zamanlarda bu adımları destekleyerek
birlikteliği yakalamıştır.
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Resim 3 – Koşma

Resim 3 de Koşma adımı mevcuttur. Oyun
adımı 18 birim zamandan oluşmaktadır. 1,
2 ve 3. birim zamanlarına sağ adım, 4, 5 ve
6. zamanlarına sol adım, 7, 8 ve 9.
zamanlarına sağ adım, 10, 11 ve 12. birim
zamanlarına sağ ayakta sekme, 13, 14 ve

15. zamanlarına sol adım, 16, 17 ve 18.
birim zamanlarına sol ayakta sekme
gelmiştir. Asma davulun kuvvetli vuruşları
1, 4, 7 ve 10. zamanlarda bu adımları
destekleyerek birlikteliği yakalamıştır.

Resim 4 – Çift dönüş

Resim 4 de Çift dönüş adımı mevcuttur.
Oyun adımı 12 birim zamandan

oluşmaktadır. 1, 2 ve 3. birim zamanlarına
çift adım, 4, 5 ve 6. zamanlarına çift adım,

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: MY *** ID:386 K:318
http://www.akademikbakis.org
7, 8 ve 9. zamanlarına çift adım, 10, 11 ve
12. birim zamanlarına sol adım, 13, 14 ve
15. zamanlarına sol adım gelmiştir. Asma

davulun kuvvetli vuruşları 1, 4 ve 7. birim
zamanlarda bu adımları destekleyerek
birlikteliği yakalamıştır.

Resim 5 -Alkış

Resim 5 de Alkış adımı mevcuttur. Oyun
adımı 12 birim zamandan oluşmaktadır. 1,
2 ve 3. birim zamanlarına sağ adım, 4, 5 ve
6. zamanlarına sol adım, 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. birim zamanlarına sağ adım gelmiştir.

Oyun adımları aynı şekilde sol adım
başlayarak tekrar edilir. Asma davulun
kuvvetli vuruşları 1, 4, 7 ve 10. birim
zamanlarda bu adımları destekleyerek
birlikteliği yakalamıştır.
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Şekil 6 -Kırılma

Resim 6 da Kırılma adımı mevcuttur. Oyun
adımı 18 birim zamandan oluşmaktadır. 1,
2 ve 3. birim zamanlarına sağ adım, 4, 5 ve
6. zamanlarına sol adım, 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. birim zamanlarına sağ adım, 13, 14, 15,
16, 17 ve 18. birim zamanlarına sol adım
gelmiştir. Asma davulun kuvvetli vuruşları
1, 4, 7, 10, 13 ve 16. birim zamanlarda bu
adımları
destekleyerek
birlikteliği
yakalamıştır.” ( Uzunkaya ,Özkan ,2014)
Yapılan bu ve benzeri çalışmalarla bu
alanda ilk kez ritim, müzik ve hareket
ortak bir bakış açısı ile incelenmiş , farklı
gibi görünseler de aslında bir araya gelerek
dansı yaratan en önemli unsurlar oldukları
ifade edilmeye çalışılmıştır. Bu üçlünün
birlikte uyumu geleneksel dansı yaratmış
bu bağlamda oyuncu müzisyen ilişkisinin
başarısı dansın icrasında doğruluğu ve
mükemmelliği pekiştirmiştir. Çalışmalar
daha sonraki dönemlerde yapılacak

bilimsel çalışmalara öncülük edecek ve
katkıda bulunacaktır.

4-SONUÇ
Davul kökeni çok eskilere dayanan ve
dünyada hemen her milletin çeşitli
amaçlarla kullandığı önemli bir enstrüman
olma özelliğini taşımaktadır. Geleneksel
halk dansları icra edilirken , geleneksel
halk danslarımızın en önemli eşlik sazları
olarak
yüzyıllardan
beri
kullanılmaktadır.Yörelere
göre
farklı
yapılarda oldukları ve değişik türlerdeki
halk danslarının
yöresel ve bölgesel
farklılıklarına göre farklı çalınış şekillerine
sahip oldukları belirlenmiştir.
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Asma davul geleneksel icrası 2 farklı
biçimde kendini göstermiştir. Müzik
eşliğinde serbest icra ve müzik eşliğinde
dans icrası. Birinci icrada asıl olan
müziğin metrik ve usul yapısına uygun
ritmik yapıların kullanıldığı serbest ve
doğaçlama icranın gerçekleşmesi , ikinci
biçimde ise birinciye ilave olarak dans
unsurunun varlığı nedeni ile hareketi
gözlemleyerek müzik paralelinde hareketin
yapısına uygun , akışkanlığı bozmayacak
ritmik kalıpların kullanılması , bunu
yaparken de ayağa bağlı kalma yönteminin
tercih edilmesidir.
Ayağa çalma geleneği oyuncu, zurnacı ve
davulcunun uyumuyla bir bütün olarak
hareket ettikleri, her birinin icra sırasında
farklı görevleri olduğu dolayısıyla bu üç
unsurdan birisinin eksik olması durumunda
icranın
sağlıklı
yapılamayacağı
anlaşılmıştır. İyi bir icracı olmak için iyi
bir akademik eğitim almış olmanın çok
önemli olduğu, bunun yanı sıra ayağa
çalma gibi geleneksel yöntemlerin tam
anlamıyla uygulana bilmesi için usta –çırak
yöntemi ile eğitilmenin de çok önemli bir
yere sahip olduğu tespit edilmiştir.
Geleneksel dansların icrasında asma
davulun önemi ne kadar çoksa icrada
kullanılan yöntemin de aynı şekilde
benimsenip aktarılması aynı oranda
önemlidir. Bu doğrultuda kaynaktan
yetişen müzisyenlerin azalması nedeni ile ,
mevcut uygulamanın şehirlerde yetişen
müzisyen adaylarına doğru biçimde
aktarılması adına eğitim veren kurumlarda

geleneksel yöntemlerin de müfredatlara
dahil edilmesi bu geleneğin yaşatılması ve
icraların başarısı adına bir gerekliliktir.
Davul icracılarının dansı bilen , müziği
bilen bu doğrultuda icra gerçekleştiren
bireylerden seçilmeleri önem arz etmekte ,
asma davul eğitiminin bu doğrultuda
verilmesi ve bireylerin yönlendirilmesi
eğitim
kurumlarınca
sağlanmalıdır.
Geleneksel yöntemler eğitim süreci
içerisine doğru bir biçimde yerleştirilerek
modern eğitime katkı sağlanmalı bu sayede
geleneksel
sanatların devamlılığı ,
yaşatılması
hedefi
başarı
ile
gerçekleştirilmelidir.
Özellikle konservatuarlarda yapılacak
bilimsel çalışmaların sayısı arttırılmalı
farklı yörelere ait danslara yapılan eşlikler
incelenerek zengin çalım b İçimleri ortaya
çıkarılmalıdır.
Konu ile ilgili bitirme
çalışmaları ve tezler teşvik edilmeli ve
tavsiye edilmelidir.
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TÜRKİYE’DE BÜYÜK ÖLÇEKLİ LOJİSTİK FİRMALARIN YAPI ve
İŞLEYİŞLERİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
Gülsen Serap ÇEKEROL1, Nihal YILMAZ1
1

T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Lojistik Programı
Koordinatörlüğü

Özet: Lojistik sektörü son yıllarda oldukça gelişme kaydetmiştir. Lojistik
faaliyetlere olan ilgi Türkiye’de ve dünyada giderek artmaktadır. Lojistik, önceleri
sadece taşıma faaliyeti olarak görülürken, günümüzde depolama, elleçleme,
müşteri hizmetleri, gümrükleme, sigortalama gibi pek çok faaliyeti içeren bir
sistem olarak değerlendirilmektedir. Lojistik sektörünün yapısı ve işleyişi de son
yıllarda daha sistematik bir hale dönüşmüştür. Fakat gelişen yapı içerisinde
işletmelerin sahip olması gereken faaliyetlerin neler olması gerektiğine dair
eksiklikler bulunmaktadır. Bir lojistik şirket olabilmek için ne tür hizmetlerin
verilmesi gerekmektedir? Araştırma konusunun oluşturulmasında ana problem
olarak; lojistik ve taşımacılık terimlerinin birbiriyle karıştırılması ve lojistik
faaliyetlerin neler olduğunun tam olarak bilinmemesi gelmektedir. Bununla
birlikte, lojistik sektörü yapı ve işleyişinin nasıl olması gerektiğine dair
eksikliklerin bulunması ve sektördeki büyük ölçekli şirketlerden beklenen lojistik
faaliyetlerin tam olarak gerçekleştirilememesi araştırmanın kaynağını
oluşturmuştur. Alanyazın çalışmasında konuyla ilgili kaynaklar taranmış olup,
daha önce bu kapsamda yapılan çalışmalardan yararlanılmıştır. Araştırma,
Türkiye’deki büyük ölçekli lojistik firmalar üzerinde gerçekleştirilmiş ve
firmaların yapı ve işleyişi analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama
yöntemi olarak anket kullanılmıştır. Araştırma nitel olarak yürütülmekle birlikte,
niceliksel sonuçlar, model içerisinde yer almıştır. Ana kütlemiz, Türkiye’de
faaliyet gösteren büyük ölçekli lojistik firmalar olup örneklemimiz yargısal
örnekleme yöntemi kullanılarak oluşturulmuştur. Araştırmaya dahil edilen
firmalar ile önceden yapılandırılmış soru formları ile görüşmeler yapılmış olup
sonuçlar betimsel boyutta yorumlanmıştır. Görüşme sonrası elde edilen bulgulara
göre, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli lojistik firmaların yapı ve
işleyişleri yönünden benzerlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. Firmaların, lojistik
faaliyetler kapsamında birçok faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmiş ve lojistik
hizmet boyutunda oldukça yeterli olduğu anlaşılmıştır. Özellikle, lojistik
firmaların en önemli faaliyetlerinden biri olan taşımacılıkta, ulusal ve uluslararası
alanda tüm taşıma türlerine yönelik hizmet verdikleri anlaşılmıştır.
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Anahtar Kelimeler: Lojistik, Lojistik Sektör Yapısı, Lojistik Sektörünün İşleyişi,
Lojistik Faaliyetler, Büyük Ölçekli Lojistik Şirketler

AN ANALYSIS RELATED TO STRUCTURE
AND OPERATION OF LARGE SCALED LOGISTICS COMPANIES IN
TURKEY

Abstract: Logistics sector has been quite improving in recent years. Relevance on
logistics activities have been ever increasing in Turkey and the world. Logistics is a
system which is including storage, handling, customer service, customs clearance,
ensuring etc. nowadays, was evaluated just transport activity at first. Structure and
operation of logistics sector was transformed to more systematic status in recent
years. However, there are some deficiencies at improving structure of companies
what they must have activities for logistics. Which activites must be serviced in
order to be a logistic company? The main problem is; terms of lojistics and
transportation are intermixed and lojistics activities what are including are not
known completely at constituted issue of study. However, there are some
deficiencies about how should be structure and operation of logistics sector and due
to expected logistics activities are not actualized by large scaled logistics
companies in sector, this resource was created. Sources are concerning to topic was
reviewed, previously research works were practised upon in this context. Study
was realized on large scaled logistics companies in Turkey and structure and
operation of companies were tried to analyze. Survey was used as data gathering
method on study. While study was conducting as qualitative, quantative
conclusions were determined at search model. Whereas our universe is large scaled
logistics companies which are in business in Turkey, our sample was created as
using judgement sampling. Included companies to study had been met with preconfigured question forms and conclusions were commented according to
descriptive format. According to obtained finding after meeting, structure and
operation of large scaled logistics companies which are in business in Turkey are
similar to each other. It was determined those companies perform a few activities in
logistics activities context and it was understood they are quite sufficient at
logistics service dimension. Especially, it was understood about at transportation
which is one of the most important activities of logistics companies, is serviced
according to whole types both of national and international.
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Lojistics Activities, Large Scaled Lojistics Companies
1. Giriş
Son yıllarda yönetim sistemindeki gelişmeler
ile birlikte lojistik kavramı giderek önem
kazanmıştır. Buna bağlı olarak da lojistiğe
olan ilgi hızla artmıştır. Küreselleşmenin
etkisiyle uluslararası rekabet ortamında
hareket görülmüştür. Gönderici ile alıcı
arasında oluşan hizmet entegrasyonuna bağlı
taşımacılık kavramı, zamanla lojistik hizmete
dönüşmüştür. Sadece taşımacılık ile hizmet
verilemediği görülmüş, büyüyen piyasada
taşıma, depolama, dağıtım, elleçleme gibi
çeşitli faaliyetlere de ihtiyaç duyulmuştur.
Böylece başlangıçta ordulara ait malzeme ve
personelin taşınma, tedarik, bakım ve
yenilenmesi şeklinde askeri bir fonksiyon
olarak tanımlanan lojistik terimi, zamanla
çeşitli faaliyetler ile entegre olarak yeni bir
anlam kazanmıştır (Kobu, 2010: 200).
Böylece lojistik en genel anlamıyla, istenen
ürün/hizmeti, çıkış noktasından başlamak
üzere istenen yere, istenen miktarda, uygun
koşullarda, istenen zamanda teslim edilmesine
yönelik planlama, yürütme ve kontrol süreci
olarak tanımlanmaktadır (İstanbul Ticaret
Odası İTO, 2006: 10). Lojistik, müşteri
hizmetleri, taşıma, stok yönetimi, depo
yönetimi, elleçleme, koruyucu ambalajlama,
bilgi yönetimi ve sipariş işleme, talep
yönetimi, sigortalama ve gümrükleme gibi
faaliyetlerden oluşmaktadır. Buna bağlı olarak
bir firmanın lojistik bir firma olabilmesi için
en az üç lojistik faaliyeti gerçekleştirebilmesi
gerekmektedir.

Lojistik kavramı, 1950’li yıllarda 2. Dünya
Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri
ve İngiltere gibi güçlü ülkelerin gelişen
ekonomileri ve üretim fazlasını başka ülkelere
satma düşüncesiyle anlam kazanmaya
başlamıştır. Yıllar içerinde gelişme göstererek
çeşitli faaliyetler ile bütünleşmiş ve günümüze
kadar gelmiştir. 1990’dan sonra önemi iyice
artan lojistik bir sektör haline gelmiş ve
gelecek yıllarda da hızla büyüyecek bir sektör
olarak görülmüştür. Lojistiğin gelişmesinde
küreselleşme, artan rekabet baskısı, kalite
anlayışının gelişmesi, üretim sistemlerindeki
değişim, iletişim ve bilgi teknolojilerinde
meydana gelen gelişmeler gibi faktörlerin
etkili olduğu söylenebilir.
Lojistik hizmet verebilmek için firmaların
sahip olması gereken lojistik unsurlar
bulunmaktadır.
Günümüz
şartlarında
değerlendirecek olursak lojistiğin olmazsa
olmaz unsurları arasında; yerleşke faaliyetleri,
yönetim faaliyetleri, tedarik faaliyetleri,
ulaştırma
faaliyetleri,
kalite
yönetimi,
dokümantasyon faaliyetleri, işlem faaliyetleri,
işletme desteği faaliyetleri, işletme idame
desteği faaliyetleri, sağlık desteği faaliyetleri,
eğitim faaliyetleri ve bilişim faaliyetleri
sayılabilmektedir. Bu unsurların, lojistiğin
günümüz şartları içerisinde gereksinim
duyduğu ve zamana bağlı değişebilecek
yapıda olduğunu belirtilebilir.
Lojistik belli bir talep doğrultusunda istenilen
ürünün, bir yerden başka bir yere taşınmasında
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önemli bir fonksiyondur. Lojistik, işletmeler
açısından önemli olmakla birlikte oldukça
büyük maliyetlere de neden olmaktadır
(Özdemir, 2010: 13). Toplam lojistik
harcamalarının toplam satışlar içindeki payına
bakıldığında, 14 Avrupa ülkesinde 100 şirketin
verilerinden yola çıkılarak yapılan bir
çalışmaya
göre,
lojistik
zincirindeki
hizmetlerde
dış
kaynak
yöntemiyle
sağlanmasına paralel olarak 1993 yılındaki
%8,5 seviyesinden 2003 yılı itibarıyla %6
seviyesine gerilediği görülmektedir. Söz
konusu lojistik harcamalarında alt kalemlerin
aldığı paylara bakıldığında da 1993 yılında en
büyük payın %46 ile taşımacılık giderleri
olduğu görülmektedir (Ekotrent, 2010: 2-3).
Maliyetler, karlılığı bu derece etkilerken
işletmeler için lojistiğin öneminin ne kadar
büyük olduğu görülmektedir. Lojistiğin, bir
ürünün tam zamanında istenilen yere
ulaştırılmasında son derece önemli olmasıyla
birlikte aynı zamanda ürün üzerinde de bir
değer yargısı oluşturabilir.
Dünyada lojistik sektörünün büyüklüğü
incelendiğinde 2001-2005 yılları arasında
%4,5 yıllık ortalama bileşik büyüme oranı ile
2008 yılında 6,5 trilyon dolara yaklaştığı
tahmin edilmektedir. Lojistik hizmetlerinin dış
kaynak yöntemiyle elde edildiği pazarın
büyüklüğüne bakıldığında ise %10’lar
civarında bir büyüme görülmektedir (Ekotrent,
2010: 4).
Lojistik sektörünün son yıllarda ivme
kazanmasıyla birlikte dünyada ve Türkiye’de
sektör bazında gelişmeler yaşanmıştır.
Geçtiğimiz 10 yıl boyunca artan üretim ve
tüketimin de etkisiyle dünya üzerinde lojistik
sektörü her yıl %20 oranında büyümüştür

(Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, 2009:4).
2010 yılında taşımacılık faaliyeti, %14 artışla
782.8 milyar $’a erişen rakamlarla ticari
hizmetler ihracatında en hızlı gelişen unsuru
olmuştur. Taşımacılığın, diğer hizmetlere göre
daha hızlı gelişme göstermesinin sebebi olarak
eşya ticareti ile bağlarının kuvvetli olması
gösterilebilir (Türkiye Ulaştırma ve Lojistik
Meclisi Sektör Raporu, 2011: 1).
Dünyadaki ve Türkiye’deki taşımacılık
sektörü incelenecek olursa, mevcut 5 çeşit
taşımacılık türünden söz edilebilir. Bunlar;
karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve
boru hattı taşımacılığıdır. Genel olarak tüm
taşıma türlerine baktığımızda en çok tercih
edilen denizyolu taşımacılığıdır. Hemen
arkasından karayolu taşımacılığı gelmekle
birlikte en az tercih edilen taşımacılık
demiryolu taşımacılığıdır.
Gelişen lojistik sektörü ile tersine lojistik ve
dış kaynak kullanımı faaliyetleri de sektör
içerisinde yer almaya başlamıştır. Tersine
lojistik; kullanıldıktan sonra atık haline gelmiş
ürünlerin geri dönüşüm ile yeniden kullanıma
kazandırılması amacıyla yapılan sevkiyat
işlemleridir. Böylece sosyal sorumluluk ile
çevrecilik anlayışı da gelişme göstermiştir.
Ayrıca dış kaynak kullanımı (DKK) da
günümüzde oldukça kullanılan bir yöntem
haline gelmeye başlamıştır. DKK, işletmelerin
faaliyetlerine daha iyi odaklanabilmeleri,
maliyetleri azaltmak ve sektörde rekabet
avantajı yakalamak amacıyla bu tür faaliyetleri
başka firmalara devretme işidir.
Lojistik sektörünün gelişmesinde yeni
kavramların oluşmasına ek olarak lojistik
firmalarının yapısında da gelişmeler görüldüğü
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söylenebilir. Araştırmanın temel amacı,
lojistik sektörünün yapısını açıklamaktır. Bu
bağlamda
sektörün
hizmet
kalitesini
artırabilmek,
müşteri
memnuniyetini
oluşturmak, küreselleşen dünyada rekabet
ortamında başarı yakalayabilmek adına
sektörün
yapısının
belli
bir
sistem
çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir.
Lojistik sektör yapısını temel hatlarıyla mali
yapı, örgütsel yapı yasal yapı ve işletme
büyüklüğü olmak üzere inceleyebilmek
mümkündür.
Yapılan
bu
açıklamalar
neticesinde alan yazın taramasının ardından
büyük ölçekli lojistik firmaların yapısı
araştırılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.
1.1. Lojistik Kavramı
Lojistik kelimesi, Yunanca kökenli olan ve
“hesaplaşma,
sayma”
anlamına
gelen
Logistikos kelimesine dayanır. İlk kez 1905
yılında “ordulara ait malzeme ve personelin
taşınma, tedarik, bakım ve yenilenmesi”
şeklinde askeri bir fonksiyonu tanımlamak
amacı ile kullanıldığı bilinmektedir (Kobu,
2010: 200). Lojistiğin literatürde kavram
olarak ortaya çıkışı 1950’li yıllara denk
gelmektedir. Başlangıçta askeri kökenli bir
ifade olarak yer almış olup, bir askeri birliğin
operasyon yeteneğini destekleyecek tüm

unsurların tasarımı ve uygulaması, ilgili
ekipman ve malzeme sağlanarak askeri
ihtiyaçları karşılaması şeklinde tanımlanmıştır
(Koban ve Keser, 2010: 45).
Ballou, lojistik kavramının gelişimini (Şekil 1)
3 temel sürece bağlamaktadır. Sürecin
görünmeyen aktörleri ise küreselleşme,
rekabet baskısı, kalite anlayışının gelişmesi,
üretim sistemlerindeki değişim, iletişim ve
bilgi teknolojilerinde oluşan hızlı ilerleme gibi
unsulardır.
2000 yılı sonrası iş hayatında lojistik: Müşteri
gereksinimine göre ürün/hizmet üretiminde
kullanılacak hammaddelerin, malzemelerin,
süreç içindeki stokların üretim sürecini
tamamlamamış nihai ürünlerin ve bilgilerinin
çıkış noktasından son tüketim noktasına kadar
etkin ve masrafları en aza indirilmiş bir
şekilde varabilmesi için istenen yerde, istenen
miktarda, uygun koşullarda, istenen zamanda
teslim edilmesine yönelik oluşan süreç olarak
tanımlanmaktadır (İstanbul Ticaret Odası İTO,
2006: 10).
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Şekil 1. Lojistik Kavramının Tarihsel Gelişimi

Kaynak: Ballou R. H. (1999)
1.2. Lojistik Faaliyetler
Lojistik faaliyetlere ilişkin birçok farklı
sınıflandırma bulunmakla birlikte pazar
koşulları, rekabet durumu, çalışılan endüstri
kolu gibi değişen durumlar gözönünde
bulundurularak sınıflandırılması uygun

görülmektedir. (Çekerol, 2013: 37). Bu
açıklama doğrultusunda görüş birliği sağlanan
faaliyetler şunlardır;
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 Müşteri hizmetleri
 Taşıma
 Stok yönetimi
 Depo yönetimi
 Elleçleme
 Ambalajlama
 Bilgi yönetimi ve sipariş işleme
 Talep yönetimi
 Sigortalama
 Gümrükleme.
Belirtilen faaliyetleri tüm lojistik firmaları
için, standart faaliyetler olduğunu düşünmek
yanlış olacaktır. Şöyle ki bir firmanın lojistik
firması olduğunu belirtebilmek için birbirine
bağlı en az üç faaliyeti gerçekleştirebilmesi
beklenmektedir.
1.3.Lojistik Sektörünün Yapısı
Lojistik
sektöründe
hizmet
kalitesini
artırabilmek,
müşteri
memnuniyetini
oluşturmak, küreselleşen dünyada rekabet
ortamında başarı yakalayabilmek adına
sektörün
yapısının
belli
bir
sistem
çerçevesinde oluşturulması gerekmektedir.
Lojistik sektör yapısını temel hatlarıyla mali
yapı, örgütsel yapı yasal yapı ve işletme
büyüklüğü olmak üzere inceleyebilmek
mümkündür.
Mali yapı ile lojistik arasındaki ana bağlantı,
maliyet verileri dolayısıyladır. Maliyet
verileri, bütün lojistik kararların alınmasında
temeli oluşturur. Alternatif lojistik sistemlerin
değerlendirilmesi ve işletme stratejilerinin
geliştirilmesi sabit ve değişken maliyet bilgisi
gerektirir. Nakliye ve saklama hizmetlerinin
fiyatlandırılması yakıt, bakım, işleme, işçilik,
malzeme ve genel gider hakkında detaylı
maliyet bilgisi gerektirir. Ekipman alımı ve

değişimi seçenekleri, amortisman metotları ve
vergi yapısı hakkında bilgi olmadan
yapılamaz. Tedarikçilerle veya üçüncü
şahıslarla bedel ve fiyat tartışmaları kesin
maliyet verileri olmadan yapılamaz (Demir,
2007: 25).
Lojistik
yöneticilerin
temel
yönetim
sorumluluğu
olan
lojistik
planlama
faaliyetlerini zaman, araçlar, kaynaklar,
yollar, işler, öncelikleri, iş sırası, kişiler ve
gelecek olarak sıralayabilmek mümkündür.
Organizasyon faaliyetlerinde ise, ana yapı
(şirket yapısı), insanlar ve araçlar, yer, konum
ve mekânlar, bağlantılar, ilişkiler, yetki ve
sorumluluklar, müşteri ağı, müşteri talepleri
gibi faaliyetler organize edilir. İyi bir
organizasyon yapısı işletmelerin amacına
ulaşmasında önemli rol oynamaktadır.
Lojistiğin örgütsel yapı içerisinde çok iyi
organize olabilmesi gerekmektedir. Lojistik
faaliyetlerin işleyişine göre tedarikçiler,
aracılar, taşıyıcılar, perakendeciler, müşteriler
vd. ile sürekli koordinasyon halinde olunması
gerekmektedir.
Müşteri
memnuniyeti
oluşturabilmek
ve
kalite
esaslarını
sağlayabilmek ancak iyi organizasyonlar ile
olabilmektedir (Tanyaş ve Hazır, 2011: 48).
Dünya ticaretindeki hızlı gelişmelere bağlı
olarak mevcut mevzuata ilişkin yeni
düzenlemeler getirilmiştir. Ayrıca uluslararası
örgütler ve taraf olunan uluslararası
anlaşmalar
çerçevesinde
de
birtakım
düzenlemeler yapılmıştır. Bütün bu yapılan
düzenlemeler, uluslararası ticarette ve lojistik
iş akışında kolaylık sağlama amacıyla
yapılmıştır.
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•
Gümrük mevzuatı ve uygulamalarında
değişiklik ve yenilikler 1996 yılında AB ile
yapılan Gümrük Birliği anlaşması ile
başlamış,
•
Şu anda yürürlükte olan 4458 sayılı
Gümrük Kanunu 05.02.2000 tarihinde
yürürlüğe girmiş olup 10 yılı yakın bir
süreçten sonra, bu kanunun da yetersiz
kalması ile 07.07.2009 Tarihli Resmi
Gazete’de yayınlanan 5911 Sayılı Kanun ve
07.10.2009
27369
Sayılı
Gümrük
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir (Tanyaş ve
Hazır, 2011: 154).
2. Yöntem
Bu bölümde büyük ölçekli lojistik firmaların
faaliyetleri, taşıma türleri, sağladıkları lojistik
hizmetler, sektörün Türkiye ve dünya
açısından geleceği hakkındaki düşünceleri, dış
kaynak kullanımları, yapılarına ilişkin bilgiler

doğrultusunda
yapılan
araştırmalar
açıklanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak
sırasıyla; araştırma yöntemi, modeli, evren ve
örneklemi, araştırmada kullanılan veri toplama
tekniği ve verilerin analizi hakkında bilgiler
sunulacaktır.
Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük
ölçekli
firmalar
üzerinde
yapılmıştır.
Çalışmada
büyük
ölçekli
firmaların
seçilmesinin
nedeni,
hem
kurumsal
olmalarıyla daha sağlam verilere ulaşmak hem
de sektörün yapısını değerlendirebilmek için
daha sınırlayıcı bir yapı elde etmektir.
Araştırma nitel olarak yürütülmekle birlikte,
niceliksel sonuçlar, model içerisinde yer
almıştır. Tablo 1’de araştırma yönteminin
özeti verilmiştir.

Tablo 1. Araştırma Yönteminin Tanıtılması
Araştırma amacı
Temel araştırma yöntemi
Veri toplama yöntemi
Veri toplama aracı
Veri analiz yöntemi

Araştırmanın
amacı
keşfetmeye
ve
değerlendirmeye yöneliktir. Keşif amaçlı
araştırma ile araştırmacı, yeni ve çalışılmamış
konularda konu hakkında temel gerçeklikleri
keşfeder. Bu araştırma şeklinde araştırmacı
genellikle “Niçin” sorusundan çok “Ne”
sorusu üzerine odaklanır (Böke vd., 2011: 13).
Bu araştırmada öncelikle büyük ölçekli lojistik
firmaların sahip oldukları hizmetler ve

Büyük Ölçekli Lojistik Firmalarında
Yapılan Araştırma
Keşfedici, değerlendirici, betimleyici
Alan araştırması
Yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmış
anket çalışması
Soru formu
Betimsel istatistik değerlerinden
yararlanılarak nitel desen oluşturulmuştur.

faaliyetler araştırılmak istenmektedir. Yapılan
araştırma neticesinde firmaların benzer yapılar
göstermesi durumunda, büyük ölçekli lojistik
firmaların yapı ve işleyişlerine yönelik sınırlı
genellemeler yapılacaktır.
Araştırma sürecinin başlangıcında lojistik
kavramına ilişkin bilgiler, lojistiğin gelişimi,
faaliyetleri, taşımacılık türleri gibi lojistiğin
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temelini oluşturan bilgiler alanyazın taraması
sonucunda verilmiştir. Devam eden süreçte
sektör yapısı ve işleyişi hakkında genel olarak
kuramsal ve kavramsal kaynaklar çok fazla
bulunamamıştır. Fakat lojistiği oluşturan ve
devamını sağlamak için var olan kriterler
incelendiğinde yapı ve işleyiş hakkında bir
çerçeve oluşturmak mümkün olmuştur.
Alanyazın taramasının ardından elde edilen
bilgiler ile sektör yapısı şekillenmiştir.
Olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden
biri olan yargısal örnekleme yöntemi ile
örneklem seçimi yapılmıştır. Örnekleme
girecek firmalar ile irtibata geçilerek gerekli
izinler alındıktan sonra genellikle üst düzey
yöneticiler
ile görüşmeler
yapılmıştır.
Görüşme esnasında danışman onayı alınmış
yapılandırılmış araç olarak hazırlanan anket
formu, firma yöneticileri ile paylaşılarak veri
toplama yöntemi sağlanmıştır.
2.1. Araştırma modeli
Araştırma modeli, araştırma probleminin en
güvenilir şekilde bilimsel sonuçlara nasıl
ulaşılacağını gösteren bir yoldur. Model başka
bir ifadeyle gidiş yolunun mantığa uygun
olduğunun kanıtlanmasıdır (İslamoğlu, 2011:
87). Araştırmayı değerlendirecek olanlar,
modeldeki gidiş yolunun doğruluğuna bakarak
karar verirler. Bu amaçla araştırmanın yapısına
uygun olarak betimleyici durum analizi bir
başka adıyla tarama modeli kullanılmıştır.
Saptanan büyük ölçekli lojistik firmaları ile
yüz
yüze
görüşmeler
yapılarak,
yapılandırılmış bir araç olan anket soruları ile
veriler
toplanmıştır.
Toplanan
veriler
doğrultusunda genellikle betimsel istatistikler
kullanılmıştır. Firmaların sahip oldukları
hizmetler ve faaliyetler doğrultusunda genel

durumlarını ortaya koyabilmek amaçlanmıştır.
Bununla birlikte büyük ölçekli lojistik
firmaların sahip olması gereken faaliyetler ve
hizmetlerin neler olduğu açıklanmaya
çalışılmıştır.
2.1.1. Evren ve örneklem
Bu araştırmanın evreni, Türkiye’de faaliyet
gösteren lojistik firmaları olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın evreninde belirtilen Türkiye’de
faaliyet gösteren lojistik firmaları araştırmaya
bir kısıt getirdiği için bu çalışmadaki araştırma
evreni gerçekçi bir evrendir. Araştırma
kapsamında iki farklı evrenden bahsedilebilir.
Birincisi, araştırmacı için herhangi bir kısıt
olmaksızın belirlenen ideal evrendir. İkincisi
ise araştırmacının belli kısıtları dikkate alarak
oluşturduğu gerçekçi evrendir (Altunışık vd.,
2007:
123).
Araştırmanın
evreninde
UTİKAD’a kayıtlı olan büyük, orta ve küçük
işletmeler olarak toplamda 773 adet
taşımacılık, nakliye ve lojistik firması olduğu
belirlenmiştir.
Bu
sayının
içerisinden
UTİKAD’a lojistik ünvanı ile kayıtlı olan
şirket sayısı 110 tanedir. Araştırmada büyük
ölçekli lojistik firmaları baz alındığı için
örneklemin belirlenmesinde diğer raporlardan
da yararlanılmıştır.
Örneklemin belirlenmesinde Fortune 500
şirket sıralaması, UTİKAD 2013 firma kayıt
listesi, “Capital 500 2008 Şirket Sıralaması”
ve İSO 2011 raporunda belirtilen Türkiye’nin
500 büyük sanayi kuruluşu temel alınmıştır.
Deloitte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık
Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı,
“Taşımacılık ve Lojistik Sektörü Ocak 2010
Raporunda” belirtilen Capital 500 2008 raporu
kaynaklı “Türkiye’de Taşımacılık ve Lojistik
Sektöründeki
Önemli
Şirketler”
adlı
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araştırmada Türkiye’de faaliyet gösteren
büyük ölçekli lojistik firması olarak sadece 11
tanesi yer almıştır. Belirlenen bu 11 tane
lojistik firmasına UTİKAD ve İSO raporları da
incelenerek ve uzman görüşü alınarak ilaveler
yapılmış olup toplamda 16 tanesi seçilerek bu
firmalar ile yüz yüze görüşülmüş ve
yapılandırılmış anket çalışması uygulanmıştır.
Çalışmada yer alan örneklemi oluşturan
firmalar Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo
2.
Araştırma
Kapsamında
Görüşülmüş Firmaların Örneklem Listesi
1
2
3

Büyük Ölçekli Lojistik Firmaları
Gökbora Uluslararası Nak.ve Tic.AŞ.
Schenker Arkas Nakliyat ve Ticaret
A.Ş.
Sarp Havacılık Lojistik Turizm ve

2.2.2.Veri toplama tekniği
Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz
yüze görüşme ile yapılandırılmış anket
kullanılmıştır. Anket soruları alanyazında
incelenen konular ışığında büyük ölçekli
lojistik firmaların yapı ve işleyişlerine yönelik
danışman onayında sorular hazırlanmıştır.
Anket soruları 1. bölümde firmaların profiline
ilişkin değerlendirme ile başlamış olup 2.
bölümde
lojistik
sektörüne
yönelik
değerlendirmeler içeren sorular içermiştir. 3.
bölümde ise araştırmanın kaynağını oluşturan
lojistik sektörünün yapısı ve işleyişine yönelik
değerlendirmeleri içeren sorular yer almıştır.
Anket çalışması Ekler bölümünde yer
almaktadır.
Listelenen firmalar ile görüşme yapabilmek
için öncelikle telefon ile randevu alınmış,
görüşmeyi yapabilmek için üst düzey
yöneticilerin müsaitlik durumlarına göre

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Sanayi Ticaret A.Ş.
Mars Lojistik Uluslararası Taşımacılık
Dep. Dağ. ve Tic. A.Ş.
Borusan Lojistik Dağ. Dep. Taş. Ve Tic.
A.Ş.
Barsan Global Lojistik ve Gümrük Müş.
A.Ş.
Sittnak Uluslararası Nakliyat A.Ş.
Sertrans Uluslararası Nakliyat ve Tic.
A.Ş.
Arkas Lojistik Nak. Tic. A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Ekol Lojistik A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic.
A.Ş.
BLG Lojistik Hizmetler ve Tic.A.Ş.
Ceva Lojistik Ltd.Şti.
Dhl Worlwide Express Taşımacılık ve
Tic. A.Ş.
Aras Kargo

görüşme ayarlanmıştır. Bununla birlikte
firmalardan anket çalışması ve yüz yüze
görüşme yapabilmek için gerekli mercilerden
izinler e-mail ve telefon görüşmeleri ile
alınmıştır. Firma yöneticileri ile yapılan
görüşmelerde hazırlanan sorular sohbet
havasında sorularak veriler toplanmıştır.
Görüşmeler esnasında firma yöneticilerinin
lojistik sektörüne ilişkin görüşleri alınmıştır.
Bu sayede yöneticiler üzerinde gözlem
yapabilme şansı da yakalanmış olup bu
çalışmada yer almalarından ve destek
vermelerinden
duydukları
memnuniyet
gözlenmiştir. Ayrıca sektöre ilişkin son derece
bilgi sahibi oldukları ve gelecekte sektörün
daha da çok ivme kazanarak büyük oranda
gelişeceğine inandıkları gözlenmiştir.
Firma listelerine ulaşabilmek için UTİKAD ve
İSO ile telefon görüşmeleri yapılmış olup
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verilerin araştırmacıya gönderilmesi e-mail
yoluyla sağlanmıştır.
2.2.3. Verilerin analizi
Firmalar ile yapılan görüşmeler neticesinde
elde edilen verilerin analizi için SPSS paket
programı (versiyon 15.00) kullanılmıştır.
Firma çalışanları ile yüzyüze yapılan
görüşmeler sonrasında anket sonuçları
betimsel istatistik düzeyinde, yüzdelik
hesaplara dayandırılarak yorumlanmıştır.
Yüzdesel hesapların sonuçlarına göre betimsel
istatistikler kullanılarak araştırmadan elde
edilen veriler anlamlı hale getirilmeye
çalışılmıştır.

Bu bölümde çalışmadan elde edilen verilerin
analizine ve bu analizler sonucunda ulaşılan
bulgulara yer verilmektedir. Öncelikle
firmaların profiline yönelik bulgular ardından
sektöre ilişkin bulgular ve son olarak da
lojistik sektörünün yapısı ve işleyişine yönelik
bulgulara aşağıda yer verilmiştir.
2.2.3.1.1.Araştırmaya
Katılan
Büyük
Ölçekli Lojistik Firmaların Profiline
Yönelik Bulgular
Bu bölümde araştırmaya katılan firmaların kaç
yıldır faaliyette oldukları, faaliyet alanları,
taşıma türleri ve lojistik hizmetlerine dair
bulgular yer almaktadır. Elde edilen veriler
Tablo 3’de gösterilmektedir.

2.2.3.1. Bulgu ve Yorumların Analizi

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Büyük Ölçekli Lojistik Firmaların Profiline Yönelik Bulgular

Faaliyet
yılı

İşletme
kurulurken
gerekli
olan
sermaye
Faaliyet
alanı

Taşıma

0 – 10
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
50 ve üstü
Toplam
0-500.000 €
500.000 €-1.000.000 €
1.000.000 € - 10.000.000 €
10.000.000 € ve üstü
Toplam
Kayıp veri
Bölgesel
Ulusal
Uluslararası
Hepsi
Toplam
Karayolu

Sıklık
3
1
4
4
2
2
16
1
2
4
5
12
4
0
1
9
6
16
15

%
18,8
6,3
25,0
25,0
12,5
12,5
100,0
6,3
12,5
25,0
31,3
75,0
25,0
0
6,3
56,3
37,5
100,0
93,8
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türü

Denizyolu
Demiryolu
Havayolu
Boru hattı taşımacılığı

13
11
15
2

81,3
68,8
93,8
12,5

Hizmet
verilen
sektörler

Üretim
Kimya-ilaç
Ulaştırma-lojistik
Otomotiv
Tıp-sağlık
Perakendecilik
Danışmanlık hizm.
Tekstil
Bankacılık-finansman-sigorta
Elektronik-bil.tek.-haberleşme
İnşaat müh.-madencilik
Gıda
Diğer

11
9
12
11
8
7
3
10
3
5
9
9
6

68,8
56,3
75
68,8
50
43,8
18,8
62,5
18,8
31,3
56,3
56,3
37,5

Müşteri hizmetleri
Ulaştırma/taşımacılık/nakliye/sevkiyat
Elleçleme
Depo/antrepo/dağıtım merkezleri
Gümrük/sigorta
Talep yönetimi
Paketleme
Envanter/stok yönetimi
Geri dönüşüm/iade/imha
Satın alma/tedarik
Koruyucu ambalajlama
Bilgi yönetimi ve sipariş işleme

12
15
14
14
12
9
11
10
6
7
7
8

75
93,8
87,5
87,5
75
56,3
68,8
62,5
37,5
43,8
43,8
50

Verilen
lojistik
hizmetler

Araştırma sonuçlarına göre büyük ölçekli
firmaların %50’si 21 ila 40 yılları arasında
faaliyettedir. Faaliyet gösteren firmaların
%25’i ise 41 ve üzeri yıldır hizmette oldukları
anlaşılmaktadır. Diğer firmalar ise 0-20 yıldır
hizmet vermektedir. Büyük ölçekli firmaların
%75’inin 20 yıl üzerinde faaliyette oldukları
belirlenmiştir. Bu durumda büyük ölçekli
firmaların çoğunlukla 21-40 yılları arasına
faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır. Uzun
yıllar sektörde hizmet veren firmalar müşteri

açısından daha güvenilir olmakla birlikte
kurumsal bir kimlik de taşımaktadırlar.
Böylece müşteri portföyünü sahip oldukları
tecrübe ile birlikte daha fazla geliştirebilirler.
Araştırmada yer alan firmaların %31,3’ünün,
firmanın kurulmasında 10.000.000 € ve
üzerinde, %25’inin ise 1.000.000 ile
10.000.000 € arasında sermayeye ihtiyaç
duydukları tespit edilmiştir. Görüldüğü üzere
bir lojistik firmasının kurulmasında gerekli
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olan sermaye miktarı oldukça yüksektir.
Lojistik alanında yatırım yapmak isteyen
işletmeciler için kuruluştaki sermaye miktarı
son derece önemli olmakla birlikte,
işletmecilerin sermaye miktarını tek başlarına
karşılayamadıkları durumlarda borçlanma
veya ortak bir şirket kurma yolunda adım
attıkları söylenebilir.
Lojistik için gerekli olan bir diğer unsur,
lojistik sektöründe yer alan firmaların faaliyet
alanıdır. Araştırmada yer alan firmaların
%56,3’ü
uluslararası
alanda
faaliyet
göstermektedir. Araştırmaya katılan firmalar
içerisinde sadece bölgesel faaliyet gösteren
büyük ölçekli firma bulunmamaktadır. Bu
durumda büyük ölçekli firmaların sadece
bölgesel faaliyetten çok uluslararası faaliyette
bulundukları yargısına ulaşılabilir. Ayrıca
sadece ulusal faaliyette bulunan firma, 16
firmadan sadece 1 tanesidir. Tüm alanlarda
faaliyet gösteren firmaların oranı ise
%37,5’dur. Bu durumda, yurt içi piyasasının
uluslararası piyasadan potansiyelinin düşük
olduğu yargısına varılabilir.
Bir diğer önemli unsur ise lojistik firmaların
hangi taşıma türlerinde yoğun olarak hizmet
verdikleridir. Yapılan araştırma neticesinde
karayolu ve havayolu taşımaları, taşıma türleri
içerisinde en çok tercih edilen taşıma yoludur.
Her iki taşıma türünün de %93,8 oranında
tercih edildiği görülmektedir. Denizyolu ve
demiryolu taşımacılığı da sırasıyla bu iki
taşıma türünden sonra gelmektedir. Görüldüğü
üzere en az kullanılan taşımacılık ise boru
hattı taşımacılığı olarak %12,5 oranında tercih
edilmiştir. Alanyazın taramasında Türkiye’de
ve dünyada genel olarak en çok tercih edilen
taşıma türünün denizyolu taşımacılığı olduğu

belirtilmesine rağmen, araştırma bulgularına
göre karayolu ve havayolunun daha çok tercih
edildiği ortaya çıkmıştır. Çalışmaya katılan
firmaların %93,8’i karayolu, aynı firmaların
aynı oranda (%93,8) havayolu, %81,3’ü
denizyolu, %68,8’i demiryolu ve %12,5’i boru
hattı taşımacılığını kullandığı sonucuna
ulaşılmıştır. Bulgulardan da anlaşılacağı üzere
lojistik firmaları, birden fazla taşımacılık
türünü kullanmaktadır.
Burada
alanyazında
verilen
bilginin
tekrarlanmasında fayda vardır. “Küresel
denizyolu taşımacılığı sektörü 2004 ile 2006
yılları arasında % 34,5 YBBO ile çok hızlı bir
büyüme sergilemiş; ancak 2007 yılında
gelirler % 21,4 düşmüştür. 2009 yılında
gelirlerin düşmeye devam ettiği tahminine
karşılık sektörün 2013 yılına doğru
toparlanması beklenmektedir”. Günümüzde
müşterilerin en çok önem verdiği konu malın
en kısa sürede teslimatıdır. Denizyolu
taşımacılığında malın teslim süresinin uzun
olmasından dolayı bu taşımacılık türünde
gerilemenin olduğu söylenebilir. Karayolu ve
havayolu taşımacılığına son yıllarda yapılan
yatırımlardan
dolayı
rekabetçi
yapıda
gelişmeler görülmüş ve her iki taşımacılık da
daha cazip hale gelmeye başlamıştır.
Lojistik firmalarının hizmet verdiği sektörler
incelendiğinde, ilk sırayı %75 oranla
ulaştırma-lojistik almaktadır. Üretim ve
otomotiv sektörleri de hizmet verilen sektörler
içerisinde 2. sıradadır. Alanyazında tekstil
sektörü hizmet verilen sektörler içerisinde 1.
sırada yer almaktaydı. Yapılan araştırma
neticesinde tekstil ile otomotiv sektörü yer
değiştirmiş olup otomotiv sektörü %6,3’lük bir
farkla öne geçmiş durumdadır. Araştırmada
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yer alan sektörler ve adı geçmeyen fakat
“diğer” olarak veri toplanan sektörler, yoğun
şekilde lojistik destek almaktadır. Bu
bağlamda,
lojistiğin her sektör için
vazgeçilmez ve tamamlayıcı bir sektör haline
geldiği vurgulanabilir.
Araştırmaya başlamada temel problemlerden
bir tanesi olan lojistik kavramını anlamaya
yönelik yapılan araştırmada, lojistiğin sadece
taşımacılıktan ibaret olmadığı araştırma
sonuçlarında da açıkça görülmektedir. Bir
firmanın lojistik şirket olabilmesi için lojistik
faaliyetlerden en az birkaç tanesini uygulaması
gerekmektedir.
Araştırmada
yer
alan
şirketlerin tümü birden fazla lojistik hizmet
sunmaktadır. Verilen lojistik hizmetler
içerisinde
1.
sırada
%
93,8
ile
ulaştırma/taşımacılık/nakliye/sevkiyat hizmeti
yer
almaktadır.
Elleçleme
ve
depo/antrepo/dağıtım merkezleri hizmetlerinin
de son derece önemli olduğu görülebilir. Tablo
16’da yer alan diğer hizmetler de aktif olmakla

birlikte lojistiği oluşturan ve tamamlayan
faaliyetler
içerisindedir.
Alanyazında
belirtildiği gibi, “her lojistik faaliyet ayrı ayrı
önemli olmakla birlikte zincirin halkalarını
oluşturmakta
ve
sistemin
devamını
sağlamaktadır. Faaliyetler zincirindeki yapılan
her işlem son derece önemlidir. İş akışının
devamını sağlayabilmek, maliyet hesabı
yapabilmek, süreci takip ve kontrol edebilmek
amacıyla birimlerdeki personellerin büyük bir
özveriyle çalışmaları ve hata payını en aza
indirgemeleri gerekmektedir”.
2.2.3.1.2. Araştırmaya Katılan Büyük
Ölçekli Lojistik Firmaların Lojistik
Sektörüne
Yönelik
Değerlendirme
Bulguları
Sektörün gelişmesine yönelik etkili olan
birtakım faktörler bulunmaktadır. Sektörün
başarısını artırmada etkili olan faktörlerin
firmalar bazında değerlendirilmesi Tablo 4’de
özet halinde yer almaktadır.

Tablo 4. Lojistik Sektörünün Başarısını Artırmada Etkili Olan Faktörler

Sektörün
gelişmesinde etkili
olan faktörler

Küreselleşme
Rekabet baskısı
Kalite anlayışının gelişmesi
Üretim sistemlerindeki değişim
İletişim ve bilgi teknolojilerinde
meydana gelen gelişmeler
Diğer

Araştırmaya katılan firmaların yapmış olduğu
değerlendirme neticesinde lojistik sektöründe
en etkili faktör olarak %93,8 oranı ile
küreselleşmenin
olduğu
görülmektedir.
Küreselleşme ile birlikte işletmeler dünyanın
birçok
yerinde
faaliyet
göstermeye

Sıklık
15
12
12
8
13

Yüzde
93,8
75
75
50
81,3

2

12,5

başlamışlardır. Hammadde, yarı mamul
tedarik etme ve bitmiş ürünleri nihai tüketiciye
ulaştırmak adına dünyanın çeşitli yerlerindeki
pazarlara ulaşabilmektedirler. Küreselleşme ile
değişen rekabet şartları değerlendirildiğinde,
ekonomik anlamda sınırların kalkması,
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gümrük duvarlarının inmesi ile pazar kavramı
değişmiş, yerel ve ulusal pazarlardan küresel
pazarlara geçilmiş; müşteri zevk ve tercihleri,
fiyat, kalite vb. diğer unsurlar evrensel
normlara dönüşmüş, rakiplerin sayısı ve
rekabet zorluğu her geçen gün artmıştır

(Eleren, 2008: 72). Küreselleşmenin yanında
önemli olan bir diğer faktör iletişim ve bilgi
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir.
Araştırmada yer alan faktörlerin ve diğer
faktörlerin de sektörün başarısını artırmada rol
oynadıkları
söylenebilir.

Tablo 5. Lojistik Sektörünün Başarısını Artırmada Etkili Olan Kriterlerin Ölçülebilmesi
Sıklık

%

Maliyetlerin
düşürülmesi

%

5
6
3
1
15
1

31,3
37,5
18,8
6,3
93,8
6,3

Minimum stok düzeyi
Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

Etkinlik,
performans,
verimlilik
artışı

Sıklık

6
8
1
15
1

37,5
50,0
6,3
93,8
6,3

Sıklık

%

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

Sıklık

%

Esneklik
Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

11
4
15
1

Sıklık

68,8
25,0
93,8
6,3

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

%

Hızlı
cevaplama

3
7
3
1
15
1

Sıklık

18,8
43,8
18,8
12,5
93,8
6,3
%

Süreklilik, tutarlılık

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur

10
4
1
-

62,5
25,0
6,3
-

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur

9
5
1
-

56,3
31,3
6,3
-
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Toplam
Kayıp veri

15
1

Sıklık

93,8
6,3

Toplam
Kayıp veri

%

Yüklerin
birleştirilmesi

15
1

93,8
6,3
%

Sıklık
Kayıpların en aza indirgenmesi

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

8
5
2
15
1

50,0
31,3
12,5
93,8
6,3

Sıklık

%

Ürün ve
hizmet
kalitesinin
yüksek olması

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

9
5
1
15
1

56,3
31,3
6,3
93,8
6,3

Sıklık

%

3
7
4
1
15
1

18,8
43,8
25
6,3
93,8
6,3

Çevre koruma ve
Çevreye duyarlılık
Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

10
4
1
15
1

62,5
25,0
6,3
93,8
6,3

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri

9
6
15
1

56,3
37,5
93,8
6,3

İzlenebilirlik

Tamamen etkilidir
Etkilidir
Kararsızım
Etkisi yoktur
Hiç etkisi yoktur
Toplam
Kayıp veri
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Lojistik sektörünün başarısını artırabilmek için
kriterlerin ne derecede önemli olduğuna
bakıldığında;
Maliyetlerin düşürülmesi: Araştırmaya
katılan firmaların %87,5’i lojistik sektörünün
başarısının
artırılmasında
“maliyetlerin
düşürülmesinin” etkili olacağını düşünmektedir.
Bir lojistik firması için maliyetlerin düşürülmesi
firmanın karlılığını artıracağından, bu kriterin
lojistik sektör başarısında da etkili olacağı
söylenebilir.
Minimum
stok
düzeyi:
Lojistik
sektöründeki başarıyı artırmada “minimum stok
düzeyi”, firmaların görüşüne göre %68,8
oranında etkilidir. Lojistik firmaları, müşteri
taleplerini anında karşılamak üzere her türlü
faaliyete yönelik minimum düzeyde stok
bulundurmalıdır. Araştırma bulgularına göre
firmalar, minimum stok düzeyinin lojistik
sektörün başarısını artırmada önemli olduğunu
belirtmiştir.
Etkinlik, performans ve verimlilik
artışı: Lojistik sektöründeki başarıyı artırmada
“etkinlik, performans ve verimlilik artışı”,
firmaların görüşüne göre %93,8 oranında
etkilidir. Bu durumda araştırmaya katılan tüm
firmalar, etkinlik, performans ve verimlilik
artışı konusunda olumlu görüş bildirmiştir.
Lojistik
firmalarının
vermiş
oldukları
hizmetlere bağlı olarak performans değerleri
ölçülebilir. Bir firmanın sektör payı içerisindeki
yüzdesel
oranları,
piyasa
üzerindeki
hakimiyetini yansıtır. Böylece firmaların
performansları
ölçülebilir.
Performans
değerlerine bağlı olarak işgücü verimliliği de
gelişmektedir. Araştırma bulgularına göre,
firmalar etkinlik, performans ve verimlilik

arasındaki bağlantının
olduğunu belirtmiştir.

son

derece

önemli

Esneklik: Başarıyı artırmada esneklik
kriterinin etkili olduğu görüşü %62,6’dır.
Esneklik konusunda her lojistik firmasının aynı
görüşe sahip olmadığı söylenebilir. İçlerinde
kararsız olanlar ile birlikte etkisinin olmadığını
düşünen firmalar da bulunmaktadır.
Hızlı cevaplama: %87,5 oranında
etkilidir görüşü yer almakla birlikte sektörün
başarısını artırmada önemli bir kriter olduğu
söylenebilir.
Yeni
müşteri
portföyü
oluşturabilmek ve var olan müşteriler ile
ilişkilerin devam etmesi adına günümüzde hızlı
cevap verme önemli bir konu haline gelmiştir.
Süreklilik, tutarlılık: Daima kaliteli
hizmet ve beklentilerin gerçekleşmesi firmaların
lehine olan bir durumdur. İstikrar sağlamak
amacıyla gerekli olan bu kriterin de öneminin
çok büyük olduğu söylenebilir. Araştırma
sonuçlarında %87,6 oranında etkili olduğu
görüşü yer almıştır.
Yüklerin birleştirilmesi: %81,3 oranında
etkilidir görüşüne sahiptir. Parsiyel taşıma
olarak da bilinen yüklerin birleştirilmesi işlemi
lojistik firmaları için avantaj oluşturmaktadır.
Parsiyel taşımada, parsiyel yük için taşıma
ücreti artacağından yüklerin birleştirilmesi ile
lojistik
firmaları daha
büyük kazanç
sağlayacaktır.
Kayıpların en aza indirgenmesi: %87,6
ile lojistik firmanın başarısını artırmada önemli
bir kriter olduğunu bulgulardan yola çıkarak
söylemek mümkündür. Firmalar, kayıpların

AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ
Sayı: 44 Temmuz – Ağustos 2014
Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası
Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN
JEL KOD: M10 *** ID:514 K:441
http://www.akademikbakis.org
azaltılmasının lojistik sektör başarısı ile paralel
olduğunu belirtmiştir.
Ürün ve hizmet kalitesinin yüksek
olması: Ürün ve hizmet kalitesinin firmalar için
%87,5 ile büyük oranda etkili olduğu görüşü
hakimdir. Kalite standartlarını yakalayan lojistik
firmaları sektörde daha başarılı bir şekilde
hizmet vermektedir.
Çevre koruma ve çevreye duyarlılık:
Bulgu sonuçlarına göre, %62,6 oranı ile çevreye
karşı duyarlılığın yeterince gelişmediği ve buna
bağlı olarak da başarıda çok etken bir kriter
olarak değerlendirilmediği söylenebilir.
İzlenebilirlik: Son yıllarda lojistikte
önemli olan bir konu da malın en kısa zamanda
teslim edilmesidir. Bu durum da beraberinde
izlenebilirliği doğurmuştur. Gerek alıcı gerekse
gönderici tarafından malın nerede olduğunu
takip edebilmek son derece önemlidir.
Araştırma neticesinde izlenebilirliğin %93,8 ile
firmalar açısından önem taşıdığı söylenebilir.
Araştırmada yer alan bir firma araştırmanın bu
bölümündeki sorulara cevap vermediği için
kayıp veri olarak değerlendirilmiştir. Bu
kısımdaki sorular 15 firma üzerinden analiz
edilmiştir.
Tüm bu kriterleri araştırma sonuçlarına göre
özet olarak değerlendirdiğimizde, araştırmaya
katılan firmaların hepsi “izlenebilirlik” ve
“etkinlik, performans ve verimlilik artışı”
kriterlerini lojistik sektörünün başarısını
artırmada en önemli kriter olarak belirlemiştir.

“Süreklilik, tutarlılık” ve “kayıpların en aza
indirgenmesi” kriterleri de büyük önem
taşımakla birlikte ikinci sırayı paylaşmaktadır.
Her iki kriterin de kendi içlerinde bağlantılı
olduğu söylenebilir. Daimi ve tutarlı bir hizmet
karşılığında kayıpların azaltılması işlemi de
başarıyla
gerçekleşecektir.
“Maliyetlerin
düşürülmesi”, “hızlı cevaplama”, “ürün ve
hizmet kalitesinin yüksek olması” lojistik
firmaları için önemli sayılan kriterlerdir. Ürün
ve hizmet kalitesinin yüksek olması ile
maliyetlerin düşürülmesi arasında ters orantı
olduğu düşünülebilir. Hizmet kalitesinin
artması maliyetleri artıracaktır. Fakat hızlı
cevaplama yöntemi ile daha çok müşteriye
ulaşılabilir. Böylece firma müşteri portföyünü
daha fazla genişletebilir. Böylece sürekliliği
sağlamak için kaliteli hizmet vermek
zorundadır. Görüldüğü üzere her kriter birbiri
içerisinde bağlantılı olmak durumundadır.
“Yüklerin birleştirilmesi”, “minimum stok
düzeyi”, “esneklik”, “çevre koruma ve çevreye
duyarlılık” kriterleri de lojistik sektörünün
başarısını artırmada önemli sayılabilecek
kriterler içerisinde yer almaktadır. Bu
kriterlerin son yıllarda tüketici ihtiyaçlarına
paralel
olarak
geliştiğini
söylemek
mümkündür.
3. Araştırmaya Katılan Büyük Ölçekli
Lojistik Firmaların Yapı ve İşleyişine
Yönelik Değerlendirme Bulguları
Bu bölümde büyük ölçekli lojistik firmaların
yapı ve işleyişlerine yönelik analizler
yapılmıştır. Araştırma bulguları özet halinde
Tablo 6’da yer almaktadır.
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Tablo 6. Araştırmaya Katılan Büyük Ölçekli Lojistik Firmaların Yapı ve İşleyişine Yönelik Bulgular
Dünyada sektörün geleceği hakkında
beklentiler

Freight forwarder hizmeti veriliyor mu?

Lojistik hizmet alanını genişletme

Faaliyetlere yönelik hizmet alanı
genişletme

Tersine lojistik hizmeti var mı?

Tersine lojistiğin sektörlere göre
dağılımı

Dış kaynak kullanımı

Önemli artış
Hafif artış
Durgunluk
Hafif düşüş
Önemli düşüş
Toplam
Evet
Hayır
Toplam
Evet
Hayır
Zaten yapıyorum
Toplam
Taşımacılık
faaliyetlerini
genişletme
Bilgi tekn. genişletme
Forwarder hizmetleri
Gümrükleme faaliyetleri
Müşteri hizmetleri
Elleçleme
Depo/antrepo/dağıtım merkezleri
Talep yönetimi
Paketleme
Enanter/stok yönetimi
Geri dönüşüm/iade/imha
Satın alma/tedarik
Koruyucu ambalajlama
Diğer
Evet
Hayır
Toplam
Üretim
Kimya-ilaç
Ulaştırma-lojistik
Otomotiv
Tıp-sağlık
Perakendecilik
Tekstil
Bankacılık-finansman-sigorta
Elektronik-bil.tekn.-haberleşme
İnşaat mühendislik-madencilik
Gıda
Diğer
Evet

Sıklık
15
1
0
0
0
16
12
4
16
12
1
3
16
14
10
8
2
8
2
8
5
4
5
3
4
4
4

%
93,8
6,3
0
0
0
100,0
75,0
25,0
100,0
75,0
6,3
18,8
100,0
87,5
62,5
50,0
12,5
50,0
12,5
50,0
31,3
25,0
31,3
18,8
25,0
25,0
25,0

9
7
16
1
0
3
4
0
1
4
0
0
0
2
2
14

56,3
43,8
100,0
1
0
3
4
0
1
4
0
0
0
2
2
87,5
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Hayır
Dış kaynak kullanılan faaliyetler

Türkiye’de
Sektörün geleceği hakkında beklentiler

Şirketin sermaye yapısı

Şirketin üst yönetim karakteristiği

Temel giderler

Şirketin organizasyon yapısı

Toplam
Ulaştırma-taşımacılık-nakliyesevkiyat
Müşteri ilişkileri-sipariş yönetimi
Geri dönüşüm-iade-imha
Haberleşme-iletişim
Güvenlik
Elleçleme
Paketleme
Satın alma-tedarik
Finansal hizmet
Yemek-kantin
Depolama
Envanter-stok yönetimi
Gümrük-sigorta
İnsan kaynakları
Bakım-onarım
Diğer
Önemli artış
Hafif artış
Durgunluk
Hafif düşüş
Önemli düşüş
Toplam
Yerli sermayeli
Yerli-yabancı ortaklık
Yabancı sermayeli
Toplam
Aile ortaklığı
Sermaye ortaklığı
Arkadaş ortaklığı
Patron yönetimi
Toplam
Araç gereç tedariki
Sınır geçişleri
Yakıt kullanımı
Araç vergileri
Amortisman ve bakım giderleri
Diğer
Fonksiyonel bölümlendirme
Mal ve hizmet tipi bölümlendirme
Bölge temeline göre bölümlendirme
Müşteri temeline göre
bölümlendirme
Zaman temeline göre
bölümlendirme
Sürece göre bölümlendirme

2
16
9
2
1
5
9
3
1
2
2
11
2
0
5
2
1
1

12,5
100,0
56,3
12,5
6,3
31,3
56,3
18,8
6,3
12,5
12,5
68,8
12,5
0,0
31,3
12,5
6,3
6,3

15
1
0
0
0
16
10
4
2
16
6
5
3
2
16
11
5
12
7
9
1
8
1
2
0
0
0
4
15

15
1
0
0
0
16
62,5
25,0
12,5
100,0
37,5
31,3
18,8
12,5
100,0
68,8
31,3
75,0
43,8
56,3
6,3
8
1
2
0
0
0
4
15
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Yasal yükümlülükleri biliyor musunuz?

Karma organizasyon yapısı
Evet
Hayır
Toplam

Araştırmaya katılan firmaların %93,8’inin,
Türkiye’de ve dünyada önümüzdeki 10 yıl
içerisinde sektörün geleceğine yönelik
beklentileri önemli artış olacağı yönündedir.
Bu sonuçtan yola çıkarak firma yetkililerinin
sektörün geleceği konusunda son derece ümitli
olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak firmalar
önümüzdeki yıllarda, sektördeki rekabet ve
gelişmeleri yakalamak için yeni yatırımlarda
bulunacaktır.
Firmaların %75’i önümüzdeki yıllarda lojistik
faaliyet alanlarını genişletmeyi düşünmektedir.
%18,8’i ise zaten genişletme çalışmalarını
başlattıklarını belirtmiştir. Buna bağlı olarak
firmalar, genişletme faaliyetlerini %87,5 oranla
en
çok
taşımacılık
faaliyetlerinde
düşünmektedir. Firmaların bilgi teknolojileri
alanında da önemli yatırımlar yapacağı
söylenebilir. Forwarder, depo ve müşteri
hizmetleri de önemli yatırımların yapılacağı
faaliyetler arasında yer almaktadır. Araştırmada
yer alan diğer faaliyetler üzerinde de
genişletme çabalarının olabileceği yargısına
ulaşılabilir.
Lojistik firmalarının %75’i freight forwarder
yani taşıma işleri organizatörleri olarak hizmet
vermektedir. Freight forwarder firmaları, kara,
hava, deniz, demiryolu ve kombine taşımacılık
ile lojistik hizmetler veren işletmelerdir
(Özdemir, 2012: 37). Alanyazında freight
forwarder olarak hizmet veren firmaların
yararlarından söz edilmiştir. Bu yararlar ile
araştırma sonucundaki yüksek oran göz önünde
bulundurulduğunda
firmaların
freight

1
16
0
16

1
100,0
0,0
100,0

forwarder olarak hizmet vermelerinde avantajlı
oldukları söylenebilir.
Araştırma
sonuçlarında
tersine
lojistik
hizmetinin çok yaygın olmadığı görülmektedir.
Araştırma kapsamında yer alan firmaların
%56,3’ünün
tersine
lojistik
hizmeti
bulunmaktadır. Bu firmalar ağırlıklı olarak
otomotiv, tekstil, gıda ve diğer sektörlerde
tersine lojistik hizmeti verebilmektedir.
Böylece
günümüzde
tersine
lojistik
hizmetlerinin
henüz
gelişmediği
fakat
önümüzdeki yıllarda gelişebileceği yargısına
varılabilir.
Şirketlerin sermaye yapıları incelendiğinde
ağırlıklı olarak yerli sermayeli olarak
kuruldukları analiz edilmiştir. Tablo 7’de
araştırma verileri yer almaktadır. Araştırmada
yer alan firmaların %62,5’i yerli sermayeli
yapıda faaliyet göstermektedir. Yerli-yabancı
ortaklıklar ve yabancı sermayeli şirketler de
Türkiye’de faaliyetlerine devam etmektedir.
Lojistik firmaların çoğunlukla yerli sermayeli
olarak kurulmalarında Türkiye’de lojistik
sektörünün ne kadar önemli olduğu yargısına
ulaşılabilir. Girişimde bulunmak veya ortaklık
kurarak faaliyetlerine devam etmek isteyen
firmalar için verilecek destekler ile sektöre
büyük oranda katkı sağlanabilir.
Şirketlerin sermaye yapılarından sonra yönetim
yapılarına da değinilecek olursa araştırmaya
katılan firmaların yönetim karakteristiğinin
değişkenlik gösterdiği söylenebilir. Tablo 7’de
araştırma verileri yer almaktadır. Şirketlerin
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%37,5’inin yönetim yapısı aile ortaklığına
dayanmaktadır. Aile ortaklığı, aile şirketi
olarak da bilinir, aile bireylerinin veya
akrabaların mirastan sahip oldukları paylarının
tümünü ya da bir bölümünü bırakarak ya da
ortaya başka mallar koyarak iştirak halinde
mülkiyet biçiminde aralarında oluşturdukları
ortaklıktır. Aile şirketi, birden fazla aile
üyesinin önemli miktarda yatırıma ya da
işletmenin
yönetim
kararlarında
veya
faaliyetlerinde önemli bir katılıma sahip olduğu
bir işletmedir. Aile; kan bağı, evlilik ya da
ömür boyu bağlılık yoluyla birbirleriyle ilişkisi
olan insanlar anlamında ele alınabilir (Cox,
1996: 92). Türkiye’de sadece lojistik
şirketlerinde değil diğer birçok sektördeki
şirket yapılarında da aile ortaklığı yapısı
görülmektedir. Araştırmadaki diğer şirketlerin
%31,3’ünün
yönetim
yapısı
sermaye
ortaklığıdır. Sermaye ortaklığı, iki veya daha
fazla şahsın belirli bir miktar sermaye koyarak,
birlikte iş yapmak ve meydana gelecek kar
veya zararı paylaşmak üzere kurdukları
Büyük ölçekli lojistik firmaları için genellikle
fonksiyonel
bölümlendirme
ve
karma
organizasyon yapısına göre şekillendikleri
söylenebilir.
Tablo 7’de belirtilecek bulgular doğrultusunda
firmaların örgütlenme yapısındaki en çok önem
verdikleri ilkenin iş bölümü ve uzmanlaşma
derecesi olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
bulgudan hareketle firmalar uzman ekip
kadrosuyla çalıştıkları için araştırmaya katılan
firma
yöneticilerinin
hepsi,
taşıma
faaliyetlerine bağlı yasal yükümlülükleri
bildiklerini
belirtmişlerdir.
Firmaların
alanyazında değinilen yasal çerçeve ve
mevzuata hakim oldukları araştırma sonucunda
ortaya çıkan bulgulardandır.

ortaklıktır.
Araştırmadaki diğer şirketlerin
%31,3’ünün yönetim yapısı da arkadaş
ortaklığı ve patron yönetimi üzerine
kurulmuştur.
Firmaların mali yapıları incelendiğinde temel
giderler olarak yakıt kullanımı %75 ile ilk
sırada yer almaktadır. Araç-gereç tedariği,
%68,8 amortisman ve bakım giderleri %56,3,
araç vergileri %43,8, sınır geçişleri %31,3 ve
diğer giderler de %6,3 oranında temel giderler
olarak değerlendirilmiştir. Tablo 19’da
araştırma verileri yer almaktadır.
Tablo 7’de yer alan firmaların organizasyon
yapısı
analiz
sonuçları
incelendiğinde
firmaların
%50
oranında
fonksiyonel
bölümlendirme şeklinde faaliyet gösterdikleri
söylenebilir. Araştırmaya katılan firmaların
%6,3’ü mal ve hizmet tipi bölümlendirme,
%12,5’i bölge temeline göre bölümlendirme,
%25’i ise karma organizasyon yapısında
hizmet
vermektedir.
Araştırmaya katılan firmaların %87,5’i dış
kaynak kullanmaktadır. Bu da oldukça yüksek
bir
orandır.
Firmaların
dış
kaynak
kullanmalarında oldukça geçerli sebepler
bulunmaktadır. Alanyazında da belirtildiği
üzere firmalar kendi alanlarında uzmanlaşmak,
faaliyetlere
daha
iyi
odaklanabilmek,
maliyetleri azaltmak ve sektörde rekabet
avantajı yakalamak amacıyla birçok faaliyeti
başka firmalara yaptırabilirler. Görüldüğü
üzere
lojistik
firmaları
dış
kaynak
kullanımından oldukça yoğun bir şekilde
faydalanmaktadır. Dış kaynak kullanılan
faaliyetler içerisinde yemek-kantin, güvenlik ve
taşımacılık-ulaştırma hizmetleri ilk sıralarda
yer almaktadır. Bununla birlikte haberleşme-
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iletişim, gümrük-sigorta, insan kaynakları,
depolama, müşteri ilişkileri, elleçleme, satın
alma-tedarik, finansal hizmet gibi alanlarda da
dış kaynak kullanımı yapılabilmektedir.

Firmaların birtakım lojistik hizmetleri dışarıdan
satın almasında bazı faktörler önem
taşımaktadır. Tablo 7’de dış kaynak
kullanımında etkili olan faktörlerin analizi yer
almaktadır.

Tablo 7. Dış Kaynak Kullanımında Etkili Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi
Faktörler

Tamamen
etkilidir

Etkilidir

%50

%37,5

%87,5

Daha esnek lojistik hizmet %31,3
sağlamak için

%56,3

%87,6

Pazarın büyümesi
dolayısıyla

%18,3

%43,8

%18,8

Uzman lojistik
firmalarından hizmet
almak için
Lojistik hizmetlerin
kalitesini arttırmak için
Temel faaliyet alanı
dışındaki yatırımlardan
kaçınmak için
Taşıma sürecindeki
kayıpları en aza
indirmek için
Müşteri hizmet kalitesini
arttırmak için

%18,3

%31,3

%25

%74,6

%43,8

%18,8

%12,5

%75,1

%37,5

%31,3

%18,8

%87,6

%37,5

%25,0

%18,8

%81,3

%31,3

%43,8

%6,3

%81,4

Diğer

%6,3

%6,3

%6,3

%18,9

Maliyetleri düşürmek için

Araştırma bulgularına göre lojistik firmaları
Tablo 7’de yer alan faktörlere bağlı olarak dış
kaynak
kullanımını
tercih
etmektedir.
Bulguların sonuçlarına göre firmalar lojistik
hizmetlerini daha esnek şekilde sağlayabilmek,
temel faaliyetleri dışından kalan hizmetlerden
kaçınmak, maliyet avantajı sağlayabilmek,

Kararsızım Etkisi
yoktur

Hiç
etkisi
yoktur

%6,3

Top.

%87,2

büyüyen pazarda hakimiyetlerini artırabilmek,
kendi faaliyet alanlarında uzmanlaşmak için
birtakım faaliyetleri konusunda uzman olan
firmalara bırakmak, böylece hizmet kalitesini
artırmayı amaçlamak ve diğer sebeplerden
dolayı dış kaynak kullanmaktadır.
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Şirketin örgütlenme yapısında önemli olan
birtakım ilkeler bulunmaktadır. Tablo 8’de

firmaların örgütlenme yapısında önemli olan
ilkelerin değerlendirmesi yer almaktadır.

Tablo 8. Firmaların Örgütlenme Yapısında Önemli Olan İlkelerin Değerlendirilmesi
İlkeler

Büyük
ölçüde
önemlidir

Önemlidir Kararsızım

İş bölümü ve uzmanlık
derecesi

%75

%25

Formalleşme derecesi

%18,8

%62,5

%18,8

%100

Denetim alanı

%43,8

%37,5

%18,8

%100

Kademe sayısı

%18,8

%62,5

%18,8

%100

Merkezileşme derecesi

%25

%43,8

%25

Karmaşıklık derecesi

%12,5

%31,3

%50

Departmanlaşma

%50

%43,8

%6,3

Emir komuta birliği ve
kurmay organların
oluşturulması
Haberleşme kanalı ve
departmanlaşma şekli

%31,3

%37,5

%18,8

%68,8

%25

%6,3

Firmaların örgütlenme yapısında büyük ölçüde
önem verdikleri ilke iş bölümü ve uzmanlık
derecesidir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında
firmaların tamamı en çok önem verdikleri
ilkeyi iş bölümü ve uzmanlık derecesi olarak
belirlemiştir. Böylece iş bölümü ve uzmanlığın
firmaların sektördeki başarılarını artırmada son
derece önemli rol oynadığı söylenebilir.
Haberleşme kanalı ve departmanlaşma şekli
%93,8 oranında firmalar için büyük ölçüde
önem teşkil
etmektedir.
Sağlıklı
bir
organizasyon yapısı oluşturmada en önemli
ilkelerden bir tanesi haberleşmedir. Haberleşme
kanallarının aktif olması iş akışını önemli

Önemi
yoktur

Hiç
önemi
yoktur

Toplam

%100

%6,3

%100
%6,3

%100
%100

%6,3

%6,3

%100

%100

derecede etkileyecektir. Formalleşme derecesi
ve kademe sayısı ilkeleri %81,3 oranlarıyla
önem derecesinde 3. sırayı paylaşmaktadır.
Firmalar örgütlenme yapısında karmaşıklık
derecesi ilkesi için %50 oranında kararsız
görüş belirtmişlerdir. Alanyazında karmaşıklık
derecesinin artması ile koordinasyon, iletişim,
bilgi ağı ve kontrolde sorun oluşabileceği
belirtilmiştir. Buna bağlı olarak firmaların
karmaşıklık derecesinin sorun oluşturup
oluşturmaması konusunda kararsız oldukları
için %50 oranında kararsız görüşü bildirdikleri
söylenebilir.
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4. Sonuç Tartışma ve Öneriler
Küreselleşmenin etkisiyle son yıllarda lojistik
sektörünün büyük bir
hızla geliştiği
gözlenmektedir.
Lojistik
sektörünün
gelişmesinde küreselleşmenin yanında etkili
olan bir diğer faktör ise iletişim ve bilgi
teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerdir.
İletişim ve haberleşmenin çağın en hızlı gelişen
sistemi olduğu söylenebilir. Buna bağlı olarak
insanlar birçok alanda iletişim kaynaklarını
kullanabilir.

sigortalama ve gümrükleme faaliyetlerinden en
az birkaç tanesinin veya tamamının hizmeti
verilmelidir. Görüldüğü üzere lojistik ve
taşımacılık kavramları birbirinden çok farklı
olup taşıma hizmeti lojistik faaliyetlerden biri
olarak değerlendirilmektedir.

İletişim ve haberleşmedeki büyük gelişmeler iş
hayatına da olumlu olarak yansımıştır. Üretici
ve tüketiciler çağın gereklerine uyarak arz ve
taleplerini
geliştirmektedir.
Üretim
sistemlerindeki değişim, rekabet baskısı, kalite
anlayışının gelişmesi gibi faktörler hemen
hemen her sektörün gelişmesinde etkili olan
faktörlerdir. Küreselleşmeye bağlı olarak
üreticilerin ürettiklerini başka yerlere taşıma
arzusu da lojistiğin gelişmesinde katkıda
bulunmuştur.

İTO ve TOBB tarafından yapılmış olan SWOT
analizi sonuçlarına göre, Türkiye’de lojistik
sektörü özellikle küçük ve orta ölçekli şirketler
üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’deki lojistik
sektörünün uluslararası boyutta fırsatları
yakalayabilmesi için büyük ölçekli firmalara
ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye’deki büyük
ölçekli lojistik firmalarının yapı ve işleyişlerini
analiz etmek, ileride büyümek isteyen her
küçük ve orta büyüklükteki işletme için bir
kaynak niteliği taşıyacaktır. Bu sebepten yola
çıkarak Türkiye’de faaliyet gösteren büyük
ölçekli lojistik işletmeler üzerinde yapılan
araştırma tamamlanmış olup firmaların yapı ve
işleyişlerine yönelik elde edilen sonuçlar
aşağıda verilmiştir:

Lojistik sektörünün gelişmesi ile birlikte yeni
kavramlar ve problemler ortaya atılmıştır.
Araştırmanın temel problemlerden bir tanesi
olan taşımacılık ve lojistik kavramlarının
karıştırılmasına ilişkin yapılan alanyazın
taramasında her iki kavram detaylı olarak
anlatılmış ve birbirinden farklı iki faaliyet
olduğu vurgulanmıştır. Taşımacılık, bir malın
veya insanın çeşitli amaçlarla bir yerden başka
bir yere nakledilmesidir. Lojistiğin temel
anlamı da aynı şekilde taşıma olarak düşünülse
bile tek başına taşıma işi lojistiği oluşturmaz.
Bunun yanında müşteri hizmetleri, stok
yönetimi, depo, antrepo ve dağıtım merkezleri,
elleçleme, koruyucu ambalajlama, bilgi
yönetimi ve sipariş işleme, talep yönetimi,

•
Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli
lojistik firmaların faaliyette oldukları yıllar
genellikle 21-40 yılları arasındadır. 40 yılı
aşkın hizmet veren firmalar da bulunmaktadır.
Görüldüğü üzere büyük ölçekli firmalar için
faaliyet yıllarının uzun süreli olduğu
vurgulanabilir. Bununla birlikte büyük ölçekli
firmaların kurulmasında gerekli olan sermaye
10.000.000 € ve üzeri olarak araştırma
sonuçlarında yer almıştır. Bununla birlikte
1.000.000 ile 10.000.000 € arasında işletmesini
kuran firmalar da araştırma sonuçlarında yer
almıştır. Büyük ölçekli lojistik firması kurmak
isteyen bir girişimci için gerekli olan sermaye
yapısını tek başına sahip olamadığı durumlarda
borçlanma veya ortaklık kurma yoluna
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gidileceği vurgulanabilir. Türkiye’de faaliyet
gösteren lojistik firmaların %62,5’i yerli
sermaye ile kurulmuştur.
•
Lojistik sektöründe hizmet veren bir firma
olabilmek için gerekli olan faaliyetler
içerisinde, müşteri hizmetleri, taşıma, stok
yönetimi, depo, antrepo ve dağıtım merkezleri
oluşturma, elleçleme, koruyucu ambalajlama,
bilgi yönetimi ve sipariş işleme, talep yönetimi,
sigortalama ve gümrükleme yer almaktadır. Bir
firmanın lojistik şirket olabilmesi için lojistik
faaliyetlerden en az birkaç tanesini uygulaması
gerekmektedir. Araştırmada yer alan şirketlerin
hepsi birden fazla lojistik hizmet sunmaktadır.
Verilen lojistik hizmetler içerisinde 1. sırada %
93,8 ile ulaştırma/taşımacılık/nakliye/sevkiyat
hizmeti yer almaktadır. Elleçleme ve
depo/antrepo/dağıtım merkezleri hizmetlerinin
de son derece önemli olduğu söylenebilir.
Alanyazında belirtildiği gibi, “her lojistik
faaliyet ayrı ayrı önemli olmakla birlikte
zincirin halkalarını oluşturmakta ve sistemin
devamını
sağlamaktadır.
Faaliyetler
zincirindeki yapılan her işlem son derece
önemlidir. İş akışının devamını sağlayabilmek,
maliyet hesabı yapabilmek, süreci takip ve
kontrol edebilmek amacıyla birimlerdeki
personellerin büyük bir özveriyle çalışmaları ve
hata
payını
en
aza
indirgemeleri
gerekmektedir”.
•
Büyük ölçekli lojistik firmalar genellikle
uluslararası alanda faaliyet göstermektedir.
Bölgesel, ulusal ve uluslararası sahada olmak
üzere her alanda faaliyet gösteren firmalar da
araştırma içerisinde yer almıştır.
•
Büyük ölçekli lojistik firmaların taşıma
türlerine
değinilecek
olursa
araştırma

sonuçlarında en çok tercih edilen karayolu ve
havayolu taşımacılığıdır. Son yıllarda bu
alanlarda yapılan yatırımlar ve rekabetçi
yapıdan dolayı taşıma ücretlerindeki düşüşler
paralellik göstermiştir. Böylece karayolu ve
havayolu taşımacılığı günümüzde en çok
kullanılan taşımacılık olarak yerini almıştır.
Alanyazında ise denizyolunun daha çok tercih
edildiği belirtilmiştir. Günümüz şartlarında
malın teslim süresi son derece önem kazanmış
olup denizyolu taşımacılığında bu sürenin uzun
olması sebebiyle denizyolunun gerilemesine
sebep olduğu söylenebilir. Alanyazında
belirtildiği üzere boru hattı taşımacılığı sıvı
maddelerin taşınmasından dolayı günümüzde
halen gelişme gösteremediği için araştırma
sonuçlarında da taşımacılık türleri içerisinde en
az tercih edilen taşıma türü olarak analiz
edilmiştir.
•
Sektörün geleceğine ilişkin beklentiler
Türkiye’de ve dünyada önemli artış olacağı
yönündedir. Firmaların %75’i beklentilerine
bağlı olarak yeni yatırımlarda bulunacağını
belirtmiştir.
Yatırım
yapılacak
alanlar
içerisinde ilk sırada taşımacılık faaliyeti
gelmektedir. Bilgi teknolojileri de araştırma
sonuçlarında 2. sırayı almaktadır. Görülen o ki,
lojistik
firmaları
önümüzdeki
yıllarda
taşımacılık faaliyeti ve bilgi teknolojileri
alanlarını öncelikli olarak genişletecektir.
•
Büyük ölçekli firmaların dış kaynak
kullanımının araştırma sonuçlarında oldukça
yüksek oranda olduğu görülmektedir. Bu
durum firmaların dış kaynak kullanımına sıcak
baktıklarının göstergesidir. Dış kaynak
kullanılan faaliyetlerin başında yemek-kantin,
güvenlik, taşıma-ulaştırma hizmetleri ilk
sıralarda yer almaktadır. Firmalar kendi
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alanlarında uzmanlaşmak, maliyetleri azaltmak
gibi sebeplerle dış kaynak kullanma yoluna
gitmektedirler.
•
Firmaların
yönetim
karakteristiği
değişkenlik göstermektedir. Büyük ölçekli
firmalarda ağırlıklı olarak aile şirketi veya
sermaye ortaklığı görülmekle birlikte %31,3
lük kısmında ise arkadaş ortaklığı ve patron
yönetimi görülmektedir.
•
Firmaların örgütlenme yapısı öncelikle iş
bölümünden başlamalıdır. İş bölümünde
kişilerin yapacakları işler belirlenmeli ve
uzman kadro ile çalışılmalıdır. Firmaların
araştırma sonuçlarında en önemli gördüğü ilke
de iş bölümü ve uzmanlaşmadır. Uzman bir
kadro ile çalışmak ve çalışanların yapacakları
işlerin önceden belirlenmesi iş akışının düzenli
ve verimli olmasını sağlayacaktır. Haberleşme
kanalı ve şekli ise firmanın örgüt yapısında
olması gereken ilkelerden bir tanesidir. Müşteri
taleplerini alabilmek ve müşterinin istediği
doğrultuda kaliteli bir hizmet sunmak adına
haberleşmenin sağlam bir yapıda olması
gerekir. Ayrıca formalleşme derecesi ve
kademe sayısı, denetim alanı, merkezileşme
derecesi, departmanlaşma, emir komuta birliği
de örgüt yapısını oluşturan ilkeler olarak
araştırmada yerini almıştır.
•
Araştırma
sonuçlarında
firmaların
organizasyon
yapıları
fonksiyonel
bölümlendirme ve karma organizasyon yapısı
olarak karşımıza çıkmıştır. Mal ve hizmet tipi
bölümlendirme ve bölge temeline göre
bölümlendirme yapılarındaki %18,8 oranında
firma da araştırmada yerini almıştır.

Bu araştırma Türkiye’de faaliyet gösteren
büyük ölçekli lojistik firmalarının yapı ve
işleyişlerine yönelik gerçekleştirilmiş ve
sonuçlar bu çerçevede değerlendirilmiştir.
Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik firmaları
sadece büyük ölçekli firmalar değildir. Çok
sayıda küçük ve orta ölçekteki lojistik
firmalarına
da
ulaşmak
mümkündür.
Çalışmanın amacında lojistik faaliyetlerdeki
başarıyı artırabilmek ve tüm faaliyet alanlarını
canlandırabilmek için büyük ölçekli firmaların
daha başarılı olacağı yargısına ulaşıldığından
çalışma bu doğrultuda şekillenmiştir. Küçük ve
orta büyüklükteki firmalar önümüzdeki yıllarda
büyümek istediklerinde büyük ölçekli firma
yapılarını kendi firmalarında uygulamaları
gerekebilir. Ayrıca yeterli sermayeye sahip
yeni girişimciler için de fizibilite çalışması
yapmalarında bu çalışma bir kaynak olarak
gösterilebilir. Bununla birlikte bu alanda
bilimsel çalışma yapmak isteyen öğrenciler,
akademisyenler, bilim insanları ve çok çeşitli
meslekteki
bireyler
bu
çalışmadan
yararlanabilir.
Küçük ve orta büyüklükteki lojistik firmaların
yapı ve işleyişleri başka bir çalışmada
araştırabilir. Büyük ölçekli lojistik firması
olabilmek için hangi faaliyetleri geliştirmeleri,
sermaye yapıları, organizasyon yapılarında
gerekli olan iyileştirmeler bize başka bir
araştırmanın kapılarını açabilir. Bu araştırmada
yer alan her bir başlık başka bir araştırma için
kaynak teşkil edebilir. Örneğin, “dış kaynak
kullanımının büyük ölçekli firmalar üzerinde
maliyetsel analizi” konulu bir çalışma şimdiden
bize yeni ufuklar doğurmaktadır. “Tersine
lojistiğin çevre üzerinde ne gibi etkileri
bulunmaktadır?” gibi bir örnek konuyla yeni
çalışmalar oluşturulabilir. Ayrıca sektörün
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gelişmesindeki beklentilerine ilişkin hangi
alanlarda ve nasıl yatırımda bulunacaklarına
yönelik bir çalışma yapıla
bilir. Dünyada faaliyet gösteren yabancı
sermaye ile kurulan lojistik firmaları ile yerel
sermayeyle kurulan lojistik firmalarının
yapıları arasında benzerliğin olup olmadığı
araştırılabilir.
Araştırma sonuçları Türkiye’de faaliyet
gösteren lojistik firmalarının yapı ve işleyişleri
yönünden benzerlik gösterdiği sonucunu
vermektedir. Birçok konuda benzerlik gösteren
firmalar yapı ve işleyişleri hakkında genele
yakın bilgiler sunmuştur. Ayrıca lojistik firması
olarak faaliyet gösteren ve araştırmada yer alan
firmaların lojistik faaliyetlere yönelik birçok
alanda hizmet verdikleri belirlenmiştir. Böylece
büyük ölçekli lojistik firmalarının lojistik
destek konusunda oldukça yeterli olduğu
anlaşılmıştır.
Sonuç olarak Türkiye’de faaliyet gösteren
büyük ölçekli lojistik firmaları hem ulusal hem
de uluslararası alanda her taşımacılık türünde
hizmet
vermektedir.
Günümüzde
ve
önümüzdeki yıllarda tüketicilerin taleplerine
bağlı olarak gelişecek her sektör içerisinde
lojistik sektörü de payını alarak gelişmesini
sürdürecektir. Gelişmeler içerisinde yeni
taşımacılık türleri de talebe bağlı olarak
şekillenebilir. Böyle bir durumda lojistik
alanında yeni çalışmalara ihtiyaç duyulabilir.
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YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ CO2 EMİSYONU
ÜZERİNE OLAN ETKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ
Cemil Serhat AKIN
Mustafa Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
Özet: Bu çalışmanın amacı, yabancı sermaye yatırımlarının CO2 emisyonu düzeyi üzerine olan
etkisinin sorgulanmasıdır. Çalışmada, söz konusu ilişki, 12 üst gelir grubuna dahil ülkenin 19702012 yılları arasındaki verileri kullanılarak, sistem GMM yöntemiyle analiz edilmiştir.
Gerçekleştirilen analizde yardımcı açıklayıcı değişkenler olarak enerji tüketimi ve kişi başına
düşen gelir kullanılmıştır. Analiz sonuçları, üst gelir grubuna dahil ülkelerin yaptıkları yabancı
sermaye yatırımı ile CO2 emisyon düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı, negatif yönlü bir
ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bulgular enerji tüketimi ile CO2 emisyon düzeyi
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görüşünü desteklerken, üst gelir grubu ülkelerinde kişi
başına düşen gelir artışının ise CO2 salınımını azalttığını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Sermaye Yatırımı, CO2 Emisyonu, Dinamik Panel Veri Analizi

IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON CO2
EMISSIONS: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS
Abstract: The aim of this study is to question the impact of foreign direct investments upon the
level of CO2 emission. This mentioned relation was analyzed via using the data which belongs to
the countries in 12 high level income groups for the period as 1970-2012, by the system GMM
method. In the performed analysis, energy consumption and per capita income were chosen as
explanatory variables. The results of the analysis show that there exists a statistically significant
and negative relation between the foreign direct investment, which is rooted from by the high level
income countries, and the levels of CO2 emission. Besides, the findings support the existence of a
positive relation between the energy consumption and CO2 emission level . On the other hand,
they states that the increase of per capita income reduces the CO2 emissions in high level income
countries.
Keywords: Foreign Direct Investment, CO2 Emissions, Dynamic Panel Analysis
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1.GİRİŞ
Ülkelerin
büyüme
arzusu
ile
gerçekleştirmiş oldukları üretim, dünya
genelinde enerji tüketimini artırırken, söz
konusu enerji için birincil enerji kaynağı
olan fosil yakıtın kullanımı karbondioksit
(CO2)
salınımını
artırmıştır.
CO2
salınımının küresel ısınmaya sebebiyet
veren Green Hause Gazının yarısından
fazlasını
teşkil
etmesi
sebebiyle,
salınımının
altında
yatan
nedenler
sorgulanmaya başlanmıştır. Enerji tüketimi
ve gelir artışı CO2 salınımının temel
belirleyicileri olarak görünse de dış ticaret,
kurumsal kalite, finansal serbestlik,
yabancı sermaye yatırımları gibi ikincil
değişkenlerin CO2 salınımı üzerine olan
etkileri yadsınamayacak düzeydedir.
Küresel ısınmanın önemli bir boyuta
gelmesi, CO2 salınımının belirleyicilerini
sorgulayan
çalışma
sayısını
hızla
artırmıştır. Farklı ülke grupları ve farklı
teknikler kullanılarak yapılan bu çalışmalar
elde edilen sonuçların farklılaşmasına ve
üzerinde bir uzlaşı sağlanamamasına
sebebiyet vermektedir. Üzerinde uzlaşı
sağlanamayan konulardan bir tanesi de
yabancı sermaye yatırımlarının CO2
emisyon salınımına olan etkisinin yönüdür.
Araştırmacıların bir kesimi yapılan yabancı
sermaye yatırımlarının, yatırım yapılan
ülkede teknolojik gelişmeye sebebiyet
vermesi ve özellikle enerjinin etkin
kullanımını sağlaması sebebiyle CO2
salınımını azaltacağını savunurken diğer
kesim ise kirlilik yaratan endüstrilerin
transferine olanak sağlaması nedeniyle
ülkedeki
CO2
emisyon
düzeyini

artıracağını
iddia
etmektedir
(Kumbaroglu,G., Karali,N. ve Arikan,Y.,
2008).
Burada
yabancı
sermaye
yatırımlarının CO2 emisyon düzeyi üzerine
olan etkisi yatırım yapan ve yatırım
yapılan
ülkeye
göre
değişiklik
gösterebilmektedir. Bu sebeple diğer
çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada
söz konusu etki ayrıştırılacak ve dışarıya
yapılan yabancı sermaye yatırımlarının
yatırım yapan ülkenin CO2 emisyon düzeyi
üzerine olan etkisi sorgulanacaktır.
Çalışma için üst gelir grubuna dahil olan
ülkeler tercih edilmiştir. Bunun sebebi,
farklı bir bakış açısı ile kirlilik cenneti
hipotezinin (Pollution Heaven Hypothesis)
sorgulanmasıdır. Bu teze göre, kişi başına
gelirin artması lüks tüketim malı olarak
kabul edilen çevresel kaliteye olan talebi
artırmakta ve zengin ülkeler çevresel
bozulmaya sebebiyet veren tesislerini
yabancı sermaye yatırımı vasıtasıyla geri
kalmış ülkelere taşıyarak kirlilik cennetleri
yaratmaktadır (Chew, 2009).
Çalışmada, CO2 emisyon düzeyi ile
ülkelerin diğer ülkelere yaptıkları yabancı
sermaye yatırımı düzeyi arasındaki ilişki,
12 üst gelir grubuna dahil ülkenin 19702012 yılları arasındaki verileri kullanılarak,
Genelleştirilmiş Momentler Metodunun
(GMM) sistem yöntemi ile analiz
edilmiştir. Çalışmada yardımcı açıklayıcı
değişkenler olarak kişi başına düşen enerji
tüketimi ve kişi başına düşen gelir
kullanılmıştır. Gerçekleştirilen analizde,
üst gelir gurubuna dahil olan ülkelerin,
yabancı ülkelere yaptıkları yabancı
sermaye yatırımı düzeyi ile CO2 emisyon
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düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı
negatif yönlü ilişki bulunmuştur. Ayrıca
edinilen bulgulara göre enerji tüketimi
artışı CO2 emisyon düzeyini artırırken, kişi
başına düşen gelir artışı ise CO2 salınımını
azaltmaktadır.
Çalışmanın devamında konu ile ilgili
yapılmış çalışmalar ortaya konacak,
üçüncü bölümde çalışmada kullanılacak
veriler ve yöntem ile ilgili açıklamalarda
bulunulacak,
dördüncü
bölümde
gerçekleştirilen
ampirik
uygulama
sonucunda elde edilen bulgular ortaya
konulacak ve çalışma elde edilen
bulguların yorumlanmasını takiben, ileriki
çalışmalar için önerilerin sunulması ile
sonlandırılacaktır.
2. İLGİLİ LİTERATÜR
Yabancı sermaye yatırımları ile çevresel
unsurlar arasındaki ilişkiyi sorgulayan
çalışmalar teorik çerçevede iki ayrı başlık
altında incelenmektedir. Bunlardan ilki
kirlilik cenneti hipotezini de barındıran
klasik görüşe ait mukayeseli üstünlükler
ekseninde yapılan çalışmalardır. Bu akıma
göre ülkelerin çevre konusunda yapmış
olduğu katı düzenlemeler üretimi daha
maliyetli
kılmakta
ve
üretimdeki
mukayeseli üstünlüğün söz konusu
düzenlemeleri gerçekleştirmeyen ülkelere
doğru yöneldiği ileri sürülmektedir
(Hassabala, 2013). Kurumsal yapısı
gelişmemiş ülkeler bu durumu fırsata
çevirerek yapılabilecek muhtemel yabancı
sermaye yatırımı için uygun ortam
hazırlamaktadır. Bu şekilde kirli endüstri
olarak adlandırılan çevresel bozulmaya

sebebiyet veren alanlarda uzmanlaşmaya
gidilmektedir (Ren, Yuan, Ma ve Chen,
2014). Bu uzmanlaşma kirli endüstriler
için bir cazibe merkezi haline gelmektedir.
Literatürde kirlilik cenneti hipotezini
destekleyen
çok
sayıda
çalışma
bulunmaktadır (Chew 2009; Dean, Lovely
ve Wang, 2009; Emilson ve Zhu, 2009;
Machado, Schaeffer, ve Worrell, 2001; Pao
ve Tsai, 2011). Diğer taraftan literatürde
kirlilik cenneti hipotezine karşıt görüşler
de bulunmaktadır (Eskeland & Harrison,
2003; Dong, Masanobu, Liu ve Wang,
2010; Cole ve Fredriksson, 2009; Perkins
ve Neumayer, 2009).
Diğer
akım,
neo-teknoloji
ticareti
perspektifinde açıklanmaktadır. Bu görüş
katı çevresel düzenlemelerin ülkedeki kirli
endüstri yoğunluğunu azaltacağını ileri
sürmektedir (Mıhcı, Cagatay, Koska,
2005).
Teknoloji
açığı
görüşüne
dayandırılarak kalkınmamış ülkelerin
yabancı sermaye yatırımı sayesinde
teknolojik gelişmeyi sağlayabileceğini
ifade etmektedir. Yeni teknolojiler
çerçevesinde yapılan çalışmalar Porter
hipotezi ile açıklanabilir (Porter 1991).
Porter ve Linde (1995) ve Esty ve Porter
(1998)’in yapmış olduğu katkıları 2005
yılında bir önerme haline getiren Mıhcı
konuya farklı bir boyut getirmiş ve yapılan
katı kurumsal düzenlemelerin firmaları
yeni
teknoloji
arayışına
mecbur
bırakacağını ifade etmiştir. Firmalar artan
maliyetleri
ancak
buldukları
yeni
teknolojiler
sayesinde
aşağı
çekebileceklerdir. Bu şekilde sağlanan
teknolojik gelişim doğal kaynakların daha
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etkin kullanımı sağlayarak çevresel
transferine olanak sağlaması sebebiyle
bozulmayı da azaltacaktır (Mıhcı ve ark.,
çevresel bozulmayı azaltacağını ileri
2005). Özellikle OECD (2001) yapmış
sürmüştür. Tablo 1 de konu ile ilgili
olduğu araştırmalarda yabancı sermaye
yapılan ampirik çalışmaların sonuçları
hareketliliğinin
yeni
teknolojilerin
toplu biçimde sunulmuştur.
Tablo.1: Konu ile İlgili Ampirik Literatür
Yazar

Ülke

Yıllar

Lee (2013)

G-20 ülkeleri

1971-2009

Zhang
(2011)

Çin

1980-2009

Pao ve Tsai
(2011)

BRIC ülkeleri

1980- 2007

Perkins ve
Neumayer
(2009)

92 ülke

1980-2005

GMM

Çevresel bozulma yabancı sermaye
yatırımları ile açıklanamaz.

Acharyya
(2009)

Hindistan

1980-2003

Zaman
serisi
analizi

Kirlilik cennetinin oluşumu sadece
FDI ile açıklanamaz.

Tamazian ve ABD, Japonya ve
ark. (2009)
BRIC ülkeleri

1992-2004

Yang ve
Yang (2008)

Çin

1982- 2006

Sha ve Shi
(2006)

Çin

1980-1996

Aliyou
(2005)

11 gelişmiş ülke

1990-2010

Co ve ark.
(2004)

A.B.D.

1982-1992

Yöntem
Panel veri
analizi
Zaman
serisi
analizi

Bulgu
Yabancı sermaye yatırımları CO
emisyon düzeyini azaltır.
Yabancı sermaye yatırımı CO2' nin
artmasında etkendir

Ülke içine yapılan yabancı sermaye
Panel veri
yatırımları ile çevresel bozulma
analizi
arasında pozitif yönlü ilişki vardır.

Yabancı sermaye yatırımı teknolojik
Panel veri yenilikleri uyararak enerji kullanımını
analizi
etkinleştirir. Enerjinin etkin kullanımı
karbon emisyonunu düşürür.
VAR
analizi

Yabancı sermaye yatırımı CO2' nin
artmasında çok önemli role sahiptir

Panel veri Yabancı sermaye yatırımı ekolojik
analizi
çevre üzerinde megatif etkisi vardır.
Çevresel düzenlemeler dışarıya yapılan
Panel veri yabancı sermaye miktarını artırırken
analizi
yabancı sermaye yatırımı artışı
çevresel bozulmaya sebebiyet vermez.
Panel veri Yabancı sermaye yatırımları büyümeyi
analizi
desteklersen çevre kirliliğini artırır.
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Grimes ve
Kentor
(2003)

66 az gelişmiş
ülke

1980 -1996

Panel
Ülkeye FDI girişi ile CO2 emisyonu
regresyon
arasında pozitif yönlü ilişki vardır.
analizi

Eskeland ve
Harrison
(2003)

Fildişi sahilleri,
Fas, Meksika,
Venezuela

1977-1990

Yabancı sermaye yatırımı teknolojik
gelişmeyi sağlayarak çevre dostu
teknolojinin tesisini, çevre dostu
ürünlerin üretilmesini ve dolayısıyla
çevresel kaliteyi artırır

Smarzynska
ve Wei
(2001)

24 geçiş
ekonomisi
ülkesinden 534
firma

1993

Talukder ve
Meisner
(2001)

44 gelişmiş ülke

1987-1995

Panel veri FDI çevre kalitesini artırıcı bir
analizi
unsurdur.

Letchumana
n ve
Kodama
(2000)

Malezya,
Singapur,
Tayland,
Filipinler, ABD,
Almanya,
Japonya.

1987-1994

Dışarıya yapılan Yabancı sermaye
Regresyon
yatırımları ülke içindeki çevresel
analizi
bozulmayı azaltır.

List ve Co
(2000)

ABD

1986-1993

Dean (1999)

Çin' in 25 eyaleti

1987-1995

Kolstad ve
Xing (1998)

22 Ülke

1985-1990

Eskeland ve
Harrison
(1997)

Latin Amerika
ülkeleri

1977-1990

Yukarıda Tablo 1’ de ifade edilen ampirik
çalışmalar ışığında yabancı sermaye
yatırımlarının çevresel bozulma üzerine

GMM

Panel veri Yabancı sermaye akımı kirlilik cenneti
analizi
hipotezini desteklemektedir.

Logit
modeli

Yabancı sermaye yatırımı yapılan
ülkede enerji kullanımını etkinleşir.
Etkin enerji kullanımının CO2
emisyonunu azaltıcı etkisi vardır

Regresyon Ülke içerisine yapılan FDI çevreyi
analizi
olumsuz etkilemektedir.
Ülkeler
Yabancı ülkelere yapılan sermaye
arası yatay
yatırımları ülke içindeki çevresel
kesit
bozulmayı azaltmaktadır.
analizi
Yabancı sermaye yatırımları çevresel
GMM
bozulmayı yeni teknolojilerin transferi
vasıtası ile azaltmaktadır.

olan etkisinin yönü üzerine bir uzlaşı
bulunmamaktadır. Bu sebeple yapılan
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çalışmanın sağlanabilecek uzlaşıya katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
3.VERİ, YÖNTEM ve MODEL
3.1. Veri
Çalışma kapsamında kullanılan, üst
gelir grubunda yer alan Avusturya,
Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, Norveç
Portekiz, İsveç ülkelerine ait olan verilerin

edilen ülkeler belirlenirken verilerine
ulaşılabilirlik temel kısıt olmuştur.
Değişkenlere ait kodların önündeki ‘L’
harfi bütün değişkenlerin logaritmik
formda olduğunu ifade etmektedir. Tablo
3’de ise verilere ait açıklayıcı istatistikler
sunulmuştur.

açıklamaları ve kaynakları Tablo 2’ de
toplu olarak sunulmuştur. Analize dahil
Tablo 2: Verilere Ait Açıklamalar
KOD
LCO2
LGDP
LEC
LFDI

AÇIKLAMASI
Karbondioksit emisyonu (Kişi başına düşen metrik ton)
Kişi başına düşen milli gelir (2005 Yılı fiyatlarıyla US$)
Enerji tüketimi (Kişi başına düşen yakıt tüketimi)
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Dışarıya yapılan) (USD)

KAYNAK
WDIa
WDIa
WDIa
UNCTADb

a
The World Bank, World Development Indicators: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
(Erişim: 02.02.2014 )
b

United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD-STATS
ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en (Erişim: 02.02.2014 )

http://unctadstat.unctad.org/

Tablo 3: Açıklayıcı İstatistikler
Kodlar

Gözlem Ortalama

Medyan

Maks.

Min.

Std.sap.

LCO2

516

2.076781

2.10887

2.657142

0.564058

0.350

LGDP

516

10.18939

10.20944

11.12438

8.886787

0.393

LEN

516

8.181597

8.238208

8.867857

6.498074

0.423

LFDI

516

7.452501

8.057117

12.69289

-9.24612

3.339

3.2. Ekonometrik Yöntem
Çalışmada yabancı sermaye yatırımı
düzeyinin CO2 emisyonu üzerine olan olası
etkisi,
dinamik
panel
tahmin
yöntemlerinden biri olan Genelleştirilmiş

Momentler
Metodunun
(Generalized
Methods of Moments-GMM) sistem
versiyonu ile sorgulanmıştır. Dinamik
modellerin standart en küçük kareler ve
genelleştirilmiş
en
küçük
kareler
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yöntemleri ile tahmin edilmesi yanlı ve
tutarsız sonuçların elde edilmesine yol
açabilmektedir.
Bağımlı
değişkenin
belirleyicilerinin
tam
olarak
tespit
edilememesi durumunda etkin bir değişken
modelde yer alamayacak ve bu durumda
model belirsizliği olarak adlandırılan sorun
ortaya çıkacaktır. Diğer taraftan ortaya
çıkabilecek diğer bir problem ise modelde
yer alan bağımsız değişkenler arasında ki
olası bir içsellik sorunudur. Dinamik
modellerde sorgulanan bağımlı değişkenin
gecikmeli değeri ile hata teriminin ilişkili
olması, EKK tahmincilerinin sapmalı ve
tutarsız
sonuçlar
vermesine
neden
olmaktadır (Baltagi, 2005). Bu durum
tutarsız
tahmin
sonuçlarının
elde
edilmesine sebebiyet verecektir. Bu
sorunların üstesinden gelinebilmesi için
Genelleştirilmiş Momentler Metoduna
dayanan yeni tahminciler önerilmektedir
(Imam ve Jacobs, 2007; Baltagi, 2005).
Söz konusu yönteme dayanan tahmin
ediciler arasında sıklıkla kullanılan,
Arellano ve Bond (1991) tarafından
geliştirilen Fark GMM yaklaşımı ve
Arellana ve Bover (1995) tarafından
geliştirilen Sistem GMM yaklaşımlarıdır.
Bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin
modele bağımsız değişken olarak dahil
edildiği dinamik modeller genel olarak
aşağıdaki gibi ifade edilmektedir (Hsiao,
2003):
Yit=γYit-1+βXit+ηi+λt+εjt
1 nolu eşitlikte
olmak üzere

(1)

i=1,…..,N, t=1,…..,T

Burada Xit, bağımsız değişken vektörünü;
β, katsayılar matrisini;
Yit-1, bağımlı
değişken Yit’nin gecikmeli değerini; ηi,
gözlenemeyen bireysel etkileri; λ t,
gözlenemeyen zamana özgü etkileri; hata
terimi olarak adlandırılan εjt ise yatay
kesitler arası ve zamana göre değişen
gözlenemeyen
değişkenlerin
etkisini
göstermektedir. Modelde ηi ile λ t ‘nin
sabit olduğu varsayılmaktadır.
Fark GMM yaklaşımı, spesifik etki
bileşenlerini gidermek için modeli
değişkenlerin birinci farkları çerçevesinde
ele almakta ve bağımsız değişkenlerin
gecikmeli değerlerini açıklayıcı değişken
olarak kullanmaktadır (Soto, 2009). Sistem
GMM yaklaşımı ise, fark denklemi ile
düzey denklemlerinin birleştirilmesi ile
oluşan
sistem
dahilinde
analizi
gerçekleştirmektedir.
Her iki yaklaşımın gücünü test eden
Blundell ve Bond (1998) ile Blundell,
Bond, ve Windmeijer (2000) fark GMM’in
sonlu örneklemde Sistem GMM’e göre
daha zayıf bir tahmin gücüne sahip
olduğunu ileri sürmüştür Ayrıca fark
GMM yaklaşımı ile yapılan analizlerde
elde edilen katsayı tahminlerinin sapmalı
olduğunu da ifade etmişlerdir. Soto (2009)
ise küçük örneklemlerde sistem GMM ve
fark GMM tahmincilerinin gücünü
karşılaştırmıştır. Yaptığı Monte Carlo
Simulasyonu ile sistem GMM’nin en
düşük sapmalı ve etkin tahminci olduğunu
göstermiştir. Bu nedenle çalışmada, daha
sağlam sonuçlara ulaşılabilmesi amacıyla
sistem GMM yaklaşımı tercih edilmiştir.
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3.3. Model
CO2 emisyon düzeyi ile yabancı ülkelere
yapılan yabancı sermaye yatırımları
arasındaki ilişkiyi sorgulamak amacıyla
oluşturulan ekonometrik model aşağıda
denklem (2) de ifade edilmiştir.

ifade eden FDI değişkenleridir. Yukarıda
ifade edilen modelin tahmininde, STATA
yazılım programı kullanılmıştır.
4. BULGULAR

Sistem GMM yaklaşımında analize dahil
edilen değişkenlerin durağan oldukları
CO2 it= α0 + β1C02 it-1+βGDPit+βENit +
varsayılır (Jung ve Kwon, 2007). Bu
βFDIit+ ηi+λt+εjt
(2)
sebeple analizin gerçekleştirilmesi için
Oluşturulan
modelde
CO2 bağımlı
birinci gerekli koşul serilerin seviyede
durağan olmasıdır.
Bu çalışmada,
değişkeni kişi başına düşen karbondioksit
emisyonu oranı ifade ederken, gecikmeli
değişkenlerdeki durağanlığın test edilmesi
değeri olan CO2 it-1 modele açıklayıcı
için, Levin, Lin ve Chu (2002), Im,
Peseran Shin (2003) ve ADF-Fisher Chi
değişken olarak dahil edilmiştir. (1) no lu
denklemde X olarak ifade edilen kontrol
Square (Maddala ve Wu,1999) birim kök
testleri kullanılmıştır. Modelde yer alan
değişkenler denklem (2) de kişi başına
değişkenlerin birim kök test sonuçları
düşen gelir, kişi başına düşen enerji
tüketimi ve yabancı sermaye yatırımını
aşağıda Tablo 4’ de gösterilmiştir.
Tablo 4: Panel Birim Kök Testleri
LLC

IPS

ADF-Fisher

Variables

Level

Level

Level

LCO2

-3.356***

-1.857**

42.35**

(0.000)

(0.031)

(0.011)

-4.981***

-2.664***

42.96***

(0.000)

(0.003)

(0.010)

-7.014***

-1.976**

39.71**

(0.000)

(0.024)

(0.0229)

-4.652***

-4.964***

83.27***

(0.000)

(0.000)

(0.000)

LEN
LGDP
LFDI

***, **, * ; sırasıyla %1, %5 ve %10 düzeyindeki istatistiki anlamlılığı göstermektedir.
Test sonuçları, bireysel sabitli modellere aittir.
Gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri (SIC) ile otomatik olarak belirlenmiştir.
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LLC, IPS ve ADF Fisher panel birim kök
testi sonuçlarına göre, tüm değişkenlerin
seviyede durağan olduğu görülmüştür.
Diğer bir ifadeyle birim kökün varlığına
işaret eden sıfır hipotezi reddedilerek

serilerin seviyede birim kök içermediğine
karar verilmiştir. Seviyede durağan
serilerle gerçekleştirilen Sistem GMM
tahmincisi sonuçları Tablo 5’ de
verilmiştir.

Tablo 5: Sistem GMM Tahmin Sonuçları
DEĞİŞKENLER
LCO2-1
LCO2-2
LEN
LGDP
LFDI

KATSAYI
-0.0763
(0.822)
0.5358*
(0.07)
0.6394**
-0.014
0.1458**
(0.014)
-0.0024
(0.055)

STANDART HATA
0.338
0.295
0.26
0.411
0.001

192
12
147.71
Wald Chi2 değeri
(0.000)
5.95
Sargan Chi2 değeri
(1.000)
-0.3068
AR (1)
(0.7590)
-1.122
AR (2)
-0.2619
***, **, * sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde anlamlı olan değerlerdir.
Gözlem sayısı
Yatay kesit sayısı

Tablo 5’de sistem GMM yöntemiyle
yapılan analizde elde edilen panel
regresyon
tahmin
sonuçlarının
yorumlanabilmesi
için
öncelikle
oluşturulan modele ilişkin tutarlılık
testlerinin yapılması gerekmektedir. Elde
edilen sonuçların tutarlılığı üç ayrı test ile
sorgulanmıştır. Bunlar; modelde yer alan

değişkenlerin bir bütün olarak anlamlı olup
olmadığını gösteren Wald Chi2 testi,
modelde kullanılan araç değişkenlerin
geçerli olup olmadığını gösteren Sargan
testi ve modelde otokorelasyon sorunu
olup olmadığını gösteren Arellano-Bond
(AB) testleridir. Wald Chi2 testi, analize
konu olan modelin bütün olarak
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anlamlılığını test etmektedir. Sargan testi
ise yapılan analizde aşırı belirleme
kısıtlarının olup olmadığı sorgulamaktadır.
Elde edilen Wald testi sonuçlarına göre
modelde yer alan değişkenler bir bütün
olarak anlamlıdır. Ayrıca sargan testi ile
araç değişkenler ile hata terimleri
arasındaki ilişki H0 hipotezi ile test edilmiş
ve H0 hipotezinin reddedilmesi ile araç
değişkenlerin geçerli olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. AR (1) ile AR (2) testleri
sonuçları ise otokorelasyon sorunu
olmadığını göstermektedir. Elde edilen test
sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde
panel regresyon tahmin sonuçlarının
sağlıklı bir şekilde yorumlanabileceği
sonucuna ulaşılmıştır.
Panel
regresyon
sonuçları
analiz
edildiğinde,
elde
edilen
sonuçlar
beklentiler ile örtüşmektedir. Bu bağlamda
ölçek etkisiyle enerji talebinin artması CO2
salınımını artırmaktadır. Üretim ölçeğinin
artmasıyla ihtiyaç duyulan enerjinin
sağlanmasında birincil enerji kaynaklarının
kullanılması bu artışın sebebidir. Elde
edilen sonuçlar Co ve arkadaşları (2004)
ile örtüşmektedir. Ayrıca mevcut CO2
seviyesinin
belirlenmesinde
geçmiş
dönemlerdeki CO2 emisyonu da belirleyici
olmaktadır. Bir yıl gecikme sonrasında
CO2 seviyesindeki % 1’lik değişim CO2
emisyonunu % 0.5 oranında artırmaktadır.
Çalışmanın ilgi çekici bulgularından bir
tanesi de analize dahil edilen ülkelerin
EKC eğrilerinin negatif eğimli olmasıdır.
Kişi başına gelirin artması ile ülkedeki
CO2 emisyon düzeyi azalış göstermektedir.
Kişi başı gelirde meydana gelen % 1 lik

artış CO2 emisyon düzeyini %0.14
azaltmaktadır. Bu durum analize dahil
edilen ülkelerde, kalkınma ile CO2
emisyonu arasında kurulan ilişkideki eşik
seviyesinin aşıldığını ifade etmektedir.
Elde edilen bulgular kirlilik cenneti
hipotezi çerçevesinde değerlendirildiğinde
bulgular bu hipotezi desteklemektedir.
Panel regresyon sonuçlarına göre; yurt
dışına yapılan yabancı sermaye yatırımı ile
CO2 emisyon düzeyi arasında negatif ve
istatistiksel açısından anlamlı bir ilişki söz
konusudur. Üst gelir gurubuna dahil olana
ülkelerin dışarıya olan yabancı sermaye
yatırımını artırmaları ülkedeki CO2
salınımı azaltarak çevresel kaliteyi
artırmaktadır. Bu durum kirlilik yaratan
tesislerin yurt dışına taşınmaları ile
açıklanmaktadır. Bulgular kirlilik cenneti
hipotezini savunan Lee (2013), Pao ve Tsai
(2011), Chew 2009 ve Emilson ve Zhu
(2009)’nun sonuçları ile örtüşmektedir.
5.SONUÇ
Yabancı sermaye yatırımlarının çevresel
kalitenin belirleyicilerinden olan CO2
emisyon düzeyi üzerine olan etkisinin
araştırılması amacıyla gerçekleştirilen
çalışmada yardımcı açıklayıcı değişkenler
olarak enerji tüketimi ve kişi başına gelir
kullanılmıştır. Yabancı sermaye yatırımları
ekonomik
büyümenin
önemli
bir
belirleyicisi olarak görülmektedir. Üretim
sürecinde sermaye ihtiyacı olan ülkelerin
politika yapıcıları sıklıkla yabancı sermaye
yatırımlarını teşvik eden politikalar
önermektedir.
Gerçekleşen
sermaye
yatırımlarının ekonomiye olan etkilerinin
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yanı sıra çevresel etkileri de araştırılması
gereken konulardandır.

ülkelerde kişi başına düşen gelirin artması
çevresel kaliteyi artırmaktadır.

Gerçekleştirilen
yabancı
sermaye
yatırımlarının
çevre
üzerine
olan
etkilerinin sorgulandığı bu çalışmanın
amacı üst gelir gurubuna dahil olan
ülkelerin gerçekleştirdiği yabancı sermaye
yatırımlarının kendi ülkelerinin çevresel
kalite ölçütü olan CO2 emisyon düzeyine
olan
etkilerinin
sorgulanmasıdır.
Çalışmada yardımcı açıklayıcı değişkenler
olarak enerji tüketimi ve kişi başına düşen
gelir kullanılmıştır. 12 üst düzey gelir
grubuna dahil ülkenin 1970-2012 yılları
arasına ait olan verileri ile gerçekleştirilen
dinamik panel regresyon sonuçlarına göre;
yurt dışına yapılan yabancı sermaye
yatırımı ile CO2 emisyon düzeyi arasında
negatif ve istatistiksel açısından anlamlı bir
ilişki söz konusudur. Elde edilen bulgular
kirlilik cenneti hipotezi çerçevesinde
değerlendirildiğinde bulgular bu hipotezi
desteklemektedir Üst gelir gurubuna dahil
olan ülkelerin çevresel kalitelerini artırmak
için uyguladıkları politika kirlilik yaratan
tesislerini diğer ülkelere taşımaktır. Ayrıca
geçmiş t-2 dönemindeki CO2 emisyonu
düzeyi t döneminde CO2 emisyon
düzeyinin belirleyicisi konumundadır.

Yabancı sermaye yatırımını, yenilenebilir
ve çevre dostu olan enerji üretimi ya da
çevresel zararı daha az olan teknolojilerin
tesisi için kullanmak CO2 salınımını azaltıp
çevresel kaliteyi iyileştirebilmektedir.
Fakat elde edilen bulgular üst gelir
grubuna dahil olan ülkelerin tercihlerini bu
yönde kullanmadıkları yönündedir. Zengin
ülkelerin kurumsal gelişimini tamamlaması
firmaları yarattıkları negatif dışsallıkları
içselleştirmek zorunda bırakmakta, bu
durum ise üretim maliyetlerinin artışına
sebebiyet vermektedir. Artan üretim
maliyetleri sonucunda firmalar gerekli
düzenlemeleri yapmak yerine, üretim
tesislerinin kurumsal yapısı gelişmemiş,
kalkınma düzeyi daha düşük olan ülkelere
taşımaktadır.

Gerçekleştirilen analiz bulguları, üst gelir
gurubuna dahil olan ülkelerde kişi başına
gelirin artması ile ülkedeki CO2 emisyon
düzeyi arasında istatiksel olarak anlamlı
negatif yönlü ilişki olduğuna işaret
etmektedir. Bu durum söz konusu
ülkelerde, Çevresel Kuznets Eğrisinde
ifade edilen eşik değerinin aşıldığı
anlamına gelmektedir. Analize dahil edilen

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara
yönelik
bir
çok
politika
önerisi
üretilebilmektedir. Bunlardan birincisi ülke
içerisine yapılacak muhtemel yabancı
yatırımların ekonomik çıktısının yanı sıra
çevresel
yansımaları
da
dikkate
alınmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için
ülke içinde faaliyet gösteren kurumların
önceliklerini belirleyerek etkin bir biçimde
çalışması gerekmektedir. İkinci olarak
çevresel kalite lüks bir mal olduğundan
sağlanan ekonomik büyüme ile talebi
artacaktır.
Fakat bozulan çevresel
kalitenin yeniden tesisi çok zaman alan ve
daha maliyetli bir iştir.
Dolayısıyla
büyümeye yönelik üretilen yabancı
sermaye odaklı politikaların daha uzun
soluklu
ve
çevre
odaklı
olması
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gerekmektedir. Politika önerileri olarak
yabancı sermaye yatırımı çekme arzusunda
olan
ülkelerin
üretim
sürecinde
yaratılabilecek olası dışsallıkları dikkate
alması gerekmektedir. Yabancı sermaye
yatırımlarına sağlanacak kolaylıklar ancak
çevresel kaliteyi artırması durumunda
sağlanmalıdır.
Çalışma bulgularından üretilebilecek bir
diğer politika enerji kullanımına yöneliktir.
Üretim sürecinde firmaların kullanacakları
enerji kaynağının kontrolü CO2 salınımını
azaltacaktır. Süreçte kullanılan enerjinin
etkin kullanımıyla miktarının azaltılması
ya da daha çevre dostu enerji kaynaklarının
kullanımı ülkenin çevresel kalitesinin
korunmasında ve sürdürülmesinde etkin bir
politika önerisi olacaktır.
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EKİM DEVRİMİ’NE AÇILAN KAPI: RUS MODERNLEŞMESİ *
Melih COŞGUN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü

Özet: Rusya, Batı’da meydana gelen değişim ve dönüşüm süreci olan moderniteyi kendi
dinamikleri dâhilinde değil de elitler elinden yürütülen bir proje olarak yaşamıştır.
Avrupa’nın dışında kalmış ve bu modernleş(tir)me çabasını Avrupalılaşma veya
Batılılaşma olarak kavramsallaştırmıştır. Avrupa ile olan ayrışmanın yanı sıra içeride
yönetici elitler ve toplumun önemli kesimini oluşturan köylüler (mujik) arasında da büyük
bir uçurum göze çarpmaktadır. Bu durum ise modernleşme projesi ile birlikte daha
derinleşmektedir. Çalışmada, modernleşme projesi süresince Rus yurttaşları olan
köylülerin toplumsal durumunu ortaya koyup, zaman içerisinde özgürlüğe daha yakın
konumlarının serfliğe doğru kaymasıyla birlikte toplumun buna verdiği tepkilere
değinilecektir . Bu inceleme esnasında modernleşme öncesi ve sonrasında Rus
yurttaşlarının toplumsal konumlarına ve isyanlara değinilecektir. Sonuç olarak da; Rus
modernleşme projesinin Ekim Devriminin önemli bir mihenk taşı olduğu, tek başına
devrime neden olduğu söyleminde kaçınarak bunun yerine nedenlerden önemli bir tanesi
olduğu vurgusu dâhilinde, devrime giden yolu açtığı kanısına varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modernleşme, Rus Modernleşmesi, Devrim, Özgürlük, Mujik

*Bu çalışma Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlanan Master tezinden türetilmiştir.
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THE GATEWAY TO THE OCTOBER REVOLUTION: RUSSIAN
MODERNIZATION
Abstract: Russia lived modernity which was occurring in the West as change and transformation
process, not only within own dynamics but also by the hands of elite as a project. Russia has
stayed out of Europe and they conceptualized as Europeanization or Westernization their
modernization effort. Russia's historical and sociological context felt itself outside of Europe have
two major reasons are: This divergence with Europe as well as inside the ruling elite and the
peasants constitute important segments of society (muzhik) are observed a large gap in between.
This situation is deeper with modernization project. Russian modernization efforts were including
Trimberger “top-down revolution” classified during Tsarist regime but later with the revolution of
October 1905, this classified has shifted to Barrington Moore’s “communism” to modern society.
During this examination, Russian citizen’s social positions and rebellion before and after
modernization in Russia. As a result, October Revolution is important milestone of Russian
modernization Project, avoiding discoursing of alone caused to revolution but emphasis one
important reason to revolution, summary this situation has paved the way to revolution.
Key Words: Modernization, Russian Modernization, Revolution, Freedom, Muzhik

1. Giriş
Modernleşme süreçlerinde, geleneksel
toplumlardan çağdaş toplumlara geçiş
aşamalarında,
ayrıklaşmanın
önemli
dinamikleri arasında farklı ülkeler, farklı
başlangıç
noktaları
ve
zamanları,
yönelimlerin yoğunluğu, iç ve dış faktörler
etkili olmuştur (Ivanov, 2007: 433). Buna
paralel olarak kendine özgü bir
modernleşme süreci takip eden Rusya,
toplumsal devrimle sonuçlanan (İngiltere
ve Prusya’nın aksine diğer yandan Çin ve
Fransa örneklerine benzer bir biçimde
süregelen
dönüşümle)
modernleşme
projesini sürdürmüştür (Skocpol, 2004,
298–299). Rus modernleşmesinin dikkat
çeken diğer yanı ise Trimberger’in önemle
üzerinde durduğu “tepeden inmeci
devrimler”, Rusya’nın çarlık rejiminde
uygulanmaya
çalışılan
modernleşme

siyasalarını tanımlamaktadır (Trimberger,
2003: 12). Çarlık döneminde batılılaşmayı,
yönetimin en üst kademesindeki çar ve
onun katı bürokrasisi elinden yürüten
Rusya, sonraki dönemlerde 1905 Ekim
Devrimi’yle birlikte bu sınıflandırmanın
temeli Moore’un modern topluma geçiş
aşamasında
kullanılan
“komünizm”
sınıflandırması temeline kaymıştır (Moore,
2003: 481). Çalışma bağlamında, Çar I.
Petro tarafından “Avrupalılaşma” olarak
nitelendirilen
Rus
modernleşmesinin
toplumsal etkilerine değinilip, bu etkiler
neticesinde meydana gelen toplumsal
isyanların
nedenleri
tartışılacaktır.
Modernleşme süreci, “tepeden inmeci
devrimler” mantığına uygun biçimde
dayatılan
siyasalar
neticesinde
bir
reaksiyon olarak ortaya çıkan toplumsal
devrim ile sonuçlanacaktır.
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2. Modernleşme Kavramı Üzerine
Modernleşme süreci en genel anlamıyla
15. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa’da
başlayan, aktüel olarak dünyanın bütün
bölgelerine yayılan büyük ölçekte bir
dönüşüm sürecidir (Ward, Rustow, 1964:
3). Heper ise tanımı biraz daha spesifik
hale getirerek,
modernleşmeyi,
bir
toplumun kendisine göre daha ileride olan
diğer topluma belirli özellikleri ve
kurumları transfer ederek benzeme çabaları
olarak tanımlar (Heper, 1973: 48). Metin
Heper’in söylemine yakın bir tanımlama da
S. N. Eisenstadt tarafından yapılmıştır;
modernleşme, modern diye adlandırılan
yeniliklerin Batı-dışı toplumlar tarafından
talep edildiği süreçtir (Eisenstadt, 2007:
11).
Modernleşme,
eski
ve
geleneksel
toplumların, modern olmalarına ve
moderniteye ulaşmalarına olanak veren bir
süreçtir. Sınırları genişleyen kapitalist
dünya pazarının hızlandırdığı bilimsel ve
teknolojik keşiflerle yeniliklerin, nüfus
hareketlerinin, ulus-devletleri ve kitlesel
hareketlerin doğuşuyla birlikte ortaya
çıkan
sosyo-ekonomik
değişimlerin
toplamıdır (Cevizci, 1999: 603).
Genel anlamda modernleşmeye özelde ise
Osmanlı modernleşmesine ayrı bir önem
atfeden İlber Ortaylı ise modernleşme için
yapılan; “gelişmiş toplumların bir takım
özelliklerinin az gelişmiş toplumlarca
alınması”
şeklindeki
tanımın,
modernleşmeyi anlamak için yetersiz
kalacağına kuvvetlice işaret etmiştir.

Ortaylı, modernleşmenin dış dünyanın
zorlamasıyla gelişen bir süreç olmadığını,
yaşamın kalıplarının sadece buharlı
makinelerle, limanlarla, demiryollarıyla ve
bankalar ile yön değiştirdiğini iddia
etmenin yersiz kaldığını belirtmiştir. O, bu
modernleşme adı verilen sürecin toplumsal
olguların ve bağların göz ardı edilerek
tanımlanamayacağını
söylemektedir
(Ortaylı, 2009: 15).
Şerif Mardin de ‘Türk Modernleşmesi’
eserinde modernleşmenin tanımını şöyle
yapmıştır
(Mardin,
2011:
25–28):
Modernleşme, Batı Avrupa’da feodalizm
olarak nitelendirilen yapının çöküşüyle
başlayan,
sanayileşme,
burjuvazinin
gelişmesi ve siyasi hakların toplumun daha
geniş kısmına yayılması gibi unsurları
kapsayan, toplumların hem farklılaştığı
hem de merkezileştiği bir süreçtir. Bu
süreçte toplumun bazı fonksiyonları
merkezde toplanmış, diğer yandan da yeni
gruplar doğmaya başlamıştır. Bununla
birlikte ulaşım ve haberleşme ağları da
gelişmiştir. Bahsedilen gelişim sürecinde
sermayenin de el değiştirmesiyle birlikte
kapitalizm de kavramsal düzlemde sıkça
işlemselleşir olmuştur. Modernleşmeyi,
kültür değişim süreci olarak nitelendiren
Halil
İnalcık
kavramın
içeriğini
derinleştirirken, Avrupa’da Rönesans ve
Reform hareketleriyle başlayan, bireyin
geleneklere isyanı, bireyin düşünce, inanç
ve üretim çabalarında merkezi otoriteden
bağımsız
iradesini
temsil
etme
tanımlamasını kullanmıştır (İnalcık, 2006:
289–293).
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Köker’de, modernleşmeyi geniş kapsamlı
bir
değişim
süreci
olarak
değerlendirmektedir.
Batılı
olmayan
toplumların kendi değişim süreçlerini
açıklamak için kullanılan kavram da
modernleşmedir.
Modern
olmayan
toplumların modernleşebilmeleri için bir
takım şartları yerine getirmesi gerektiği
düşünülmüştür. Bilime ve teknolojiye
inançlı, yeniliğe ve değişime açık, yalnızca
kendi sorunlarına değil toplumdaki diğer
bireylerin
de
sorunlarına
duyarlı,
çevresiyle uyum içinde yaşayan modern
insan, modern toplumda insan-doğa ve
insan-insan ilişkilerinin düzene oturtulması
ve son olarak yine modern toplumda
iktisadi ve siyasi ilişkiler modernleşmenin
önemli göstergeleri olmuştur. Modernleşen
toplumların zaman içerisinde birbirlerine
benzeyeceğini
iddia
eden
Köker,
modernleşmeyi geriye çevrilemez ve
kaçınılmaz değil ama arzulanan bir süreç
olarak tanımlar (Köker, 2009: 39–50).
Modernleşme
terminolojisini
değerlendirirken pek çok farklı açılardan
getirilen tanımlamalar dikkat çekicidir.
Özellikle siyasal alanda modernleşme,
iktisadi alanda modernleşme, toplumsal
alanda modernleşme ve kültürel alanda
modernleşme
kavramları
ve
modernleşmenin hangi değerler üzerinde/n
yükseldiğine değinmek ayrı bir önem
kazanmaktadır.
Cevizci, modernleşme kavramını farklı
disiplinlerden değerlendirmenin mümkün
olduğunu söylemiştir. Bunlardan ilki,
bireylerin yönetime daha fazla katılımını
öngören, katılımcı karar verme sürecini

destekleyen bir takım kurumların, siyasi
partilerin ve parlamentoların gelişimini
içeren siyasi bakımdan modernleşmedir.
Ulusçu ideolojilere ve sekülerleşmeye
paralel şekillenen modernleşme kültürel
bağlamda
modernleşme
olarak
kavramsallaştırılmıştır. Ekonomik açıdan
modernleşme
ise
ileri teknolojinin
kullanımı,
uzmanlaşma
işbölümünün
artması, ticaret kolaylığıyla biçimlenen
temel iktisadi değişimleri ifade etmektedir.
Son olarak toplumsal açıdan modernleşme,
toplumdaki geleneksel bağların ve
otoritenin gerilemesi, kentleşmenin ve
okur-yazarlığın artışı gibi eğilimleri
içermektedir. Modernleşme bir anlamda da
burjuva devletine dönüşüm süreci olarak
özetlenmektedir (Cevizci, 1999: 603–604).
Abercrombie’den aktaran Fahrettin Altun,
modernleşme sürecini benzer şekilde
yorumlamıştır.
Modernleşmenin
dört
boyutundan
bahsederken
siyasal
modernleşmeyi bu dört boyuttan ilki olarak
belirlemiştir. Parlamento, oy hakkı ve
katılımcı karar vermeyi kapsayan siyasal
kurumların
varlığı
ile
siyasal
modernleşmeyi tanımlamıştır. Kültürel
modernleşme ise laikleşmeyi ve milliyetçi
ideolojiyi
içermektedir.
Ekonomik
modernleşme olarak değindiği ve diğer
düşünürlerden farklı olarak endüstrileşme
ile bir tutmadığı bu kavramın içeriğini ise
ticari yeteneklerin ve uzmanlaşmanın
artması, yeni yönetim tekniklerinin
oluşumu ve teknolojinin ilerlemesi
kavramları ile doldurmuştur. Toplumsal
modernleşmede
özellikle
geleneksel
otoritenin zayıflamasına ve kentleşme
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olgularına vurgu yapmıştır (Altun, 2005:
12–13).

3. Modernleşme Projesi Öncesi Rus
Toplumsal Yapısı

Abel Jeannierre, modernleşmeyi çeşitli
aşamalardan oluşan bir süreç olarak
değerlendirmiştir.
Newton’un
düşünceleriyle başlayan ‘yeni bilim’e ve
pozitivist anlayışa değer veren bilimsel
modernleşme, bu sürecin ilk aşaması
olmuştur.
Akabinde
siyasal
modernleşmeyle devam eden süreç, siyasal
katılım ve anayasal mekanizmayla
şekillenen modern devleti (ulus-devlet)
içermektedir.
Genel
anlamda
sekülerleşmeyle toplumsal dönüşümünü
sağlayan kültürel modernleşme de diğer bir
evreyi oluşturmaktadır. Son aşama ise
endüstriyel modernleşme adı altında elle
kullanılan küçük aletlerden, buharla çalışan
makinelere geçişi simgeleyen makineleşme
sürecidir (Jeannierre, 2000: 16–18).

Rus
toplumunun
tarihsel
devinim
içerisindeki dönüşümünün tamamına,
çalışmanın bütünlüğünü bozacağı endişesi
ile değinilmeyecektir. Diğer yandan
modernleşme
sürecinin
öncesindeki
toplumsal yapıya kısa fakat konsantre bir
giriş önemli görülmüştür. Ruslar ormanlık
bölgelerde, bataklık kıyılarında, nehir ve
göl kenarlarında evleri olmasına rağmen
ekilecek toprağın az olmasından dolayı
göçebe bir hayat sürmüşlerdir. Onların,
yapılan savaşlarda alınan esirleri köle
olarak sattığı ama toplumun kendi iç
dinamikleri içersinde sınıfsal anlamda bir
köle sınıfının bulunmadığı belirtilmelidir.
Eski dönemlerden beri süregelen halk
temsilcilerinden oluşan ‘veçe’ olarak
nitelendirdikleri bir meclis mevcuttur
(Acar, 2009: 18–26). Rus toplum hayatını
doğrudan etkileyen unsurlar; Ortodoksluk
ve Kiril alfabesi seçiminin yanı sıra, Rus
toprak
düzeninin
feodal
yapıda
olmayışıdır. Halk gerek ‘de facto’ olarak
gerekse ‘de jure’ olarak özgürdü. Rus
toprakları Avrupa feodal düzeniyle
parçalanmışlık bağlamında benzerlikler
gösterse de halk özgür idi. Yani: Batı
feodalizmindeki
gibi
“kölelik”
ile
“özgürlük” arasında sadece özgürlük-altı
statüye karşılık gelen “serflikten” uzak
bulunuyorlardı. Knezlerin toplumsal yapı
içerisindeki yeri ele alınınca ve diğer
yandan coğrafi – ekonomik gelişmeler de
tartılınca Rus toprak düzeninin feodalizm
olmadığı iyice belirginlik kazanmaktadır
(Kurat, 2010: 21–37). Rus halkı 1480

Ezcümle,
modernleşme
sürecini
kavramsallaştırmak
için
kullanılan
argümanların bir kaç küçük fark dışında
birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bu
kavramsallaştırma
evresinde,
Avrupa
içerisinde vuku bulan modernleşme süreci,
Batı-dışı toplumlar tarafından transfer
edilirken,
bu
süreci
talep
eden
yöneticilerce
farklı
şekillerde
adlandırılmıştır. Öyle ki, “daha iyi ve
mutlu bir yaşam özlemi” çağrıştıran
modernleşme olgu ve kavramı için
batılılaşma, çağdaşlaşma, Avrupalılaşma,
muasırlaşma, garplaşma, gibi terimler de
kullanılmıştır (Kocabaşoğlu, 2009: 13).
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yılında yeni bir toprak reformuyla karşı
karşıya kalmıştı. ‘Votçina’ adı verilen
toprak sisteminde toprak babadan oğla
geçmiyor,
devlet
işlenecek araziyi
görevleri gereğince köylüye veriyordu ama
toprağın asıl mülkiyeti yine devlette
kalıyordu. Böylelikle 1–2 milyon hektar
toprak halka dağıtılmış ve bu yeni düzene
‘pomestye’ denilmiştir (Milner-Gulland,
Dejevskıy: 1993: 59–61).
Rus köylüsünün bu özgür hali 15. Yüzyılın
sonu itibariyle değişmeye başlamıştır. 1497
yılında III. Ivan döneminde çıkarılan bir
kanunname
ile
boyarların
güç
kazanmasıyla birlikte köylüler için toprağa
bağlı kölelik olarak nitelendirilen serfliğin
ilk tohumları atılmış oldu. Rus köylüsü için
önemli bir dönüm noktası köylü serfliğin
kanunlaştırılması olmuştur. Köylülerin
toprağa yerleşmesi bir takım şartlara
bağlanmış ve bir nevi ortakçı statüsüne
geçilmiştir.
Özellikle
boyarların
topraklarında çalışan köylüler, ayrıca vergi
ödemek zorunda kalmışlardır (Kollmann,
2009: 61–62). Köylü serfleştirilmenin
ardından asıl önemli sorunlarla Korkunç
Ivan yönetiminin hüküm sürdüğü yıllarda
yaşamıştır. Aristokrasi zümresinin tasfiye
edildiği, ahalinin de iç bölgelerden
uzaklaştırıldığı bu dönemde boşalan
bölgelerde toprağı ekecek kimse kalmadığı
için halk yiyecek sıkıntısı da çekmiştir
(Parmele, 2011: 24–32). Durumu bu denli
kötüye giden Rus ahalisi 1607 yılının Ekim
ayında Rusya topraklarında boyarların ve
köylülerin içerisinde bulunduğu kötü
şartları
lehine
kullanmaya
çalışan
tüccarların tahakkümünü kırmak ve

köylüleri köle durumuna sokan kanunları
kaldırmak maksadı ile ilk büyük köylü
isyanını ‘Bolotnikov İsyanı’nı çıkartmıştır
(Vernadsky, 2010: 134–138).
“Güçlükler Dönemi” olarak nitelendirilen
bu süreç, Rus toplumsal yapısında
isyanlarla şekillenmiş bir dönemdir.
Romanov ailesinin yönetimin başına
geçmesiyle birlikte anarşi son bulmuştur.
1628 yılında, bir köylü olan Vasili ile
toprak sahibi olan Lavrentii arasında
imzalanan anlaşamaya göre, Vasili toprağı
işlemeye, üzerine bir ev yapmaya, her
hangi bir suça karışmamaya, vergi
ödemeye dair verdiği sözün karşılığında
gönüllü olarak serf olmayı kabul etmiştir.
Bu olay ile birlikte Rusya’da feodalizm
tamamlanmış ve serflik artık yerleşmiştir.
Halk feodalizme ilk tepkisini 1648 yılında
çıkardığı bir isyanda gösterse de asıl
önemli ayaklanma 1671 yılında tarihe
‘Razin Ayaklanması’ olarak geçen isyan
olmuştur (Acar, 2009: 122–134).
Toplumsal yapının önceleri tarıma ve
avcılığa dayalı olduğu Rusya’da, Moğol
istilası ile yavaş yavaş kurumsallaşmaya
evrilen ekonomik düzenden bahsetmek
mümkündür.
Moğol
hâkimiyetinin
kırılmaya başladığı süreçte ise savaşlar
nedeniyle ağır vergi yükünü kaldıramayan
köylü, özellikle değişen yapıyla birlikte
feodalizme evrilen toplumsal yapının çetin
ve güç şartlarının iliklerine kadar
işlemesiyle isyan etmiştir. Kabul edilen
pek çok hukuki belgenin Rus toplum
yapısına uymadığı söylemek mümkündür.
Ayaklanmaların toplum içerisinde nicelik
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bağlamında en fazla yeri olan köylülerce
başlatılmasının temel nedenlerinden birisi
de budur (McNeill, 2005: 509).
4. Rusya’nın Modernleşme Dinamikleri
Modern kavramı; 16. yüzyılın son çeyreği
ve 17. yüzyılın başlarından önceleri
toplumsal bir dönüşümü tanımlamak için
kullanmıştı. Bu yüzyıllardan itibaren
epistemolojik açıdan bilimin, ekonomik
açıdan kapitalizmin, sosyal-kültürel açıdan
yeni sınıfsal hareketlenmelerini, dini
açıdan teorikte Hıristiyanlığın, pratikte
papalığın ve klarikos sınıfının gücünün
gerileyişini ve siyasi açıdan modern siyasal
alanın doğuşu ve modern ulus-devletin
gelişimini ifade etmektedir. Bu tarihsel ve
kavramsal farklılaşmaların coğrafi doğum
yeri ise Batı olmuştur. Avrupa’nın bu
bağlamda gelişmesi Batı-dışı toplumların1
Batı’yı model almasını ve Batı yönünde
ilerlemesine neden olmuştur2. İş bu
noktada Rusya, 12. Yüzyılda Ortodoksluğu
benimseyerek öncelikle Katolik olan
Avrupa’dan, daha sonra ise 16. Yüzyıl ile
birlikte Protestan olan Avrupa’nın kimi
1

Batı-dışı toplumların modernleşme süreçlerine
ilişkin önemli ayrımlar için bkz. Nilüfer Göle, Batı
Dışı Modernlik: Kavram Üzerine (Ed.) U.
Kocabaşoğlu, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce
Cilt 3, Modernleşme ve Batıcılık içinde, İletişim
Yayınları, İstanbul, ss. 56–67.

2

Rusya’nın (sadece Rusya’nın değil Batı’yı model
alan diğer toplumlarında) modernleşmeye çalışırken
gösterdiği çabayı sadece az gelişmiş toplumların,
gelişmiş toplumun özelliklerini alması şeklinde
yalınlamanın yanlış olduğuna vurgu yapılmaktadır
(Ortaylı, 2009: 15–17).

bölgelerinden de uzaklaşmıştır. Buna
paralel olarak Kiril alfabesinin kabulü, dini
bağlamda uzaklaşılan Avrupa’dan kültürel
kopuşa da neden olmuştur (Kurat, 2010:
21–26). Fakat Rusya’nın Batı’ya yakın
olmasına ve çeşitli vesilelerle münasebetler
kurmasına
rağmen
modernleşme
konusunda biraz geç kaldığını söylemek
mümkündür. Kurat bu durumu şöyle
açıklamaktadır (Kurat, 2010: 239–241);
“Ruslar, 18. yüzyılın başlarına kadar
Avrupa’nın kendilerinden daha üstün
olduğunu kabul etmediler. Modernleşmek
veya batılılaşmak için ise ön koşutlardan
biri Batı’nın üstünlüğünü kabul etmektir.
Diğer taraftan Ruslar gerek dini bağlamda
gerekse toplumsal açıdan bu yüzyıla kadar
kendilerini üstün gördüler.” Buna ek olarak
1610 yılında Batı’nın Rusya’yı işgal etmesi
Avrupalılaşmaya yaklaşmış olan Rusya’nın
Batılılaşmasını
neredeyse
yüz
yıl
geciktirmiştir3 (Toynbee, 1952: 4).
Rus toplumunda modernleşme öncesinde
yapısal bir takım reformların evvelinde
fikirsel bağlamda gelişmeler yaşanmıştır ki
bu durum reformların modernleşme
hamlesine dönüşmesinde önemli rol
oynamıştır. Düzeni eleştiren bu düşünce
akımları, Batı’nın ilerleyici düşüncesine
3

Ortaylı ise Rusya’nın geç batılılaştığı söylemini
kabul etmiyor, Rusya’nın seçkin sınıfında
hümanizmaya, Avrupa kültürüne eğilim ve Avrupa
tarzının eğitim, kılık, kıyafet vb. alanlara işlediğini
belirtiyor (Ortaylı, 2009: 26). Hughes’ten aktaran
Acar ise etkili kurumların başka kültürlerden ödünç
alınması anlamından ‘Avrupa tarzı modernliğin’ 17.
yüzyılda Petro döneminde başladığını belirtir (Acar,
2008: 62–63).
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tedbirli
yaklaşmayı
tercih
eden
‘Slavofil’ler,
dini
hayatı
yeniden
düzenleyen 17. yüzyıl ortalarında yapılan
reformları
benimsemeyen
‘Raskolnikler’dir (Riasanovsky, 1992: 3–
8). Rusya’nın modernleşme hareketleri
olarak
adlandıramayacağımız
fakat
toplumsal, askeri, yönetsel, hukuki alanları
düzenlemeye yönelik bir takım reform
girişimlerinde bulunduğu söylenebilir.
Toplumsal manada sınıfsal düzenlemelerin
yapılmaya çalışıldığı, askeri alandan
özellikle
Avrupa’dan
gelen
savaş
eğitmenleri, askeri ihtiyaçları gidermek
için kurulan fabrikalar, dini kitapların
basımı için işlerlik kazanan matbaalar
Rusya’nın reform çabalarına örnek olarak
gösterilebilir (Kurat, 2010: 241–243).
Büyük Petro dönemine kadar yöneticiler
tarafında özellikle askeri ve toplumsal
hayatı düzenlemeye yönelik küçük
reformist adımlar atan Rusya artık
modernleşme adına aradığı fırsatı yönetime
geçmeden önce Avrupa seyahatini
tamamlayana ve Batı’yı gerçek anlamda
Rusya’ya taşımak isteyen Petro ile
bulmuştu.
5. Toplumsal Yapı, Rus Modernleşmesi
ve Köylü İsyanları
Rus modernleşme süreci yalnızca siyaset
bilimi perspektifinden modernleşme ile
ilişkilendirmeye çalışılırsa; ekonomik,
toplumsal ve sosyal açılara dem vurulmaz
ise kavranması güç hale gelebilir. Rus
modernleşmesini değerlendirirken siyaset
bilimi
bağlamında
modern

kavramı,“modern devlet” olgusu ön plana
çıkartılacaktır (Jung, Piccoli, 2004: 20–27).
İktisadi konulara değinirken ise kapitalist
süreçle ilişkilendirilecek (Çetin, 2003: 1–
2), Diğer yandan toplumsal ve sosyal alana
ilişkin veriler de “modern” kavramının
önemli bir göstergesi olan sekülerizm ile
değerlendirilecektir (Berkes, 2011: 17–18).
Çalışma bağlamında ise siyaset bilimi
açısından
ve
ekonomik
açıdan
değinmeden, toplumsal alanda yürütülen
modernleşme siyasaları ve bu siyasalar
neticesinde
köylülerin
toplumsal
yaşamındaki
değişim
ve
isyanlara
değinilecektir.
Rus modernleşmesinin başlangıcında yer
alan en önemli figür olarak I. Petro’yu
göstermek mümkündür. Petro yalnızca
Rusya’yı
modernleştirmekle
kalmadı
toplumsal bir devrim de (social
revolutions)
gerçekleştirdi.
Modernleşmenin ardından oluşan yapının
temel özelliklerini; askeri ve merkezden
yönetim, tarihsel süreç içersinden gelen
yaygın olmayan köylü ayaklanmaları ve
siyasi
hareketlenmelerin
sıra
dışı
olmadığıdır
(Skocpol,
1976:
178).
Bürokratik ve yönetsel anlamda geleneksel
Rus siyasi anlayışından radikal kopuşlar
olmuştur. Toplumsal ve bürokratik
problemlerin çözümü için pek çok yapı
geliştirilmiştir. Rus toplumunun ilerleyişini
destekleyen önemli olgulardan bir tanesi
organize olmuş devlet bürokrasisidir
(Rowney, 1982: 87).
Rusya’nın
modernleşme
serüveninin
başlangıç tarihi ise 1678 yılında Avrupa
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başkentlerini geziye çıkan ve orada tecrübe
ettiklerini kendi ülkesinde uygulama
fikrine haiz olan Petro’nun, 1698 yılında
‘streltsi’ ayaklanmasıyla gezisini yarıda
keserek Rus yeniçerilerini lağvetmesine
sabitlenebilir. Modernleşmenin sembol
yeri olarak ise 1703 inşasına başlanan St.
Petersburg olup ayrıca bu şehir daha sonra
başkent olarak Rusya’nın Avrupa’ya açılan
penceresi konumuna gelmiştir (Belge,
2009: 43–45).
Toplumsal bir sistem olarak geçmişten beri
var olan ‘sosloviy’ (malikâne), Korkunç
Ivan döneminde bağımsız soyluların zarar
göreceği şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Daha sonraki dönemlerde soylular bu
baskıcı
rejimden
kurtulmak
üzere
girişimlerde bulundularsa da başarılı
olamadılar (Moore, 2003: 484). II.
Katerina zamanında ise bu soylu grupların
durumlarını iyileştirmek için yapılan
reformlar halkı çok rahatsız etmiş ve
Pugaçev İsyanı patlak vermiştir. 1773–
1775 yılları arasında devam eden isyan
yine köylülerin başlattığı bir isyan olarak
tarihe geçti. II. Katerina bu isyanı çok kanlı
şekilde bastırmıştır ama bu isyan örnek
alınarak daha sonraki yıllarda yine pek çok
isyan gerçekleştirilmiştir (Kaya, 2010: 47).
“Aristokratların Ayrıcalıkları” isimli yeni
bir kanun düzenleyen II. Katerina,
aristokratların
Petro
döneminde
kaybettikleri bir takım haklarını onlara iade
etti. Bunun nedenini ise İmparatorluğun en
karışık durumlarında bile aristokratların
sadık kaldığını ve hükümete verdikleri
destek olarak göstermiştir (Acar, 2008:

75). Toprak mülkiyetini doğrudan tanıyan
ilk yasa olarak dikkat çeken ‘soyluluk
yasası’ 1785 ilan edildiğinde toprak
sahiplerine önemli haklar tanınmıştı
(Parmele, 2011: 154). Yönetiminin ilk
yıllarında özgürlükçü eğilimler gösteren
Aleksandr, Rusya’da köylü serfliğini
kaldırmayı planlamıştır. Diğer yandan
fikirleri ne kadar ilerici olsa dahi
yönetimdeki kudreti buna yeterli değildi.
1803 yılında çiftçilerin serbestliğine dair
bir yasa çıkartmış olmasına rağmen daha
ileri gidememiştir. Bu dönemde hukuksal
olarak üzerinde durulması gereken asıl
konu
ise
Rusya’ya
bir
anayasa
kazandırılması için kapsamlı ve tutarlı ilk
adımların atılmasıdır. Sözü edilen anayasa
Aleksandr’ın başbakanı gibi görev yapan
ve idari düzenlemeler ile ilgili konularda
Çar’a yardımcı olan Speranskiy tarafından
1809 yılında hazırlanmıştır. Yasaların
üstünlüğü ve halkın yönetime katılması
gibi konuları da içeren anayasa tereddütle
karşılanınca
yasalaşmadan
rafa
kaldırılmıştır. (Milner-Gulland, Dejevskıy:
1993: 114–115).
I.
Pavel
döneminde
köylülerin
omuzlarındaki yükü hafifletmek için bir
takım önlemler almaya çalışmıştır. Toprak
köleliğini azaltılacağını düşünerek sayıları
hiçte azımsanamayacak kadar köylüyü
toprak sahiplerine vermiştir. Bu durum
serflerin sayısını arttırmakla birlikte toprak
köleliğinin hızlı bir şekilde yayılmasına
neden olmuştur (d’Encausse, 2003: 136).
Bu bağlamda I. Aleksandr’ın Çar olduğu
süre içerisinde, yönetimi eleştiren ve bir
takım haklar isteyen gruplar oluşmaya
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başlamıştır. Bir kısmı gizli bir kısmı ise
baskıca rejime rağmen açıktan oluşumlarda
bulunmuşlardır. Ortak özellikleri ise
devrimci nitelikte olan grupların en
önemlileri; Kurtuluş Birliği, Anarşistler,
Dekabristler,
Refah
Birliği’dir
(Riasanovsky, 2000: 343).
I. Nikola döneminde fikri hareketleri ön
plana çıkmaktadır. Avrupa hayranlarının
oluşturduğu grup olan ‘zapandniki’ler,
batıcılardır. Diğer taraftan pan-slavist
akımların dillendirilmeye başladığı dönem
yine I. Nikola zamanıdır. ‘Slavyanofil’ler
olarak bilinen bu grup her halkın kendine
özgü bir varlığı olması gerekliliğine vurgu
yapmaktadır. Halkın ruhu, milletin ruhu
gibi milliyetçi kavramlar da pan-slavist
söylemlerin ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Kapitalizmin yavaş yavaş ülkenin iliklerine
işlediği süreçte, ithalat ve ihracatın artması
ve bunun sürekliliğinin sağlanması için
buharla çalışan vapurların yanı sıra ilk
demiryolu hattı da I. Nikola zamanında
Petersburg – Moskova arasında inşa
edilmiştir. Nikola’nın istibdat rejimine
rağmen tüm dünya tarafından tanınan
Gogol, Dostoyevski, Turgenyev, Lev
Tolstoy, Puşkin, Griboyedov gibi çok
önemli yazarlar ortaya çıkmıştır (Kurat,
2010: 326–336).
Toplumsal bağlamda Petro’nun ardından
Rus halkının yaşam şeklini doğrudan
etkileyen kişi Kurtarıcı Çar II. Nikolay’dır.
1861 yılında yapılan reform serfliğin
kaldırılmasıyla ilgili karmaşık bir yasaydı.
Köylüleri hemen özgür yapan bu yasa
aslında görüldüğü kadar basit içerikli

değildi. Toprak sahiplerini de mağdur
etmemeyi amaçlayan Çar, köylülerin
toprak özgürlüğünü kazanabilmeleri için
20 yıldan 49 yıla kadar kademeli bir
sistemden
geçmesini
öngörmüştür.
Köylüler ise özgürleşmeyi beklerken
uygulama alanı bulamayan bu yasadan
memnun kalmadılar aynı zamanda
soylularda
yasadan
aynı
şekilde
hoşnutsuzdurlar. Çok geçmeden yasaya
tepki olarak pek çok ayaklanma olmuştur
(Milner-Gulland, Dejevskıy: 1993: 128–
129).
1863 yılında üniversitelere özerklik getiren
Çar 1865 yılında ise matbaaya izin
vermiştir. Rus düşünsel hayatını doğrudan
etkileyen bu olayların ardından Rus aydın
sınıfı kendini en iyi biçimde ifade etmeye
başlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak
19. yüzyıl ortalarında çıkan fikir akımları
nihilizm, pan-slavistler, halkseverlerdir.
Bu akımlara ek olarak sosyalist bir devrim
gerektiğine inanan ‘narodniçestvo’ popülist
devrimci nitelikli bir düşünce akımı da
gelişmiştir (Acar, 2009: 250–261).İstibdat
rejiminin hâkim olduğu III. Aleksandr
döneminde,
üniversitelere
sağlanan
özerklik kaldırılıyor ve eğitim tamamı
doğrudan merkeze bağlanıyordu. Fikir
hayatında ise ilk Rus ihtilalcısı sayılan ve
Marksist ve anarşist düşünce anlayışına
sahip M. A. Bakunin bu dönemde önemli
bir yere sahiptir. Sosyal-demokratlar (her
ne kadar ‘bolşevik, Lenin grubu’ ve
‘menşevik, Martov grubu’ şeklinde ikiye
bölünse de; bir başka deyişle çoğunluk,
azınlık olarak) ciddi bir halk desteğini
arkasına almışlardı. Marksizm ile yoğrulan
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sosyal-demokratlar
Rus
tarihini
değiştirmeye inançlıydılar (Kurat, 2010:
365–366).
Son Çar iktidarında Rus toplumunun
%80’ini tarım ile uğraşan köylü
oluşturmaktaydı. Geri kalan nüfus ise bu
ana grupla geleneksel bağlar ile ilişkilerini
devam ettirmekteydi. Bir yandan toprak
koşulları ve iklim şartları nedeniyle diğer
yandan
tarım
teknolojilerinin
geliştirilememiş olması hasebiyle sanayi ve
ticaret meşgalesi yüksek olan bölgeler ile
tarım uğraşı vasıtasıyla geçinen bölgeler
arasında
uçurum
giderek
artmıştır
(Kennedy, 1996: 273–274).
Gerek Rusya tarihi gerekse dünya tarihi
açısından önemli bir gelişme olan RusJapon Savaşı, Rusya’da yönetim akışının
baştan aşağı değişeceğinin habercisi
durumundaydı. Rus-Japon Savaşı’nın
ardından 1905 Devrimi gerçekleşmişti.
Devrimi gerçekleştiren kadro halkın
yönetimde daha fazla söz sahibi olmasını
talep ediyor ve bu yönde bir devlet organı
kurulmasını ön görüyordu. Halkın seçtiği
temsilcilerden oluşan bir yasama meclisi
olarak ortaya çıkan Duma, sosyalist
devrimci partilerin faaliyetleri ve sorunları
çözmekten uzak çekişmelerin yaşandığı bir
mekân olarak değişmeye başlamıştır. Pek
çok tartışmanın ardından 1906’da ilk
Duma, 1907’de ise ikinci Duma açıldı.
1912’ye kadar da üçüncü Duma hukuki
geçerliliğini sürdürdü. Balkan Savaşları ve
Birinci Dünya Savaşı Rus toplumunda
artan oranda hoşnutsuzluk yarattı ve
1917’nin Mart ayında Nikolay tahttan

çekildiğini açıkladı. Bolşevikler halka
kendi kaderlerini kendi iradeleriyle tayin
etme hakkının verileceğini duyurdu ve
Ekim 1917 yılında ikinci bir devrimle
Bolşevikler iktidarı ele geçirdi (Acar,
2009: 353–367).
Rusya, yönetim gelen Çar’ların kendi
rejimleri döneminde bir önceki çardan
farklı yöntemler izlemeleri nedeniyle uzun
yıllar
toplumsal
manada
istikrar
yakalayamamıştır.
Aydınlanmış
despotizmden, Kurtarıcı Çar’a, Korkunç
Ivan’dan, Liberal Çar’a farklı dönemlerde
Çarlara gerek fiili uygulamalarından dolayı
gerekse ideolojik nedenlerden dolayı
birbirlerinden çok uzak anlamlar içeren
adlandırılmalara gidilmiştir. Bu istikrarsız
süreçlerde, Rus ordusunun genel anlamda
başarılı olması toplumsal yükü hafifletse
de kimi zamanlarda savaşlarda alınan
yenilgiler, yeni vergiler, hasatların
beklenenin
altında
yapılması
gibi
durumlarda ekonomik yük köylülere
yüklenmiştir. Önceleri hukuki olarak
kölelilikten bahsedilemez olan Rus
toplumsal yapısı daha sonraları öncelikle
yarı serflik ve nihayetinde tam serflik ile
iyice soyluların egemenliği altına girmiştir.
bu süreçte hoşnutsuzluğu artan halk bir
takım toplumsal önderlerin isimleriyle
adlandırılan isyanlarla haklarını aranmaya
çalışmışlardır. Bu arayış çarların isyanları
şiddetli yöntemlerle bastırılmasıyla zaman
zaman kesintiye uğramıştır. Skocpol, Rus
modernleşmesinin
sonuçları
arasında
sayabileceğimiz Rus Devrimi için,
köylülerin
durumunu
şu
şekilde
özetlemektedir: kolektif mülkiyete sahip
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olan çok sayıda köylünün bu toprakları
kurtarmalık bir biçimde kiralaması ve Rus
bürokrasinin
denetiminde
toprakların
yönetiminin köylülerde olması (Skocpol,
2004: 301). Katı bürokratik yapı,
soyluların yönetimde söz sahibi olmayışı
ve ezilen köylünün Rusya’da kaçınılmaz
bir toplumsal devrimi tetiklediğini
söylemek mümkündür.
6. Sonuç Yerine
Batı-dışı toplumların modernlik adına
Avrupa’yı model alıp; onlar gibi
kurumsallaşmayı, onlar gibi giyinmeyi,
onlar gibi yaşamayı ve hatta onlar gibi
düşünmeyi hedeflediklerini söyleyebiliriz.
Çalışma bağlamında yalnızca Rusya
örneğine değinilmiş olmakla birlikte,
modernleşme çabası içerisinde Osmanlı
İmparatorluğu, Japonya, Mısır, Peru gibi
pek çok farklı coğrafyadan örnekler
görmek mümkündür. Modernleşme çabası
içerisine
girmiş
bu
toplumların
dikkatlerinden kaçırdıkları belki de en
önemli nokta Batı tipi modernleşme
sürecine kendi dinamikleri içerisinde ve
uzunca bir tarihsel devinim akabinde
girmiştir. Yani Batı için modernleşme bir
“süreç” olarak toplumsal dönüşüm
içerisinde meydana gelmiştir. Batı dışında
kalan toplumlar ise Batı’nın yüzyıllar
boyunca işleyen bu süreç doğrultusunda
ulaştıkları noktaya, onların kurumların
taklit
ederek
erişebileceklerini
düşünmüşlerdir.
Ezcümle
batı dışı
toplumlarda ise modernleşme bir “proje”
olarak göze çarpmaktadır. Modernleşme
sürecinin bir proje olduğu toplumlarda ise

Batı’nın yakalamış olduğu başarıyı
yakalamanın “bir hayal olduğunu”
söylemek mümkündür.
Rusya, modernleşme projesinde ekonomik
ağırlığın neredeyse tamamını köylülere
yüklemiştir. Bu durum ise köylüler
arasında huzursuzluğa neden olmuş ve
altında kaldıkları serflikten kurtulmak için
“devlet” ile mücadeleye girişmişlerdir. Bu
durum yalnızca Rusya’ya özgü bir seyir
değildir. Lale Devri’nin sonunu getiren
olay da Osmanlı topraklarında çıkan bir
halk isyanıdır. Diğer yandan Rusya’nın
modernleşme
aşamalarını
tabandan
yayarak değil de tepeden inmeci bir model
izlemesi
modernleşmenin
toplumsal
devrimle sonlanmasının diğer bir nedeni
olarak gösterilebilir. Sosyalist söylemlerin,
halkın özgürlüğünü savunan vurgusu ise
hukuki anlamda köle statüsünde olan
köylüler için bir umut ışığı olmuştur.
Toplumsal devrim, ya kapitalist sınıfa
yakın bir devrim olacaktı ya da sosyalist
kökenli bir devrimle sonuçlanacaktı.
Köylülerin toplumsal statülerinin bu denli
kötü olması Lenin önderliğinde sosyalist
bir devrimi gerçekleştirmesine ön ayak
olmuştur. Yönetici elitler tarafından
yönetilen
ve
yönlendirilen
Rus
Modernleşme projesi Rusya’da meydana
gelen Devrimin tek başına nedeni olmasa
da Devrimi tetikleyen önemli bir unsur
olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz.
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