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1   Dergimiz	  sistemine	  üye	  olmadan	  yayın	  kabul	  edilmez.	  
2   Dergimizin	  yayın	  kabul	  ettiği	  alanları	  dışında	  yapılan	  çalışmalar	  kabul	  edilmez.	  
3   Dergimizin	  yayın	  süresi	  yılda	  6	  defa	  olmak	  üzere;	  Ocak,	  Mart,	  Mayıs,	  Temmuz,	  Eylül	  ve	  Kasım	  

aylarında.	   Bu	   sürelerde	   derginin	   yayın	   sistemine	   bağlı	   olarak	   kaymalar	   oluşturabilir.	   Bu	  
nedenle	  dergimiz	  hiçbir	  talep	  ve	  sorumluluk	  altında	  bulunmaz.	  

4   Hiçbir	   çalışmanın	   bir	   başka	   çalışmadan	   farklılığı	   veya	   üstünlüğü	   yoktur.	   Her	   bir	   yazar	   ve	  
çalışma	  aynı	  hak	  ve	  eşitliğe	  sahiptir.	  Her	  hangi	  bir	  ayrıcalık	  tanınmaz.	  

5   Hiçbir	  yazar	  dergimiz	  üzerinde	  bir	  hak	  iddiasında	  bulunamaz.	  
6   Yapılan	  her	  bir	  çalışmanın	  sorumluluğu	  tek	  taraflı	  olarak	  yazara	  aittir.	  Dergimiz	  bu	  konuda	  

bir	  yükümlülük	  altına	  sokulamaz.	  
7   Dergimize	  gönderilen	  çalışmaların	  her	  türlü	  hakkı	  yazar	  tarafından	  dergiye	  verilmiştir.	  Bu	  

işlem	  için	  yazardan	  bir	  imza	  ve	  onay	  bilgisi	  istenmez.	  Sisteme	  yüklenen	  çalışmalar	  her	  hakkı	  
ile	  dergimize	  devredilmiş	  olur.	  

8   Dergimiz	   bünyesinde	   değerlendirilmek	   koşulu	   ile	   gönderilen	   çalışmaların,	   her	   hangi	   bir	  
nedenle	  bir	  başka	  yerde	  kullanılmamış	  veya	  değerlendirmeye	  gönderilmemiş	  olması	  gerekir.	  
Böyle	   bir	   durumunda	   çalışma	   reddedilir	   ve	   yazar	   hakkında	   hukuki	   işlem	   başlatılır.	  
Yayınlanmış	  olsa	  bile	  yayından	  kaldırılır.	  

9   Çalışmaları	   değerlendiren	  alan	   editörleri	   ve	  hakemler	   tamamen	  bağımsız	  hareket	   ederler,	  
dergimizin	  editör	  ve	  hakemler	  üzerinde	  bir	  yaptırımı	  ve	  özel	  talebi	  olmaz.	  

10   Her	  bir	  çalışma	  alanında	  uzman	  iki	  hakem	  tarafından	  değerlendirilip,	  iki	  hakemden	  olumlu	  
görüş	  alan	  çalışmalar	  sıraya	  alınmak	  koşulu	  ile	  yer	  olması	  durumunda	  ilk	  sayıda,	  yoksa	  bir	  
sonraki	  sayıda	  yayına	  alınır.	  

11   Dergimizde	  çalışmaları	  değerlendirme	  süresi	  (hakemlerden	  gelen	  dönüşlere	  göre)	  iki	  aydır.	  
İki	  ay	  içerisinde	  dönüş	  alınamayan	  çalışmalar	  bir	  başka	  hakeme	  yönlendirilir.	  Bu	  durumda	  
süre	  uzayabilir	   ve	  bu	  durumda	  yazar/yazarlar	  hiçbir	  hak	   iddiasında	  bulunamaz,	  makaleyi	  
sistemden	  çekemez.	  

12   Yazarlar	   çalışmalarının	   hangi	   hakemler	   tarafından	   değerlendirildiğini	   bilemez	   ve	   bilmek	  
isteme	   hakkına	   da	   sahip	   değildir.	   Bu	   durum	   sadece	   baş	   editör	   tarafından	   bilinir	   ve	   gizli	  
tutulur.	  

13   Yayın	   değerlendirmesine	   ilişkin	   hakem	   raporu	   ilgili	   birinci	   yazara	   gönderilir.	   Düzeltme	  
istenen	  çalışmaların	  düzeltme	  süresi	  15	  gündür.	  Bu	  süre	  içerisinde	  düzeltmesi	  yapılmayan	  
çalışmalar	  sistemden	  çıkarılıp	  reddedilir.	  Bu	  durumda	  yazar	  dergimiz	  hakkında	  bir	  yaptırım	  
hakkına	  sahip	  olamaz.	  

14   Düzeltmeler	  majör	  ve	  minör	  şeklinde	  yapılır.	  Her	  bir	  düzeltme	  sadece	  iki	  hakka	  sahiptir.	  İki	  
talep	  doğrultusunda	  istenen	  düzeltmenin	  yapılmaması	  durumunda	  çalışma	  otomatik	  olarak	  
reddedilir.	  

15   Tez,	  sunum	  veya	  bildiri	  şeklinde	  daha	  önce	  kullanılmış	  çalışmalar	  makaleye	  dönüştürülüyor	  
ise	  mutlaka	  daha	  önceki	  kullanımına	  yönelik	  bilgi	  makalenin	  dipnotunda	  bulundurulmalı	  ve	  
açıklanmalıdır.	  Aksi	  durumda	  intihal	  olarak	  kabul	  edilir	  ve	  dergimiz	  bu	  yükümlülüğü	  kabul	  
etmez.	  

16   Dergimiz	  bünyesinde	  değerlendirmeye	  alınan	  ve	  birden	  fazla	  yazarlı	  çalışmalarda	  çalışmayı	  
dergimiz	  üyelik	  sistemine	  yükleyen	  yazar	  muhatap	  alır,	  diğer	  yazarlarla	  bir	  ilişki	  içerisinde	  
bulunmaz	  ve	  diğer	  kişilere	  bilgi	  vermez.	  
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TÜRK ĐYE’DE KENTLE ŞME SÜRECĐNDE ÇÖKÜNTÜ BÖLGESĐ VE SUÇ 
ĐLĐŞKĐSĐ: HACIBAYRAM MAHALLES Đ ÖRNEĞĐ∗∗∗∗ 

 
Davut GÜRBÜZ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Öz 
Türkiye’de kentleşme sürecinde, kent içi göç ve çarpık ve düzensiz kentleşme sebebiyle oluşan çöküntü 

bölgelerinin, zaman içerisinde insan tutum ve davranışları üzerinde meydana getirdiği değişimler sonucu ortaya 
çıkan temel sorunlardan birisi de suç olgusudur.  
 Suç, kentlerimizin güncel ve önemli sorunları arasında yer almakta ve günümüzde de önemini büyük 
ölçüde korumaktadır. Çöküntü bölgeleri, mekânsal özellikleri bakımından suç işlemeye elverişli olabilmekte ve 
mekânın sağladığı kolaylıkların da etkisiyle suç işleme oranlarının yüksek olduğu ve suç işlemeye meyilli 
insanların toplandıkları mekânlar haline gelebilmektedir. 

Bu çalışmada, eski kent merkezinde bulunan ve çöküntü bölgesi olma özelliği gösteren, zaman 
içerisinde kent yoksullarının yaşam alanı haline gelmiş Ankara ili Hacıbayram mahallesinin, suç oranları 
bağlamında, nasıl suç ve suçluların barındığı bir mekan haline geldiği konusu ortaya konularak suçun mekanla 
olan ilişkisi ve mekanın suça etkisi örneklerle tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler:  Kentleşme, Çöküntü Bölgesi, Gecekondu, Suç, Yoksulluk, Göç, Sosyal 
Organizasyonsuzluk 
 

The Process of Urbanization in Slum Areas and Crime 
Relation in Turkey:Sample Of Hacıbayram Neigbourhood 

 
Abstract 
In the urbanization process of Turkey; one of the major problems emerging from changes, on human 

attitudes and behavior over time, resulting from slum areas caused by urban migration, unplanned and irregular 
urbanization is the phenomenon of crime. 

Crime is still being one of the leading problems and is still keeping the importance in daily lives for the 
rural areas. The places which are no longer in use could be the suitable places where the crimes occur. And also 
those places may lead those who tend to participate in crimes because of their suitable environment to do so. 
 In this study, Hacibayram neighborhood, Ankara, showing the feature of being slum area and becoming 
an urban poor living space over time was studied.  In the context of crime rates, How it has become a venue that 
hosts crime and criminals was verified. Next, the relationship between crime and space, impact of space on 
crime were attempted to identify with samples.  
   

Keywords: Urbanization, Slum, Crime, Poverty,  Migration, Social Disorganization 
   
 1.Giriş 
 Günümüz koşullarında, kentler kalabalıklaştıkça toplumsal kontrolün azaldığı 
mekanlara dönüşmektedir. Kentlerdeki bu değişim ise, topluma ve kente karşı işlenen suçların 
dikkati çeker hale gelmesine neden olmakta ve kentlerde “güvenlik” kavramının önem 
kazanması sonucunu doğurmaktadır (Ataç, 2008). Kentlerde güvensizliğe neden olan suç, 
mekanla ve özellikle kentsel mekanla doğrudan ilişkili olduğu pek çok kez vurgulanmıştır. Bir 
suç olayının gerçekleşmesinde suçu işleyen, mağdur ve mekan kavramlarının etkin olması 
(Brantingham, 1995), suçun gerçekleştiği yerin, en az suçu işleyen kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. Dolayısıyla suçun, kentlerle birlikte ele alınması, suçun azaltılması ve 
önlenmesine yönelik geliştirilecek politikalar açısından büyük önem taşımaktadır. Fakat 

                                                 
∗ Bu makale "Çöküntü Bölgesi ve Suç: Ankara'da Hacıbayram Mahallesi Örneği" isimli yüksek lisans tezinden 
türetilmiştir. 
∗∗ Emniyet Müdürü/Bilim Uzmanı, Van Emniyet Müdürlüğü dgurbuz42@hotmail.com  
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kentlerde gelişen suçla mücadele etmede gerekli güvenlik politikalarının oluşturulması 
öncesinde, kentlerde suçun gelişimine neden olan köken etmenlerin tanımlanması ve kentlerin 
nasıl ve neden güvensiz mekanlar haline geldiğini, bu sürecin nasıl geliştiğini ve kentlerin 
 
 doğrudan etkilendikleri gelişimlerin neler olduğunu bilmek önem taşımaktadır (Ataç ve 
Gürbüz, 2009).  
 Türkiye’de, özellikle 1950’lerden sonra kırsal bölgelerden kentlere doğru yaşanan 
yoğun göçler sonucu, kentlerde dikkat çekici değişmeler yaşanmıştır. Hızlı kentleşme 
sürecinde, işsizlik, gecekondulaşma, çöküntü bölgelerinin oluşması, yoksulluk, suç ve 
suçluların artması ve bunlarla bağlantılı olarak yalnızlık, uyum, anomi ve yabancılaşma, 
kentle bütünleşememe, yerel hizmetlerin aksaması gibi birtakım sosyal sorunlar yoğun olarak 
ortaya çıkmıştır (Gökçe, 2004). 
 Süreç içerisinde kent yoksullarının yaşamış olduğu, eski kent merkezine yakın 
bulunan ve çöküntü bölgesi olarak ifade edilen alanlar, gelişerek kentle bütünleşme yerine, 
sosyal düzensizliğin hakim olduğu, suç bölgelerine dönüşebilmektedir. Bu bölgeler kimi 
zaman suçların işlendiği yerler olurken, kimi zaman da suçluların barındığı mekânlar haline 
gelebilmektedir. Suçların çok işlendiği ve suçluların yoğun olarak yaşadığı alanlar, toplum 
tarafından güvensiz mekanlar olarak değerlendirilmekte, bu güvensiz mekanlar ise kent 
yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir (Ataç, 2008). 
 

2. Araştırmanın Temel Kavramları 
 
Çöküntü bölgesi (Slum)∗∗∗∗: Gelişmiş Avrupa ülkelerinde kullanılan “slum” kavramı, 

ülkemizde “çöküntü bölgesi” veya “yoksulluk yuvası” olarak ifade edilmektedir. 
Gelişmiş ve sanayileşmiş batı ülkelerinin büyük kentlerindeki yoksulluk yuvaları 

(slamlar), kent merkezlerinde görülen ve arka sokaklarda, yüksek katlı binalara, orta sınıf 
kesimin terk etmesiyle, işsiz, yoksul ve kimsesizlerin yerleşmesi sonucu oluşmuş, suç ve 
suçluluğun yoğun olduğu yerler olarak bilinmektedir. Ülkemizde ise bir takım farklar olmak 
kaydıyla, kentleşme sürecinde oluşan gecekondu bölgeleri, slamlara benzer özellikler 
gösterebilmekte ve zaman içerisinde, yoksulların, işsizlerin, evsizlerin ve kimsesizlerin 
yaşadığı bölgelere dönüşebilmektedir. Gecekondularda da yoksulluk yuvalarında da toplumun 
dar gelirli, yoksul sınıfları barınır. Bunun gibi meslek yapısı, tavır ve davranışları ile 
toplumsal değer yargıları açısından da bu iki olgu açısından benzerlikler görülebilmektedir 
(Keleş, 2004:547).  

Gelişmiş ülkelerde görülen slamlaşmış bölgelere özgü yoksullukla, az gelişmiş 
ülkelerde oluşan gecekondularda oturan insanların yaşamış olduğu yoksulluk birbirinden 
farklılıklar gösterse de, çalışma yapmış olduğumuz Hacıbayram mahallesinde bu iki duruma 
da özgü yoksulluk özelliklerinin varlığı görülebilmektedir. Günümüzde artık gecekondu 
bölgeleri ve çöküntü bölgesi olarak adlandırılan alanlar yeni kent yoksullarının barındığı, 
hayatta kalabilmek için formel ile enformel arasında gidip gelen ve gerektiğinde suç 
işlemekten çekinmeyen insanların yaşadığı bölgelere dönüşmüştür (Işık ve Pınarcıoğlu, 2002).  

Suç: Suça ilişkin farklı dönemlerde yapılmış farklı tanımlar mevcuttur ve neyin suç 
kapsamına girip, neyin girmediği ve hangi kriterlere göre suç olarak tanımlandığı hala 
tartışma konusu olmaya devam etmektedir (Ayhan ve Çubukçu, 2007: 30). Bu bağlamda suç, 

                                                 
∗ “Slum” kavramı günümüzde “slam” şeklinde de kullanıldığından, çalışmamızda “slam” ve “çöküntü bölgesi” 
kavramları ağırlıklı olarak kullanılmıştır. 
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“Hukuk kurallarının toplum için zararlı ve tehlikeli görerek yasakladığı ve cezai yaptırıma 
bağladığı eylem” olarak tanımlanmaktadır (Dönmezer, 2002). 
  

2.1. Araştırmanın Amacı 
 Kentleşme sürecinde eski kent merkezine yakın alanlarda oluşan çöküntü bölgelerinde 
ortaya çıkan temel sosyal sorunlardan olan suç olgusu ve gelişiminin irdelenmesi için 
Ankara’nın en eski mahallelerinden olan, bir dönem kentin orta sınıf insanlarının oturduğu bir  
bölge olmasına rağmen, zaman içerisinde kent yoksullarının yaşadığı bir çöküntü bölgesine 
dönüşen ve adı suç ve suçlulukla özdeşleşmiş bir bölge haline gelen, halk arasında Đsmetpaşa 
olarak bilinen bir semti de içinde bulunduran Ankara Hacıbayram Mahallesi’nin slamlaşma 
süreci üzerinde durularak suç ve suçluluk profilinin araştırılması amaçlanmıştır. 
 

2.2. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları 
Temel yaşama gereksinimi ve hakkı olan güvenli kent çevrelerinin oluşturulmasında 

mekanın suça etkisini ve suçun önlenmesinde disiplinler arası çalışmalar yapılması gereğini 
ortaya koymayı amaçlayan araştırma, sosyoloji, sosyal politika, hukuk, yönetim, güvenlik 
bilimleri ile kent planlamacıları ve sosyal çalışmacılar için önem arz etmektedir.  

Ayrıca, çöküntü bölgeleri ile suç ilişkisine hem bir açıklama getirilmesi hem de bu 
bölgedeki yoksulların suçla ilgili ne tür yapısal süreçlerin tehdidi ya da riskleri içinde 
bulunduğunun anlaşılmaya çalışılması da araştırmanın dikkate değer bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda, araştırmanın hem disiplinler arası ilgiyi çekebileceği hem de 
yeni politika uygulayıcılarına katkı sağlaması beklenmektedir. 

Yapılan çalışmada mahalle sakinleri arasındaki enformel ilişki ağları (Dinsel, etnik, 
komşuluk ve hemşehrilik), eğitim durumları, işgücü piyasasına katılımları, mahallenin 
kuruluş ve dönüşüm süreçleri ile mahallede suç profili bir bütün olarak ele alınmış, ancak bu 
makalemizde meselenin daha çok suç boyutu üzerinde durulmuştur. 

Araştırma içinde suç kavramı ile ilgili olarak sadece kriminolojik suçlar üzerinde 
durulması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. Đncelenecek kriminolojik suçlar, hırsızlık, 
oto hırsızlığı, kapkaç/yankesicilik, kumar, fuhuş, gasp, cinayet v.b. suçları kapsamaktadır. 
Ayrıca toplanılan veriler, mekansal olarak Hacıbayram Mahallesi ile sınırlandırılmıştır. 

 
3.Türkiye'de Kentleşme  

 Türkiye’deki kentleşme hareketinin en belirgin özelliği, sanayileşmenin bir sonucu 
olarak ortaya çıkmayıp, tam tersine, kentin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin emme 
kapasitesinin üzerinde bir nüfusun bu yerleşim alanlarına yığılmasıyla meydana gelen, 
demografik kentleşme şeklinde gerçekleşmesidir. Ayrıca, olağan doğurganlık dışında, iç 
göçlerin bir sonucu olarak da belirginleşmektedir (Keleş, 1974:27). Kentleşme olgusu, 
ülkemizde gelişmiş ülkelerdekinden farklı olarak, tamamen az gelişmiş ülkelere özgü bir 
durum göstermektedir. Özellikle 1950’li yıllarda kırsal kesimin itici unsurları ve kentin çekici 
unsurları sebebiyle kente doğru yoğun olarak yaşanan göç dalgası birtakım problemleri de 
beraberinde getirmiştir (Işık ve Pınarcıoğlu, 2002). Kente göç eden insanlar, kentte birtakım 
sorunlarla karşılaşmışlardır. Karşılaştıkları sorunların başlıcaları da hiç şüphesiz konut ve 
istihdam sorunudur. Türkiye’de sanayileşmeye dayanmayan kentleşme, kırdan kente göç eden 
kitlelerin, kent kesimi istihdamında sanayi dışı sektörlerin ağırlık kazanmalarına ve enformel 
bir sektörün oluşmasına neden olmuştur. Bu sektör, üretici olmayan bir takım serbest iş 
alanlarını (işportacılık, hamallık, ayakkabı boyacılığı, piyango satıcılığı, kapıcılık, 
temizlikçilik, yazıhane ve büro işleri gibi) kapsamaktadır (Sezal, 1992:78). Batıda kentleşme, 
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kalkınma ile birlikte yürümüştür. Oysa Türkiye’de ekonomik büyüme hızı, kentleşme 
hızından (bir kaç yıl dışında) her zaman düşük olmuştur. Batıda kentlere göç edenler 
genellikle iş olanakları bulabilirken, ülkemizde kırdan göçenler içinde işsizlerin, gizli 
işsizlerin veya kayıt dışı sektörde çalışanların sayısı oldukça yüksektir (Keleş, 1974:26). 

Kentleşme, bir gereksinmenin ürünü olmayıp, yaşam koşulları yönünden olanak 
sağlama endişesinin bir sonucu olmaktadır. Türkiye'de kentleşme; işlevsel değişim 
yaratmayan, çevreyi kalkınma sürecine sokamayan, toplumsal ve kültürel değişim yaratmayan 
bir kentleşme olarak belirmektedir (Keleş, 1974:53). Kentleşmenin belirli bir değişim süreci 
olduğunu ve bunların başında da “mesleki kompozisyon” değişimi, “kent tipi” örgütlenmenin 
belirlenmesi, “uzmanlaşma ve ileri işbölümü” olduğu bilinmektedir (Çapar ve Geray, 
1974:70).  

 
4.Çöküntü Bölgesi ve Suç Đlişkisi 
Kentlerde güvensizliğe neden olan suç, mekanla ve özellikle kentsel mekanla 

doğrudan ilişkili olduğu pek çok kez vurgulanmıştır. Bir suç olayının gerçekleşmesinde suçu 
işleyen, mağdur ve mekan kavramlarının etkin olması (bkz. Brantingham, 1995), suçun 
gerçekleştiği yerin, en az suçu işleyen kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla 
suçun, kentlerle birlikte ele alınması, suçun azaltılması ve önlenmesine yönelik geliştirilecek 
politikalar açısından büyük önem taşımaktadır.  

1950’li yıllardan bugüne kadar artarak devam eden kırdan kente göç ve buna bağlı 
olarak kentte oluşan mekansal ve sınıfsal ayrımlar, işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk gibi 
nedenler kentlerin nasıl ve neden güvensiz mekanlar haline geldiğini açıklamaktadır. 

Ülkemizde göç sürecinin başladığı 1950’li yıllar  aynı zamanda kentleşme 
politikalarının da geliştiği dönem olması nedeniyle önemlidir. Bu yıllarda ülkemizde tam 
anlamıyla toplumsal bir dönüşümden söz etmek mümkündür (Keleş, 2004). 2000’li yıllarda, 
sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kentlerin güvenliği önemli bir fenomen halini almıştır. 
Özellikle küreselleşmeyle birlikte  kentlerde hızla artan gelir dağılımı dengesizlikleri, farklı 
sosyal sınıfların oluşumu, yeni sosyal sorunların ortaya çıkışı, sosyal ve mekansal ayrışmalar 
gibi etmenler, kentte toplumsal şiddetin yaygınlaşmasına neden olmuş ve kentte birbirlerinin 
varlığından rahatsız olan, farklı yaşam tarzlarına sahip pek çok topluluk ortaya çıkmıştır. Bu 
durum yalnızca kentteki gerilimi ve toplumsal şiddeti arttırmakla kalmamış, aynı zamanda 
kentte yasa dışı yollarla gelir elde etmek isteyen kişilerin de artmasına neden olmuştur (Keleş, 
2004).  

Kırsal alanlardaki homojenlik, herkesin herkesi tanıması ve sosyal kontrolün etkisi, 
kent yaşamında etkisini yitirmektedir. Bunun yanında kent, kentleşme içinde yaşayan bireyler 
arasında rekabeti karşılayamamakta, ortaya farklı bir bireyselliği meydana getiren, sosyal 
düzen çıkmakta bu da içinde suçun rahatlıkla gelişeceği bir ortamı hazırlamaktadır 
(Dönmezer, 1986:60). Genel olarak gelişmiş bir toplumda birey, toplum yapısı, kültürün 
maddi manevi unsurları arasında sıkı bir ilişki ve denge vardır. Gelişmekte olan toplumlarda, 
ekonomik bunalım, sanayileşme, sağlıksız kentleşme, hızlı nüfus artışı, dengesiz gelir 
dağılımı, işsizlik gibi birçok farklı boyutları olan sorunlar, toplum içindeki bağın gevşemesine 
neden olur. Bu gevşeme ise dengeyi bozarak uyumsuzluğu doğurur (Köknel, 1996:68). Bu 
ekonomik ve sosyal sorunlarla her gün mücadele etmek zorunda kalan birey, uyumsuzluğun 
da etkisiyle suça yönelebilir. Günümüzde hangi nedenle olursa olsun yaşanılan göç sonucunda 
kentsel yerleşim alanlarının kenarları görece eğitim, gelir ve yaşam düzeyi düşük insanların 
akınına uğramaktadır. Bu durum ise toplumsal olayları normalden saptırmak isteyenler için 
aranan şartları oluşturmaktadır (Güler, 1997:324).  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

5 

Araştırma alanı olarak seçilen bölgenin özellikleri ve suç çeşitleri ile suç oranlarının 
yüksekliği de bu bilgilerle örtüşür niteliktedir. 

 
5. Hacıbayram Mahallesi’nin Genel Yapısı 

 Mahallenin, çoğunluğu tek katlı veya iki katlı standardı düşük düzensiz bir yerleşime 
sahip eski ve köhneleşmiş binalardan oluşmaktadır. Mahalle, Ankara’nın en eski 
mahallelerinden biri olması sebebiyle, kurulduğu dönemin (Osmanlı’nın son dönemi ile 
Cumhuriyet’in başları) mimari özelliklerini yansıtan pek çok tarihi evi ve kamu binası olarak 
kullanılan tarihi binaları da içinde bulundurmaktadır. Bakımsızlık ve yılların da etkisiyle 
zaman içerisinde oldukça eskimiş olan bu binaların çoğunluğu yıkık dökük bir halde 
bulunmakla birlikte, halen konut olarak kullanılanları da bulunmaktadır. Ayrıca tarihi bina 
olma özelliği taşıyan bazı binalarda da kamu kurumları hizmet vermektedir. Yapılan 
gözlemlere ve Altındağ Belediyesi’nden alınan bilgilere göre mahallede, Kültür Bakanlığı 
Tarihi Eserleri Koruma Kurulunca koruma altına alınmış yaklaşık 120 civarında bina 
bulunmaktadır. Bu konutların yanı sıra, özellikle 1950’li yıllardan sonra kente göç ederek 
bölgeye yerleşen göçmenler tarafından gecekondu olarak inşa edilmiş düzensiz konutların 
varlığı da belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Ayrıca, mevcut konutlara eklentiler yapılarak 
veya üzerlerine kat çıkılarak, eski mimari dokunun belirgin bir şekilde hasar gördüğü 
anlaşılmaktadır. Bu durum, mahallenin genelinin gecekondu bölgelerine benzer bir görüntü 
sergilemesine sebep olmaktadır. 

Hacıbayram mahallesi Ankara ili Ulus semtinde bulunan valilik binalarının arka 
kısmında kalmakta ve bir dönem orta sınıf kesimin oturduğu yoğun iş ve ticaret merkezlerinin 
bulunduğu bir mekan iken zaman içerisinde orta sınıf kesimin kentin yeni yerleşim 
bölgelerine doğru göç etmesiyle boşalan ve yerlerine kırsal kesimden kente göç eden 
insanların yerleştiği, bakımsız, çoğu yıkık dökük binalardan oluşan ve gelir seviyesi son 
derece düşük olan insanların yaşadığı bir mekan haline gelmiştir. Đlk başlarda Çankırı’nın 
Tevrikiye Mahallesinden bölgeye gelerek yerleşen insanlar, zincirleme göç yoluyla 
akrabalarını ve hemşehrilerini de bölgeye getirmişlerdir. Daha sonraki dönemlerde ise, 
Konya, Ordu, Kastamonu ve Siirt’ten mahalleye göçler olmuştur. 

Mahallede yaşayan sakinlerin genel profili homojen bir yapı göstermemektedir. 
Mahallede yaşayan düzenli ailelerin yanı sıra, evsizler, işsizler, başka kentlerden gelerek 
bölgede konaklayan işçiler, eğlenmek amacıyla bölgeye gelen kişiler bölgenin heterojen bir 
yapıya dönüşmesini sağlamakta ve bu gruplar ilişki ağlarının dışında kalmaktadır. Yapılan 
çalışma da enformel ilişki ağlarının (etnik, dinsel ve hemşerilik ili şkileri vb.) mahalle 
sakinlerinin sınırlı bir bölümü arasında bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu bakımdan bu ilişki 
ağları mahallede hakim unsurlar değildir. Mahalle, orta alt gelir grubuna hitap eden çok 
sayıda otel, kahvehane ve eğlence merkezlerini içerisinde bulundurduğundan, kent dışından 
veya kent içinden gelenlerin kısa süreli konaklamalarına imkan sağlamakta ve işsizlerin 
evsizlerin barındığı bir geçiş bölgesi özelliği de göstermektedir. Bu durum, Chicago 
Okulu’nun kent modelinde yer alan geçiş bölgelerine (transition zone) özgü özelliklerle 
örtüşmektedir (Bohm, 1997:74).  Mahalledeki heterojen yapı çöküntü bölgelerine özgü bir 
durum olarak belirginleşmektedir.  

Mahalle sakinleri içerisinde daha çok, hemşehrilik ve etnik kökene dayalı grup içi bir 
dayanışmanın varlığından söz edilebilir. Dayanışmanın sınırlarına bakıldığında ise kişilerin 
her zaman kendi menfaatlerini ön planda tuttukları ve aslında dayanışma ilişkilerinin bir 
noktada menfaat ilişkilerine dönüştüğü görüşme yapılan katılımcılar tarafından 
vurgulanmaktadır.   
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5.1. Mahallede Suç Olgusu 
  Mahallede suç olgusunun incelenmesi aşamasında, mahallede bulunan Polis Merkezi 
suç istatistiklerinden yararlanılarak işlenen suç türleri ve suç oranları tespit edilmiştir. Elde 
edilen verilerle, Ankara il genelinde işlenen suç oranları da ortaya konularak, suç oranları 
nüfusa oranlanmış ve bölgede suç yoğunluğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca mahalle 
sakinlerinden bazıları ile de görüşülerek, mahallede suçla ilgili görüşleri ve algıları da 
öğrenilmeye çalışılmıştır. Meydana gelen suçlar, mala karşı işlenen ve şahsa karşı işlenen 
suçlar olarak iki ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Grafik 1 ve Grafik 2’de mahallede 
meydana gelen tüm suç olaylarının çeşitleri ve suç sayıları verilmiştir. Suç istatistikleri 
Anafartalar Polis Merkezi sorumluluk alanını kapsamakla birlikte, yapılan inceleme de 
sorumluluk alanının yaklaşık %90’ını Hacıbayram Mahallesinin oluşturduğu görülmüştür. Bu 
bakımdan veriler mahallenin suç potansiyelini %100 oranında yansıtmamakla birlikte 
yaklaşık %90’lık bir orana denk geldiği değerlendirilmektedir. Suç ile ilgili veriler 2007-2008 
yıllarına ait olmakla birlikte 2014 yılı içerisinde çalışma yapılan bölgede yapılan gözlemlerde 
ve mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde mahallenin genel durumunda gözle görülür  bir 
değişiklik olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca mahallede bulunan güvenlik görevlileri ile yapılan 
görüşmelerde de bu husus teyit edilmiştir. Bu bakımdan verilerin güncelliğini koruduğu 
değerlendirilmektedir. 
 

5.1.1. Mahallede Mala Karşı Đşlenen Suçlar 
Suç istatistikleri incelendiğinde, işlenilen suçların büyük bir bölümünün mala karşı 

işlenen suçlardan oluştuğu görülmektedir. Mala karşı işlenilen suçlar onsekiz değişik suç türü 
ile ele alınmıştır. Ancak bunların içerisinde trafik kazası gibi taksirle işlenmiş suçlar incelenen 
konu dışında kaldığı için yorumlanmamış, sadece sayısal ve oransal olarak grafikte 
belirtilmiştir. 
  2007 yılında mala karşı işlenen suç sayısı 1.902 iken, şahsa karşı işlenen suç sayısı 
792’dir (bkz. Grafik 1). Bu durum mahallede işlenen toplam suçların %71’inin mala karşı 
işlendiğini göstermektedir. 2008 yılı verilerinde ise mala karşı işlenen suç sayısı 1.545 iken, 
şahsa karşı işlenen suç sayısı 773’tür. Bu veriler, 2008 yılında mala karşı işlenen suç 
sayısında kısmen azalma olduğunu göstermektedir.  

Mala karşı işlenen suçların içerisinde ise en belirgin olanın hırsızlık suçu olduğu 
görülmektedir (bkz. Grafik 1). 2007 yılı verilerine göre, evden hırsızlığın oranı %2, 
işyerinden hırsızlık %14, otodan hırsızlık %24, oto hırsızlığı %3, otel odasından hırsızlık %1, 
diğer hırsızlıkların oranı %5 ve yankesicilik suçunun oranı ise %10’dur. Veriler, bölgede mala 
karşı işlenen suçların %59’unu hırsızlık suçunun oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Hırsızlık 
olayları içerisinde ise işyerinden ve otodan hırsızlık suçu belirginleşmektedir. Bu durum, 
genellikle daha güvenli hissedilen, herhangi bir dirençle karşılaşılmayacağı düşünülen ve 
yakalanma riski en az olan alanların hırsızlık için tercih edildiği fikrini vermektedir.  Mala 
karşı işlenen suçlarda dikkati çeken bir başka husus kapkaç suçunun %1’lik oranla çok 
altlarda kalmasıdır. Bu durum, kapkaçta yakalanma riskinin daha fazla olmasına bağlanabilir. 
Yankesicilik yoluyla yapılan hırsızlıkta yakalanma riski daha az olduğu için bu yöntemle 
hırsızlığın daha çok tercih edildiği anlaşılmaktadır. Yine dolandırıcılık suçunun oranı %5 ve 
yağma suçunun oranının ise %6 olduğu görülmektedir. Đşlenilen suçların büyük bir 
bölümünün mala karşı olması, dolaylı da olsa bölgedeki yoksulluk, işsizlik ve buna bağlı 
olarak düzenli bir gelire sahip olunmamasıyla ilişkilendirilebilir.  

Tüm bu veriler, hırsızlık başta olmak üzere, mala karşı işlenen diğer suçların, 
mahallede para kazanmanın bir aracı haline geldiğini göstermektedir. Tüketim toplumunun 
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yarattığı özendirmeler karşısında korumasız ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan kişiler bu 
yönlendirmeler sonucunda oluşturduğu ihtiyaçlarını gidermek için de suça 
başvurabilmektedir.  
 
     Grafik 1: Hacıbayram Mahallesi 2008 Yılı Mala karşı Đşlenen Suç Oranları  

 
Kaynak: Anafartalar Polis Merkezi Verileri 

 
2008 yılı verilerinde ise suç sayısında nispeten azalma olmasına rağmen suç 

sayılarının toplam suça oranları, 2007 yılı verileriyle örtüşmektedir. Bu durum mala karşı 
işlenen suçların, döngüsel olarak tekrarlandığını ortaya koymaktadır.  Ancak 2007–2008 
yıllarına ait suçları sayı bazında değerlendirdiğimizde, 2008 yılında otodan yapılan hırsızlık 
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oranlarında %50’ye yakın bir düşmenin olduğu görülse de diğer hırsızlık oranlarının yaklaşık 
%80 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Yankesicilik ve kapkaççılık suçları ise yaklaşık %70 
oranında azalmıştır.  Tüm bu veriler de göstermektedir ki, mahallede işlenen suç sayıları 
oldukça yüksektir.  

Polis yetkilileri, 2008 yılında olay sayısında nispeten azalma olmasını, son dönemde 
bölgeye özel önem vermelerine ve özel çalışma ekipleri kurarak suçla mücadele etme 
çalışmalarına bağlamakta, ancak bölgede suç olgusunun tamamen azaltılmasının, yalnızca 
polisiye tedbirlerle olamayacağını da ifade etmektedirler. Öncelikle suça zemin hazırlayan 
olguların, ilgili disiplinlerce yapılacak ortak bir çalışma ile elde edilecek verilerin 
değerlendirilmesi sonucu, ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınması gerektiğinin önemi 
vurgulanmaktadır. 

 
5.1.2. Mahallede Şahsa Karşı Đşlenen Suçlar 
Mahallede şahsa karşı işlenen suçlara genel olarak bakıldığında, şiddet unsurunun 

varlığı belirgin bir şekilde kendini göstermektedir. Şahsa karşı işlenen suçlar da yine 18 
değişik suç türü olarak kategorilendirilmiş ve değerlendirme bu kapsamda yapılmıştır. Ayrıca 
suç sayıları ve oranları 2007 ve 2008 yılları verileriyle mukayese edilerek durum analizi 
yapılmaya çalışılmıştır.  

2007 yılında şahsa karşı işlenen suçlara bakıldığında (bkz. Grafik:2) ilk sırada 
%23’lük oranla darp/hakaret suçunun geldiği görülmektedir. Bu suçun oranı, 2008 yılında 
%29’a yükselmiştir. Kesici aletle yaralama suçunun oranı %17 iken, bu oran 2008’de %11’e 
düşmüştür. Şahsa karşı işlenen suçlardan bazılarının artarken bazılarının azalması ve toplam 
suç sayılarının birbirine çok yakın olması, aslında mahallede şiddet olaylarında herhangi bir 
artma veya azalma olmadan sadece şekil değiştirdiği fikrini geliştirmektedir. Verilere göre bir 
diğer dikkat çeken nokta ise kumar suç oranının belirgin olarak diğer suçlardan yüksek 
olmasıdır. Kumar suçunun oranı 2007 yılında %14 iken, 2008 yılında bu oran %10’a 
gerilemiştir. Bu oranların yüksekliği mahalle sakinleriyle yapılan görüşmelerde ifade ettikleri, 
yoğun bir şekilde bölgede kumar oynandığı iddiasını desteklemektedir. Bunların yanı sıra, 
ruhsatsız ateşli silah bulundurma ve kullanma suçunun oranı 2007 yılında %12 iken, 2008 
yılında %13’e çıkmıştır. Bu durum şiddete meyilli oldukları anlaşılan mahalle sakinlerinin, 
kendilerini koruma veya saldırı amaçlı gayrimeşru yollarla silah elde ederek, taşıdıklarını 
göstermektedir.  Hatta bu silahları gerektiğinde kullandıkları da ateşli silahlarla yaralanma 
suçunun oranının %4’e çıkmasından anlaşılmaktadır. Bu oran 2008 yılında az da olsa bir 
azalmayla %3’e gerilemiştir. Bunun yanı sıra adam öldürme suçu oransal olarak yüksek 
olmasa da sayı bazında 2007 yılında dört tane adam öldürme olayının gerçekleştiği ve bu 
sayının 2008 yılında altıya çıktığı görülmektedir. Yine şiddet içeren suçlardan olan tehdit 
suçunun da mahallede var olduğu ve bu suçun oranının 2007 yılında %3 iken, 2008 yılında 
%4’e yükseldiği görülmektedir. Fuhuş suçunun oranı ise 2007 yılında  %4 iken, 2008 yılında  
%8’e çıktığı ve suç sayısının ikiye katlandığı anlaşılmaktadır. Katılımcılarla yapılan 
görüşmelerde de fuhuş olaylarının yoğun olarak bölgede bulunduğu ifade edilmiştir. Cinsel 
saldırı/ taciz olaylarında ise 2008 yılında oran %2’dir.  
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     Grafik 2: Hacı Bayram Mahallesi 2008 Yılı Şahsa Karşı Đşlenen Suç Oranları  

 
Kaynak:  Anafartalar Polis Merkezi Verileri 

 
Bölgede, aile içi şiddetin de var olduğu anlaşılmaktadır. Bu suçtan işlem yapılan olay 
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arttığı fikrini oluşturmaktadır. Yapılan görüşmelerde, ilköğretim okulu rehber öğretmeni de 
aile içi şiddetin yoğunluğundan bahsederek sebepleri hakkında şunları söylemektedir: 
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Bunların yanı sıra dikkat çeken bir diğer nokta ise görevli memura mukavemet 
suçunda artma olmasıdır. Bu suç genellikle, kolluk kuvvetlerine karşı işlenilen bir suç 
olmaktadır. Bu suçun oranı 2007 yılında %3 iken, 2008 yılında %6’ya yükselmiştir. Polislere 
direnme ve karşı gelme olarak da bilinen bu suç oranının yüksek olması ve yükselme 
eğiliminde olması, bölgede yaşayan insanların devlet adına hareket eden otoriteye karşı da bir 
direnç göstermeye başladıkları fikrini oluşturmaktadır. Bu durum da yine slam bölgelerine ait 
bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçların dışında, tasnif dışı olarak ele alınan 
şahsa karşı işlenen suçların oranında ise 2008 yılında 2007 yılına oranla nispeten bir azalma 
olduğu görülmektedir. Bu gruba giren suçların oranı 2007 yılında %15 iken, 2008 yılında 
%7’ye gerilemiştir.  Diğer suçlar da çok belirgin bir oran bulunmadığından değerlendirilmeye 
tabi tutulmamıştır.  

Tüm bu veriler mahallede şiddet kültürünün ne denli yoğun olduğunu göstermesi 
açısından önemlidir. Suçların bu kadar dar bir alanda bu denli yoğun işlenmesi de yine 
çöküntü bölgelerine has özelliklerden biridir. 

 
5.2. Mahalle Sakinlerinin Suç Olgusuna Bakışı 
Yapılan çalışmada mahallede bulunan ilköğretim okulu yöneticisi ve öğretmenleri, 

mahalle muhtarı ve mahallede çok eskiden beri oturan ve mahallenin geçmişini iyi bildi ği 
değerlendirilen mahalle muhtarı ve mahallede görev yapan diğer kamu yöneticilerinin (polis, 
öğretmen vb.) yönlendirmesiyle tespit edilen kişilerle derinlemesine mülakat yapılarak 
sakinlerin suç olgusuna bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Mahalle sakinleri, suç oranlarının yüksek olmasını, bölgede kentsel yapılanmanın 
olmamasından dolayı, düzensiz yapıların saklanmayı kolaylaştırmasına bağlamaktadırlar. 
Ayrıca, bölgenin içkiye, kumara, fuhşa vb. suçlara uygun bir mekan olarak toplum tarafından 
bilinmesi, bir yandan bu işlere meyilli olmayan insanları bölgeden uzaklaştırırken, diğer 
yandan suça meyilli, mekansız insanlar için de bir çekim merkezi haline gelebilmektedir.  

Mahallenin yapısı ve çocuklar üzerindeki etkisine bakıldığında, yine aynı okulun 
rehber öğretmeni tarafından, yaşanılan bölgenin çok korunaklı bir bölge olmadığı için 
çocukların küçük yaşta suçla tanıştığı, 15-16 yaşlarına geldiklerinde esrar içmeye ve alkole 
başladıkları, 7-8. sınıflara geldiklerinde de yavaş yavaş suça meyletmeye başladıklarını ifade 
etmektedir. 

Đşlenen suçların sebepleri incelendiğinde ise katılımcılar, suçların işlenmesinde 
yoksulluğun etkisi olmasına rağmen esas sebebin, yoksulluğun neden olduğu sosyo-kültürel 
aktarımın getirdiği çaresizlik olduğunu söylemektedirler. Mekanın suç işlemeye müsait 
olması bölgede her türlü suçun işlenebilmesine ortam hazırlayabilmektedir ki, mahallede 
işlenen suçların çok çeşitli olması bu tezi desteklemektedir.   

Mahallede suç ile ilgili elde edilen veriler ve katılımcıların görüşleri, mahallede suç 
olgusunun önemli oranlarda varlığını ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Mahallede suç 
oranının yüksekliğinin anlaşılması açısından Ankara il geneli polis sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen suç sayısının nüfusa oranına ve mahallede işlenen suçların mahalle nüfusuna 
oranına bakmanın faydalı olacağı değerlendirilmektedir. TÜĐK 2008 verilerine göre, 
Hacıbayram Mahallesinin nüfusu 3.044 kişidir. Mahallede bulunan Polis Merkezi verilerine 
göre 2008 yılında bölgede işlenen toplam suç sayısı ise 2.318’dir (bkz. Grafik 2).  Mahalle 
nüfusu suç sayısına oranlandığında suç oranının %76 olduğu görülmektedir Oysa Ankara 
ilinin genel itibariyle 2008 yılı içerisinde polis bölgesinde işlenen suç oranlarına 
baktığımızda, toplam 47.725 olayın meydana geldiği görülmektedir (Kaynak: EGM, EKKM 
Daire Başkanlığı verileri 05.05.2009). Ankara’nın 2008 yılı adrese dayalı nüfus kayıt 
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sistemine göre toplam nüfusu ise 4.466.756 kişidir (TÜĐK, 2009). Ankara genelinde işlenen 
suç sayısı nüfusa oranlandığında suç oranının %11 olduğu görülmektedir (bkz. Tablo 1). 
Oranlardaki yükseklik çalışma alanı olarak seçilen bölgedeki suç yoğunluğunu açıkça 
göstermektedir.  

Ancak burada göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da, mahallede işlenen suçların 
tamamının mahalle sakinleri tarafından işlenmediğidir. Çünkü mahalle konumu itibariyle eski 
kent merkezine yakın olması ve çok sayıda eğlence mekanını içinde bulundurması sebebiyle, 
dışarıdan da çok sayıda insanın girip çıktığı bir alan olmaktadır. Bu sebeple mahalleye 
dışarıdan gelerek bu bölgede suça karışan insanların çok fazla olduğu da hem mahalle 
sakinleri hem de polis yetkilileri tarafından ifade edilmektedir. 
 
       Tablo 1: Ankara Đl Geneli ve Hacıbayram Mahallesi’nde Đşlenen Suçun Nüfusa Oranı  

  Kişilere Karşı 
Đşlenen Suç Sayısı 

Mala Karşı 
Đşlenen Suç sayısı 

Genel 
Toplam 

Nüfus sayısı Suçun 
Nüfusa 
Oranı % 

Ankara Đli 20.828 26.897 47.725 4.466.725 11 

Hacıbayram 
Mahallesi 773 1.545 2.318 3.044 76 

 Kaynak: TÜĐK 2008 verileri, EGM 2008 yılı suç istatistikleri  
 

Mahallede temelde sosyal sorunlardan kaynaklanan bir suç olgusu vardır, ancak sebep 
üzerinde değil sonuca odaklanan bir anlayışla bu sosyal sorunlara yalnızca polisiye tedbirlerle 
müdahale edilmektedir. Nitekim mahalle sakinlerinin, devleti temsil eden ve karşılarında 
gördükleri en önemli unsurun polis olduğu anlaşılmaktadır. Sürekli polis görmeleri, devleti 
sadece güç kullanma yönü ile tanımalarına sebep olmakta ve insanların devlete bakış açısını 
etkileyebilmektedir. Bu durum, devleti uzak durulması, ilişki kurulmaması gereken soyut bir 
kavram olarak anlamalarına sebep olabilmektedir. Ayrıca, bölgede çok sayıda polis olması ve 
sürekli iç içe olmaları sebebiyle de zaman içerisinde polise karşı da bir alışkanlığın 
oluştuğunu ve insanların artık polisten de çekinmedikleri ifade edilmektedir. Memura 
mukavemet suçunun oranının yüksek olması da bu fikri desteklemektedir. Bu ifadeler suçla 
mücadelede sadece polisiye tedbirlerin bir müddet sonra etkisini kaybetmeye 
başlayabileceğini göstermesi açısından önemlidir.  

Yine bir mahalle sakini, mahallede suç potansiyelinin yüksek olmasını bir devlet 
politikası olarak değerlendirmekte ve şöyle demektedir: 

“Buranın suç yuvası olmasının en büyük sebebi devlet politikasının bu yönde 
olmasıdır.  Suç potansiyeli, bilinçli olarak bu bölgede toplanmakta ve suçun, kentin 
diğer bölgelerine dağılması önlenmektedir. Böylelikle suçu kontrol altına alıyorlar.  
Ayrıca suç işleyen biri arandığında, bu bölgede barınabileceği polis tarafından 
bilindiğinden, polisler elleriyle koymuş gibi yakalıyorlar. Bu da güvenlik güçlerinin 
işini kolaylaştırıyor.  Yoksa buranın kırk yıl önce yıkılacağı söyleniyordu ama hiçbir 
değişim olmadı” . 
Polis merkezi yetkilileri, yukarıda belirtilen fikirlere katılmadıklarını belirterek, 

işlenen suçların önemli bir miktarının mahallede ikamet etmediği halde sürekli bu bölgede 
barınan, özellikle çoğunluğu mekansız olan insanlar tarafından işlendiğini vurgulamaktadırlar. 
Bu durum, mahallede bulunan sosyal kontrolün dışında bir grubun varlığına işaret etmektedir 
ki, TÜĐK 2000 yılı hane halkı büyüklüğü verileri de yaklaşık 1.300 civarında kişinin, mahalle 
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nüfusu olarak görünmesine rağmen, bir hanede kayıtlı olmadığını göstermekte ve bu fikri 
desteklemektedir. Verilerin tamamına yakını mahallede bir sosyal düzensizliğin olduğunu 
ortaya koymaktadır. Bu durum da doğal olarak bölgede yaşayan insanları olumsuz 
etkilemekte, suç işlenmesine ortam hazırlamaktadır. 

 
6. Genel Değerlendirme Ve Sonuç 
Bu çalışmada, Ankara Hacıbayram Mahallesi örneğinde yapılan alan araştırması ile bir 

çöküntü bölgesindeki suç olgusu; mekanla ilişkili olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Mahallede sosyal ve ekonomik desteğe muhtaç yoksul insanların yoğunlaşması 

çöküntü bölgelerine has özelliklerden biri olarak dikkate alındığında, mahallenin kent 
yoksullarının barınma alanı haline geldiği ve bir çöküntü bölgesine dönüştüğü 
anlaşılmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi (Mavi Masa) verilerine göre mahallede 
yaşayan insanların yarıya yakının yardım alarak hayatlarını idame ettiriyor olması bu durumu 
ortaya koyan en önemli göstergelerden biridir. Düzenli bir işi, düzenli bir geliri ve sağlık 
güvencesi olmayan, çoğunluğu başka illerden göç ederek bölgeye yerleşmiş olan mahalle 
sakinleri, yaşamlarını Sosyal Yardım Fonları veya Belediyeler tarafından verilen yardımlarla 
sürdürmektedirler. Bu durum yine bölgede sosyal organizasyonun bozulması açısından da 
önemli bir etken olarak görülmektedir.  Yoksulluk sınırlarının çok altında gelirlerle yaşayan 
mahalle sakinlerine Büyükşehir Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Altındağ 
Kaymakamlığı’nca yapılan ortalama 40 veya 50 TL’lik yardımın önemli olduğu mahallede 
bulunan okulun idarecileri tarafından ifade edilmektedir. Her ay bu kadar bir yardım dahi hane 
halkının yemek yiyebilmesini sağlayabilmektedir.  

Mahallede suç ile ilgili elde edilen veriler ve katılımcıların görüşleri, mahallede suç 
olgusunun önemli oranlarda varlığını ve sürekliliğini ortaya koymaktadır. Mahallede suç 
oranının yüksekliğinin anlaşılması açısından Ankara il geneli polis sorumluluk bölgesinde 
meydana gelen suç sayısının nüfusa oranlandığında yaklaşık yedi kat bir farkın olması 
bölgedeki suç yoğunluğunun açık göstergesidir. 

Bölgede suç oranlarının yüksek olmasının sebeplerinden ilki, mekanın suçun 
işlenmesine elverişli sosyal ve fiziksel özellikleri bir arada barındırması ve sosyal destekten 
yoksun ailelerin yoğun olarak bulunmasıdır. Söz konusu mekanda, suça neden olan başlıca 
fiziksel özellikler arasında; terk edilmiş bina ve alanların varlığı, gözetimden uzaklık, yetersiz 
aydınlatma, suçun merkezi olarak bilinen bir yer haline gelmesi, formel (polis, kamera, 
devriye gözetimleri) ve enformel (komşular, mekanın devamlı kullanıcıları, işyeri sahipleri) 
denetleme sistemlerinden yoksunluk, atıl durumda kalan metruk alanlar, kentsel fonksiyonel 
uyumsuzluklar, alandaki kör noktaların fazlalığı vb. gibi suç göstergelerinin yaygınlığı 
gelmektedir. 

Mahalle mevcut fiziki özellikleri ile Wilson ve Kelling’ in geliştirdiği “Kırık Camlar” 
(Broken  Windows) teorisi (bkz. Byrne ve Sampson, 1986) ile de birebir örtüşmektedir. Kırık 
Camlar teorisine göre; eğer bir mahallede bir evin camı kırıksa ve o cam hemen takılmazsa, 
insanlar oranın terk edilmiş ve sahipsiz bir yer olduğu fikrine kapılır ve evin diğer camlarını 
da kırarlar. Çalışma yapılan bölgede de yoğun bir şekilde yıkık dökük, terk edilmiş binaların 
varlığı, bu aşınma sürecini tetiklediği ve  “Kırık Camlar” teorisiyle örtüşür özellikler 
gösterdiği söylenebilir.  

Bununla birlikte devlet kurumları tarafından suç olgusunun ortaya çıkmasına yönelik 
müdahalelerin temelde sosyal düzensizliği ortadan kaldıracak müdahaleler şeklinde değil de 
yalnızca güvenlik/polisiye merkezli olması bir handikap olarak gözükmektedir. Ne var ki 
birçok ülkede gözlenen suç olgusu aslında aynı zamanda sosyal bir soruna da işaret 
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etmektedir. Ancak bu sorunun ne olduğu, neden kaynaklandığı ve nasıl anlaşılması gerektiği 
gibi sorular, günümüzde suçla ilgili tartışmalarda çoğunlukla sosyolojinin imkânları 
kullanılarak ele alınmamaktadır. 

Ayrıca mahallede plansız gelişen, kaçak ve yoğun yapılaşmanın olduğu yerler, sadece 
hırsızlık suçuna elverişli olmakla kalmamakta, düzensiz kent deseninin kişiler üzerinde 
yarattığı stres, baskı ve zorlaşan yaşam koşulları, söz konusu mekanda şiddet eğilimlerini de 
arttırabilmektedir. Örneğin yoğun ve düzensiz konut alanlarından oluşan mahallede, işlenen 
suç sayısı analizlerinde, darp/hakaret, kesici aletle yaralama, cinsel taciz/saldırı gibi kişiye 
karşı şiddet uygulama amaçlı suçların fazla olduğu görülmektedir. Bu durum da söz konusu 
alanda önemli sosyal ve toplumsal problemlerin varlığının yanı sıra, kişilerde şiddet 
eğiliminin yüksek olduğunun göstergelerindendir. 

Mevcut durum, zaman içerisinde, toplum tarafından kabul görmeyen bir yaşantıya 
meyilli olan insanların bölgede toplanmasına sebep olabilmektedir. Meşru olmayan işlerin 
yoğun olması, talep görmesi, arzı artırmakta ve bunun ekonomisi kurulabilmektedir.  

Görüldüğü üzere, kentsel çöküntü bölgeleri bakımından, yaşanılan mekanın fiziksel 
niteliği, sosyal yaşamı şekillendirmekte ve aynı zamanda yönlendirmektedir. Uzun süreçte, 
mekansal imkansızlıklar, sosyal imkansızlıkları da beraberinde getirmektedir. 

Ayrıca modern toplumlardaki sanayileşme, kentleşme ve diğer sosyal değişimler, 
geleneksel toplumsal düzen ve değerlerin çökmeye başlaması ve sosyal kontrolün yok 
olmasıyla ortaya çıkan sosyal düzensizliktir. Sosyal karmaşanın olduğu bölgeler şehir 
içlerindeki slam alanlarıdır ve bölgede sosyal koruma ya da polisin etkisi yoktur, yaşam 
oldukça karışıktır ve kuralsızlık hakimdir (Kızmaz, 2005:45). Bu kuralsızlığın içerisinde 
merkezi ve yerel devlet organları ile sivil toplum kuruluşlarının sosyal politika 
müdahalelerinin ne kadar önemli olduğu görülmektedir.   

Yukarıda sunulan veriler ışığında, sosyal düzensizliğin belirtileri olan bu özelliklerin 
neredeyse tamamına yakınının mahalle sakinlerinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahallenin 
bu durumu da Shaw ve McKay’in “Social Disorganization” (sosyal organizasyonsuzluk) 
kuramı ile örtüşmekte ve mahallede bir sosyal organizasyonsuzluğun varlığını ortaya 
koymaktadır. Sosyal organizasyonsuzluk kuramı, heterojen yapı, çöküntü bölgeleri, sosyal 
hareketlilik, sanayileşme ve kentleşme gibi değişkenlerin, doğrudan veya dolaylı olarak 
suçluluk üzerindeki etkilerine dikkat çekmektedir. Shaw ve McKay, yoksulluk, kültürel 
heterojenlik ve fiziksel hareketlilik gibi kent yaşamını karakterize eden bu faktörlerin sosyal 
çözülmeye yol açtığını ileri sürmektedirler (Kızmaz, 2005;151–152). 
  Kuramın öncüleri, şehrin belirli bölgelerinin daha çok kriminojen özellikler 
taşıdığını ve bu bölgelerde (slam v.b.) yaşayan birey veya gruplar, suça daha çok 
eğilimlidirler. Bu açıklamalar yer ile suçluluk arasındaki ilişkiye dikkat çekmesi açısından 
önem taşımaktadır. Bu çerçevede kuram, suç olgusunu, bireysel patolojik bir olgu olarak 
değil, toplumsal problemler (fakirlik, işsizlik, aile sorunları ve zayıf denetim gibi unsurlar) 
ile ilintili bir fenomen olarak ele almaktadır (Vito ve Holmes, 1994:141). 

Kısaca özetlemek gerekirse bölge, sosyal organizasyonsuzluk ve karmaşanın hüküm 
sürdüğü, kentsel hizmetlerden ve kurumlardan faydalanmada geri planda kalmış, istihdam 
olanaklarına rahatça ulaşamayan kent yoksullarının, yaşadığı bir çöküntü bölgesine 
dönüşmüştür.  

Nitekim suç işlemeyi normal bir davranış olarak gören birey için yenisini işlemek 
sıradan bir eylemdir. Suç, kişi için sıradan ve müeyyidesi olmayan bir davranış gibi 
algılanmadan önce önleyici tedbirlere başvurulması gerekmektedir. Bu noktada yerel 
yönetimlerin sosyal destek projeleri geliştirmeleri, böylelikle sosyal ve ekonomik destekten 
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yoksun kişilerin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle suç işlemesini önleyerek topluma 
kazandırılmasında öncü rolü üstlenmeleri gerekmektedir.  

 
7. Öneriler 

 Suçluluğu önleme politikalarının oluşturulmasında suç sorununun nedenlerinin ve 
boyutunun çok iyi tespit edilmesi gerektiğinden bu noktada hangi kurumların ne gibi katkıları 
olacağı hususu ayrıntılı bir şekilde belirlenerek, ilgili disiplinlerin ortak çalışmalar yapması 
gerekir. Bu noktada siyasi otoriteye düşen, bu çalışmaların yapılabilmesi için gerekli 
koordinasyonun ve finansal desteğin sağlanmasıdır. Suçun önlenmesinde en önemli 
aktörlerden biri de yerel yönetimler olmalıdır. Yerel yönetimlerin uygulayacakları sosyal 
politikalarla suça sebep olan etmenlerin ortadan kalkmasına önemli katkılar sağlayabilecekleri 
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda yerel yönetimler ortaya çıkan risk gruplarına uygun acil, 
orta ve uzun vadeli sosyal programlar geliştirmelidirler. Çünkü alt yapı, eğitim, sosyal ve 
fiziki koşulların yetersiz olduğu mekanda yetişen kişiler gelecek için olası bir risktir. Bu 
anlamda yerel yönetimlerin suç riskini önceden değerlendirmek, gerekli tedbirleri almak ve 
suç önleme politikalarının geliştirilmesi konusunda daha aktif rol almaları gerekmektedir. 
  Ayrıca Avrupa ülkelerinde kent merkezlerinin arka sokaklarında bulunan yüksek katlı 
binalardan oluşan ve potansiyel suçluların, evsizlerin ve kent yoksullarının yaşadığı çöküntü 
bölgeleri (slum) ülkemizde genellikle gecekondularla özdeşleştirilmektedir. Oysa çöküntü 
bölgeleri ve ülkemizdeki gecekondu bölgeleri arasında ciddi anlamda farklılıklar 
bulunmaktadır.  Ülkemizde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla gecekondu bölgelerinin 
ortadan kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte kentin suç potansiyeli ve kent yoksullarının da 
çöküntü bölgelerine kaydığı değerlendirildiğinde, özellikle suçla ilgili yapılan araştırmalarda 
çöküntü bölgesi kavramının sosyoloji ve polis literatürüne girmesi ve değerlendirmelerin bu 
bağlamda yapılmasının literatüre katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. 
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BĐST’DE ĐŞLEM GÖREN KOB Đ GIDA ĐŞLETMELER ĐNĐN VERĐ ZARFLAMA 
ANAL ĐZĐ YÖNTEM Đ ĐLE ETK ĐNLĐKLER ĐNĐN ÖLÇÜLMES Đ 

Burhan GÜNAY * 

 

ÖZ 

Küçük ve orta boy işletmeler (KOBĐ’ler) tüm ekonomilerin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ekonomilerde bu 
derece önemli olan KOBĐ’lerin etkin ve verimli çalışması ekonomilerin sağlıklı büyümesi için önemlidir. Bu 
nedenle günümüzde KOBĐ’lerin kaynaklarını etkin olarak kullanması gerekliliği önemli hale gelmiştir. 
Đşletmelerin kaynaklarını ne ölçüde etkin kullandıkları belirlemede en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden 
birisi de Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemidir. VZA, birçok girdi ve çıktıyı belli bir düzeyde etkinlik 
ölçütüne dönüştüren doğrusal programlama bazlı bir yöntemdir.  

Bu çalışma BĐST KOBĐ Piyasası’nda (GĐP) işlem gören 10 gıda şirketinin üzerinde yapılmıştır. Gıda 
şirketlerinin bilanço ve gelir tablolarından elde edilen 2013 yılı verileri kullanılarak VZA yöntemiyle etkinlik 
analizi yapılmıştır. VZA statik bir yöntem olduğu için analizde sadece 2013 yılı verileri kullanılmıştır. 
Yöntemde girdi yönelimli BCC modeli kullanılmış, modelde iki girdi ve iki çıktı kullanılarak şirketler 
değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda, araştırmaya dahil edilen 10 şirketten 5 tanesinin etkin olduğu 
belirlenmiştir, etkin olmayan diğer şirketlerin de etkin sınıra yakın seviyelerde oldukları anlaşılmıştır.   

Anahtar Kelimeler : Veri Zarflama Analizi, Teknik Etkinlik, KOBĐ, CCR, BBC.  

 
MEASURING BIST AT QUOTED SME OF FOOD COMPANIES  

WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Small and medium enterprises (SME) are indispensible fact of all economies. Working of SME’s 
productive and efficient is important with regard to healty economic boost. For this reason the requirement of 
using resources efficiently have been significant nowadays. Data Envelopment Analysis is a method which is 
used to determine whether the enterprises use their resources efficiently or not. DMA is a linear programming 
based technic which transformes many input and output to efficiency criteria for a length of level.  

This research is carried on with 10 food companies which are traded at BĐST KOBĐ market. An Analysis 
has been made with the technic of DMA with the year of 2013 datas  which are obtaines from companies balance 
sheet and income charts. Because of DMA is a static method, only the year of 2013 datas have been used. The 
input oriented BCC model is a used and the companies have been evaluated by using two inputs and outputs in 
the model. As a result of the analysis, 5 of 10 companies have been determined active, the other inactive ones 
have been found out that they are close to the efficient frontier.   

Key Words: Data Envelopment Analysis, Technical Efficiency, SME, CCR, BBC.   

 

1. GĐRĐŞ  

Küçük ve Orta Büyüklükteki Đşletme (KOBĐ), daha çok el emeği ile çalışan, az sermaye 
ile kurulabilen, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile ucuz 
bir üretim gerçekleştirebilen iktisadi birimler olarak ifade edilmektedir. (Akgemci, 2001: 12) 
KOBĐ’ler bu dinamik yapıları ve çok boyutlu rolleriyle ülke ekonomisinde itici bir güç 
oluşturmaktadır. Đstihdama katkıları, girişimciliği teşvik edici özellikleri, büyük işletmelere 
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ara malı etmeleri ve toplumlara verdikleri hizmetlerle bölgeler arası gelişmişlik farkının 
azaltmasında önemli bir rol üstlenmektedir. (Akgemci, 2001: 12) Bu durum KOBĐ’leri 
ekonomik gelişmenin ve toplumsal refahın vazgeçilmez unsuru yapmaktadır. Türkiye gibi 
gelişmekte olan ülkelerde KOBĐ’lerin ekonomiye etkisi çok daha büyüktür.   

Türkiye’de tüm işletmelerin % 99,9’unu, toplam istihdamın % 78’ini, toplam katma 
değerin % 55,2’sini, toplam ihracatın ise % 60’ını ve toplam satışların % 65,5’ini oluşturması 
bakımından büyük öneme sahip olan KOBĐ’ler, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini 
oluştururlar. Bununla birlikte KOBĐ’ler bazı finansal sorunlar yaşayabilmektedir. Bu 
sorunların en başında ise sermaye piyasasında yaşanan sorunların geldiği söylenebilir. Bu 
sorunlar KOBĐ’lerin sermaye piyasasından yeterince yararlanmasını engelleyebilmekte ve 
uzun süreli fon sıkıntısı yaşamasına neden olabilmektedir. Bu durumu göz önünde bulunduran 
BĐST 2011 yılında, tamamen KOBĐ’lere hitap eden, borsa kotasyon şartlarını taşımayan 
gelişme ve büyüme potansiyeline sahip işletmelere ait menkul kıymetlerin işlem gördüğü ana 
borsaya bağlı bir KOBĐ borsası olan BĐST GĐP (Gelişen Đşlemler Piyasası) uygulamasını 
hayata geçirmiştir.  BĐST GĐP’in kuruluş amacı; KOBĐ’lerin paylarının işlem göreceği şeffaf 
ve düzenli bir piyasa oluşturmak, sermaye piyasası imkânlarına ve BĐST’e erişimi 
kolaylaştırmak, yatırımcıların bilgilendirilmesi ve risklerin doğru tanınmasının temini için 
ayrı bir piyasa oluşturmak şeklinde ifade edilebilir. (Yatbaz ve diğerleri, 2013: 4)   

Günümüz modern işletmecilik anlayışında etkinliğin ölçümü önemini ve güncelliğini 
koruyan bir olgudur. Küresel ekonomik sistemde var olabilmek ve rekabet edebilmek için 
işletmeler etkinlik ve verimlilik konusuna daha çok önem vermektedirler. Küreselleşen 
ekonomide bir bütünleşme için işletmelerin çok yönlü yapılanması, duruma adapte 
olabilmeleri, fırsatları kullanabilmeleri ve pazarı iyi okuyabilecek önlemleri almaları 
gerekmektedir. Ayrıca bunların verimlilik-etkinlik üzerindeki etkilerini ölçmek için de çok 
yönlü ölçüm tekniklerinin uygulanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. (Arslan, 2009: 5) Bu 
yöntemlerden biri olan Veri Zarflama Analizi (VZA), doğrusal programlama prensiplerine 
dayanan ve literatürde “Karar Verme Birimleri” (KVB) olarak geçip girdiyi çıktıya 
dönüştüren işletme veya ekonomik kuruluşların göreli verimliliğini ölçmek için ortaya konan 
bir tekniktir. Đşte bu noktada, günümüzde önemi gittikçe artan KOBĐ’lerin göreli etkinliğinin 
ölçümü yoğun rekabet içerisindeki durumları göz önüne alındığında için önemli bir hale 
gelmiştir. KOBĐ’lerin varlığını uzun süre devam ettirmesi açısından içsel kaynaklarını etkin 
olarak kullanması çok büyük önem taşımaktadır. KOBĐ’lerin, maliyetleri azaltmak, karı 
arttırmak ve etkin üretim yapmak olan temel hedeflerine ulaşmaları için planlama ve kontrol 
süreçlerinin birbirleriyle uyumlu ve doğru bir şekilde yürütülmesi gerekir ki bu da onların 
etkin çalışmasını sağlamada en büyük etkendir.  

Çalışma da BĐST içerisinde Gelişen Đşlemler Piyasasında yer alan KOBĐ Gıda 
Đşletmeleri’nin etkinliği Veri Zarflama Analizi yöntemi ile ölçülmüştür. Analiz verileri olarak 
2013 yılı verileri kullanılmıştır. Analiz kısmına geçmeden önce Veri Zarflama Yöntemi 
hakkında teorik bilgi verilmiştir. Çalışmanın sonunda analiz sonucu yorumlanmış ve sonuç 
bölümü oluşturulmuştur.   

2. VERĐ ZARFLAMA ANAL ĐZĐ (VZA)   

2.1 Veri Zarflama Analizinin Tanımı  

Veri Zarflama Analizi (VZA), birden çok ve farklı ölçütlerle ölçülmüş veya farklı ölçü 
birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırma yapmayı zorlaştırdığı durumlarda, Karar 
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Verme Birimleri (KVB) olarak adlandırılan ürettikleri ürün ya da hizmet açısından birbirine 
benzeyen ekonomik karar birimlerinin göreli etkinliğinin ölçülmesi için geliştirilen doğrusal 
programlama tabanlı bir ölçüm tekniğidir. Bu teknik, KVB’nin çıktıları oluşturmak için 
mevcut kaynakları nasıl etkin bir şekilde kullanılacağının belirlenmesini sağlar. VZA, 
Charnes, Cooper, Rhodes tarafından kamu kuruluşlarının, yani kâr amacı gütmeyen 
işletmelerin, performansını ölçmek için geliştirilmi ştir, daha sonra kâr amaçlı ürün ve hizmet 
sektöründe de kullanılmıştır (Kecek, 2010: 55).   

VZA, birçok girdi ve çıktının gözlendiği ve bu gözlenen girdi ve çıktıların tek bir 
toplam girdi veya çıktıya dönüştürülemediği üretim ortamlarının etkinlik ölçümlerinde yaygın 
olarak kullanılmaktadır. VZA, dikkate aldığı tüm karar verme birimlerini (KVB) girdileri 
çıktılara dönüştürücü olarak algılayan, bütün KVB’ni girdi ve çıktı ölçütlerine göre 
değerlendiren, sonunda da en etkin karar verme birimlerinden geçen bir etkinlik sınırı 
oluşturan mikro ekonomi temelli bir yöntem olarak tanımlanabilir. Yöntemin işleyiş 
sürecinde, eldeki KVB’nin girdi ve çıktıları incelenmekte, birimler arası en iyi başarıya sahip 
olanlar seçilmekte ve bu birimler kullanılarak bir etkin sınır oluşturulmaktadır. Daha sonra 
etkin sınır üzerinde yer alamayan birimlerin etkin olmama dereceleri belirlenmektedir (Gözü, 
2003: 23). Başarıya sahip olanlar en az girdi ile en yüksek çıktının elde edilmesiyle 
sağlanmaktadır. Bu durumda olan KVB’nin etkinlik düzeyi 1’e (%100) eşit kabul edilmekte 
ve etkin sayılmaktadır. Sınırın altında kalanların, yani etkinlik düzeyi 1’in altında kalanların 
etkin olmadıkları sonucuna ulaşılmaktadır. KVB’lerinin etkinlik düzeyleri 0 ile 1 arasında 
değer almaktadır.    

VZA hem sabit getiri hem de değişken getiriler varsayımları altında kullanılırken aynı 
zamanda bu metot hem veri girdiyle en yüksek çıktıyı elde etme (output-oriented) hem de veri 
çıktıyı en az girdi ile elde etme (input-oriented) yaklaşımlarına göre etkinlik ölçümü 
yapmaktadır. Bu yaklaşımlardan veri çıktıyı en az girdi kullanımı ile elde etme yaklaşımı, veri 
üretim miktarlarını azaltmaksızın, üretimde kullanılan girdi miktarlarının oransal olarak ne 
kadar azaltılabileceğini belirlemeye çalışır. Öte yandan, veri girdi ile en yüksek çıktıyı elde 
etme yaklaşımı ise veri girdi setini değiştirmeksizin üretim miktarlarının oransal olarak ne 
kadar arttırılabileceği üzerinde durmaktadır (Kecek, 2010: 60). 

VZA’nın sahip olduğu en önemli özellik, her KVB’ndeki etkinsizlik miktarını ve 
kaynağını tanımlayabilmesidir. Bu özelliği ile yöntem, etkin olmayan birimlerde ne kadarlık 
bir girdi azaltma veya çıktı miktarını artırmak gerektiğine ilişkin yöneticilere yol gösterebilir. 
Yöntemin getirdiği en önemli yenilik, birçok girdinin kullanılarak birçok çıktının elde edildiği 
ortamlarda, parametrik yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş herhangi bir analitik 
üretim fonksiyonun varlığına öngörülmesine gereksinim duymadan ölçüm yapabilmesidir. 
Ayrıca girdi ve çıktılar, ölçüm birimlerinden bağımsız olduğu için, işletmenin değişik 
boyutlarının aynı anda ölçülme imkanı vardır. (Ray, 2004: 13)   

2.2 Literatür Taraması  

Veri zarflama analizinin kullanımıyla şirket performansının ölçülmesine yönelik çok 
sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Başlangıçta, kâr amacı gütmeyen kamu kuruluşlarında karşılaştırmalı verimliliği ölçen 
VZA, sonraları kâr amaçlı üretim ve hizmet sektörlerinde işletmeler arası verimliliğin 
ölçülmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.  
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Özellikle ABD ve diğer rekabetin yoğun olduğu ülkelerde etkinlik ölçümü çok yaygın 
olarak 1990 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Türkiye’de ise VZA yöntemi 
ile etkinlik ölçümü son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bölümde Türkiye’de bugüne 
kadar yapılan VZA ile etkinlik ölçümlerinde bazıları aşağıda değinilmiştir.  

Düzakın (2007), Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren 500 büyük sanayi 
kuruluşundan verilerine ulaşabildiği 480 firma üzerinde VZA tekniği uygulamıştır. Söz 
konusu şirketler faaliyet alanına göre 12 kategoriye ayrılmıştır. Ölçeğe göre sabit getirinin 
varsayıldığı çalışmada, net varlıklar, istihdam sayısı ve brüt katma değer girdi olarak; vergi 
öncesi kâr ve ihracat gelirleri çıktı olarak kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda 9 tane 
şirketin etkin olduğu ve genel olarak tüm kategorilerdeki şirketlerin etkinlik değerlerinin 
düşük olduğu görülmüştür.   

Bankacılık sektöründe de VZA ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Demir ve Gençtürk 
(2006), IMKB ‘da işlem gören yerli ve yabancı sermayeli bankaların etkinlik analizinde VZA 
yöntemini kullanmıştır. Yine benzer şekilde Bozbağ, vd (2001), çalışmasında Türkiye’deki 
kamu ve özel bankaların 2000 yılındaki performanslarını değerlendirmiştir. IMKB’ye kota 
edilmiş 21 bankanın ele alındığı çalışmada 6 tane girdi ve 3 tane çıktı değişkeni kullanılmıştır. 
Yazarlar kamu bankalarının ve bazı özel bankaların etkinlikten uzak olduğunu ortaya 
koymuşlardır. Diğer yandan Atan ve Çatalbaş (2005), 3 kamu, 18 özel ve 12 yabancı 
sermayeli bankaların yer aldığı çalışmasında bankacılık sektörünü ölçmüştür. 2002-2004 
yıllarının ele alındığı çalışmada özel ve yabancı sermayeli bankaların, kamu sermayeli 
bankalara oranla teknik etkinliklerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Yine Eleren ve 
Özgür (2006), Türkiye’deki yabancı sermayeli bankaların etkinliğini değerlendirmiştir. 2001-
2005 dönemine ait verilerin kullanıldığı çalışmada değerlendirmeye 9 tane banka alınmıştır. 
Mevduat ve faiz giderleri girdi, kredi ve faiz gelirlerinin çıktı olarak kullanıldığı çalışmada, 
2004 yılından itibaren faiz oranlarındaki düşme ve bireysel kredilerdeki artış ile beraber 
bankaların etkinlik değerleri de artmıştır. Balatan ve Coşkun (2009), küresel krizin bankacılık 
sektörüne olan etkisini bilançoya dayalı mali etkinlik analiziyle ölçmek için 3 kamu sermayeli 
olmak üzere 25 adet banka üzerinde çalışma gerçekleştirmiştir. 2003 ve 2009 yılı verilerin 
incelendiği çalışmada kamu bankalarının ilgili yıllarda etkin olmadığı görülmüştür. Denizer, 
Tarımcılar (2000), Ergin ve Aypek (1997), Ertuğrul ve Zaim (1996), Đnan (2000), Jackson ve 
Fethi (2001), Fethi ve Đnan (1998), Özkan ve Günay (1997), Đşler (2002), Erdem (2008), 
Budak (2011), bankacılık alanında incelenebilecek diğer çalışmalar arasındadır.  

Eğitim alanında yapılan etkinlik çalışmaları genellikle üniversite veya lisans bölümleri 
için yapılmıştır. Örneğin Kurtlar vd, (2004), Sivas üniversitesinin sekiz fakültesinde yaptığı 
çalışmada, Tıp fakültesi dışındaki fakültelerin etkin olduğu tespit edilmiştir. Kutlar vd. yaptığı 
çalışmada girdi olarak akademik personel ve idari personel giderleri ile yüzölçümü, çıktı 
olarak ise öğrenci sayısı, öğrenci harçları ve projeleri almıştır. Diğer yandan Özden (2008), 
yılında 24 vakıf üniversitesi üzerinde yaptığı çalışmada, girdi olarak akademik personel 
giderleri ve akademik personel sayısı, çıktı olarak da, öğrenci sayısı ve yayınları almıştır. 
Yapılan ölçüm sonucunda 24 vakıf üniversitesinden 15 ‘inin etkin olduğu, 9 tanesinin ise 
etkin olmadığı saptanmıştır. Oruç (2009), Durakoğlu (2013), Bal (2013) eğitim alanındaki 
çalışmalardan bazılarıdır. 

Esenbel vd, (2007), dokuma, giyim ve deri sektöründe faaliyet gösteren 15 şirketin 
etkinliğini araştırmıştır. Yazarlar 2000 yılı verilerini kullanmış ve modelde 4 girdi, 3 çıktı 
kullanmışlardır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre 6 şirketin etkin olduğu saptanmıştır. 
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Bayrak vd. (2004), Đstanbul’da faaliyet gösteren Türk tekstil sektörünü temsil ettiğini 
varsaydığı 25 şirketin etkinliğini araştırmıştır. Çalışmada girdi olarak net aktif ve öz sermaye, 
çıktı olarak ise ciro, vergi öncesi kâr ve ihracat miktarları ele alınmıştır. Buna göre 5 şirket 
etkin diğer 20 şirket ise etkin değildir. Tekstil sektörüne yönelik bir diğer çalışmada 
Kayalıdere ve Kargın’a (2004) aittir. Yazarlar IMKB’ye kota edilmiş 15 çimento şirketi ve 27 
tekstil şirketinin etkinliğini ölçmüştür. 2002 yılı verilerinin kullanıldığı çalışmada 2 girdi, 2 
çıktı kullanılmıştır.  

Baysal vd. (2004), Türkiye’de hizmet veren TCDD’ye bağlı 7 limanın etkinliğini analiz 
etmişlerdir. 2000 yılına ait verilerin kullanıldığı çalışmada personel sayısı ve yük elleçleme 
kapasitesi girdi olarak, elleçlenen yük ile yıllık gelir çıktı olarak değerlendirilmiştir. Sonuçta 3 
limanın diğerlerine göre etkin olduğu tespit edilmiştir. Köksal (2007), Batı Akdeniz 
bölgesinde yaptığı çalışmada 115 fırın için etkinlik analizi yapmıştır. 5 girdi ve 2 çıktının 
kullanıldığı çalışmada, modern donatım ekipmanlarına sahip fırınlara kıyasla, genel işletme 
giderleri düşük olan geleneksel fırınların daha etkin olduğu görülmüştür. Yılmaz vd. (2005), 
Türkiye’deki otomotiv sektörünün satışlara göre ilk 9 sırada yer alan şirketleri incelediği 
çalışmasında, girdi olarak net aktif, öz sermaye ve işçi sayısı, çıktı sayısı olarak da ciro, vergi 
öncesi kâr ve ihracat miktarını almıştır. Elde edilen sonuçlara göre 4 şirketin etkin olduğu 
tespit edilmiştir.  

Kavuncubaşı ve Ersoy (1995) tarafından Sağlık Bakanlığına ait 350 hastanenin etkinlik 
düzeyi araştırılmıştır. Çalışmada girdi olarak, uzman hekim sayısı, pratisyen hekim sayısı ve 
yatak sayısı, çıktı olarak ise yatan hasta sayısı, ayakta tedavi edilen hasta sayısı ve 
hastanelerde yapılan ameliyat alınmıştır. Yapılan ölçüm sonucunda hastanelerin % 82’sinin 
etkin olduğu tespit edilmiştir. Güçlü (1999), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hastanelerinin 
etkinlik düzeyleri ile ilgili yaptığı çalışmasında TSK’ne ait 35 hastanenin 18’sinin etkin diğer 
17 tanesinin ise etkin olmadığı tespit edilmiştir. Yıldırım (2004), AB’ne üye ve aday sağlık 
sistemlerinin etkinlik performansını ölçmüş ve aday ülkelere nazaran üye ülkelerin 
sistemlerinin etkin olduğunu tespit etmiştir. Yeşilyurt (2007), çalışmasında Türkiye’deki 
eğitim hastanelerinin etkinlik analizini 55 hastane üzerinde değerlendirmiş. Karşılaştırdığı 
özel hastaneler tam etkin çıkarken Sigorta hastanelerinin verimliliği de yüksek bulunmuştur. 
Sevinç ve Özata (2010), çalışmasını Konya şehir merkezindeki sağlık ocaklarının etkinlik 
düzeylerinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmi ştir. Veriler Konya Đl Sağlık 
Müdürlüğü’nün 2007 yılı istatistiklerinden elde edilmiştir. Etkinlik değerlendirmesi Veri 
Zarflama Analizi (VZA) ile yapılmıştır. VZA modelinin girdi değişkenleri; sağlık ocaklarında 
görev yapan hekim, hemşire ve ebe sayıları; çıktı değişkeni ise muayene, aşı-enjeksiyon ve 
ebe ev ziyaretleri sayılarıdır. Bu araştırma sonucunda sağlık ocaklarının etkinlik ortalaması 
%83.77 olarak hesaplanmıştır. 

2.3 Veri Zarflama Analizinin Uygulama Aşamaları    

VZA’nın uygulanması için takip edilmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Bu 
adımlar sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.  

2.3.1 Karar Birimlerinin Seçilmesi   

Etkinlik değerlerinin belirlenmesi için öncelikle uygun karar birimleri belirlenmelidir. 
Yapılacak çalışma için uygun karar birimleri seçilir. Karar birimleri, girdileri çıktılara 
dönüştürmekte sorumlu herhangi bir ekonomik birim olabilir (Kocakalay, 2003: 38).  
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Bu birimlerin üretim teknolojileri açısından birbirine benzer olmaları, başka bir deyişle 
karar birimlerinin homojen olması gerekir. Seçilecek birimlerin homojen olması testin 
güvenilirliği için önemlidir, Örneğin ticaret bankaları ile KOBĐ’lerin etkinlikleri birbirleriyle 
karşılaştırıldığında, bu iki mali sektör kurumunun işlevleri farklı olduğundan girdileri ve 
çıktıları farklı olacak ve dolayısıyla VZA kullanmak uygun olmayacaktır.  

Karşılaştırılacak karar birimleri sayısı, VZA çalışmalarının amaçlarına ve uygulamada 
karşılaştırılması gereken homojen birimlerin sayısına bağlıdır. Bununla birlikte karar birimleri 
sayısına ilişkin çeşitli görüşler bulunmaktadır. Vassiloglou ve Giokas (1990), VZA ile 
etkinliklerin doğru ölçülmesi için gerekli karar birimi sayısının; girdi ve çıktı toplamının en az 
iki katı olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Norman ve Stoker (1991), karar birimleri 
sayısının, en az 20 olması gerektiğini savunmuşlardır. Boussofiane (1991), çalışmanın 
güvenilirliği için girdi sayısı “m” çıktı sayısı “n” olmak üzere en az m+n+1 olması gerektiğini 
ifade etmiştir (Kecek, 2010: 78). 

2.3.2 Girdi ve Çıktıların Seçimi    

Girdi ve çıktıların üretim sürecine nedensel olarak bağlı ve süreci en iyi şekilde temsil 
edecek bir bileşim olarak seçilmesi gerekir. Etkinlik değerlendirilmesinin sağlıklı bir biçimde 
gerçekleşebilmesi için çeşitli girdi ve çıktı senaryoları VZA tekniğiyle sınanabilir ve böylece 
süreci en iyi temsil eden anlamlı girdi ve çıktılar belirlenebilir. Üretime katkı sağlamayan ve 
birbiriyle çoklu bağlantısı olan girdi ve çıktıların elenmesi gerekir. Çünkü bunlar etkinliği 
ölçülen karar birimlerinin etkinliğin düşük çıkmasına neden olabilirler. Bu durum göz önüne 
alınarak, girdi ve çıktıları titizlikle belirlenmesi gerekir (Bülbül ve diğerleri, 2003: 15). 

VZA çalışmasında girdi ve çıktıların ölçü birimleri birbirinden farklı olabilir. Ölçü 
birimi olarak TL, kg, saat, metre vb. olabileceği gibi oransal ifade de etkinlik analizi yapmak 
için girdi ve çıktı olabilir.  

2.3.3 Verilerin Elde Edilmesi   

VZA için gerekli girdi ve çıktılar belirlendikten sonra, tüm karar birimleri için girdi ve 
çıktı verilerini doğru, eksiksiz ve güvenilir biçimde toplanır. Gerekli verilerin elde 
edilemediği karar birimleri araştırmaya dâhil edilmez (Karahan, 2011: 116). Verilerin doğru 
olmaması, hem ilgili karar birimlerinin hem de diğer karar birimlerinin etkinlik değerlerinin 
hatalı olarak belirlenmesine yol açabilir.  

2.3.4 Göreli Etkinliğin Ölçümü  

Verilerin elde edilmesi aşamasından sonra göreli etkinliklerin ölçümü için en uygun 
VZA modeli seçilir. Karar birimlerinin 0 ile 1 arasında değişen etkinlik değerleri hesaplanır. 
Etkinlik değeri 1’e eşit olan karar birimleri, etkin kabul edilirler ve etkinlik sınırını 
oluştururlar.  

2.3.5 Sonuçların Değerlendirilmesi   

Göreli etkinliğin ölçülmesinden sonra, elde edilen sonuçlara göre etkin olmayan karar 
birimlerinin etkin hale getirilmesi için alınacak önlemler belirlenir (Kecek, 2010: 80). 

Bütün karar birimlerinin sonuçları detaylı analiz edilir ve karşılaştırılan veya ilgilenilen 
endüstriye yönelik yorumlarda bulunulabilir. Sonuçlar beklenen veya belirlenen hedefler 
doğrultusunda düzeltilmeye çalışılır.     
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2.4 Veri Zarflama Analizinin Grafiksel Gösterimi  

Veri Zarflama Analizinin grafiksel gösterimi aşağıda yapılmıştır. Ancak grafiği 
yorumlamadan önce bazı grafikle ilgili teknik terimlerin açıklanmasında yarar vardır. Etkin 
sınır ve başvuru grubu gibi kavramlar VZA’nın grafiksel gösteriminde etkinliğin 
gösterilmesine yardımcı olan kavramlardır. Etkin sınır karar birimlerinin etkin olup 
olmadığını belirleyen doğru parçasıdır. Etkin sınır üzerinde yer almayan karar birimleri etkin 
olmayan karar birimleri olarak adlandırılmakta ve etkinlik değerleri etkin sınırına olan 
uzaklıklarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Şekil 1’de grafiksel gösterim yapılmıştır.  

Şekil 1: Veri Zarflama Analizinin Grafiksel Gösterimi 

 
Kaynak:   Karahan ve Özgür, 2007: 146 

Grafikte etkin sınır, D, B, G, J, M noktalarının birleştiği eğri ile gösterilmektedir. Etkin 
sınır çizilirken öncelikle yatay eksenin üzerinde bir doğru olduğu varsayılmaktadır. Bu doğru, 
yatay eksene paralel olacak şekilde ilk noktaya temas edene kadar yukarı doğru çıkartılır. -00 
‘dan +00 kadar uzanan bu doğrunun temas noktasının sağında kalan kısım sabit bırakılarak, 
sol taraf nokta etrafında yukarı doğru bükülmektedir. Bu süreç doğru ikinci bir noktaya temas 
edene ve giderek en sonunda dikey eksene paralel olana kadar sürmektedir. Diğer bir deyişle 
doğru her yeni doğru ile temas ettiğinde, bu yeni nokta kırılma noktasını oluşturmaktadır. 
Tümüyle kırık doğru ise nokta seti için etkin sınırı oluşturmaktadır. Etkin sınır üzerinde yer 
alan karar verme birimleri (KVB), D, B, G, J, M etkin KVB’ni temsil etmektedir. Bu sınırın 
altında yer alan A, E, F, C, I. H etkinsiz KVB’lerini göstermektedir (Karahan, 2011: 102). 
Etkin sınırın analize dâhil edilen tüm noktaları çevrelemesi ve bir zarf gibi içine alması 
nedeniyle yönteme veri zarflama analizi denmiştir. Etkin sınır üzerinde yer almayan 
KVB‘lerin etkinlik değerleri, etkin sınıra olan uzaklığına bağlı olarak değişmektedir. Örneğin 
C noktası ile etkinliğin en yüksek olduğu orijin arasında bir doğru parçası çizilmektedir. Bu 
doğru parçası etkin sınırı S noktasında kesmektedir. S ve C aynı doğru üzerinde 
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bulunduklarından aynı girdi miktarını göstermektedirler. Bu nedenle C’nin etkinliği C ve S 
noktalarının merkeze olan uzaklıklarının oranı şeklinde tanımlanabilir. Bu noktada toplam 
etkinlik; Teknik Etkinlik ve Ölçek Etkinliği oranlarından yola çıkarak hesaplanmaktadır. 
Burada bu hesaplamaları göstermeden önce bu iki kavramı açıklayalım. Optimum ölçekte 
üretim yapabilme başarısı ölçek etkinliği olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde, KVB’lerin 
herhangi bir israfta bulunmadan üretim gerçekleştirmeleri teknik etkinlik olarak 
adlandırılmıştır. Daha öncede belirtildiği gibi aslında teknik etkinlik, girdi bileşiminin en 
verimli şekilde kullanılarak mümkün olan maksimum çıktıyı üretme başarısıdır. PP’ maliyet 
minimizasyon eğrisini göstermek üzere, teknik etkinlik bir X noktasının merkeze olan radyal 
uzaklığı ve ölçek etkinliği de maliyet minimizasyon eğrisine olan uzaklığı şeklinde 
ölçülmektedir. Bu ölçümler; 0S/0C oranıyla teknik etkinlik, 0P/0S oranıyla ölçek etkinliliği 
hesaplanmaktadır (Akdoğan, 2001: 55). Sonuç olarak toplam etkinlik; teknik etkinlik ve ölçek 
etkinliği oranlarının çarpılması sonucu elde edilmektedir.  

2.5 Veri Zarflama Analizi Modelleri   

Veri zarflama analizi ile ilgili günümüze kadar birçok sınıflandırma yapılmıştır. Đlk 
olarak ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında girdiye ve çıktıya yönelik olarak, ağırlıklı ve 
zarflama modelini içine alan CCR modeli geliştirilmi ştir. CCR’den sonra ölçeğe göre 
değişken getiri varsayımını dikkate alan BCC modeli geliştirilmi ştir. Daha sonra da bu iki 
modelin eksiklerini dikkate alanlar başta olmak üzere birçok model geliştirilmi ştir. Bu 
bölümde modellerden bazıları ve terimler hakkında kısa bilgiler verilecektir.   

VZA, ilk kez 1978 yılında, Charnes, Cooper, Rhodes tarafından geliştirilen bir modelle 
ortaya çıkmıştır. Bu modelde bu kişilerin baş harfleri olan CCR şeklinde adlandırılmıştır. 
Ölçeğe göre sabit getiri özelliği taşıyan bu model VZA’nın en temel modelidir. Bu modelden 
sonra 1987 yılında Banker, Charnes, Cooper tarafından bulunan BCC modeli ölçeğe göre 
değişken getiri özelliğini getirmiştir. Bu iki model VZA’nın temel modelleri sayılmakta ve 
günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. (Cooper ve diğerleri, 2011: 11) 

Şekil 3’te gösterildiği gibi, VZA ölçeğe göre getiri gruplarına göre; ölçeğe göre sabit 
getirili (Constant Return to Scale-CRS) ve ölçeğe göre değişken getirili (Variable Return to 
Scale-VRS) olmak üzere ikiye ayrılır. CRS, incelenen işletmelerin ölçeği ile etkinlik arasında 
önemli bir ilişki bulunmadığını varsayar. CRS altında, tüm girdiler kontrol edilebilir olduğu 
takdirde, girdi yönelimli model ile çıktı yönelimli modeller aynı göreli etkinlik değerini verir. 
VRS ise girdilerdeki bir artışın çıktılarda oransız bir artışla sonuçlanması beklentisini ifade 
etmektedir (Kecek, 2010: 64). 

Ölçeğe göre getiri seçiminden başka modelde seçilmesi gereken bir diğer unsur da 
modelin girdi veya çıktı yönelimin belirlenmesidir. Girdi yönelimli modeller, belirli bir çıktı 
düzeyini elde etmek için etkin olmayan karar birimlerinin girdilerini ne kadar azaltmaları 
gerektiğini belirlemeye çalışan modellerdir. Çıktı yönelimli modeller ise verilen bir girdi 
bileşimi ile etkin olmayan karar birimlerinin etkin hale gelmesi için çıktıların ne kadar 
arttırılması gerektiğini belirlemeye çalışan modellerdir. Yani girdi yönelimli modellerin amacı 
girdi miktarının en aza indirilmesi iken; çıktı yönelimli modellerde amaç elde edilen çıktı 
miktarının en üst yükseğe çıkarılmasıdır. (Bülbül ve diğerleri, 2003: 17)  

Aşağıda VZA temel modelleri olan CCR ve BCC modelleri hakkında kısa bilgiler 
verilecektir.     
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2.5.1 CCR Modeli     

1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından geliştirilen ilk VZA modelidir ve 
daha sonraki gelişmeler için bir temeldir. CCR modelinde, çıktı/girdi oranı en yükseğe 
çıkarılmak suretiyle toplam etkinlik (teknik etkinlik ve ölçek etkinliği) ölçülmektedir. 
Kaynakları belirleyerek böylelikle yetersiz olanları tahmin etmektedir. Önceki konuda 
belirtildiği gibi ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında hesaplama yapılır. (Özer, 2008: 7) 

Charnes ve Cooper, CCR’nin tanımını yapmıştır. Tanıma göre bir karar birimi için 
%100 etkinlik sadece aşağıdaki durumlarda elde edilmektedir (Kecek, 2010: 66). 

a) Hiçbir çıktı aşağıdaki durumlar haricinde arttırılamaz;  

   1) Bir ya da birden çok girdinin arttırılması   

   2) Diğer çıktıların bazılarının azaltılması   

b) Hiçbir girdi aşağıdaki durumlar haricinde azaltılamaz;  

   1) Çıktılardan bazılarının azaltılması  

   2) Diğer girdilerin bazılarının artırılması     

Girdi yönelimli CCR modeli; belli bir çıktı bileşimini en etkin biçimde üretebilmek 
amacıyla kullanılabilecek en uygun girdi bileşimin ne olduğunu hesaplar (Depren, 2008: 30). 
Başka bir anlatımla girdi yönelimli CCR, belirli bir çıktı seviyesini garanti altına aldıktan 
sonra, girdi seviyesini en aza indirgemeyi hedefleyen bir model çözümü gerçekleştirmektedir.  

Çıktıya yönelimli CCR modeli ise; belirli bir girdi bileşimi ile en fazla ne kadar çıktı 
bileşiminin hesaplanmasıdır. Çıktıya yönelik CCR modeli, çeşitli sebeplerden dolayı, girdi 
seviyesinde herhangi bir değişimin yapılması mümkün olmadığı durumlarda, çıktı 
miktarlarının artırılmasına amacına yönelik olan modeldir. Bu model yardımı ile üretim 
sürecinde, hangi çıktının ne oranda eksik kaldığı ve hangi oranda arttırılabileceği gibi 
bilgilere ulaşılabilir.   

2.5.2 BCC Modeli    

Banker, Charnes ve Cooper tarafından 1984’de geliştirilen tekniktir. CCR modeli ile 
arasındaki temel farkı, BCC’nin sabit ölçek yerine değişken dönüşümlü ölçek varsayımı 
altında çalışmasıdır. Ayrıca CCR KVB’lerin toplam etkinliğini ölçerken, BBC ise KVB’lerin 
sadece teknik etkinliğini ölçmektedir (Tarım, 2001: 16). Bu durumda CCR’de KVB’lerin 
etkin sayılması için hem teknik hem de ölçek etkin olması zorunluluğu ortadan kalkmıştır. 
BCC modeli de aynı CCR modelinde olduğu gibi girdi ve çıktı yönelimli olarak iki farklı 
şekilde yorumlanmaktadır.    

3. BĐST’DE ĐŞLEM GÖREN GIDA KOB Đ ŞĐRKETLER ĐNĐN VERĐ ZARFLAMA 
ANAL ĐZĐ YÖNTEM Đ ĐLE ETK ĐNLĐKLER ĐNĐN ÖLÇÜLMES Đ 

3.1 Araştırmanın Amacı 

Türkiye’de KOBĐ’ler Türk iş dünyasının en dinamik bölümünü teşkil etmektedirler ve 
hizmet ve imalat sektörlerinin hemen hemen tüm alanlarında faaliyet göstermektedirler. 
Tekstil, giyim, metal işleme, makine, gıda, plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ve mobilya 
alanları en fazla faaliyet gösterilen sektörlerdir.(Özbek, 2009: 52) Türk ekonomisindeki 
taşıdıkları önem neticesinde başta gelişmiş ülkeler ve Türkiye’de KOBĐ’lerin büyümesi, 
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gelişmesi, korunması ve performanslarının artırılması için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Đşte bu noktada KOBĐ’lerin performanslarını araştırmada etkinlik derecelerinin ortaya 
konulması yani kaynaklarını etkin kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi önemli hale 
gelmektedir.   

Çalışmanın amacı, Türkiye’deki ekonominin can damarı olan KOBĐ’lerin 
performanslarının ölçülmesi ve kaynaklarını etkin olarak kullanıp kullanmadıklarının ortaya 
çıkarılmasıdır. Araştırmayla birlikte KOBĐ’lerin sektör içindeki performansları, etkinlik 
durumu ve etkinlik sınırında yer almak için belirlenen referanslara benzeme koşulları ortaya 
konulacaktır.   

3.2 Veri Seti ve Yöntem 

Bu çalışmada 2011 yılında hayata geçirilen BĐST KOBĐ Piyasasında (GĐP) çerisinde yer 
alan ve verilerine ulaşılabilen KOBĐ Gıda Şirketleri yer almaktadır. VZA yöntemiyle ölçüm 
yapılabilmesi için önceki bölümde bahsedildiği üzere,  aynı tür homojen yapıdaki ekonomik 
birimler ile analiz yapılması gerekmektedir. Ayrıca örneklemin yani KVB (Karar Verme 
Birimi)’lerin sağlıklı ölçüme olanak sağlayacak sayıda olmaları gerekmektedir. Bu sebeple 
BĐST KOBĐ Piyasasında yer alan sayıca VZA yönteminin gerekliliklerini karşılayabilen 
sadece Gıda sektöründeki şirketler olduğu için analize bu sektörde yer alan şirketler dahil 
edilmiştir.  

Gıda şirketlerinin de diğer ticari işletmeler gibi amacı kıt kaynaklarını etkin kullanıp 
üretim gerçekleştirmektir. Girdi yönelimli modelin amaç fonksiyonunun mevcut girdileri 
minimize etmesi tasarrufu göz önüne sermesi yönü ile önemlidir. Çünkü bu model mevcut 
çıktıyı en az girdiyle üretme amacına yöneliktir. Bu sebeple de tasarruf yönelimli bir model 
özelliği taşımaktadır. Tüm bunlar ışığında çalışmada gıda şirketlerinin girdi ve çıktı verileri, 
girdi yönelimli yaklaşımla yani belirli bir çıktı düzeyini elde etmek için girdilerini ne kadar 
azaltmaları gerektiğinin araştırılması yönünden değerlendirilecektir. Bu yaklaşım BCC 
modeli ve ölçeğin değişken getirisine göre analiz yapar. Değişken getiri varsayımı altında, 
girdilerdeki değişim ya daha fazla ya da az oranda (artan veya azalan getiri) çıktıya 
yansımaktadır.  Ayrıca çalışmada ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altındaki veriler de 
kıyaslama amacıyla verilecektir. 

Çalışmada yapılan analizde, VZA bilgisayar programı olan Window for Deap paket 
programından (Data Envelopment Analysis Program)  yararlanılmıştır. 

VZA yönteminin aşağıda belirtilen uygulama aşamaları sırasıyla seçilen gıda 
şirketlerine uygulanmıştır. 

● Karar verme birimlerinin (KVB) seçilmesi  

● Girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesi  

● Elde edilen verilerle analizin yapılması   

● Analiz sonuçlarının yorumlanması 

3.3 Karar Verme Birimlerinin Seçilmesi 

Karar verme birimleri, VZA amacına uygun olarak aynı sektörde faaliyet gösteren ve 
faaliyet yöntemi nedeniyle diğer karar verme birimleri ile homojen yapıda olan analiz dönemi 
boyunca kesintisiz faaliyet göstermiş gıda şirketlerinden seçilmiştir.  
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Analizi yapılacak karar verme birimleri, 2013 yılında dönem sonu itibariyle bilanço ve 
gelir tablosu verilerine ulaşabilen 10 gıda şirketidir. Girdi sayısının “m” ve çıktı sayısının “n” 
ile gösterildiği varsayılırsa; VZA’ da çalışmanın güvenilirliği için yaygın bir görüşe göre 
karar verme birimi sayısının en az “m+n+1” olması gerekmektedir (Bülbül ve diğerleri, 2003: 
3). Bir diğer yaygın görüşe göre ise karar verme birimi sayısının en az 2*(m+n) olması 
gerekmektedir. Her iki görüşe göre de çalışmada analizi yapılacak karar verme birimi sayısı 
yeterlidir. Buna göre, girdi sayısı 2, çıktı sayısı 2 ve karar verme birimleri sayısı 10 olmak 
üzere; “2+2+1<10”ve” 2*(2+2)<10” koşulu sağlanmaktadır. 

3.4 Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi 

VZA kullanılacak girdi ve çıktılar çalışmadaki karar birimlerini karşılaştırmanın 
temelini oluşturduğundan çok dikkatli seçilmelidir. VZA’nın güvenilir sonuç vermesi için o 
sektörü en iyi temsil edecek girdiler ve çıktılar seçilmelidir. KOBĐ ile önceden yapılmış çok 
fazla analiz bulunmadığından girdilerin ve çıktıların belirlenmesi için yeterli örnek 
bulunmamaktadır. Bu noktada ekonomik sistem içerisinde yer alan üretim şirketlerine 
uygulanan çalışmalar incelenmiş ve aşağıdaki temel girdi ve çıktılar belirlenmiştir.   

Tablo 1: Analizde kullanılacak girdi ve çıktılar 

GĐRDĐLER ÇIKTILAR 

TOPLAM AKTĐF NET KÂR 

SATIŞLARIN MAL ĐYETĐ SATIŞ HASILATI 

 

KOBĐ işletmeleri ürün veya hizmet üreten birimler oldukları için Tablo 2’de yer alan 
girdi ve çıktılar kullanılmıştır. Tablo 2’de yer alan girdilerden biri olan Satışların Maliyetinde 
hammadde enerji, amortisman ve işçi giderleri gibi KOBĐ işletmeleri için önemli kalemleri 
içerdiğinden seçilmiştir. Yine Tablo 2’de yer alan çıktılardan Satış Hasılatının işletmenin o 
dönemdeki faaliyetlerinde ne ölçüde başarılı olduğunun en önemli göstergesi olduğu için Net 
Kâr ile birlikte analizde çıktı olarak seçilmiştir.    

3.5 Etkinlik Analizinin Yapılması  

Bu bölümde VZA programı olan Window for Deap paket programı kullanılarak, seçilen 
10 şirketin girdi yönelimli BCC modeline göre 2013 yılındaki girdi ve çıktı miktarları veri 
olarak kullanılıp, etkinlik skorları tespit edilmiştir. Analiz ölçeğe göre değişken getiri 
varsayımı altında yapılmış ve de ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altındaki sonuçlarda 
karşılaştırma amacıyla gösterilmiştir. Analizi yapılacak firmaların isimleri ile girdi ve çıktı 
verileri Tablo 3’de gösterilmiştir. 

Tablo 2: Analizi Yapılacak Firmalar Đle Girdi ve Çıktı Verileri (BĐN TL) 
 

Şirketler Toplam Aktif 

(Girdi 1)  

Satışların 

Maliyeti 

(Girdi 2) 

Net Kar 

(Çıktı 1)  

Satış Hasılatı 

(Çıktı 2) 

Ar Gıda  38.186.335 7.454.168 5.310.774 8.271.894 

Avod Gıda  67.780.904 28.819.328 2.579.746 35.253.749 

Ersu Gıda  44.400.718 18.383.463 2.445.449 20.353.653 

Etiler Gıda  12.828.224 865.712 2.033.807 2.419.179 
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Karsusan Su  72.642.493 13.153.003 8.309.457 13.972.480 

Kristal Kola 76.004.519 39.452.717 5.367.911 48.203.386 

İz Gıda  24.769.753 5.627.564 3.136.784 6.071.482 

Taç Gıda   20.560.055 4.059.680 0 2.996.785 

Taze Kuru Gıda  3.835.741 347.283 2.145.672 501.608 

Vanet Gıda  34.715.159 7.457.304 3.965.217 6.872.249 

 

Çıktı kalemlerinden yer alan “Net Kâr”  çalışmada bazı şirketlerde pozitif değer alırken 
bazılarında negatif değer almıştır. Bu durum VZA modelinin sağlıklı olarak çözümlenmesine 
engel olmaktadır. Bu sorunu gidermek amacıyla, bilançosunda zarar görülen şirketlerin Net 
Kâr çıktısındaki negatif değerleri elemine etmek için, tüm şirketlerin net kâr değerleri en 
yüksek zararı olan şirketin değeri doğrultusunda artırılmıştır. Daha sonra yukarıda adı geçen 
şirketler ile seçilen girdi ve çıktı değişkenlerinin 2013 yılı verileri analiz tekniği olarak girdi 
yönelimli BCC yöntemi kullanılarak çözülmüş elde edilen bilgilerle Tablo 4 oluşturulmuştur.   

Tablo 3: Şirketlerin Etkinlik Değerleri (2013) 

drs: Ölçeğe göre azalan getiri                          irs: Ölçeğe göre artan getiri 
 

Bu çalışmada elde edilen teknik etkinlik değerleri, girdi yönelimli VZA yaklaşımı ile 
ölçeğe göre değişken getiri (VRS) varsayımı altında hesaplanmıştır. Yani ölçeğe göre 
değişken getiri altında VZA teknik etkinliği hesaplar. Ölçeğe göre sabit getiri (CRS) 
varsayımı altında hesaplanan etkinlik değerleri de ayrıca verilmiştir. Her iki yaklaşıma göre 
şirketlerin etkinlik skorları farklı hesaplanmıştır. Çünkü, ölçeğe göre sabit getiri varsayımı 
tüm şirketlerin optimal ölçekte çalışması durumunda daha uygun bir yaklaşım iken, ölçeğe 
göre değişken getiri varsayımı, eksik rekabet, finansal sınırlamalar gibi nedenlerle şirketlerin 
optimal ölçekte çalışamadıkları zaman daha uygun sonuçlar vermektedir. Dolayısıyla analizde 
yer alan şirketlerin optimal ölçekte çalışamadıkları varsayımıyla etkinlik ölçümü yapılırken 
ölçeğe göre değişken getiri tercih edilmiştir. Şirketlerin etkinliğinin girdi yönelimli VZA 
yaklaşımı ile ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında hesaplanmasının yanı sıra, ölçek 
etkinliği de hesaplanmıştır. Ölçek etkinliği şirketlerin optimal ölçekte üretim yapıp 
yapamadığını gösterir. Ölçek etkinliği 1 olan şirketler optimal ölçekte hizmet vermektedir. 
Ölçek etkinliği 1’in altında olanlar ise optimal ölçekten uzaktır.  

Sıra No  Şirket Đsimleri Ölçeğe Göre 
Değişken 

Getiri (VRS) 

Ölçeğe Göre 
Sabit Getiri             

(CRS) 

Ölçek 
Etkinliği 

Ölçeğe 
Göre Getiri 

Durumu 
1 Ar Gıda 1.000 0.716 0.716 drs 
2 Avod Gıda 0.990 0.960 0,970 drs 
3 Ersu Gıda 0.869 0.864 0.994 drs 
4 Etiler Gıda 1.000 1.000 1.000 - 
5 Karsusan Su 1.000 0.656 0.656 drs 
6 Kristal Kola 1.000 1.000 1.000 - 
7 Đz Gıda 0.835 0.728 0.871 drs 
8 Taç Gıda 0.487 0.460 0.945 irs 
9 Taze Kuru Gıda 1.000 1.000 1.000 - 
10 Vanet Gıda 0.774 0.613 0.792 drs 
 Ortalama 0.896 0.800 0.894  
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Tablo 3 incelendiğinde gıda şirketlerinin genel olarak etkin çalıştıkları sonucuna 
varılabilir. 10 şirketin genel ortalamalarına bakıldığında ölçeğe göre değişken getiri 
durumunda 0.896 iken, ölçeğe göre sabit getiri durumunda 0.800’dir. Bu durum etkin sınır 
çizgisine şirketlerin yakın olduklarını göstermektedir.   

Tablo 3’e göre hem teknik hem ölçek etkinliğine sahip şirketler sırasıyla Etiler Gıda, 
Kristal Kola ve Taze Kuru Gıda şirketleridir. Bu şirketlerin üretim için kullandıkları girdi ve 
çıktı değerleri üzerinde herhangi bir değişim veya düzenlemeye gidilmesine gerek 
bulunmamaktadır.  Bu işletmeler ideal ölçekte, etkin bir biçimde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Tablo 3’den anlaşılacağı üzere hem teknik etkinliğe hem de ölçek etkinliğini 
1’e eşit şirketlerin ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında da etkinlikleri 1’e eşittir. Buradan 
çıkarılacak husus şirketlerin ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında etkin olabilmesi için 
hem ölçek hem de teknik etkinliğinin 1’e eşit olması gerekmektedir. 

Teknik etkinliğe sahip ancak, ölçek etkinliğine sahip olamayan şirketler ise, etkin 
olmayan şirketlere kıyasla, etkin bir çalışma gösteren ancak, sahip oldukları ölçek dikkate 
alındığında, kimi zaman yüksek ölçekte kimi zaman düşük ölçekte faaliyetlerini sürdüren 
işletmelerdir. Bu işletmelerin etkinlik düzeylerini maksimuma getirmeleri için faaliyette 
bulunduğu ölçek büyüklüklerini düzeltmeleri gerekir. Tablo 3’e göre, Ar Gıda, Karsusan Su 
şirketleri, teknik etkinliğe sahip, ancak ölçek etkinliğine sahip olmayan şirketlerdir. Bu 
işletmelerin tam etkin işletme olabilmeleri için ölçek büyüklüklerini düşürmeleri 
gerekmektedir.  Bu durum Tablo 3’de model tarafından “drs” sembolüyle ortaya konulmuştur. 
Đşletmelerin sahip oldukları kapasite ve imkanların yönetimi konularında değerlendirme 
yaparak ölçek büyüklüğünü düşürmeye yönelik adımlar atmaları ve optimum ölçekte 
faaliyette bulunmaya yönelik çabaları artırmaları gerekmektedir.   

Tablo 3’de görüldüğü üzere, Avod Gıda, Ersu Gıda, Đz Gıda, Taç Gıda ve Vanet Gıda 
etkin değildirler. Ancak ölçek etkinliği açısından, Ersu Gıda (0.994), Avod Gıda (0.970) ve 
Taç Gıda (0.945) şirketlerinin ölçek etkinliği, ortalama ölçek etkinliğinin 0.894 seviyesinin 
üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bahsi geçen şirketlerin mevcut ölçek büyüklüklerini etkin 
kullanabilme başarısını gösterdiği etkin ölçek sınırına ölçeklerini az seviyede düzeltmeleriyle 
ulaşabileceklerini ortaya koymaktadır. Etkin olamayan şirketlerden Taç Gıda’nın ölçek 
etkinliğine ulaşması için ölçek büyüklüğünü artırması ( modelde “irs” ile gösterilmiş), diğer 
şirketlerin ise ölçek büyüklüklerini azaltmaları gerekmektedir. ( modelde “drs” ile 
gösterilmiş)  

VZA ile etkinlik ölçümü yapılırken, karar verme birimleri arasından en iyiyi belirlemek 
suretiyle, diğer karar verme birimleri bu seçilen en iyiye benzetilerek hedef verilmektedir. Bu 
durumda en etkin çıkan şirketler, etkin olmayan şirketlere örnek teşkil edecektir. Tablo 4’de 
etkin olmayan karar verme birimlerinin etkin olan hangi karar birimlerine benzemesi yani 
referans alması gerektiği ve referans grubundaki ağırlık oranları birlikte gösterilmiştir. 

Tablo 4: Referans Grupları ve Referans Grubundaki Ağırlık Oranları 
Referans Alan 
Şirket      Referans Alınan Şirketler ve Ağırlıkları 

1      1 (1.000)  
2      6 (0.717)    4 (0.283)  
3      6 (0,392)    4 (0.608) 
4      4 (1.000) 
5      5 (1.000) 
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6      6 (1.000) 
7      6 (0.057)    1 (0.268)    4 (0.389)    9 (0.286)  
8      6 (0.036)    4 (0.394)    9 (0.569)  
9      9 (1.000) 
10      6 (0.038)    1 (0.543)    4 (0.186)    9 (0.233) 

 

Tablo 4’e göre; etkin olarak belirlenen 1 nolu Ar Gıda, 4 nolu Etiler Gıda, 5 nolu 
Karsusan Su, 6 nolu Kristal Kola ve 9 nolu Taze Kuru Gıda şirketlerinin referanslarının yine 
kendilerinin olduğu görülmektedir. Etkin olmayan şirketlere bakıldığında ise; örneğin 2 nolu 
Avod Gıda şirketinin 6 ve 4 nolu şirketleri kendisine referans alması gerektiği görülür. 2 nolu 
şirketin etkin olması için 6 ve 4 nolu şirketlerin performansından yola çıkıp yani bu şirketlerin 
değişkenlerine kendi değişkenlerini benzeterek, değerlendirme yapması gerekir.  

Referans grubundaki ağırlıklar bölümü, etkin olmayan şirketlere referans olarak 
gösterilen şirketlerin sırasıyla bu etkin olmayan şirketler üzerindeki etkisini -ağırlığını-
göstermektedir. Referans gösterilen şirketlerin aldığı ağırlık değerinin “1” yaklaşması, teknik 
olarak etkin olamayan şirket üzerindeki baskısını göstermektedir. Tablo 4’de ağırlık değerleri 
referans olarak gösterilen şirketlerin yanında parantez içerisinde gösterilmiştir. Örnekteki 
etkin olmayan 2 nolu Avod Gıda şirketinin etkin olabilmesi için kendisine referans aldığı 
şirketlerin,       6 (0.717) ve 4 (0.283) ağırlık değerini almalıdır. Buna göre 2 nolu şirket 
ağırlık değeri yüksek olan 6 nolu şirketi örnek alabilir.  

Tablo 5 etkin olan şirketlerin, etkin olmayan şirketlere ne kadar referans olduğunu 
göstermektedir. Tablo 5’de 4 nolu Etiler Gıda ile 6 nolu Kristal Kola şirketlerinin en çok 
referans gösterilen şirketler olduğu görülmektedir.     

Tablo 5: Etkin Şirketlerin Referans Gösterilme Sayısı 

Şirket No Şirket Đsimleri Referans Gösterilme Sayısı 

1 Avod Gıda 2 

4 Etiler Gıda 5 

6 Kristal Kola 5 

9 Taze Kuru Gıda 3 

 

VZA yönteminin fonksiyonlarından bir diğeri de girdilerini etkin kullanamayan yani etkin 
olmayan şirketlere, etkin olabilmesi için kullanmaları gereken en az girdi miktarının tespitidir. Aynı 
şekilde VZA yöntemi, girdi değişkenleri hedefleri gibi çıktı değişkenleri hedefi de etkin olmayan 
şirketlere, etkin olmak için gereken çıktı miktarları konusunda yol göstermektedir. 2013 verileriyle 
etkin olmadığı gözlenen 5 şirketin etkinsiz kaynakları, girdi ve çıktı değişkenlerine ait hedef değerler 
ile potansiyel düzeltme değerleri aşağıdaki gibidir.   

Tablo 6: Avod Gıda Hedef Değerleri ve Đyileştirme Oranları (%) 
Girdi/Çıktı Gerçek Değer Hedef Potansiyel Düzeltme (%) 

Toplam Aktif (G1) 67.780.904 58.135.691 -14.2 
Satışların Maliyeti (G2) 28.819.328 28.538.741 -0.01 

Net Kâr (Ç1) 2.579.746 4.424.890 72 
Satış Hasılatı (Ç2) 35.253.749 35.253.749 0 
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Grafik 1:  Avod Gıda Đyileştirme Oranları (%) 
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Tablo 6’ya göre Avod Gıda toplam aktif girdisini % 14,23 ve satışların maliyetini 
%0,01 oranında azaltırsa aynı zamanda,  net kârını % 72 arttırırsa referans aldığı 6 ve 4 nolu 
şirketlere benzeyerek etkin olabilecektir. Avod Gıda’nın satış hasılatı çıktısını değiştirmeye 
gerek yoktur. Analiz sonuçlarını betimlemek için iyileştirme oranları Grafiklerle ayrı olarak 
gösterilmiştir. Đyileştirme oranları değişmeyen değişkenlere grafiklerde yer verilmemiştir. 

Tablo 7: Ersu Gıda Hedef Değerleri ve Đyileştirme Oranları (%) 
Girdi/Çıktı Gerçek Değer Hedef Potansiyel Düzeltme (%) 

Toplam Aktif (G1) 44.400.718 37.575.482 -15.3 
Satışların Maliyeti (G2) 18.383.463 15.980.916 -13.0 

Net Kâr (Ç1) 2.445.449 3.339.833 36.6 
Satış Hasılatı (Ç2) 20.353.653 20.353.653 0 

 
Grafik 2:  Ersu Gıda Đyileştirme Oranları (%) 
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Tablo 7’ye göre Ersu Gıda, Avod Gıda’da olduğu gibi toplam aktif girdisini % 15,3 ve 
satışların maliyetini % 13 oranında azaltırsa aynı zamanda,  net kârını % 36,6 arttırırsa 
referans aldığı 6 ve 4 nolu şirketlere benzeyerek etkin olabilecektir. Ersu Gıda’nın da satış 
hasılatı çıktısını değiştirmeye gerek yoktur. Grafik 2’de bu durum görsel ifade edilmiştir.   

Tablo 8: Đz Gıda Hedef Değerleri ve Đyileştirme Oranları (%) 
Girdi/Çıktı Gerçek Değer Hedef Potansiyel Düzeltme (%) 

Toplam Aktif (G1) 24.769.753 20.694.726 -16.4 
Satışların Maliyeti (G2) 5.627.564 4.701.738 -16.4 

Net Kâr (Ç1) 3.136.784 3.136.784 0 
Satış Hasılatı (Ç2) 6.071.482 6.071.482 0 
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Grafik 3: Đz Gıda Đyileştirme Oranları (%) 
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Tablo 8 değerlendirildiğinde, Đz Gıda’nın çıktı değerlerini değiştirmeye gerek olmadığı 
anlaşılmaktadır. Đz Gıda referans aldığı 6,1,4 ve 9 nolu şirketler gibi etkin seviyeye ulaşması 
için girdilerinin ikisini de % 16,4 oranında azaltması gerekmektedir.       

Tablo 9: Taç Gıda Hedef Değerleri ve Đyileştirme Oranları (%) 
Girdi/Çıktı Gerçek Değer Hedef Potansiyel Düzeltme (%) 

Toplam Aktif (G1) 20.560.055 10.013.507 -51.3 
Satışların Maliyeti (G2) 4.059.680 1.977.214 -51.3 

Net Kâr (Ç1) 0 2.219.000 - 
Satış Hasılatı (Ç2) 2.996.785 2.996.785 0 

Grafik 4:  Taç Gıda Đyileştirme Oranları (%) 
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Önceki kısımda da belirtildiği üzere şirketlerin net kâr çıktısında hem negatif hem 
pozitif değerler olduğundan VZA modelinin sağlıklı çalışabilmesi için en büyük negatif net 
kâr çıktısına sahip Taç Gıda’nın değeri kadar bütün net kârlara ilave yapılmış ve böylece 
bütün değerlerin pozitif olması sağlanmıştı. Bu nedenden dolayı Taç Gıda’nın net karı Tablo 
9’da 0 olarak gözükmektedir. Ekleme yapıldığı için Taç Gıda’nın net kâr çıktısında artış 
olmasına rağmen potansiyel düzeltme oranı verilmemiştir. Tablo 9’a göre Taç Gıda’nın etkin 
seviyeye gelmesi için girdilerini % 51,3 oranında azaltması gerekmektedir. Taç Gıda’nın 
bunu gerçekleştirmesi için kendisine 6,4 ve 9 nolu şirketleri referans alması gerekmektedir.   

Tablo 10: Vanet Gıda Hedef Değerleri ve Đyileştirme Oranları (%) 
Girdi/Çıktı Gerçek Değer Hedef Potansiyel Düzeltme (%) 

Toplam Aktif (G1) 34.715.159 26.879.877 -22.6 
Satışların Maliyeti (G2) 7.457.304 5.774.175 -22.6 

Net Kâr (Ç1) 3.965.217 3.965.217 0 
Satış Hasılatı (Ç2) 6.872.249 6.872.249 0 
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Grafik 5:  Vanet Gıda Đyileştirme Oranları (%) 

T. aktif;  -22,60

Satışların 

Maliyeti; -22,60

-25,00 -20,00 -15,00 -10,00 -5,00 0,00

Toplam aktif
Satışların

Maliyeti

Potansiyel Düzeltme (%) -22,60 -22,60

Potansiyel Düzeltme (%)

 

Tablo 10 incelendiğinde Vanet Gıda’nın çıktı değerlerini değiştirmeye gerek olmadığı 
anlaşılmaktadır. Vanet Gıda referans aldığı 6, 1, 4 ve 9 nolu şirketler gibi etkin olmak 
istiyorsa girdilerini % 22,6 oranında azaltması gerekmektedir.      

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER    

Küreselleşme sonucu günümüzde rekabetin artmasıyla işletmelerin rekabet üstünlüğü 
sağlayabilmelerinde en önemli faktörlerden ikisi verimlilik ve etkinliktir. Bundan dolayı 
işletmeler kaynaklarını etkin kullanmak zorunda kalmaktadırlar. Đşletmelerin kaynaklarını ne 
ölçüde etkin kullandıkları belirlemede en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biriside Veri 
Zarflama Analizi (VZA) yöntemidir. VZA, birçok girdi ve çıktıyı belli bir düzeyde etkinlik 
ölçütüne dönüştüren doğrusal programlama bazlı bir yöntemdir. Yöntemin temelinde, 
homojen karar verme birimlerinin üretim etkinliklerinin değerlendirmesi yer almaktadır. Bu 
yöntemin sağladığı en önemli özellik, her karar alma birimindeki etkinsizlik miktarını ve 
kaynağını tanımlayabilmesidir. Bu şekilde etkin olmayan birimlerde ne kadar girdi azaltmak 
ve/veya çıktı miktarını artırmak gerektiğine ilişkin yöneticilere yol gösterebilmektedir. Bu 
özelliklerinden dolayı VZA son yıllarda çok popüler hale gelmiş hem kâr etmeyen hem de kâr 
elde eden kuruluşlarda sıkça kullanılmaya başlamıştır.   

 KOBĐ’lerin ekonomik ve sosyal yönden önemi tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
giderek artmaktadır. KOBĐ’ler dinamik, esnek yapıları ve çok boyutlu rolleriyle ülke 
ekonomisinde itici bir güç oluşturmaktadır. Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde 
KOBĐ’lerin sosyo-ekonomik dengenin sağlanmasındaki katkıları, onları bir noktada 
ekonominin temel direği durumuna getirmektedir. Ekonomilerde bu derece önemli olan 
KOBĐ’lerin etkin ve verimli çalışması ekonomilerin sağlıklı büyümesi için önemlidir. Bu 
nedenle KOBĐ’lerin etkinliklerinin ölçülmesi ve etkinsizlik derecelerinin ortaya konulması 
zorunlu bir durum haline gelmiştir.   

Bu çalışma BĐST KOBĐ Piyasası’nda (GĐP) işlem gören 10 gıda şirketinin üzerinde 
yapılmıştır. Gıda şirketlerinin bilanço ve gelir tablolarından elde edilen 2013 yılı verileri 
kullanılarak VZA yöntemiyle etkinlik analizi yapılmıştır. Yöntemde girdi yönelimli BCC 
modeli kullanılmış, model iki girdi ve iki çıktı kullanılarak şirketler değerlendirilmiştir. 
Analiz sonucunda, araştırmaya dahil edilen 10 şirketten 5 tanesinin etkin olduğu 
belirlenmiştir. Etiler Gıda, Kristal Kola ve Taze Kuru Gıda şirketleri hem teknik hem ölçek 
etkinliğine sahip şirketlerdir. Bu işletmeler ideal ölçekte, etkin bir biçimde faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Teknik etkinliğe sahip ancak, ölçek etkinliğine sahip olamayan şirketler ise, 
Ar Gıda, Karsusan Su şirketleridir. Bu işletmelerin tam etkin işletme olabilmeleri için ölçek 
büyüklüklerini düşürmeleri gerekmektedir. Avod Gıda, Ersu Gıda, Đz Gıda, Taç Gıda ve 
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Vanet Gıda etkin değildirler. Bu şirketlerin genel olarak etkin sınıra ulaşabilmeleri için 
toplam aktif ve satış maliyetlerini düşürmeleri ve net kârlarını artırmaları gerekmektedir. Satış 
hasılatı analizde kullanılan diğer girdi ve çıktılara göre kontrolü zor olduğu için model 
tarafından bütün şirketlerde değiştirilmesine gerek görülmemiştir. Analiz sonucunda KOBĐ 
Gıda şirketlerinin genel olarak etkin sınıra yakın konumda çalıştıkları sonucuna varılabilir. 10 
şirketin genel ortalamalarına bakıldığında ölçeğe göre değişken getiri durumunda 0.896 iken, 
ölçeğe göre sabit getiri durumunda 0.800’dir. Bu durum etkin sınır çizgisine şirketlerin yakın 
olduklarını göstermektedir.    

Çalışma kullanılan yöntemin anlamlı sonuçlar verdiği gözlenmiş olmasına rağmen, daha 
çok girdi ve çıktı değişkeni kullanarak daha çok şirketin analiz yapılması, KOBĐ Gıda 
şirketlerinde kaynak kullanımı açısından daha net sonuçlara ulaşmayı mümkün kılabilir. 
Ancak GĐP’e kayıtlı Gıda sektöründe yer alan sadece 10 şirketin olması bu analizin 
gerçekleştirilmesini mümkün kılmamaktadır.   
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BĐR ĐKNA YÖNTEM Đ OLARAK S ĐYASAL REKLAMLARDA M ĐLLET VE 
HĐZMET ĐN TEMSĐLĐ 

Adem DOĞAN1 Ayşe Gül ASLANTAŞ2 

ÖZ 

Siyasi parti ya da adayları seçim süreçlerinde siyasal reklamlar ile seçmeni etkileyerek, onların desteğini 
elde etmeye çalışmaktadırlar. Bu yöndeki siyasal iletişim çalışmaları içerisinde siyasal reklamlar önemli bir yere 
sahiptir. Siyasi partiler hem genel hem de yerel seçimlerde siyasal reklamları etkin bir şekilde kullanmaktadırlar. 

Bu çalışma kapsamında 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) 
kullanmış olduğu, "Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez" ve  "Hakkari’de Bir Sabah" reklamları göstergebilimsel 
reklam çözümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında incelenen siyasal reklamların, millet ve 
hizmet kodlarının üretilen anlatıda nasıl temsil edildikleri ve gösterildikleri irdelenmiştir. Siyasal reklamlarda, 
siyasi iktidarda bulunanların bir yandan korku çekiciliği diğer yandan pozitif bir anlayışla hizmet kavramını ön 
plana çıkardıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Reklam, Yerel Seçimler, AK Parti, Göstergebilim. 

 

REPRESENTATION OF NATION AND SERVICE IN POLITICAL ADVERTISING 
AS A METHOD OF PERSUASION 

ABSTRACT   

Political parties or their candidates try to get their voters’ support by impressing them with political ads 
during election periods. Political advertising has a significant place in such efforts toward political 
communication. Political parties make effective use of advertising during both general and local elections.  

In this study, "The People Indomitable, Turkey Invincible" and "A Morning in Hakkari," the commercials 
that The Justice and Development Party (The AK Party) used for the elections that took place in 30 March 2014, 
are analyzed throuoh asemiotic analysis of advertisement. This study examines how these political ads and the 
codes that they create on nation and service are represented and shown in the narrative they produce. It is 
identified that in political advertisements, those in political power emphasize the concept of service while they 
also instill fear into the people. 

Key Words: Political Advertising, Local Elections, The AK Party, Semiotics. 

 

 1. GĐRĐŞ  

 Siyasi partiler ve adaylar, seçim dönemlerinde yoğun bir siyasal iletişim çalışması 
içerisinde bulunarak, seçmenleri etkilemek ve ikna etmek için çaba sarf etmektedir. Bu 
süreçteki siyasal kampanya bileşenleri içerisinde, siyasal reklam çalışmaları kuşkusuz önemli 
bir yere sahiptir. Lilleker'in (2013: 201) ifade ettiği gibi siyasal reklamcılık, siyasi 
oluşumların kamuoyu desteği için rekabet başladığı zamandan bu yana kampanyaların önemli 
bir parçasıdır. 

 Siyasal reklamlar, seçim kampanyalarında liderlerin, adayların, partilerin, hizmetlerin 
veya projelerin tanıtılmasında etkin bir role sahiptir. Seçmenlerin oyuna ve desteğine sahip 
olmak isteyen siyasi partiler ya da adaylar medya ortamlarını (gazete, televizyon, internet vb.) 
ya da açık hava reklam alanlarını kullanarak hizmetlerini, projelerini, siyasal fikirlerini 
seçmenlere ulaştırarak, onları ikna etmeye ve etkilemeye çalışmaktadırlar.  
                                                           

1 Yrd. Doç. Dr.; Fırat Üniversitesi Đletişim Fakültesi, ademdogan23@hotmail.com  
2 Fırat Üniversitesi Đletişim Fakültesi 
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 Ülkemizde, 2011 genel seçimleriyle birlikte siyasal reklam filmlerinin televizyonlarda 
yayınlanmasına izin verilmesiyle birlikte siyasal partilerin bu alanı etkin bir şekilde kullanma 
gayretinde oldukları görülmektedir. Önemli  bir siyasal bilgi kaynağı olan televizyonda 
yayınlanan siyasal içerikli reklamlar, seçmenin siyasal tercihinde etkili olan faktörlerden biri 
olması dolayısıyla siyasal kampanya sürecinin önemli bileşenlerinden biridir. 

Siyasal reklamlar  işlediği konularla, reklamın bütün özelliklerini kullanarak ve bunları 
estetik normlarla çekici hale getirerek kamuoyunu o konu hakkında duyarlı olmaya ve 
harekete geçirmeye teşvik etmektedir. Nihai amaç hedef kitlenin konu edinilen siyasal 
partinin ideolojik düşüncesi doğrultusunda faaliyete geçmesini ve söz konusu siyasal partiyi 
desteklemesini sağlamaktır.  

Siyasal reklam filmleri de her televizyon yapımı gibi hem sözel hem de görsel unsurları 
içinde barındırır. Buna bir de müzik, ses gibi işitsel öğelerin eklenmesi, reklamın etkileyici ve 
ikna edici işlevini son derece arttırmaktadır. Televizyonda yayınlanan bir siyasal reklamın, 
sosyal medya ağları aracılığıyla parti sempatizanları tarafından kendi profillerinde 
paylaşılması ve yayınlanması, mesajın sadece televizyon izleyicisine değil, internet 
kullanıcılarına da ulaştığını göstermektedir. Đnternetin,  akıllı cep telefonlarıyla birlikte uzama 
yönelik sınırlamaları ortadan kaldırarak  yaygınlaşmasıyla, bireyler her an, her yerden mesaja 
açık bir konumda bulunmaktadırlar. Uztuğ'a göre (2004:17) siyasal reklam mesajlarının 
birçok kanalda tekrarlanarak yayınlanma olanağı mesajında akılda kalıcılığını sağlar. 

 Bu çalışmada ülkemizde giderek yaygınlaşana siyasal reklamcılık olgusu ele 
alınmıştır. Bu kapsamda, 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin kullanmış olduğu, "Millet 
Eğilmez Türkiye Yenilmez" ve  "Hakkari’de Bir Sabah" reklamları göstergebilimsel reklam 
çözümleme yöntemi ile çözümlenmiştir. Seçilen reklamlarda özellikle millet ve hizmet 
kodlarının üretilen anlatıda nasıl temsil edildikleri ve gösterildikleri irdelenmiştir.  

 

 2. SĐYASAL REKLAMLAR 

 Siyasal reklamlar, siyasal seçim süreçlerinin önemli bir parçası dahası  parti, lider ya 
da adayı diğerlerinden öne çıkaran, farklı kılan önemli bir faktör olarak dikkat çekmektedir.  
Bu nedenle siyasi partiler ve adaylar siyasal reklamlara önem vermekte, bir konsept halinde 
farklı mecralara yönelik olarak siyasal reklamlar hazırlatarak, hedefledikleri seçmen kitlesine 
ulaşmaya çalışmaktadırlar. 

 Kaid (2008: 558), siyasal reklamcılığı,  adayların, partilerin, bireylerin ve grupların 
kitle iletişim araçları yoluyla kendilerini ve görüşlerinin tanıtmakta kullandıkları yöntem 
olarak kabul edildiğini ifade eder. Özsoy ise (2009: 122) siyasal reklamı, aday ve parti 
tarafından medyadan yer veya zaman satın alınarak, seçmenlerin tutum ve davranışlarını aday 
lehine çevirmek amacıyla geliştirilen mesajların hazırlanması ve yayınlanması olarak 
tanımlar. Bu çerçevede siyasal reklam, parti ya da adayların kendilerini, projelerini, vaat  ve 
hizmetlerini seçmene tanıtarak, seçmenin siyasal tercihlerini etkileme ve son tahlilde kendileri 
için oy verme davranışında bulunmalarını hedefleyen siyasal iletişim çalışmalarının bir 
boyutu olarak değerlendirilebilir. 

 Siyasal reklam; yüksek bir bütçe kullanan, profesyonel yardımlar gerektiren ve 
kampanya mesajlarını etkin bir şekilde seçmene ulaştıran önemi inkar edilemez bir araçtır 
ancak kampanya iletişimi içindeki araçlardan sadece biridir (Uztuğ, 2004:315). Dolayısıyla 
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siyasal reklamı çok daha kapsamlı işleyen siyasal iletişim kampanyalarının bir parçası olarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Özkan'a göre (2002: 22 ) uzun ya da kısa dönemli, küçük ya 
da büyük bütçeli siyasal reklamlar, iktidar oyununun artık olmadan olmazları arasındadır. 
Siyasal reklam çalışmaları aynı zamanda partinin gücünü ve etkinliğini gösteren bir olgu 
olarak da değerlendirilmektedir. Partinin olaylara yaklaşımındaki profesyonelliği, kampanya 
planlaması vb. unsurlar seçmeni etkilemektedir. 

 Siyasal reklam, siyasal parti yada adayların seçmenlere iletmeleri gereken vaatlerini, 
uygulayacakları planları ve gündem konuları karşısındaki tutumlarını iletmede faydalandıkları 
oldukça önemli bir araç olarak dikkat çekmektedir (Akay, 2012:156). Bu çerçevede siyasal 
reklamlar aracılığıyla seçmen bir yandan siyasal bilgi ihtiyacını karşılarken bir yandan da 
siyasal parti ya da adayları tanıyabilmektedir.  

 Söz konusu reklâmlar ya direkt olarak belirli  bir partiye/parti liderine hizmet etmekte 
ya da belirli bir politik görüşe gönderme yapacak şekilde yapılanmaktadır. Siyasal reklamcılık 
pozitif ve negatif olarak iki yöntemle gerçekleştirilebilmektedir (Şeker ve Đşleyen, 2012: 331).  
Lilleker (2006:148) ise üç tür siyasal reklamın olduğunu ifade etmektedir. Lilleker'in 
sınıflandırması destekleyici, karşılaştırıcı ve negatif siyasal reklamlar şeklindedir. Ancak, son 
tahlilde siyasal reklam içerik bakımından pozitif veya negatif nitelikleri bünyesinde 
barındırmaktadır. 

 Pozitif reklamlar insanları, adayların güçlü liderlik becerisine ve diğer lehte niteliklere 
sahip olduğuna ikna etmek amacıyla kullanılırlar (Balcı ve Enes, 2009:8). Pozitif siyasal 
reklamlarda siyasi parti ya ada aday vaatlerini, projelerini, hizmetlerini ve güncel konulara 
ili şkin bakış açılarını ortaya koyarak seçmeni etkilemeye çalışmaktadır. Lilleker (2013: 171) 
negatif kampanyanın rakiplerin öne sürmekte olduğu argümanlardaki çelişki ve eksikliklere 
dikkate çekmeyi hedefleyen siyasal aktörler tarafından kullanıldığını ifade eder. Zira, negatif 
siyasal reklamlar  ile rakip parti ya ada adayların uygulamaları, hizmetleri, özgeçmişi, kişisel 
yaşantısı, fikir ve düşüncelerine yönelik seçmende olumsuz bir bakış açısı, olumsuz bir imaj 
oluşturmak hedeflenmektedir. 

 

 2.1. Siyasal Reklamın Đşlevleri 

 Siyasal reklam, hiç şüphesiz temel işlev olarak seçmen kitlesini etkileyerek istenilen, 
arzu edilen parti ya da aday lehinde oy verme davranışında bulunulmasını hedeflemektedir. 
Siyasal reklamlara yönelik tartışmalarda seçmenler üzerindeki etkisine yönelik farklı 
değerlendirmeler söz konusudur. Bu değerlendirmelerin ortak noktası Semetko'ya göre 
(2002;: 288) siyasal reklamların etkileri konusunda bir düşünce birliğinin olduğudur.  Fakat 
bu etkinin boyutu konusunda tartışmalar devam etmektedir. 

 Yapılan araştırmalar neticesinde siyasal reklamların seçmenler üzerinde dört farklı 
kategorik etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre siyasal reklamlar; seçmene 
siyasal bilgi sağlama, siyasi parti ya da aday imajı, seçmen tercihi ve siyasal katılım üzerinde 
etkili olabilmektedir. 

 Oy vermek bir davranış ise, bu davranışı yapmaya yönelik olarak bireyin belirli 
aşamalardan geçmesi, karar vermesi ve kararını uygulaması gerekmektedir. Seçmenler, 
siyasal seçim süreçlerinde karar vermek amacıyla siyasal bilgiye ihtiyaç duymaktadırlar. 
Seçmenler siyasal bilgiyi ya sosyal ilişki gruplarından (aile, arkadaş, komşu, cemaat, vb.) ya 
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da medyadan alabilmektedirler. Bu çerçevede önemli bir siyasal bilgi edinme kaynağı olarak 
medya öne çıkmaktadır. 

 Seçmenler, siyasal bilgi edinmek üzere medyayı takip etmektedirler. Medyada 
yayınlanan haber ve programların yanı sıra siyasal reklamlarda önemli bir siyasal bilgi  
kaynağıdır. Kaid'in de belirttiği üzere (2008: 564) siyasal reklamlar ilk olarak seçmenlerin; 
toplumsal koşullar, parti politikaları, aday ile ilgili bilgiler, adayın ya da partinin 
muhaliflerine ilişkin yaklaşımları gibi pek çok konuda seçmenin bilgi düzeyine etki 
etmektedir. Yapılan araştırmalar seçmenlerin ülkenin önemli sorunları hakkında televizyon 
haberlerinden çok siyasal reklam filmleri tarafından bilgilendirildiğini göstermektedir. 

Siyasal reklamların önemli işlevlerinden biri de siyasi parti ya da aday imajının 
oluşumundaki etkinliğidir. Siyasal reklamcılık ilk evrelerinde partilerin ideolojilerinin ve 
programlarının tanıtımına ağırlık verirken zamanla lider veya imajına doğru bir gelişim seyri 
izlemiştir (Kılıçaslan, 2011: 29). Siyasal reklamlar aday imajının değerlendirilmesi açısından 
önemli bir faktördür. Özellikle konulu filmler aday imajının reytingini artırmakta ve olumlu 
bir etki oluşturmaktadır (Devran, 2003: 17). Bu durumun her  aday ya da parti için hazırlanan 
reklamda geçerli olacağını söyleyebilmek söz konusu değildir.  Örneğin,  Şeker ve Đşleyen'in 
(2012: 347) 2011 genel seçimlerinde CHP'nin siyasal reklam filmleri üzerinde yaptığı bir 
incelemede, bu partinin siyasal reklamlarının izler kitle üzerinde amaçlandığı şekilde 
kapsayıcı bir sonuca ulaşamadığı değerlendirmesinde bulunmuşlardır.  Bu çerçevede siyasal 
reklamlar zamanın ruhunu yansıtması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Seçim sürecinde siyasal 
reklam çalışmalarının niteliği kadar, bu reklamlara muhatap olan bireylerin kişisel özellikleri, 
bakış açıları ve mesajı hangi kitle iletişim aracından aldığı ve bunlara ek olarak toplumsal 
farklılıklar da etkileme sürecini belirlemektedir (Göker ve Doğan, 2010:388). Yani siyasal 
reklam filmlerinin, güncel siyasal gelişmeler, partinin söylemi ve lider ile örtüşmesi ve bir 
bütünlük sağlaması gerekmektedir. 

 Siyasal reklamların bir diğer fonksiyonunu seçmen tercihi veya siyasal davranış olarak 
da ifade edilen oy verme davranışı üzerinde görebilmek mümkündür. Devran'ın da belirttiği 
üzere (2003: 17) siyasal reklam filmlerinin seçmen davranışını etkilediğine dair güçlü kanıtlar 
bulunmaktadır. Bu kanıtlar hem araştırma hem de deneysel çalışmalar sonucunda elde edilmiş 
kanıtlardır. Özkan (2002: 22-23) toplumlara ve zaman bağlı olmak kaydıyla siyasal reklam 
kampanyalarının maksimum etkisinin yüzde 4-5 oranlarında olduğunu ifade eder. Doğan ve 
Göker'in  (2013:47) Elazığ ili özelinde yaptıkları araştırmada siyasal reklamların siyasal 
tercihi etkilediği yargısına katılımcıların %49.0'u katıldıklarını ifade etmişlerdir. Benzer 
değerlendirmeleri Aydın Kılıç ( 2013:57) Ankara ilinde yaptığı araştırmaların sonucunda 
yapmaktadır. 

 Siyasal katılım düzeyinin artmasında da siyasal reklamların önemli bir fonksiyonu 
vardır.  Siyasal reklamın seçmeni oy kullanma yönünde, ülke yönetimine ortak olma 
yönündeki teşvik çabaları siyasal katılımın da artışını (Akay, 2012:158) sağlayabilmektedir. 
Siyasal katılımda seçmenin motivasyonu önemlidir. Seçmen motivasyonun ve 
mobilizasyonunun sağlanmasında özellikle siyasal reklam filmlerinin etkili olduğu 
söylenebilir. 

 

 

 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

39 

2.2. Televizyon ve Siyasal Reklam 

Televizyon, önemli bir eğlence ve bilgi kaynağı olarak diğer kitle iletişim araçlarından 
öne çıkmaktadır. Turam'a göre, (1994 :105) televizyon çok önemli bir toplumsal enformasyon 
kaynağı olarak geniş kitleleri etkilemektedir. Söylenenleri görüntüyle güçlendirmesi sebebiyle 
televizyon, bireyi günümüzde en çok etkileyen kitle iletişim araçlarının başında gelmektedir 
(Kazancı, 1982: 158). Televizyon hiç siyasetle ilgilenmeyen kişilere ve eleştirel durumda olan 
seçmenlere de mesaj iletebilmektedir (Topuz, 1991:193) Bu nedenledir ki televizyon özellikle 
son dönemlerde seçim kampanyalarında daha yoğun ve etkin olarak kullanılan bir  mecra 
haline gelmiştir 

Günlük yayın akışı içerisinde toplumun bütün yaş gruplarına ulaşma imkanı sağlayan 
televizyon, seçmenlerin organize edilmiş bilgiler yönlenmesi veya aksi yönde takınmasına 
neden olabilmektedir (Güllüpunar, 2010: 118). Televizyonun geniş kitlelere ulaşma 
konusundaki başarısı siyasal reklam uygulayıcılarının da televizyonu birincil iletişim mecrası 
haline getirmektedir. Siyasal reklamlar milyonlarca insanın televizyonu izlediği en özel alana 
bile girme şansını bulabilmektedir (Akay, 2012:159). Kaldı ki, modernleşmeyle birlikte 
mahrem alana çekilen bireyler televizyon bağımlısı haline gelmeleriyle birlikte seçmene 
ulaşmada önemli mecraların başında televizyon gelmektedir. 

Siyasal reklam filmleri aracılığıyla partiler ya da adaylar seçmenlerin motivasyonunu 
yükseltebilmekte, gündelik tartışmalar çerçevesinde ihtiyaç duyduğu siyasal bilgiyi 
sağlayabilmekte, adayların veya partilerin hizmet, vaat ve projeleri hakkında gerekli olan 
bilgilendirmeyi sağlamaktadır. 

 Televizyon reklamlarıyla yalnız siyasete  karşı ilgisi olan ya da siyasal parti/adayın 
taraftarı olan seçmenlere değil, aynı zamanda siyasetle ilgilenmeyen ya da muhalif olan 
seçmen kitlesine de ulaşılabilmektedir. Siyasal parti ya da aday, gelecek hedeflerini içeren 
parti programını, geçmiş dönemlere ait uygulamalarını, televizyon reklamları aracılığıyla ses 
tonu, jest ve mimikler, beden bili, giysi seçimi gibi unsurların da katılımıyla kendini anlatma 
fırsatı bulurken aynı zamanda belirli programlarda yer alarak kendisine yöneltilen eleştirileri 
ve soruları yanıtlayarak varsa olumsuz izlenimleri giderme şansı da bulabilmektedir ( Eroğlu 
Yalın,  2006 :174). Bu çerçevede siyasal reklamlar bir yandan olumlu bir imaj oluşumuna 
katkı sağlarken diğer yandan da seçmenin ihtiyacı olan siyasal bilgiyi ve siyasal motivasyonu 
sağlamaktadır. 

 

3. SĐYASAL REKLAM ÇÖZÜMLEMELER Đ 

3.1. Yöntem  

Siyasal reklamların biçimsel özellikleri ve içeriklerinin analizinde; söylem analizi, 
içerik analizi ve göstergebilimsel analiz yöntemleri kullanılabilmektedir. Siyasal reklam, 
hedef kitlesine ulaşma ve onu ikna etme noktasında çeşitli anlatılar oluşturmak durumundadır. 
“Anlatı, ya olayların sıradan ve anlamsız bir şekilde dile getirilmesidir; ya da başka anlatılarla 
ortak olan, çözümlemeye açık bir yapı içerir… ve hiç kimse, birim ve kurallardan oluşmuş 
örtük bir dizgeye başvurmadan bir anlatı düzenleyemez” (Barthes, 2009: 102). Bu nedenle 
siyasal reklam da diğer anlatı türleri gibi kendi içinde çeşitli birimlerden oluşarak ve farklı 
göstergeleri birleştirerek bir anlatı şekli oluşturur. Göstergebilim, reklam iletilerinde anlama 
ulaşmak için en çok kullanılan çözümleme yöntemidir (Taşkıran, 2011: 793). 
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 Göstergebilimsel yöntem yalnızca iletişim sürecini çözümlemekle kalmaz, bununla 
birlikte birçok alanda anlamların ortaya çıkarılabilmesi için yapısal olarak kullanılır. Yazınsal, 
sinema, tiyatro, mimari ve belli bir anlamsal bütünlüğe sahip daha birçok alanda 
araştırmacılar için oldukça önemli bir bilimsel yöntem olarak kabul edilir (Güneş, 2013: 
346)Göstergebilim; gerek sözlü, gerekse sözsüz gösterge sistemlerinin ve bu sistemlerin 
anlamın kurulmasında ve yeniden-kurulmasındaki rollerini konu alan bilim dalıdır (Mutlu, 
2004:114). Dolayısıyla göstergebilimsel çözümlemede, her anlatı türünde bulunan görsel ve 
dilsel göstergelerin birbiriyle ilişkisinden doğan anlamın, unsurların birbirinden ayrıştırılarak 
açığa çıkarılması gerekmektedir. Çünkü göstergebilime göre anlam, öğelerin birbiriyle 
kurduğu bağdan oluşmaktadır. Böylece göstergebilimsel çözümlemenin temel amacı; 
herhangi bir yapıyı incelerken, birimlerin her birinin öteki birimlerle kurduğu ilişki içerisinde 
değer kazandığını varsaymak ve bu bağlamda ilişki türlerini saptamak (Küçükerdoğan, 
2009:162) olarak belirtilebilir. 

Bu çalışma kapsamında, televizyonlarda yayınlanan Ak Parti reklamlarındaki anlatı 
yapısının ürettiği anlamlar, göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak açıklanmaya 
çalışılmıştır. Anlama ulaşmak için gösteren ve gösterilen arasındaki bağıntının göstergenin üç 
görünüm seviyesinde olabileceğini varsayan Pierce’nin yaklaşımı esas alınmıştır. Çalışma 
kapsamında, 30 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti'nin  televizyonlarda  yayınlanan iki siyasal 
reklam filmi seçilmiştir. AK Parti'nin " Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez" ve  "Hakkari’de 
Bir Sabah" reklam filmleri çalışmada göstergebilimsel yöntemle çözümlenmiştir.  
Çözümlemede anlatı yapısı, renk kullanımı, hedef kitle ve anlamlandırma sürecinde 
oluşturulan karşıtlıkların analizi yapılmıştır. 

 

3.2.Çözümleme 

3.2.1. Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez  (AK Parti) Reklamı 

 

  

   
Görsel 1: Ak Parti: Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez Reklamı 
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3.2.1.1. Genel Betimleme 

Ak Parti Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez reklamı 12 Mart 2014 tarihinden itibaren 
tüm ulusal televizyon kanallarında Road Block yöntemiyle rezervasyon yaptırılarak aynı anda 
yayınlanmaya başlamış daha sonra Yüksek Seçim Kurulunun Kararıyla değiştirilerek 
30.03.2014 tarihine kadar gösterimde kalmaya devam etmiştir. Reklam filmi 3.00 dakika 
sürmektedir.  

Reklamın giriş bölümünde ay yıldızıyla dalgalanan Türkiye Bayrağı ve ona doğru 
ilerleyen siyahlar içerisinde, kötü adam arketipli bir kişi görülmektedir. Siyah takım elbise 
içerisindeki adamın siyah gözlüğü ve siyah eldivenleri dikkat çekmektedir.  Bütün bu siyah 
ton ağırlıklı giyim ve aksesuarlar kötülüğü ve fenalığa  dikkat çekmektedir. Etrafta kimse 
yokken, gizlice bayrak direğinin mekanizmasının bulunduğu kasasının kilidini gayri meşru 
yollarla açması ve düzeneği bozup makarayı sardırması sonucunda ip boşa çıkmakta ve 
gönderde olan bayrak aşağı doğru inmektedir. O sırada dış ses olarak AK Parti Lideri Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Đstiklal Marşı’nın 5. Kıtasını okuyan sesi devreye girmektedir. 

Reklamın gelişme bölümünde bayrak gönderden  inerken gölgesinin şehre aksetmesiyle 
birlikte bunu fark eden farklı yaşlardaki ve uzamlardaki insanların şaşkınlığı  ve üzüntüsü  
ekranlara yansımaktadır. Farklı mekan, sektör, statüde ve kültürdeki birçok insanın aynı yere 
doğru koşması, onları aynı amaç uğruna birleştirmektedir. 

Reklamın sonuç bölümünde; bayrak direğinin yanına gelen insanların koordinasyon 
dahilinde birlik ve beraberlikle birbirlerinden güç alarak kenetlenmeleri sayesinde merdiven 
oluşmuş; insanlardan oluşan bu basamakları çıkan bir gencin bayrağın ipini yakalayarak 
göndere çekmesi sonucu bayrak semada yeniden dalgalanmıştır. Daha sonra bir sevinç dalgası 
ve dört bir yandan bayrağa doğru koşan insanlar görülmektedir. Ardından kırmızı bir zemin 
üzerinde beyaz, büyük harflerle “Millet Eğilmez, Türkiye Yenilmez” ifadelerine yer 
verilmiştir. Ekranın sağında AK Parti liderinin geniş ufuklara bakan fotoğrafı vardır. Ak 
Parti’nin logosuyla reklam sona ermektedir. 

 

3.2.1.2. Anlatı Yapısı 

Reklam anlatısında yer alan kişiler komplike bir yapı arz etmektedir. Đlk etapta görünen 
siyahlar içindeki,  karanlık bir yapının aktörü olduğunu hissini veren, kişi sağlıklı, güçlü ve 
dinç fiziğiyle dikkat çekmektedir. Siyah eldiven ve siyah gözlük kullanması yaptığı işin gizli 
ve gizemli, kendisinin de organize bir yapının üyesi olduğunu göstermektedir.  

Bu kişinin, siyah gözlük, beyaz gömlek ve siyah kravat giyinmesi arkasında güçlü ve 
karanlık bir yapının bulunduğunu göstermektedir. Kendinden emin tavırları ve kıyafeti gücü 
elinde bulundurduğuna işaret etmektedir. Elindeki demirle bayrak direğinin mekanizmasının 
bulunduğu  kasayı açarak düzeneği kırıp bayrağı indirmesi, yıkıcı bir  yapısının olduğunu ve 
bir milletin özgürlüğüne kastettiğini göstermektedir. Bayrağın inmesi sırasında Erdoğan'ın 
Đstiklal Marşının  5. kıtasının " Arkadaş! Yurdumu alçakları uğratma, sakın." mısrasıyla 
başlaması vatana ve bayrağa  yönelik bir saldırının olduğunu göstermektedir. 

Aynı kıtanın "Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın." mısrasıyla birlikte toplumun 
çeşitli kesimlerinin bu saldırıyı hissettiği algısı verilmektedir. Burada Recep Tayyip 
Erdoğan'ın seslendirmesiyle algının verilmesi siyasal kampanya süreciyle bütünlük arz 
etmektedir. Mitinglerde  Erdoğan'ın söylemleri ile siyasal reklam filminde verilen algı 
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aynıdır. Başbakan Erdoğan, 18 Mart 2014 Manisa mitinginde, "inanıyorum ki devlete, 
millete, mili güvenliğimize yönelik saldırıya karşı tepkinizi 30 Mart’ta ortaya 
koyacaksınız." sözleriyle adeta siyasal reklam filmindeki algılamaya gönderme 
yapmaktadır. Türkiye, bir saldırı altındadır ve bu saldırıya 30 Mart yerel seçimlerinde 
milletten tepkisini koyması beklenmektedir. 

Daha sonra görüntüye, bayrağın gönderden inişini fark eden beyaz önlüğüyle bir kuaför 
görülmektedir. Hemen ardından bayrağın gölgesinin sınıfa yansımasıyla ders anlatan bir 
akademisyen ve ders dinleyen öğrencilerin pencereye doğru bakması algılarının bir yöne 
odaklandığını göstermektedir. Bayrağa saldırıyı temsil  eden bayrak gölgesi  çeşitli 
uzamlardaki  insanların da dikkatini çekmektedir. Başı örtülü bir kadının şaşkın bakışları aynı 
yöne doğru kaymaktadır. Ardından tarlada çalışan işçiler ve bir traktör görülmektedir. Đşçiler 
işlerine ara verip bir noktaya bakmaktadırlar. Bir bina üzerine yansıyan bayrağın gölgesine 
bakan yüzü binaya dönük bej bir ceket giyen, orta yaşın üzerinde olduğu yer yer dökülmüş ve 
beyazlamış saçlarından anlaşılan, bir aile babası olduğu da parmağındaki yüzükten belli olan 
bir adam görülür. Etrafında binayı gösteren ve binaya bakan kişiler vardır. Daha sonra bir 
kapıda orta yaşın üzerinde bir kadın görülür. Kadının aynı yöne bakarak şaşırması ve 
gözünden akan yaş üzüntüsünü göstermektedir.  

Arkasından bir apartmana bayrağın inen gölgesi ve pencereden aynı yöne bakan bir çift 
ile balkondan bir çocukla bir erkek görülmektedir. Daha sonra bir büyüğünün elini sımsıkı 
tutmuş 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu bir noktaya bakmaktadır. Sonra giyimiyle doğu insanını 
temsil eden yaşlı bir vatandaş elinde tuttuğu asasından güç alarak bulunduğu uzamdan  ufka 
bakmakta, hemen ardından duyduğu ezan sesiyle birlikte ellerini semaya açıp dua etmektedir.  

Reklam filminde bayrağa yapılan saldırıya karşın milleti oluşturan tüm aktörlerin esnaf, 
çiftçi, işadamı, yaşlı, genç, çocuk, erkek ve kadın, başı açık başörtülü, kentlisi köylüsü olmak 
üzere her kesimin vatan ve  bayrak sevgisini dolayısıyla özgürlüğe saldırı  karşısındaki 
refleksini yansıtmaktadır. Burada dikkat çeken bir başka husus Türk milletini oluşturan bütün 
bu kesimlerin Erdoğan'ın seslendirmesi eşliğinde hareket etmeleridir ki, bu aynı zamanda 
toplumun her kesimine hitap eden ve onları harekete geçiren bir lider imajını yansıtmaktadır. 

Reklamın daha sonraki bölümünde Đstiklal Marşı'nın 8. kıtasının son iki mısrası olan 

"Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli 

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" 

seslendirmesiyle birlikte toplumun her kesiminden insanlar ortak bir yöne, bir saldırı sonucu 
düşen bayrak direğinin olduğu yöne doğru koşmaktadır. Vatan, bayrak, ezan, bağımsızlık ve 
özgürlük tehlikeye düştüğü durumda tüm millet tek bir hedefe, hep birlikte hareket edebilen 
bir toplumsal yapı ve aksiyona sahiptir. 

Bütün bu anlatılar çerçevesinde 17 ve 25 Aralık süreçlerinin ülkenin bağımsızlığına bir 
saldırı olduğu, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlike altında olduğu ima 
edilerek, 30 Mart'ta sandığa gidilmesi ve ülkeye yapılan bu saldırıya karşı tüm milletin  bir 
bütün olarak karşı durması gerektiği işlenmektedir. Seçmen bu anlatılar çerçevesinde sandığa 
gitme ve AK Parti'ye oy verme yönünde bir motivasyona tabi tutulmaktadır. 

 Başbakan Erdoğan, 30 Mart yerel seçimleri kapsamında Antalya'da düzenlenen 
mitingde yaptığı konuşmada bu konuya dikkat çekmektedir. " Kardeşlerim, Antalya’dan 
devletimize, milli güvenliğimize yönelik bu çok tehlikeli saldırıya dur demesini 
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bekliyoruz. Antalya’nın yeni Türkiye’ye, büyük Türkiye’ye, yeniden istiklal mücadelesine 
sahip çıkmasını istiyoruz. 30 Mart’ta işte bu oyunu sizler bozacaksınız, ben buna 
inanıyorum. 30 Mart’ta sadece belediye başkanı seçmeyeceksiniz, yeni Türkiye’nin, 
kardeşliğin, birliğin, büyük Türkiye’nin kapılarını ardına kadar aralayacaksınız, bunu 
görüyorum, 

Reklam filminin sonraki bölümünde ise bayrak direğine insanların adeta akın ederek 
ulaştığı görülmektedir. Bayrak direğine kuş bakışı bakıldığında dört bir yandan bayrağa koşan 
insanlar göze çarpmaktadır.  Ülkenin farklı bölgelerinden, dört bir çevreden her yaştan ve her 
kesimden  gelen insanlar birbirine dayanarak, birbirine güç vererek, el ele omuz omuza 
bayrağın yere düşmesini engellemek üzere bayrak direğine tırmanmaktadırlar. 

Son olarak beyaz tişörtlü gri/beyaz çizgili gömlekli bir genç bayrağın ipini tuttuğunda 
yüzünde gülümseme vardır. Gülümsemesi mutluluğu, giydiği beyaz tişört temizliği, saflığı ve 
berraklığı, çizgili gömleği istikrarı, bayrak direğine sarılması güvende olma hissini 
çağrıştırmaktadır. Bayrak yukarıya doğru dalgalanırken diğer insanların coşkusu yaşanan 
mutluluğu göstermektedir.  Bayrak direğinin en üstündeki genç kişinin bayrağın ipini tutup 
ufka doğru bakması, gelecek için umutlarının olduğuna işaret etmektedir. Gencin bayrağın 
ipini tutarak kendini boşluğa bırakmak suretiyle bayrağı göklerde dalgalandırması, geleceğin, 
mutlu yarınların gençler üzerinden sağlanacağına işaret etmektedir. 

Reklam anlatısında zaman; kış mevsimi sonudur. Siyahlar içindeki adamın bayrağı 
indirdiği vakit hem adamın palto giymesinden hem de ağaçların yapraksız oluşundan 
anlaşılıyor ki kış sonudur, ilkbahar başlangıcıdır.  Kışın sonu ilkbaharın başlangıcı yeniden 
dirili şin, yeni bir dönemin ve yeni bir aydınlık sürecin habercisidir. Yine,  köy evinden çıkan 
insanların karda koşması ülkenin doğusunda kış mevsimine ilişkin göstergelerin halen daha 
devam ettiğine  işaret ediyor. Reklam boyunca zaman hep gündüz vaktidir. 

Reklam anlatısında bir çok farklı uzam kullanılmıştır. Bu uzamlar; bayrak direğinin 
olduğu yer, esnaf, resmi kurum, mahalle, sokak, ticaret merkezleri, cami, köy evi, deniz, kara, 
köprü şeklinde sıralanmaktadır. 

 

3.2.1.3. Söylem Çözümlemesi 

Anlatıda söylem diğer görsel unsurlarla birlikte belirleyici ve bütünleyici bir nitelik 
göstermektedir. Reklam boyunca okunan Đstiklal Marşı’nın kıtaları kullanılan görsel 
malzemelerin anlamlandırılmasında büyük bir işlev görmektedir. Reklamda söylem olarak Ak 
Parti Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın Đstiklal Marşı’nın kıtalarını okuması, halka, ülkenin 
yeni bir kurtuluş savaşı mücadelesi içerisinde olduğu mesajını vermektedir. Bu savaşın 
kazanılabilmesi için seçmenlerin oy verme tercihlerini iktidardan yana kullanmaları 
beklenmektedir.  

Đçeride veya dışarıda milletin bağımsızlığını tehlikeye atmak isteyen düşmana karşı 
halkın bütün farklılıkları zenginlik olarak görüp  birlik olması ve özgürlüğü korumak için 
seferber olması gerektiği vurgulanmaktadır. Okuduğu Đstiklal Marşı’yla ulusa seslenen Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, halkın bütünleşmesi ve birbirine kenetlenmesiyle hiçbir gücün millete  
zarar veremeyeceğine, birlik olunduğu ve birliktelik ruhu oluşturulduğu takdirde hiçbir kötü 
niyetin amacına ulaşamayacağına gönderme yapmaktadır.  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

44 

Reklam boyunca ses ve görüntü uyumu son derece dikkat çekicidir. “Arkadaş! 
Yurdumu alçaklara uğratma sakın” mısrasının bayrak indirme olayından hemen sonra devreye 
girmesi, bayrağı indiren kişinin vatana karşı haince bir saldırı girişiminde bulunduğunu  
göstermektedir. Bu mesaj ile güncel siyasal gelişmelerin ülkeye saldırı niteliği taşıdığı 
algılaması verilmektedir. 

“Bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli” derken ezan sesinin devreye girmesi ve 
ekrandaki kişinin ellerini duaya açması, dini kodlarla söylemle görselin bütünleyici bir özellik 
gösterdiğini belirtmektedir. “Canı, cananı bütün varımı alsın da Hüda” derken insanların 
vatanın bağımsızlığını kurtarmak uğruna canlarını hiçe sayarak denize atlamaları, Kurtuluş 
Savaşı'nda da aynı hassasiyeti gösteren Mehmetçikleri simgelemektedir. 

 “O zaman yükselerek arşa değer belki başım” söyleminde de bayrağı dalgalandıran 
gencin zirveye çıkması, başının göğe erdiğine ve amacına nail olduğuna işaret etmektedir. 
Son olarak “Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal” söyleminde bayrağın dalgalanması 
Türk Milletinin özgür yaşamaktan asla taviz vermeyeceğini belirtmektedir. “Millet Eğilmez 
Türkiye Yenilmez” sloganı da bu çerçevededir. 

Reklamın anlatı yapısında üzerinde durulan görsel/dilsel göstergeler, milli simgeler ve 
değerler anlamsal bir bütünlük içerisinde somutlaştırılmakta ve verilmek istenen mesaj 
böylelikle pekiştirilmektedir. Reklam genel olarak duygusal öğeleri temel alan ikna 
çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Seçmenlerin iknasında korku çekiciliği 
kullanılırken, rakip parti veya adayların seçimi kazanması durumunda ülkenin kötüye 
gideceği, insanların bazı temel hak ve hürriyetlerini kaybedeceği, birlik ve beraberliğin 
bozulacağı gibi mesajlara yoğun olarak başvurulmaktadır. 

Reklamda millet temsilinin, millete mal olmuş bir değer olan istiklal marşı ile birlikte 
kullanılması, manevi değerlerin bir bütün olarak sunulması, algılara yönelik son derece 
etkileyici bir ikna unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Erdoğan, Đstiklal Marşı ile  mitinglerinde de ifade ettiği üzere yeni bir Kurtuluş Savaşı 
sürecinin yaşandığı mesajını güçlü ve etkili bir şekilde vermektedir. Bu siyasal reklam 
aracılığıyla seçmenlere etkileyici, Đstiklal Marşı gibi güçlü bir referans kaynağı ve etkili bir 
motivasyon unsuru ile seslenerek yeni Kurtuluş Savaşı'nın da el birliğiyle kazanılacağını 
işaret etmektedir. 

 

3.2.1.4. Renkler 

Reklamlarda renkler olay örgüsü içerisinde değişik anlamlar ve kodlar üretmektedir. 
Reklam iletisinde renkler, uyandırdıkları psikolojik etkiler ile başlı başına bir ileti olarak 
kabul edilmektedir. Her rengin kendine özgü bir anlamı olduğu gibi, anlatı yapısı içerisinde, 
anlatıyı bütünleyen, tamamlayan bir özellik de taşımaktadır (Göker ve Doğan, 2010: 391). Bu  
çerçevede reklamda siyah, beyaz ve kırmızı renkler ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Bunların 
yanında mekan ve uzamlar çerçevesinde renklerin hemen her tonunu da görebilmek 
mümkündür.  

Söz konusu bayrak reklamında da ağırlıklı olarak siyah ve beyaz renkler 
kullanılmaktadır. Siyah kötülüğü, karanlık bir  yapıyı; beyaz ise iyiliği, aydınlık bir geleceği 
temsil etmektedir. Bayrağı indiren kişinin kıyafetinin siyah olarak tercih edilmesi karanlık bir 
mihraka, gizli bir odağa  gönderme yapar. Bayrağı dalgalandıran kişinin tişörtü ise beyazdır. 
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Beyaz renk temizlik, berraklık, saflık ve masumiyetin simgesi olarak kullanılmaktadır. 
Kırmızı ve beyaz ise bayrağımızın rengi olarak milli duygularımızı uyandıran renk ikilisidir. 
Reklam boyunca hemen hemen her rengin kullanılması toplum içinde yaşayan farklı kültür ve 
etnik kökende bulunan kişilere gönderme yapmaktadır. 

 

 3.2.1.5. Hedef Kitle 

 Siyasal reklamlar bazı hallerde spesifik bir hedef kitleye yönelik olabileceği gibi hedef 
kitlenin geniş tutulduğu tüm seçmen kitlesine ulaşılmanın hedeflendiği siyasal reklamlar da 
hazırlanmaktadır. Bu reklamda AK Parti yediden yetmişe toplumun tüm kesimlerini hedef 
kitle olarak seçmiş ve tüm seçmenlere ulaşmayı hedeflemiştir. Ancak, reklamın temel amacı 
seçmen hüviyetini taşıyan 18 yaş üzerindeki bireylerdir. Reklamda, çocuklara da yer verilmiş 
olması ise sürecin bir siyasal seçimden öte anlam taşıdığı seçimlerin tüm ülkenin, her yaştan 
bireyin geleceğini ilgilendiren özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi olduğunu 
vurgulamaktadır. Reklamın alt mesajı, AK Parti'ye seçmen eğilimini sağlamak gösterge 
anlamı ise ülke üzerinde karanlık mihraklar tarafından oynanan oyunu bozarak, özgürlük ve 
bağımsızlık mücadelesi çerçevesinde vatana, bayrağa ve ezana sahip çıkmaktır. 

Yine reklam sosyo-ekonomik ve kültürel özellikler ekseni etrafında düşünüldüğünde 
reklamın hedef kitlesi her meslek grubunu, her yaşı ve her bölgeyi kapsamaktadır. Türk 
toplumunun her kesimine, toplumu oluşturan her bireyi, her rengi ve her kültürü yansıtmakta; 
bayrak ve millet olgusu çerçevesinde birliktelik vurgusu yapmaktadır. Reklam genel olarak 
milli bağımsızlık teması üzerinde kurgulandığından özgürlüğüne ve milli mücadeleye önem 
veren bir kitleye hitap etmektedir. Bu da tüm Türkiye'yi kapsamaktadır. 

 

 3.2.1.6. Anlamlandırma 

 Göstergebilim, her bir anlatıda, anlam üretim sürecinin, anlatı içerisinde oluşturulan 
zıtlıklar üzerinden kurulduğunu kabul eder. Söz konusu siyasal reklamda üretilen temel 
karşıtlıklar  Tablo 1‟de görülmektedir. 

Tablo 1: Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez  Reklamında Temel Karşıtlıklar 
Esaret  Özgürlük 
Kara  Ak 
Tehlike Güven 
Bireysel Toplu 
Hüzün Mutluluk 
Gizli Açık 
Doğal Yapay 
Geleneksel Modern 

 

Reklamın temel vurgusu “özgürlük” kavramı etrafında şekillenmiştir. Milletlerin 
özgürlüğü her şeyden daha önemlidir ve birleştirici, bütünleştirici güçtür. Diğer yandan esaret 
ise karanlık bir geleceği ifade etmektedir. Bu çerçevede seçmene Türkiye'nin bağımsızlığı ve 
milletin özgürlüğü üzerinde büyük bir oyun oynandığı anlatısı ile AK Parti'ye dolayısıyla 
vatana sahip çıkma mesajı verilmektedir. Çünkü, bu karanlık mihraklara karşı mücadele 
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edebilecek, milleti bu mücadele çerçevesinde bir araya getirecek lider Recep Tayyip 
Erdoğan'dır.  

Reklamda verilen gerek görsel gerekse dilsel iletilerde oluşturulan temel zıtlıklardan biri 
de "Ak" ve "Kara" karşıtlığındadır. "Ak"lık partinin bir özelliği ve ülkenin bağımsızlığı ve 
geleceği  olarak vurgulanırken, "Kara" ise iç ve dış karanlık mihraklar tarafından ülke üzerine 
oynanan oyunu ima etmektedir. Reklamda kullanılan diğer karşıtlıklar; bireysel toplu, genç 
yaşlı, büyük küçük, erkek kadın, … Herkesin aynı amaç uğruna tek vücut olması ve 
mücadeleye destek vermesidir. Reklamda farklılıklar ayrılığın değil birleştirici gücün, 
zenginliğin unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bir diğer karşıtlık ise tehlike ve güven kavramları ekseninde gösterilmektedir. Bayrağın 
indirilmesiyle tehlike arz etmekte, göndere çekilmesiyle güven ortamı yeniden 
kazanılmaktadır. Tehlike anında hüzün, güven anında ise mutluluk vardır. 

Çok katlı binaların gösterilmesi modernliğe, teknolojiye, yapaylığa ve şehir insanına 
vurgu yaparken, tarlada  çalışan köylü insanların görüntüye gelmesi toprağa, gelenekselliğe, 
emeğe  ve altın terine vurgu yapılmaktadır. Reklamda vurgulanan bir diğer dikkat çekici 
konu, bireysellik ve topluluk karşıtlığı üzerinden oluşturulan anlam üretimidir. Bazı bireylerin 
tek, bazılarının ise toplu olarak ekrana gelmesi birlikten doğan kuvveti sembolize etmektedir. 
Reklamın başında, bayrak indirilirken etrafta hiç kimsenin olmaması gizliliği, bayrağı 
dalgalandırmak için herkesin seferber olması ise açıklığı göstermektedir. 

Tablo 2: Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez  Reklamında Gösteren-Gösterilen Đlişkisi 
Bayrak Özgürlük 
Siyah Giyimli  Düşman 
Makara Düzen 
Camii Kutsiyet 
Deniz Engel 
Đp Güvenlik 
Bayrak Gölgesi Haberci 
Gözyaşı Üzüntü 
Koşma Savunma 

 
Tablo 2’de Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez reklamında gösteren gösterilen ilişkisi 

gösterilmektedir. Bayrak özgürlüğün bir göstereni olarak reklamda konumlandırılırken, 
bayrağı indiren siyahlar içindeki kişi, özgürlüğe kasteden karanlık mihraklara ve  düşmana 
ilişkin bir gösterendir. Bayrağa doğru koşan insanların önüne denizin çıkması, bu uğurda 
karşılaşılacak engellere işaret etmektedir. Bayrak ipi güvenliği ifade eden bir gösterendir; bu 
ipin kesilmesi güvenliğin ortadan kalktığını ve korunmaya muhtaç bir halin ortaya çıktığını 
gösterirken, bayrak ipinin yeniden çekilmesi ile saldırının bertaraf edildiği gösterilmektedir. 
Bayrağın gölgesi insanlarda farkındalık yaratmak suretiyle dikkat çekerek bir iletişim aracı 
fonksiyonunu yerine getirmektedir. Reklamda üzüntünün göstereni ise gözyaşıdır. Koşan 
insanlar, vatanın bağımsızlığına yönelik yapılan saldırıda, savunmaya geçen insanlara yönelik 
bir gösterendir. Milli değerlerin yanı sıra dini kodların da yer aldığı reklamda, camii kutsal 
değerlere ilişkin bir gösterendir. Bayrak ipinin sarılı olduğu makara, düzenin ve istikrarın 
gösterenidir. 
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3.2.2. Hakkari’de Bir Sabah Reklamı (Yeni Türkiye Yolunda Daima Đleri) 
"Yeni Türkiye Yolunda Daima Đleri" temalı siyasal reklam filmlerinden biri olan 

"Hakkari'de Bir Sabah" reklamı eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkı ifade 
etmektedir. Eski Türkiye'yi hatırlatan terör, çatışma, kaos ve kargaşa yerini Yeni Türkiye'de 
hizmeti kalkınma, istikrara ve aydınlığa bırakmaktadır. 

 

 

   
Görsel 2: Ak Parti: Hakkari’ de Bir Sabah Reklamı 

3.2.2.1. Genel Betimleme 

Reklam siyah bir ekran, duygusal bir müzik ve hemen arkasından gelen silahlı çatışma 
sesiyle başlamaktadır. Daha sonra sağ alt köşede beyaz harflerle siyah zemin üzerinde 
Yüksekova Hakkari yazmaktadır. Silah ve çatışma sesleriyle kaos, karamsarlık ve terör 
saldırısı vurgusu yapılmaktadır.  

 Yine sağ alt köşede Mart 2014 Yüksekova Hakkari Havalimanı Đnşaatı yazmasıyla 
birlikte bir iş makinesinin tekeri kadrajdan çıkmakta ve her yer aydınlanmaktadır. Karlı bir kış 
gününde çalışan işçiler ve iş makineleri ekrana gelmektedir. Ardından gülen bir işçi yüzüyle 
birlikte reklam sloganı devreye girer; dış ses sloganı okur: “Yeni Türkiye Yolunda Daima 
Đleri” yazısı ekranda görülür. “Yeni Türkiye Yolunda” kelimeleri siyah, “Daima Đleri” 
kelimeleri ise daha büyük puntolu ve kırmızıdır. Sağ tarafta Ak Parti Lideri Recep Tayyip 
Erdoğan’ın resmi vardır. Ardından beyaz zemin üzerinde Ak Parti’nin logosunun çıkmasıyla 
reklam sona erer. 

 

 3.2.2.2. Anlatı Yapısı 

 Reklamın anlatı yapısı eski Türkiye ile Yeni Türkiye arasındaki farkı ortaya koymakta 
ve eski ile yeni arasındaki farkı oldukça dikkat çekici göstergeler üzerinden  vurgulamaktadır. 
Hakkari Yüksekova ilçesinin sürekli terör saldırı ile gündemde olduğu eski Türkiye'den iş 
makinelerinin çalıştığı, havalimanı gibi önemli bir hizmetin gerçekleştirildi ği yeni Türkiye'ye 
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geçişin mesajı verilmektedir. Reklamın amacı da Türkiye'nin “nerden nereye”  geldiği 
sorusunu hedef kitlenin kendi kendisine sormasını sağlayarak bir durum değerlendirmesi 
yapmasına zemin hazırlamaktır. 

  Ak Parti’nin, bir zamanlar  ismi terörle anılan bu şehre yatırım yapması ve hizmet 
götürmesi, bölgede her şeyin değiştiğinin, terör ve çatışmanın yerini hizmet, icraat ve 
kalkınmanın aldığı  reklamın mesajında verilmektedir. Bu anlamda hem bölge halkına hem de 
diğer seçmen kitlesine AK Parti'nin yeni bir Türkiye inşa ettiği vurgusu yapılmaktadır. Son 
tahlilde bu vurgular ve mesajlar ile AK Parti'ye destek verilmesi, değişim ve dönüşümün 
devam etmesi bakımından önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Anlatı yapısında kişi olarak işçilere yer verilmiştir. Đşçilerin kar kış demeden, durmadan 
çalışmaları, slogandaki “Daima Đleri” ifadesiyle bütünlük göstermektedir. 

Reklamda tek bir uzam kullanılmıştır, o da Hakkari Yüksekova Havalimanı Đnşaatı’nın 
yeridir. Reklam anlatısında zaman yerdeki karlardan anlaşıldığı gibi kıştır. Zamanlar ise  gece 
ile birlikte  gündüzdür. Gece karanlığı ve endişeyi, gündüz ise aydınlığı ve umudu ifade 
etmektedir. 

 

 3.2.2.3. Söylem Çözümlemesi 

Reklamın sloganı, reklamın söylemini oluşturur. “Yeni Türkiye Yolunda Daima Đleri” 
sloganıyla  anlatılmak istenen terör, çatışma ve kaotik bir Türkiye'den  terörün sona erdiği, 
çatışmaların ve kaotik ortamın son bulduğu, ülkenin dört bir yanında  hizmet ve icraatların 
gerçekleştiği yeni bir Türkiye'dir. 

Reklamda söylem olarak eski ile yeni karşılaştırması vardır. Türkiye isminin başına yeni 
sıfatını getirmek, daha önceki yaşanmışlıkları ve hataları ayıklayarak yeni ve temiz bir sayfa 
açmaya niyet etmektir. “Daima ileri” söylemiyle de şartlar ne olursa olsun, hedefe doğru 
ilerlemenin  kaçınılmazlığı vurgulanmaktadır. Bu reklamda anlatı yapısı “hizmet” kavramı 
etrafında şekillenmektedir. 

 

 3.2.2.4. Renkler 

Hakkari’de Bir Sabah reklamında baskın bir şekilde kullanılan ve özellikle tercih 
edildiği anlaşılan renk siyahtır. Reklamın ilk yirmi saniyesi, neredeyse yarısı, siyah zemin 
üzerinde geçmektedir. Siyah renk, karanlığın ve kaosun rengidir.  

Eski Türkiye'de Hakkari, bu çerçevede terör saldırıları ile sürekli gündem olan geceleri 
çatışma seslerinin eksik olmadığı, insanların tedirgin ve umutsuz olduğu bir kent imajına 
sahipti. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşa edile yeni Türkiye ise tam tersi olarak 
hizmet ve aydınlık bir geleceğe atıf yapmaktadır. 

"Hakkari’de Bir Sabah"  reklamı,  AK Parti ile ülkenin karanlık bir süreçten aydınlığa 
kavuştuğunu vurgulamaktadır. Daha sonra gelen renklerde ise yoğunluk beyazdadır. Beyaz, 
istikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler (Darıcı, 2013:77).  Çalışma yapılan mahallin karlı 
ve aydınlık olması, işçinin yüzündeki gülümseme mutluluğu ve umudu  işaret etmektedir. 
Renklerin diliyle anlamlandırılmaya çalışıldığında reklam, Ak Parti iktidarında çok önemli bir 
değişim ve dönüşümün yaşandığı ve yeni Türkiye'nin inşa sürecinde durmaksızın bu değişim 
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ve dönüşümün devam edeceği mesajı ile  seçmenin yeni Türkiye'yi dolayısıyla AK Parti'yi 
desteklemesi vurgusu yapılmaktadır. 

 

 3.2.2.5. Hedef Kitle 

Ak Parti Hakkari’de Bir Sabah reklamının hedef kitlesi özelde bölge halkı iken genelde 
tüm Türkiye’deki seçmen kitlesidir. Hakkari’deki seçmenler için kendi illerine  yatırım 
yapıldığının altı çizilirken, aslında daha da önemlisi Türkiye’deki seçmenler için terörün 
bitirildi ği mesajı verilmektedir. 

 

 3.2.2.6 Anlamlandırma 

Hakkari’de Bir Sabah reklamında anlamlandırma sürecine katkı sağlayan temel zıtlıklar 
Tablo 3’te görülmektedir. Reklamda gerek görsel gerekse metin iletilerinde temel vurgunun 
“eski  ve yeni ” olduğu görülmektedir. Terör ve çatışma seslerinden iş makinesi seslerinin 
yükseldiği, kaosun ve kargaşanın yerini hizmet ve icraatın aldığı bir Hakkari, yeni bir Türkiye 
mesajı  verilmektedir. 

Tablo 3: Hakkari’de Bir Sabah Reklamında Temel Karşıtlıklar 
Savaş Kardeşlik 
Karanlık Aydınlık 
Çatışma Çalışma 
Mutsuzluk Mutluluk 
Koas Umut 
Terör Kalkınma 
Eski Yeni 

 

Reklamda kullanılan görsel ve işitsel unsurlar ilk etapta algılanan savaş ve çatışma 
algısının karşısına barış ve çalışmayı yerleştirmektedir. Đlk intiba mutsuzluğu çağrıştırırken, 
işin aslıyla ortaya çıkan işçinin gülen yüzü mutluluğa gönderme yapmaktadır. Reklamda 
kullanılan diğer bir karşıtlık karanlık ve aydınlık etrafında şekillenmiştir. Karanlık kötü olana, 
aydınlık ise iyi olana işaret etmektedir. Reklamda yer aldığı çerçevede terörün yerini 
kalkınma, kaosun yerini umut almıştır. Reklamda genel anlamda eski ile yeni diğer bir ifade 
ile eski Türkiye ile yeni Türkiye karşıtlığı sunulmakta ve bu karşıtlık çerçevesinde yeni 
Türkiye'nin "hizmet" temelinde inşa edildiği vurgusu yapılmaktadır. 

Tablo 4: Hakkari’de Bir Sabah Reklamında Gösteren-Gösterilen Đlişkisi 
Đş Makinesi Hizmet 
Đşçi Çalışma/Đlerleme 
Kar Kış Mevsimi 
Gülme Mutluluk 
Karanlık Çatışma 

 

 Tablo 4’te de görüldüğü gibi Hakkari’de Bir Sabah reklamında kullanılan iş 
makineleri görüntüsü  hizmet, icraat ve kalkınmanın bir göstereni olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Reklamda farklı yerlerde konumlandırılan işçiler, çalışmanın ve ilerlemenin 
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göstereni olarak reklamda yer almaktadır. Yerdeki karlar kış mevsiminin gösterenidir. Bu 
durum kar kış demeden hizmet ve yatırımların devam ettiğine yönelik bir göstergedir. Đşçinin 
yüzündeki gülme ifadesi, umudun, mutluluğun göstergesidir. Reklamda, ilk yirmi saniye 
boyunca gösterilen karanlık  ve çatışma sesleri terörün ve kaotik ortamın göstereni olarak 
reklamda yer almaktadır. 

 

4. SONUÇ 

Siyasal reklamcılık, Amerika Birleşik Devletlerinden doğup gelişen bir olgudur.  
Toplumsal yapıda yaşanan değişimlerle birlikte  demokratik siyasal yaşamın önemli 
süreçlerinden biri olan siyasal seçimlerde seçmenin ikna stratejilerinde de değişimler meydan 
gelmiştir. Seçmen, daha fazla siyasal bilgiye ihtiyaç duymakta, parti ya da adayları, 
projelerini, vaatlerini ve düşüncelerini öğrenmek istemektedir. Bu çerçevede siyasal 
reklamcılık olgusu yeni ve farklı boyutlarıyla parti ya da adayların seçmen kitlesine ulaşarak 
onları ikna etme, tercihlerini kendilerinden yana kullanmalarını sağlamak amacıyla daha 
yoğun ve etkili bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Siyasal reklamların  farklı seçmen türleri üzerinde farklı etkileri bulunmaktadır. Ancak, 
kararsız seçmenler üzerinde daha etkili olduğu yönünde yaygın bir kanaat vardır. Bu 
çerçevede siyasal reklamlar siyasal seçimlerde siyasi partilerin hizmetlerini,  projelerini ve 
çeşitli konulardaki görüşlerini seçmene aktararak kampanya sürecinde ki diğer faaliyetlerin ve 
politik söylemlerin tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanılmaktadır. 30 Mart 2014 yerel 
seçimlerinde yayınlanan siyasal reklamların da bu mantık çerçevesinde hazırlandığı 
görülmektedir.  

Bu çalışma kapsamında AK Parti'nin televizyonlarda yayınlanan siyasal reklamlarının 
göstergebilimsel analizi yapılmıştır.  "Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez"  ve "Hakkari'de Bir 
Sabah" reklam filmleri AK Parti'nin kampanya sürecinin genel konseptini ve liderin politik 
söyleriyle uyumlu bir şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede AK Parti Genel Başkanı  Recep 
Tayyip Erdoğan'ın güncel gelişmeler çerçevesinde mitinglerde veya televizyon 
programlarında ifade ettiği politik söylemler ile siyasal reklam filmlerinde ki anlatılar birbirini 
tamamlamaktır. 

AK Parti Genel Başkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim mitinglerinde ifade ettiği 
üzere ülkenin yeni bir saldırı ve derin bir organizasyon yapısının devleti yıkmaya yönelik 
girişimlerde bulunduğu söylemleri "Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez" reklam filminde  
oldukça dramatik bir şekilde sunulmuştur. 

"Millet Eğilmez Türkiye Yenilmez" reklam filminde "millet" vurgusu öne çıkarılarak bu 
vatan toprakları üzerinde yaşayan  bireylerin millet, bayrak ve ezan ortak paydasında bir araya 
gelerek, güç birliği ve el birliği içerisinde yapılan her türlü saldırıyı bertaraf edeceği 
vurgulanmıştır. Reklam filminde Đstiklal Marşı'nın kullanılması yeni bir Kurtuluş Savaşı'nı 
verildiğinin göstergesidir. Yine reklam filmini Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirmesi ile 
yeni Kurtuluş Savaşı'nın önderinin  ve  liderinin  kendisi olduğu ve lidere destek vererek bu 
savaşta muzaffer olmak için sandığa giderek, oy verilmesi gerektiği işaret edilmektedir. 

"Hakkari’de Bir Sabah" siyasal reklam filminde ise eski ve yeni Türkiye vurgusu 
çerçevesinde hizmet ve değişim öne çıkarılmaktadır. Terör, umutsuzluk, kaos ve 
karamsarlığın hakim olduğu eski Türkiye'nin yerini hizmet, icraat, umut ve mutluluğun aldığı 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

51 

yeni Türkiye'nin aldığına dikkat çekilmiştir. Yeni Türkiye'yi inşa sürecinin durmadan devam 
etmesi için  diğer bir ifade ile daima ileri gitmek için AK Parti'nin ve Recep Tayyip 
Erdoğan'ın desteklenmesi ve  AK Parti'ye oy verilmesi vurgulanmaktadır. 

Seçimler her ne kadar yerel seçim olsa dahi siyasal konjonktür ve güncel siyasal 
gelişmeler çerçevesinde kampanya süreci bir genel seçim atmosferinde gerçekleştiğinden 
reklam iletilerinde ağırlıklı olarak tüm seçmen kitlesi hedeflenmiştir. Her ne kadar 
"Hakkari'de Bir Sabah" bir bölgede yaşanan bir değişim anlatmakla birlikte terör sorunu tüm 
ülkeyi ilgilendiren ve tüm vatandaşların etkilendiği bir sorun olduğundan tüm seçmen 
kitlesine yönelik mesajlar içermektedir. 

Ancak, Đstiklal Marşı, bayrak, ezan, Kur'an gibi milli ve manevi değerlerin siyasal seçim 
süreçlerinde, politik propaganda aracı olarak kullanılmasının doğru olmayacağı yönünde bazı 
eleştiriler de dile getirilmiştir. Bu anlamda, YSK'ya yapılan başvuruların ardından "Millet 
Eğilmez Türkiye Yenilmez" reklam filmi, YSK'nın aldığı karar sonrasında,bazı değişiklikler 
yapılarak, yeniden yayınlanmıştır. Son tahlilde bu reklam olumlu veya olumsuz olarak farklı 
bakış açılarını taşımakla birlikte; önemli bir kitlenin gündeminde yer almıştır. 

Sonuç olarak AK Parti 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde "millet" ve "hizmet" vurgusu 
temelinde bir yandan güncel siyasal gelişmelere atıf yapan diğer yandan AK Parti iktidarında 
gerçekleşen hizmetler çerçevesinde yeni bir Türkiye'nin inşa sürecinde olduğuna atıf yapan ve 
her ikisini birlikte oldukça etkili bir şekilde sunarak, seçmeni ikna etmeye çalışan siyasal 
reklamlar kullanmıştır. Mitinglerde ki politik söylemler de bu siyasal reklamları tamamlayıcı 
bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Siyasal kampanya sürecinde siyasal reklamlar ve siyasal 
söylemlerin bir konsept birbirini tamamlayan unsurlar olarak değerlendirilmesi durumunda  
başarılı sonuçlar alınacağı muhakkaktır. AK Parti'nin siyasal reklam filmleri anlatıları, 
mesajları, renkleri ve konularıyla kısacası tüm yönleri "zamanın ruhu"nu en güzel şekilde 
yansıtmaktadır. 
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MECELLE’DE ĐŞ  SÖZLEŞMESĐ1 

Mehmet AYKANAT 2 

 

ÖZ 

Genç bir hukuk dalı olan ve gelişimini sürdüren iş hukukuna ilişkin Osmanlı hukukunda hükümler 
bulmak mümkündür. Bu hükümlerden bir kısmı da Mecelle içerisinde düzenlenmiştir. Đş sözleşmesine ilişkin 
hükümler Mecelle’nin ikinci kitabı olan Kitabü’l-icârât içinde “icare-i ademi” başlığı altında bulunmaktadır. 
Diğer kitaplar içinde de iş sözleşmesi ile ilgili hükümler vardır. Mecelle’de iş sözleşmesinin tanımı, kapsamı, 
kurulması, özellikleri, türleri, taraflara yüklediği yükümlülükler ve sona ermesine ilişkin hükümler bulmak 
mümkündür. Bu hükümler bir araya geldiğinde iş sözleşmesine ilişkin genel bir çerçeve oluşturulabilir. 
Mecelle’deki iş sözleşmesi hükümleri Đslam hukuku anlayışını öğrenmemize ve günümüz hükümleriyle 
karşılaştırma yapabilmemize olanak sağlayacak yeterliliktedir. 

Anahtar Kelimeler: Mecelle, Đş Sözleşmesi, Đcare-i Âdemi, Osmanlı Hukuku, Đslam Hukuku. 

 

EMPLOYMENT CONTRACT IN MAJALLA 

 

ABSTRACT 

Although it is a young and actively growing branch, it is possible to find clauses about employment law 
in Ottoman law. Some of these clauses are regulated in Majalla. Clauses about employment contract are in the 
second book of Majalla, named icâre book, under the title of “icâre-i ademi”. There are clauses about 
employment contract in the other books of Majalla. Definition of employment contract, establishment of 
employment contract, characteristics of employment contract, types of employment contract, obligations of 
employers and workers and termination of employment contract are some issues which regulated in Majalla.  
These regulations can creat general framework of employment contract. So we can learn the concept of 
employment law in Islamic law and we can make comparison between Islamic and Western employment law. 

Key Words: Majalla, Employment Contract, Đcâre-i Âdemi, Ottoman Law, Islamic Law. 
 

1. GĐRĐŞ 

Osmanlı Devleti’nin ve Đslam hukuk tarihinin en önemli kanunlaştırmalarından kabul 
edilen Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, 1868-1876 yılları arasında on altı kitap halinde hazırlanarak 
yürürlüğe konulmuştur. Daha çok 100 maddeden oluşan kavaid-i fıkhiye hükümleri ve ilk 
medeni kanun nitelemesiyle tanınan Mecelle 1851 maddeden oluşmaktadır. Ancak medeni 
kanun nitelendirmesi Mecelle’de düzenlenen bazı konuların üstünü örtmektedir. Mecelle’nin 
on altı kitabı içerisinde farklı konulara ilişkin düzenlemelere rastlamak mümkündür (Kaşıkçı, 
1987). 

Mecelle’de iş sözleşmesine ilişkin hükümlerin kaynağını Osmanlı Devleti’nde 
uygulanmakta Đslam hukuku hükümleri oluşturmuştur. Mecelle’de yararlanılan kaynaklar 
hakkında Mecelle içerisinde herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Kayseri müftüsü Mesut 
Efendi, Mecelle’yi şerh ettiği Mirat-ı Mecelle adlı eserinde maddelerin kaynakları hakkında 
bilgi vermiştir. Mecelle, Đslam hukuku kurallarının kanun şeklinde derlenmesinden 

                                                 
1 Bu makale “Mecelle’de Đş Akdi” başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
2 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi, mehmetaykanat@hotmail.com 
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oluşmuştur. Farklı dönemlerde Mecelle komisyonu başkanlığı yapmış olan Ahmet Cevdet 
Paşa, Đslam hukuku kurallarının Osmanlı toplumunda yerleşmiş olmasından dolayı Đslam 
hukuku kaynaklı bir kanun yapılmasını savunmuş ve Mecelle’de bu fikir tatbik edilmiştir 
(Ahmet Cevdet Paşa, 1980: 200). Mecelle, Osmanlı Devleti’nde zaten uygulanmakta olan 
hükümleri kanunlaştırmıştır (Uçkan, 1999:172) 

Mecelle’nin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri ağırlıklı olarak Mecelle’nin ikinci kitabı 
olan kitabü’l-icarat içerisinde yer almaktadır. Sekiz babdan oluşan bu kitabın altıncı babında 
icâre çeşitleri ve hükümleri düzenlenmiştir. Dört fasıldan oluşan bu babın dördüncü faslı ise 
“ icâre-i âdemi” başlığını taşımaktadır. Yirmi maddeden oluşan bu fasıl iş sözleşmesinin temel 
hükümlerini içermektedir. Bunun dışında icâre kitabının diğer bablarında iş sözleşmesini 
ilgilendiren çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bu kitap dışında iş sözleşmesine ilişkin 
hükümlerin en çok bulunduğu kitap Mecelle’nin birinci kitabı olan kitabü’l-büyudur. Çünkü 
satım sözleşmesi klasik Đslam hukuku kaynaklarında olduğu gibi borçlar hukukunun genel 
hükümlerini içerecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

2. KAPSAM VE YÖNTEM AÇISINDAN ĐŞ  SÖZLEŞMESĐ DÜZENLEMELER Đ 

Kapsam yönünden Mecelle’deki iş sözleşmesi düzenlemelerini yeterli veya yetersiz 
bulanlar olduğu gibi günümüze göre yetersiz bulmakla birlikte uygulandığı döneme göre 
yeterli olduğunu ifade edenler olmuştur.  

Osmanlı Devleti’nde iş ili şkilerinin genel çerçevesini çizen ilk hukuki düzenlemeler ilk 
kez Mecelle’de yer almıştır (Esen, 1944: 31). Mecelle, doğrudan iş hukuku hükümlerini 
belirlemek amacıyla hazırlanmış olmasa da 1926 yılına kadar ülkemizde iş ili şkilerini 
düzenleyen temel kanun olmuştur (Makal, 1997: 234-235). Mecelle, meslek ve sanat ayrımı 
yapmaksızın bütün işçiler için uygulanacak genel hükümler getirmiştir (Saymen, 1954: 47). 

Mecelle’nin iş sözleşmesi hükümlerinin icâre kitabı içerisinde düzenlenmesi; yani kira 
akdinin bir alt başlığı olarak yer alması eleştirilmi ştir. Bazı hukukçular Mecelle’nin iş 
sözleşmesini düzenlediği icâre-i âdemi başlığını insan kirası şeklinde çevirmişlerdir. Bu 
sebeple Mecelle’nin kölelik ruhunu ve geleneğini devam ettirdiğini ifade etmişlerdir (Başgil, 
1936: 5). Oysaki Mecelle Đslam hukukuna da hâkim olan sözleşme serbestisi ilkesini 
benimsemiştir. Günümüz hukukundaki gibi emredici hükümlere yer vermemiş ve tarafların 
sözleşmenin içeriğini diledikleri şekilde belirlemesini istemiştir (Saymen, 1954: 49). 
Hazırlandığı ve uygulandığı döneme nazaran işçileri koruyucu düzenlemelere yer vermiştir 
(Mollamahmutoğlu, 2008: 34). 

 

3. ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN TEMEL KAVRAMLARI 

3.1 Sözleşme Kavramı 

Mecelle, fıkıh kitaplarında yer verilen 25 sözleşme türünden 12 tanesini düzenlemiştir. 
Bu sözleşmelerden bir tanesi de iş sözleşmesidir. Sözleşmeler bakımından Mecelle’nin en 
önemli bölümü birinci kitap olan kitabü’l-büyudur. Bu kitapta tüm sözleşmeler için geçerli 
olan genel hükümlere yer verilmiştir. Ayrıca sözleşme kavramı da bu kitap içinde 
tanımlanmış ve unsurları açıklanmıştır. 
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Mecelle’ye göre sözleşme, tarafların anlaştıkları bir husus üzerinde icab ve kabul 
iradelerini birbirine bağlamalarıdır (Mecelle: 103). Sahip olma ve kullanma hakkını kurmak 
için ilk önce söylenen söze icap, son söylenen söze ise kabul denilmektedir (Mecelle: 101-
102). Sözleşme tanımından tarafların ve konunun sözleşme için zorunlu olan unsurlar olduğu 
anlaşılmaktadır (Kaşıkçı, 1987: 232). 

3.2 Đcâre Akdi Kavramı 

Đcare kelimesi iş karşılığı verilen şey anlamında olup ücret kelimesi ile eş anlamlıdır. 
Đcare akdi ise kira sözleşmesi ve iş sözleşmesini kapsamında bulunduran bir sözleşmedir (Şen, 
2000: 525). Đş sözleşmesinin düzenlendiği Mecelle’nin ikinci kitabı olan kitabü’l-icarat, 
sadece iş sözleşmesi hükümlerini düzenleyen bir kitap değildir. Bu kitapta farklı türde 
kiralama sözleşmelerine yer verilmiştir. Mecelle, icâre kelimesinin Arapçada ücret ve 
kiralamak anlamlarında kullanıldığını belirtmiştir. Hukuk terimi olarak ise icâre “malum bir 
menfaati malum bir ivaz karşılığında satmak” şeklinde tanımlanmıştır (Mecelle: 405). 

 

3.3 Đcare-i Âdemi Kavramı 

Mecelle’de iş sözleşmesinin karşılığı olarak icâre-i âdemi kavramı kullanılmıştır. Đcâre-i 
âdemi hukuki olarak sürenin veya işin belirlenmesi yoluyla bir işin görülmesi veya bir sanatın 
icra edilmesi üzerine kurulan sözleşmedir (Mecelle: 562).  

Đcâre-i ademi sözleşmesi günümüz iş sözleşmesi ile birebir örtüşmemektedir. Süre 
üzerine kurulan icâre-i ademi günümüz iş sözleşmesini karşılamaktadır. Ancak iş üzerine 
kurulan icâre-i ademi sözleşmesi iş üzerine kurulan bir kısım sözleşmeleri karşılamakla 
birlikte, günümüzde iş sözleşmesinden ayrı kabul edilen istisna ve vekalet sözleşmelerini de 
kapsamaktadır (Bardakoğlu, 2000: 379). Yani icâre-i âdeminin kapsamı iş sözleşmesinden 
daha geniştir (Aykanat, 2011: 20-21). 

 

3.4 Đşçi ve Đşveren Kavramları 

Đşçi kavramının Mecelle’deki karşılığı ecirdir. Ecir, nefsini kiraya veren kimse olarak 
tanımlanmıştır (Mecelle: 413). Müstecir ise işveren kelimesini karşılamaktadır, kiralayan 
kimse anlamındadır (Mecelle: 410). 

Mecelle ecir kavramını, ecir-i has ve ecir-i müşterek şeklinde ikiye ayırmıştır. Ecir-i has 
yalnız bir işveren için çalışan kişidir. Ecir-i müşterek ise birden fazla kişi adına çalışması 
yasaklanmamış olan kişidir (Mecelle 422). Kaynaklarda ecir-i has özel işçi, ecir-i müşterek 
ise genel işçi, ortak işçi şeklinde ifade edilmiştir; ancak bu ifadelerin günümüz hukukunda bir 
karşılığı yoktur. Ecir-i hasın bağımlı çalışan, ecir-i müşterekin ise bağımsız çalışan şeklinde 
ifade edilmesi gerekir (Aykanat, 2014: 62) 

Mecelle’nin işçi ve işveren kavramları günümüz işçi ve işveren kavramları ile birebir 
örtüşmemektedir. Ecir olarak ifade edilen işçi bağımlı ve bağımsız çalışanları içine alan çok 
geniş bir kavramdır. Bağımlı çalışanlar içinde işçiler yanında memurlar dahi bulunmaktadır. 
Bağımsız çalışanlar ise günümüzde işçi kabul edilmeyen esnaf ve sanatkârları içine 
almaktadır. Yani günümüzde işçi kavramı, ecir kavramının bağımlı çalışanlar kesiminin bir 
bölümüdür (Döndüren, 1993: 455). 
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Müstecir olarak ifade edilen işveren bir gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. 
Mecelle, bir kişi gibi hareket eden birden fazla kişinin de işveren olabileceğini ifade etmiştir. 
Bu maddede bir köy halkının birlikte işçi çalıştırmasından bahsedilmektedir (Mecelle: 423).  

 

4. ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN KURULMASI 

Sözleşmelerin kurulmasına ilişkin düzenlemeler Mecelle’nin birinci kitabında yer 
almıştır. Buna göre bir sözleşmenin kurulabilmesi için icap ve kabulün sonuç doğuracak 
şekilde birbirine bağlanması ve geçerli şekilde ifade edilmesi gerekir (Mecelle: 103). 
Mecelle’nin 104. maddesinde bu iradelerin hukukun öngördüğü şekilde ortaya konulması 
gerektiği belirtilmiştir (Karaman, 1987: 14). 

Đş sözleşmesinin rükünleri konusunda Đslam hukukçuları arasında görüş ayrılıkları 
bulunmaktadır. Hanefi ekolü icap ve kabulü sözleşmenin rükünleri olarak kabul etmişlerdir. 
Diğer ekollerin kabul ettiği rükünleri ise icap ve kabulün içerisinde değerlendirmişlerdir. 
Mecelle düzenlemesi de Hanefi görüşüne uygun olarak yapılmıştır (Bardakoğlu, 1986: 192). 
Đş sözleşmesinin temel unsurları ise toplu olarak üç, ayrıntılı olarak altı başlığa ayrılmaktadır. 
Đş sözleşmesinin unsurları taraflar (işçi ve işveren), konu (ücret ve menfaat), sıyga (icap ve 
kabul) şeklinde sınıflandırılabilir (Ali Haydar, 2007: 1/437). Mecelle’de farklı maddeler 
içinde iş sözleşmesinin bütün unsurları düzenlenmiştir. Đşçi ve işveren kavramları, ücret ve 
unsurları, sözleşmenin konusuna ilişkin şartlar, icap ve kabul iradelerine ilişkin ayrıntılar bu 
düzenlemeler arasında yer almaktadır. 

 

5. ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN ÖZELL ĐKLER Đ 

Günümüz iş sözleşmesine ilişkin olarak doktrin kaynaklarında iş sözleşmesinin 
özellikleri belirtilmiştir. Bu özelliklerden bazıları doğrudan Mecelle’de düzenlenmiştir. Bazı 
özelliklere yorum yoluyla ulaşılabilirken, bazı özellikler ise bulunmamaktadır.  

Đş sözleşmesinin bir özel hukuk sözleşmesi olduğu bilinmektedir. Devletin işveren 
olması durumunda dahi iş sözleşmesinin tarafları eşit haklara sahip olur (Çelik, 2009: 84). 
Mecelle’de iş sözleşmesinin tarafları olan ecir ile müstecir arasında altlık üstlük oluşturacak 
bir duruma yer verilmemiştir. Yani icâre-i âdemi, özel hukuk sözleşmesi niteliğine sahiptir.  

Đş sözleşmesi işçinin şahsına bağlı bir sözleşmedir (Aydın, 2004: 21). Mecelle’nin 
573.maddesinde işverenin özellikle belirtmediği durumlarda işçinin işi şahsen yapma 
zorunluluğu olmadığı belirtilmiştir. Ancak bu maddede bahsedilen işçiden ecir-i müşterek 
kastedilmektedir. Yani günümüzde istisna sözleşmesi olarak kabul edilen sözleşmelere ilişkin 
bir hüküm söz konusudur. Đş sözleşmesine ilişkin olarak ise işçinin şahsına bağlılık özelliği 
net değildir. 

Đş sözleşmesinin taraflar arasında karşılıklı borç doğuran bir sözleşme olduğu 
görülmektedir. Đki taraf da hem alacaklı hem borçlu konumundadır (Eren, 1994: 268-273). 
Đslam hukukunda da iş sözleşmesi karşılıklı bir sözleşme olarak belirtilmiş, işin ifası ile 
ücretin tarafların temel borçları olduğu dile getirilmiştir (Serahsi, 2008: 15/153-154). Mecelle 
açık olarak ifade etmese de tarafların karşılıklı borçlarına hükümlerinde yer vermiştir. 

Đş sözleşmesi bağlayıcı bir sözleşmedir. Đcâre-i âdemi sözleşmesi de genel olarak 
bağlayıcı bir sözleşme olarak kabul edilmiştir. Kadı Şureyh dışında icâre-i âdemi 
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sözleşmesinin bağlayıcılığına itiraz eden hukukçu olmamıştır. Sözleşmenin taraflarının 
korunması için icâre-i âdemi sözleşmesinin bağlayıcı kabul edilmesi gereklidir (Serahsi, 2008: 
15/109). Mecelle’de bir sözleşmenin hangi hallerde bağlayıcı olacağı düzenlenmiştir. 
Muhayyerlik olarak ifade edilen seçimlik hakların bulunmadığı sözleşmeler bağlayıcı 
sözleşmelerdir (Mecelle: 406).  

Đş sözleşmesi sürekli bir sözleşmedir (Çelik, 2009: 85). Đslam hukukçuları iş 
sözleşmesinin sürekliliğini ifade etmişlerdir (Şerif, 1986: 39-40). Ancak Mecelle’de bunu 
ortaya koyan açık bir hüküm yoktur. 

Đş sözleşmesinin kurulması ve sonuçlarını meydana getirebilmesi için tarafların 
karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları yeterli olduğundan, iş sözleşmesi rızai bir 
sözleşmedir (Eren, 1994: 280). Đcare sözleşmesinin icab ve kabul ile kurulacağını düzenleyen 
Mecelle’nin 433. maddesi iş sözleşmesinin rızai bir sözleşme olduğunu göstermektedir. 

 

6. ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN TÜRLER Đ 

Đcâre-i âdemi sözleşmesinin süre belirlenerek veya iş belirlenerek kurulabildiği 
Mecelle’nin 562. maddesinde belirtilmiştir.  Bu hükme göre iş sözleşmeleri temel olarak süre 
üzerine kurulan sözleşmeler ve iş üzerine kurulan sözleşmeler olarak ikiye ayrılabilir. Aslında 
iş üzerine kurulan icâre-i âdemi sözleşmeleri genel olarak günümüz iş sözleşmeleriyle 
örtüşmemektedir. Bu sebeple günümüzde iş sözleşmesinin böyle bir türü yoktur. 

Süre üzerine kurulan sözleşmeler de kendi içinde süresiz sözleşmeler ve sınırlı süreli 
sözleşmeler şeklinde sınıflandırılabilir. Süresiz iş sözleşmelerinin geçerliliği Đslam 
hukukçuları arasında tartışma konusu olmuştur. Çünkü sözleşmenin geçerli olabilmesi için 
sürenin belirlenebilir olması şarttır. Şafiiler ve Hanbeliler süresiz sözleşmeleri geçersiz kabul 
etmişlerdir. Malikiler ise bu sözleşmeleri geçerli kabul etmiştir. Hanefi hukukçuların 
çoğunluğu bu tür sözleşmelerin bir ay geçerli olacağını, bir aydan sonra ise fasit olacağını ileri 
sürmüşlerdir (Şerif, 1986: 128). Mecelle’nin de Hanefi görüşünü benimsediği görülmektedir. 
Mecelle’nin 491, 494 ve 496. maddelerinden süre belirlenmeden iş sözleşmesi kurmanın 
mümkün olduğu anlaşılmaktadır.  

Mecelle, döneminin ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmesi türlerine yer vermiş, daha farklı 
sözleşme türlerinin oluşturulabilmesine imkân sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmıştır 
(Aykanat, 2014: 75). Günümüzde ortaya konulan iş sözleşmesi türleri belirli-belirsiz süreli, 
tam-kısmi süreli, deneme süreli iş sözleşmeleri, takım sözleşmesi ve ödünç iş ili şkisi 
şeklindedir. Bu sözleşme türlerinden Mecelle’de doğrudan düzenlenmiş olan yoktur.  Ancak 
Mecelle taraflara sözleşme serbestisi tanıdığından, taraflar genel hükümler çerçevesinde farklı 
türlerde sözleşme yapma imkânına sahiptirler (Karaman, 1987: 20).  

 

7. ĐŞÇĐ VE ĐŞVERENĐN KARŞILIKLI BORÇLARI 

Đslam hukukçuları her sözleşmenin taraflara yüklediği borçları tespit etmişlerdir. Bir 
sözleşmenin taraflara yüklediği temel borçlar taraflar şart koşmasa da bağlayıcı olur (Özdirek, 
2010: 190-191). Đş sözleşmesinde de taraflar şart koşmasa dahi tarafları bağlayan borçlar 
bulunmaktadır. Đşçi için işi şahsen, özenle ve vaktinde ifa etme; emir ve talimatlara uyma; 
verdiği zararı tazmin etme ve sadakat borçları bulunmaktadır. Đşverenin ise ücret ödeme, eşit 
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davranma, koruma ve gözetme, tazmin, dinlenme ve ibadet imkânı sağlama gibi borçları 
vardır. Đş sözleşmesinde bir taraf için söz konusu olan borçlar karşı tarafın haklarıdır. 

 

7.1 Đşçinin Borçları 

Đşi ifa borcu iş sözleşmesinde işçinin temel borcudur. Bu borcun çerçevesini taraflar 
sözleşme ile daha net ortaya koyabilirler. Eski hukukumuzda sözleşme ile belirlenmeyen 
durumlarda örf ve adet hükümlerinin uygulanacağı kabul edilmiştir. Mecelle bu konudaki 
hükmünü somut bir örnekle açıklamıştır. Terzi ile yapılan sözleşmede taraflar 
kararlaştırmamışsa örf ve adet gereği iplik terziden olacaktır (Mecelle: 574). Bu örnek ecir-i 
müşterek olan terzi hakkındadır. Ecir-i has olan işçilerle ilgili hüküm de benzer şekilde kanun, 
sözleşme veya örf ve adet ile belirlenebilir. Đşi ifa borcu ücret borcunun karşılığıdır. Bu 
sebeple ücret borcunun doğması için işçinin çalışmak için hazır bulunması gerekir (Mecelle: 
477). Mecelle’nin 571. Maddesinde kendisi çalıştırılmak üzere istihdam edilen işçinin yerine 
başkasını çalıştırması mümkün görülmemiştir. Yani işin şahsen ifa edilmesi gerekli 
görülmüştür. Özellikle işçinin şahsının önemli olduğu işlerde bu hüküm geçerlidir (Ali 
Haydar, 2007: 1/599). Mecelle’nin bir diğer hükmünde işverenin bu işi yap demesi 
durumunda işçinin işi bizzat yapıp yapmama konusunda serbest olduğu hüküm altına 
alınmıştır (Mecelle: 573). Bu hüküm daha çok ecir-i müşterek ilişkisi için uygundur. 

Đşçinin işverenin emir ve talimatlarına uyma borcu konusunda Mecelle’de açık bir 
hüküm yoktur. Đslam hukukunda işverenin sözleşmeye uygun ve dürüstlük kuralı çerçevesi 
içinde kalan emir ve talimatlarına işçinin uymakla yükümlü olduğu kabul edilmiştir (Bilmen, 
1970: 6/232). 

Đşçinin tazmin sorumluluğu ile ilgili Mecelle ecir-i has ve ecir-i müşterek arasında bir 
ayrım yapmış, ecir-i müştereke daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Günümüz işçi kavramına 
daha yakın olan ecir-i has ise kusuru dışında meydana gelen zarardan sorumlu değildir 
(Merginani, 2004: 3/419). Mecelle’nin 91. maddesindeki külli kaide de hukuka uygun 
davranışların tazmin sorumluluğu doğurmayacağını ifade etmiştir. Herhangi bir özre 
dayanmayan kusurlu davranışta ise işçinin tazmin sorumluluğu vardır (Mecelle: 609). 

Đşçinin sadakat borcuna ilişkin Mecelle’nin 441. maddesinde bir hüküm bulunmaktadır. 
Bu hükümde sözleşmenin geçerli olarak kurulmasından sonra, başkası daha fazla ücret teklif 
etse bile işçinin iş sözleşmesini bu sebeple feshedemeyeceği düzenlenmiştir. Geleceğe ilişkin 
olarak kurulan icâre-i muzafe sözleşmesinde de işçinin sözleşmeyi sona erdirme hakkı yoktur 
(Ali Haydar, 2007: 1/444). 

 

7.2 Đşverenin Borçları 

Đşverenin iş sözleşmesi ile yüklendiği temel borcu ücret ödeme borcudur. Bunun dışında 
iş hukukundaki gelişmeler, işçi yararına yorum ilkesi, sosyal devlet ilkesi gibi yaşanan 
gelişmeler işverenin borçlarını artırmıştır.  

Đşverenin temel borcu olan ücret borcuna ilişkin Mecelle’de düzenlemeler 
bulunmaktadır. Kitabü’l-icaratın sekiz babından üçüncüsü ücrete ilişkin hükümlerden 
oluşmaktadır. Bu babda nelerin ücret olabileceği, hangi hallerde ücretin gerekli olacağı, ne 
zaman ve ne şekilde ödeneceği, ücret karşılığında hapis hakkı gibi hususlar düzenlenmiştir. 
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Bu bab dışında kitabü’l-icaratın diğer bablarında da ücretle ilgili hükümler bulunmaktadır. 
Sözleşmede ücretin kararlaştırılmamış olması (Mecelle: 563), ücret belirlenmeden çalışma 
yapılması (Mecelle: 565), ücretin çeşitleri (Mecelle: 414-415), ücrete hak kazanılması ve 
ücretin tespiti (Mecelle: 580), ücretin hesaplanması (Mecelle: 506) gibi hükümler ücretle ilgili 
diğer bablarda yer alan bazı düzenlemelerdir. 

Mecelle’nin ücret düzenlemeleri ile ilgili 566. maddesini Saymen (1954: 49), Talas 
(1967: 151) gibi önemli isimler ücretin nakit olarak ödenmesini gerektiren, ayni ödenmesini 
yasaklayan bir hüküm olarak yorumlamışlardır. Onları takip eden başka isimler de bu yorumu 
sürdürmüşlerdir. Ancak Mecelle’nin söz konusu maddesi ayni ödemeyi yasaklamamakta; 
sadece belirsiz olması durumunda geçersiz olacağını belirtmektedir.  

Đşverenin işçilere eşit davranma borcu ile ilgili olarak Mecelle’de açık bir hüküm 
yoktur. Đslam hukukçuları da konu üzerinde ayrıntılı durmamışlardır. Ancak Đslam hukukunun 
genel ilkelerinden hareketle eşit davranma borcuna ilişkin hükümler ortaya çıkarılabilir. 

Đşverenin işçiyi koruma ve gözetme borcuna ilişkin Mecelle’de kısmi düzenlemeler yer 
almaktadır. Bu düzenlemeler hazırlandığı döneme ve anlayışa uygun olsa da günümüz 
düzenlemelerinden oldukça geridir.  

Đşverenin tazmin sorumluluğuna ilişkin olarak kitabü’l-icarat içinde bir fasılda 
düzenlemeler vardır. Bu düzenlemeler tüm icâre sözleşmeleri için geçerli genel hükümlerdir. 
Đşveren kasıtlı ve kusurlu davranışları sebebiyle vermiş olduğu zarardan sorumlu tutulacaktır 
(Mecelle: 601). Đşçiyi kararlaştırılandan daha ağır bir işte çalıştırmak suretiyle zarara sebep 
olan işverenin tazmin sorumluluğu vardır (Mecelle: 605). 

Đşçinin dinlenme ve ibadet haklarını sağlamak da işverenin borçları arasındadır. 
Mecelle’de tatillerle ilgili düzenlemeler yer almamıştır. Müslümanlar için dini bayramlar tatil 
günleridir. Osmanlı Devleti’nde de Ramazan ve Kurban bayramları hem Müslümanlar hem de 
diğer tebaa için tatil olarak uygulanmıştır (Kırpık, 2004: 132). Perşembe öğleden sonra ve 
Cuma günlerinin tatil olduğu bazı kanunnamelerde yer almıştır (Akgündüz, 1990: 111). Đbadet 
hakkına ilişkin Mecelle’de açık bir düzenleme yoktur.  

 

8. ĐŞ SÖZLEŞMESĐNĐN SONA ERMESĐ 

Đş sözleşmesinin sona ermesi fesihle ve fesih dışında tarafların anlaşmasıyla, ölümle ve 
sözleşme konusunun gerçekleşmesi ile olabilir (Şen, 2001: 175). 

Đş sözleşmesi kural olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Bu sebeple taraflar sözleşmenin 
gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ancak bazı geçici durumlarda bu genel kuraldan 
vazgeçilmiş ve taraflara sözleşmeye son verme hakkı tanınmıştır (Özdirek, 2010: 238). 
Günümüzde işçi ve işverenin fesih hakkını kullanması farklı hükümlere tabidir (Esener, 1978: 
214). Đslam hukukunda ise böyle bir ayrıma gidilmemiştir. Ancak kanun koyucunun böyle bir 
düzenleme yapmasının önünde bir engel yoktur. Mecelle’de belirsiz süreli sözleşmelerin 
feshedilmesine ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Belirsiz süreli sözleşmede taraflar her ayın 
ilk günü ve gecesi fesih hakkına sahiptir. Đlk gün ve gece geçtikten sonra sözleşme aynı 
şekilde bir ay uzamış kabul edilmektedir (Mecelle: 494). Haklı nedenlerin varlığı halinde de 
taraflar sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda sözleşmenin belirli veya belirsiz 
süreli olduğuna bakılmaksızın sözleşme feshedilebilir. Mecelle’nin 406.maddesinde 
tanımlanan bağlayıcı sözleşmeleri feshetme yollarından biri de seçimlik hak olarak ifade 
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edebileceğimiz muhayyerliklerdir (Ali Haydar, 2007: 456). Đş sözleşmesi için şart, ayıp ve 
görme muhayyerliklerinin söz konusu olduğu Mecelle’de düzenlenmiştir (Mecelle: 406). 
Muhayyerlikler dışında özür sebebiyle de sözleşme kendiliğinden feshedilmiş kabul edilebilir 
(Mecelle: 443). 

Fesih dışında iş sözleşmesi tarafların anlaşması (ikale), taraflardan birinin ölümü ve 
sürenin veya işin tamamlanması ile olur. Mecelle’de ikale satım sözleşmesine ilişkin olarak 
düzenlenmiştir (Mecelle: 163). Đş sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdirilmesi de bundan 
farklı değildir (Bardakoğlu, 1990: 71). Taraflardan birinin ölümü ile sözleşmenin durumunun 
ne olacağı Mecelle’nin esbab-ı mucibesinde de belirtildiği üzere tartışmalı bir konu olmuştur. 
Danışma Kurulu, Mecelle Cemiyeti’nin hazırladığı hükmü veto ettiğinden bu konuda 
Mecelle’de bir düzenleme yer almamıştır (Kaşıkçı, 1987: 275). 1913 yılına kadar bu konuda 
Hanefi görüşü uygulanmış ve taraflardan birinin ölümü halinde sözleşmenin sona erdiği kabul 
edilmiştir. 1913 yılından sonra ise diğer hukuk ekollerinin aksi yöndeki görüşü tercih edilmiş 
ve Borçlar kanununun yürürlüğe girdiği 1926 yılına kadar bu hüküm devam etmiştir (Mardin, 
1996: 561). Belirli süreli sözleşmelerde sürenin dolmasıyla sözleşmenin kendiliğinden sona 
ereceği Mecelle’nin 484. maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşme konusu işin sona ermesi 
durumunda sözleşme sona erecektir; ancak Mecelle’de bu hüküm yer almamıştır. 

 

9. SONUÇ 

Görüldüğü gibi Mecelle iş sözleşmesine ilişkin olarak bir çerçeve çizecek şekilde, 
dönemine göre azımsanmayacak düzeyde düzenlemeler getirmiştir. Bu düzenlemeler Mecelle 
öncesi Osmanlı hukukunda uygulanan Đslam hukukunun Hanefi ekolünün görüşlerinden 
oluşturulmuştur. 

Mecelle’nin iş sözleşmesine ilişkin hükümlerini değerlendirirken dönemin iş hukuku 
anlayışını ve çalışma yaşamını dikkate almak gereklidir. Osmanlı Devleti’nde batıdaki gibi bir 
sanayileşme hareketi gerçekleşmediğinden ve işçi kitlesi oluşmadığından devletin müdahil 
olduğu bir iş hukuku söz konusu değildir. Bu sebeple iş hukukuna ilişkin hükümler özel 
olarak ayrı bir kanunda düzenlenmemiş, Mecelle içinde yer almıştır. 

Mecelle’nin iş sözleşmesi hükümleri genellikle nas kaynaklı hükümler değildir. Yani 
zamana ve şartlara göre değiştirilebilmeleri mümkün olan hükümlerdir. Örf ve âdeti kaynak 
olarak kabul eden Mecelle döneminde iş ili şkilerine ilişkin boşluklar kadim uygulamalar 
vasıtasıyla doldurulmuştur.  

Mecelle bir Đslam hukuku kodifikasyonu olduğundan Mecelle’nin iş sözleşmesine 
ilişkin düzenlemeleri Đslam hukuku hükümlerini de yansıtmaktadır. Düzenlemeler Đslam 
hukukunda iş sözleşmesine ilişkin genel çerçeveyi ortaya koymaktadır. Đslam hukukunun 
kanun koyucuya ve taraflara iş sözleşmesine ilişkin geniş bir hareket alanı bıraktığı 
görülmektedir.  
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KADINLARIN PANTOLON G ĐYĐNMELER ĐNE ĐLĐŞKĐN KĐŞĐLERĐN DĐNĐ AÇIDAN 
GÖRÜŞLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ    1 

 
Gülşah POLAT  2 Halime YÜCEER ARSLAN3 

 

ÖZ  

Giyim olgusu geçmişten günümüze sosyolojik, politik, din, sanat, cinsiyet gibi birçok etkeni içinde 
barındırmıştır. Kişiler tercih ettikleri giysileri cinsiyetlerine, kimliklerine, toplumsal değerlerine, ekonomik 
güçlerine, dini görüşlerine ve daha sayabileceğimiz birçok etkeni göz önünde bulundurarak seçmişlerdir. 
Bilmelidir ki giysiler de bir iletişim aracıdır ve kişilerin kimliğini, cinsiyetini, dini görüşünü vb. karşılarındaki 
kişilere iletme de oldukça etkilidir. Kadın ve erkeklerin giyiminde en çok din olgusunun ve toplumsal baskının 
ön planda olduğu düşünülebilir. Çünkü birçok insan toplumun yönettiği kodlar ve dini inançlar doğrultusunda 
hayatını biçimlendirir ve giysilerine yansır. Özellikle günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin kullandığı 
bir alt giysi türü olan pantolon geçmişte kadınlara dini açıdan ve daha birçok etkenden dolayı yasak iken, daha 
sonraları kadınlar tarafından kullanımı yaygınlaşmıştır. Bu araştırmanın amacı günümüzde kadınların pantolon 
giyimine yönelik dini açıdan uygun bulunup bulunmadığı ve pantolonun hala bir erkek giysisi olarak algılanıp 
algılanmadığını tespit etmektir. Araştırma günümüzde kadınlar tarafından benimsenen pantolona dini etkinin ve 
kişilerin bu konuya yönelik olumlu ya da olumsuz görüşlerinin tespit edilmesi açısından önemlidir. Bu 
çalışmanın evrenini Ankara ili, örneklem grubunu ise Ankara ilinde çalışmaya katılmak isteyen ve random 
yöntemiyle seçilen 150 kadın ve 150 erkek oluşturmaktadır. Araştırma tarama modeli olup, ilgili kaynaklar 
tarandıktan sonra anket hazırlanmış ve anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. 
Bulgular iki cinsin görüşlerinin karşılaştırılması ile yorumlanmıştır. Sonuç olarak din olgusunun kadın pantolon 
giyimini dolaylı olarak etkilediği görülmüştür. Erkekler kadınlara göre kadınların pantolon giyinmelerini dini 
açıdan uygun bulmamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pantolon, Din, Giyim, Toplum, Kadın Pantolonu. 
 

PEOPLE’S VIEWS ON WOMEN WHO WEARS PANTS  
RELATED TO RELIGIOUS PERSPECTIVE 

 

ABSTRACT 

 Clothing cases from the past to the present social, political, religious, artistic, has housed many factors 
such as sex. People prefer their clothes to gender, identities, social values, economic strength, religious views 
and more have chosen considering the many factors that we can count. We need to know the clothes is also a 
means of communication and the identity of the person, gender, religious beliefs, etc. transmission is also highly 
effective against their people. In most cases, the clothing of men and women religious and social oppression can 
be thought to be at the forefront. Because many people manage community life in accordance with the codes and 
religious beliefs are reflected in format and clothing. Especially nowadays used by both men and women, which 
is a sub-type of clothing women pants in the past in terms of religion and was banned due to many factors, and 
later became widespread use by women. The aim of this study of women today wear pants that are eligible for 
the religious aspects and pants still perceived as a men's clothing is to determine whether. Research currently 
adopted by women and people of religious influence trousers positive or negative opinion towards this issue is 
important for the detection of. The universe of this study Ankara, Ankara in the sample group wishing to 
participate in the study and randomly selected 150 women and 150 are men. The research model and the related 
resources and prepared a questionnaire after scanning the data obtained from questionnaires were evaluated in 
computer. Results were interpreted by comparing the views of the two sexes. As a result of the phenomenon of 

                                                           

 
1
 Yüksek Lisans Tezinden Derlenerek Makale Yapılmıştır. 

2Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Bölümü, Yüksek Lisans 
Öğrencisi, gpolat011990@hotmail.com 
3  Yard. Doç. Dr. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Moda Tasarımı Bölümü, yuceer@gmail.com  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

64 

religion has been shown to indirectly affect women to wear pants. Women dress pants for men than women have 
approval from a religious point. 

Key Words: Pants, Religion, Clothes, Society, Woman’s Of Pants. 
 

1. GĐRĐŞ 

Giyim, geçmişte sadece dış etkilerden korunmak amacıyla düşünülürken, günümüzde 
inançlarımızı, toplumsal değerlerimizi, kimliğimizi yansıtmak için önemli bir iletişim kanalı 
olmuştur. Özellikle pantolon sıradan bir giysi türü gibi görünse de kadınların giyinip 
giyinmemesi konusunda en çok tartışılan giysi olmuş, dini açıdan önyargıyla bakılmış, tarih 
boyunca sadece erkek giysisi olarak toplum tarafından kodlanmıştır. Pantolon kelime anlamı 

olarak, belden başlayan genellikle ayak bileklerine kadar inen bir  giysi türü olarak 
tanımlanmıştır” 
(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.548c6002c2
8bb0.35846291, 04.03.2014 ). 

Pantolonun kökeni Venediklerinin Aziz Pantaleone’ye duydukları sevgi ve saygının 
ifadesi olarak giydikleri dar ve uzun külotlara pantoloni adını vermelerine dayanmıştır. Fransa 
krallığında pantolon XVI. yüzyılda bir commedia dell’arte tipi aracılığıyla tanınmıştır. 
Pantolon uzun don giyen, çok özel kıyafetli zengin ve cimri ihtiyar rolünü oynamıştır. Mecazi 
anlamda pantolon “amacına ulaşmak için birçok kılığa giren ve her rolü oynayan birine 
denilmiştir.” Đtalyan komedisinin bu tipi “pantolonade” (soytarılık) denen dans figürü ile 
tanınmıştır”(Bard, 2012, s. 8). Asyalı toplumlar arasında çok benimsenen boyu ayak 
bileklerinde biten, bacakları saran pantolonlar, Çinliler, Moğollar ve Persler özellikle de bu 
toplumların savaşçıları tarafından giyilmiştir. Perslerde hem erkek hem de kadın pantolon 
giymiştir. Persler ata bindikleri için pantolona değer vermişlerdir. Pantolon atlı Asyalı göçebe 
kadınların daha sonra Macarlar ve Osmanlı Türkleri yoluyla Modern Avrupa’ya tanıtılmıştır. 
Çin, Osmanlı devleti, Pakistan ve Hindistan’da da pantolon hem kadın hem erkek tarafından 
giyilmiştir. Sadece Avrupa kültüründe pantolonun giyilmesine erkekler izin vermemiştir. Batı 
Antik dünyada pantolona duyulan nefret uzun bir dönem sürmüştür. Uzun pantolon giyen 
insanlara “Kuzeyden gelen Barbarlar” olarak tanımlamışlardır. Ama M.S. I. yüzyılda Roma 
Đmparatorluğu döneminde askerler soğuk yerleri fetih etmek için ve soğuktan korunmak için 
pantolon giymeye başlamışlardır”(“…”, Pants On Women, 2009). 

“M.Ö. I. yüzyılda Rusya’da Baykal gölü kıyısında Urga’da ve Noyun Ulu’da Hunlara 
ait buluntularda insan başlıkları ve pantolonlar bulunmuştur.  M.S. II. ve IV. yüzyılda ilk Hun 
Türklerine ait kadın ve erkek mumyalarının üzerinde ipek kumaşlar ve deri pantolonlar 
bulunmuştur”(Ayhan, 2013: 3). “Ancak Latin Avrupa’ya IV. yüzyılda gelen ve bazı kabileler 
tarafından sarılarak oluşturulan kıyafetler yerine kesilip, dikilmiş iki parça yeni bir giyim 
türünü bulmuşlardır. Đlk pantolon, etek ve bir tür gömlek giysi türü Asya’dan Avrupa’ya 
geldiği düşünülmüştür” (Vassilev, 2004). 

XVIII. yüzyıl sonunda, uzun zamandan beri giyildiği bilinen pantolon “bir kıyafetin 
külotları ve çorapları” olarak tanıtılmıştır. 1790’da Marat “altı olmayan uzun bir külot”tan söz 
etmiştir. Gerçekten de ortaçağın sonundan başlayarak erkekler bel hizasından dizlere kadar 
inen külotlar giymişlerdir. Orta çağın sonunda kısa pantolonların boyları sabitlenmiş ve külot 
boyuna yaklaşmıştır. Modaya ve dış etkilere bağlı olan külot sık sık biçim değiştirmiş: esnek, 
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bol ya da dar, açık ya da başka bir giysinin altında yer almıştır. Dolayısıyla pantolonun 
kökenleri belirli koşullarda oluşan geniş bir yelpazeye sahip olmuştur (Bard,  2012:  8).  

“Pantolon ne yazık ki bazı kültürlerde din açısından kadın için kabul görmemiştir. Bazı 
dini gruplar kadınların pantolon giymelerini kısıtlamıştır. Pantolon giyen kadınlara taciz 
yapılmış ve eleştirilmi ştir” (Yashfeh: 2). “Pantolon erkek geleneksel giysisi, etek ise kadın 
geleneksel giysisi olarak kabul edilmiştir” (Acheson, 2012). 

 “Kilisenin ve dini kesimlerin aksine Đngiltere kraliçesi Victoria, kendi dönemini 
toplumsal beklentilere göre yönetmiştir. Victoria Đngiltere’sinde genç kadın işçiler etek altında 
pantolon giymişlerdir. 1800’lerin ortasında bir grup kadın özgürlük için kadın hareketi 
başlatmıştır. Feministler için öncülük elbise reformu hareketi olmuştur. Đş yerinde kadınlar 
için yeni bir elbise stili aranmıştır.  Elizabeth Smith Miller ayak bileklerinde toplanan, kabarık 
pantolon tasarlamıştır. Kısa elbise ile giyilen Amelia Gaf tarafından ünlü yapılan bu 
“olgunlaşanlar” tarzı medyanın dikkatini çekmiştir. 19.yüzyıl sonunda kadın, bisiklet sürme 
ve diğer spor dalları için toplumda pantolonla görünmeye başlanmıştır” 
(http://hubpages.com/hub/A-History-of-Trousers-and-Pants-in-Western-Culture, 02.01.2014).  

 

1.1. Batıda Kadın Pantolonuna Dini Faktörün Etkisi 

“Giyimi etkileyen faktörlerden birisi de dindir. Tarihi ve sosyal varlık alanı içerisinde 
dinin rolü inkâr edilemez Emile Durkheim’a göre bütün toplumsal kurumlar dinden çıkmıştır. 
Bu nedenle toplum hayatını düzenleyen esaslar içerisinde din kurallarının toplamı, bugün bile 
oldukça fazladır. Her din kendine özgü belirlemiş olduğu yasalar bütünlüğü çerçevesinde, 
kişileri hatta toplumu bile yönlendirir, biçimlendirir” (Abalı, 2009:  43). 

“Yahudilikte kadınlar erkek giysisi giymemelidir. Çünkü RAB bu gibi şeyleri 
yapanlardan tiksinmektedir” (Abalı, 2009:  47). “Đsraillerde kadınların pantolon giyinmesi 
günah sayılmıştır. Pantolon giyen Yahudi kadınlara tacizler yapıldığı söylenmiş, en azından 
pantolon giyen kadın üzerine dize kadar etek giymesi gerekli görülmüştür” ( Acheson, 2012: 
9). 

“Hıristiyanların kutsal kitabı Đncil’de giyim kuşam ile ilgili olarak en başta gelen kural, 
kılık kıyafetle ilgili olarak ayrım yapılmaması gerektiğidir. Petrus, birinci mektubunda 
kadınlara hitaben şöyle demektedir: Ey Kadınlar! Saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da 
pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edeple ve ölçülü tutumla, Tanrı yolunda yürüdüklerini 
ileri süren kadınlara yaraşır biçimde iyi işlerle süslenmelerini isterim” ( Abalı, 2012: 52, 53, 
54). Đncil’de kadınların erkekler gibi giyinmesi ya da kadınların pantolon giyimine ilişkin 
Tevrat’ta bulunan bir bilgi bulunmamaktadır. 

ABD’de dinsel bağlam çok özgündür. Günah korkusu ve bireysel mutluluk arayışı 
revivals insiyatiflerine ilgi duyan orta sınıfların takıntısıdır. Health Reform Movement 
hastalıkları önlemek için Tanrının istediği doğal yasalara dönülmesi ister. Kadın hakları 
bildirisine göre bütün erekler ve kadınlar Tanrı tarafından devredilmeyen bazı haklarla 
donatılmıştır. Bu haklar arasında yaşam, özgürlük ve mutluluk arayışı vardır. Giysi 
reformcuları dinsel alternatif ve hijyenist hareketle uyum içindedirler. Cemaat kadınları 
dizlerine kadar gelen manto ve bir pantolon giyebilmişlerdir (Bard, 2012:  93, 94). 

“Fransa, Đngiltere ve diğer Avrupa toplumundaki yapısal dönüşümde hiç kuşkusuz çok 
çalışma, ağırbaşlılık, tutumluluk ve kişisel ekonomik ilerleme gibi Protestan ağırlıklı değerler 
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ağır basmaktaydı. Belki de erkekler ve kadınların birbirinden o kadar ayrı giyinmesinin 
altında, bu ahlaki tutumları yansıtma isteği vardır” (Davis, 1997: 49). 

Eski Ahit’te ( Tevrat), geçen bu ayet Hıristiyanlar tarafından çok tartışılmaktadır: 
“erkekler kadın giysisi, kadınlar da erkek giysileri giymemelidir, çünkü RAB bunu 
yapanlardan tiksinecektir. Onlar iğrençtir” (Chamberlin: 1). Hıristiyanlarda çok dindar olan 
kesim kadınların pantolon giyinmesi uygun görmezken, bazıları kadınların rahat olmaları ve 
çalışırken, spor yaparken pantolon giymeleri gerektiğini düşünmektedirler. 

 

1.2. Türkiye’de Kadın Pantolonuna Dini Faktörün Etkisi 

“ Đbn Abbas( radiyalluhu anh) anlatıyor; ‘Resulullah ( sallallahu aleyhi ve selem), 
kadınlara benzeyen erkeklere ve erkeklere benzeyen kadınlara lanet etmişlerdir. Hadis-i 
şerifte kastedilen anlam şudur; kadınlara özgü kılık, kıyafet ve süslenmelerde erkeklerin, 
kadınlara benzemeleri caiz değildir. Her iki cinsin birbirlerine benzemelerinin 
yasaklanmasındaki ölçü, erkeklere ve kadınlara özgü şeylerle alakalıdır” (El-Mısri, 2012: 19, 
20).  

Diğer cinsiyetin giysisini kullanmama ile ilgili çokça tartışılan konu, kadının pantolon 
giyinip giyinmemesidir. Bunun bir erkek giysisi olduğu dolayısıyla giyilmemesi gerektiğini 
söyleyenler yanında; önemli olanın pantolon veya etek giymenin değil, kadının çekici 
organlarının kapatması olduğu, organı belli etmeyecek bollukta pantolonun giyilmesinde 
sakınca olmadığı, pantolonun yukarı kısmının dar olması nedeniyle vücudun hatlarını belli 
eden kısmı örtmek üzere başka bir şey daha giymekte serbest olduğunu savunanlar da 
bulunmaktadır (Abalı, 2009:  81). 

“24 Temmuz 2001 tarihli Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında “Đslam dinine uygun 
olarak giyinmiş kızlar özellikle bol pantolon tercih edilmiş, Türkiye ve Avrupa’da yaz 
modasının öncülüğünü yapıyor” diye belirtmiştir” (Hızal, 2003:.  80). Tüm bu dini yorumlara 
rağmen günümüzde de çoğu kadın pantolonu elbise ve etekten daha çok tercih etmektedir. 
Bunun en önemli nedeni şüphesiz rahat ve pratik olmasıdır. 

 

2. BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırma kapsamında örneklem grubuna uygulanan anket formundan elde 
edilen bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 1: Kadınların Dini Açıdan Bol Ve Dökümlü Pantolon Giymeleri Daha Uygundur Bağımlı 
Değişkeni Đle Cinsiyet Bağımsız Değişkeni Arasındaki Çapraz Tablo Ve Ki-Kare 

*p>,05 

Tablo 1 incelendiğinde yapılan kay kare (ki kare – chisquare) çözümlemesine göre 
kadınlarla erkeklerin görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmemiş olduğu söylenebilir. 
(X2= 7,337; p=0,119 >,05). Buna göre erkeklerin çoğunluğunu oluşturan %34,7’lik kesim bu 
görüşe kesinlikle katıldıklarını belirtirken, kadınların %23,3’ü katılmadıklarını belirtmişlerdir. 
Genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse kadınların dini açıdan bol ve dökümlü 
pantolon giymesi daha uygundur ifadesi erkekler tarafından daha fazla benimsenmiştir. 

 

Tablo 2: Kadınlara Tanınan Pantolon Özgürlüğü Đle Birlikte Kadınların Pantolon Giymeleri Üzerinde Ailelerin 
Dini Baskılarını Azalttı Bağımlı Değişkeni Đle Cinsiyet Bağımsız Değişkeni Arasındaki Çapraz Tablo Ve Ki-

Kare 

*p>,05 

Yapılan kay kare (ki kare – chisquare) çözümlemesine göre kadınlarla erkeklerin 
görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmemiştir. (X2= 7,996; p0,092 >,05). Buna göre 
erkeklerin çoğunluğunu oluşturan %28,0’lık kesim bu görüşe kararsız olduklarını belirtirken, 
kadınların %34,7’si de kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Genel olarak bir değerlendirme 
yapmak gerekirse kadınlara tanınan pantolon özgürlüğü ile birlikte dini nedenli kadınların 
pantolon giymesi üzerinde aile baskısını azalttı ifadesine hem kadınlar hem erkekler yaklaşık 
oranda kararsız kalmışlardır. Bu durumda cinsiyetin etkili olmadığı söylenebilir. 

 

Cinsiyet 
 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

Toplam  Ki- kare     P  

Kadın    Sayı            29                          35                      22                     31                      33                 150  7,337    ,119 

                 %            19,3%                    23,3%                14,7%              20,7%                22,0%        100,0% 

Erkek      Sayı          22                          25                       18                    33                      52                 150 

                  %            14,7%                  16,7%                  12,0%             22,0%                 34,7%       100,0% 

Toplam      Sayı        51                         60                        40                   64                       85                300 

                   %           17,0%                   20,0%                  13,3%            21,3%                 28,3%      100,0% 

Cinsiyet 
 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

Toplam  Ki- kare      P  

Kadın  sayı               6                       24                       52                      49                   19               150 
  

7,996      ,092 

               %              4,0%                  16,0%                 34,7%               32,7%            12,7%     100,0% 

Erkek     sayı           14                       30                       42                      37                   27                150 
 
               %              9,3%                  20,0%                 28,0%                24,7%            18,0%    100,0% 

Toplam  sayı           20                      54                        94                      86                   46                 300 
 
                %            6,7%                  18,0%                  31,3%               28,7%            15,3%     100,0%  
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Tablo 3: Kadınların Pantolon Giymelerinin Yaygınlaşması Đle Dini Çevrenin Pantolon Giyimine Đlişkin 
Önyargılarını Azalttı Bağımlı Değişkeni Đle Cinsiyet Bağımsız Değişkeni Arasındaki Çapraz Tablo Ve Ki-Kare 

*p<,05 

Tablo 3 incelendiğinde yapılan kay kare (ki kare – chisquare) çözümlemesine göre 
kadınlarla erkeklerin görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. (X2= 13,906; p0,001 < 
,05). Buna göre erkeklerin çoğunluğunu oluşturan %27,3’lük kesim bu görüşe kararsız 
olduklarını belirtirken, kadınların %32,7’si katıldıklarını belirtmişlerdir. Sonuçlara göre bir 
değerlendirme yapmak gerekirse kadınların pantolon giymelerinin yaygınlaşması ile dini 
çevrenin pantolon giyimine ilişkin önyargılarını azalttı ifadesi kadınlar tarafından daha fazla 
benimsenmiştir. Bu durumda oranlar incelendiğinde erkek ve kadın düşüncelerinin farklı 
olduğu ve cinsiyetin, kadınların pantolon giymeleri ile dini çevrenin pantolon giyimine ilişkin 
önyargılarını azalttı ifadesini etkilediğini söylenebilir. 
 

Tablo 4: Kadınların Pantolon Giymeleri Karşı Cinsi Etkiler Düşüncesi Kadınların Pantolon Giymelerinin 
Yaygınlaşması Đle Azaldı Bağımlı Değişkeni Đle Cinsiyet Bağımsız Değişkeni Arasındaki Çapraz Tablo  

Ve Ki-Kare 

*p>,05 

Yapılan kay kare (ki kare – chisquare) çözümlemesine göre kadınlarla erkeklerin 
görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlenmediği söyleyebilir (X2= 12,927; p=0,012 > ,05). 
Buna göre erkeklerin çoğunluğunu oluşturan %30,0’lık kesim bu görüşe katıldıklarını, 
kadınların da %37,3’ü katıldıklarını belirtmişlerdir. Oranlar incelendiğinde hem kadınların 
hem de erkeklerin benzer düşündükleri sonucuna varılabilir. Genel olarak bir değerlendirme 
yapmak gerekirse kadınların pantolon giymeleri karşı cinsi etkiler ifadesine kadınlar ve 
erkeklerin kararsız olduklarını söylenebilir. 

Cinsiyet 
 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

Toplam  Ki- kare    P  

Kadın   sayı               6                            27                   43                     49                      25                   150  
       

13,09     ,001* 

               %               4,0%                      18,0%             28,7%               32,7%               16,7%         100,0% 

Erkek    sayı             24                           28                   41                     37                      20                  150 
     
                 %            16,0%                     18,7%             27,3%               24,7%               13,3%         100,0% 

Toplam   sayı          30                           55                    84                     86                      45                 300 
 
                 %            10,0%                    18,3%              28,0%              28,7%                15,0%         100,0% 

Cinsiyet 
 

Kesinlikle 
katılmıyorum  

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

Toplam  Ki- kare      P  

Kadın  sayı               7                            31                    23                   56                              33                 150  
 

12,927     ,012 

               %              4,7%                      20,7%              15,3%             37,3%                       22,0%        100,0% 

Erkek   sayı             24                           37                    21                   45                              23                 150 
 
               %             16,0%                     24,7%             14,0%             30,0%                        15,3%        100,0% 

Toplam  sayı           31                          68                    44                   101                             56                300 
   
               %             10,3%                   22,7%              14,7%             33,7%                         18,7%        100,0% 
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Tablo 5: Dini Đnanç Kadınların Pantolon Giyinmelerine Engel Değildir Bağımlı Değişkeni Đle Cinsiyet Bağımsız 
Değişkeni Arasındaki Çapraz Tablo Ve Ki-Kare 

*p<,05 

Yapılan kay kare (ki kare – chisquare) çözümlemesine göre kadınlarla erkeklerin 
görüşleri arasında anlamlı farklılık belirlendiği söylenebilir. (X2= 19,454; p=0,001< ,05). 
Buna göre erkeklerin çoğunluğunu oluşturan %30,7’lik kesim bu görüşe kesinlikle 
katıldıklarını belirtirken; kadınların da %44,0’ı kesinlikle katıldıklarını belirtmişlerdir. Genel 
olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse dini inanç kadınların pantolon giyinmelerine engel 
değildir ifadesi kadınlar tarafından daha fazla benimsenmiştir. Bu durumda cinsiyetin 
yukarıdaki ifade üzerinde etkili olduğu ve bununda oranlar incelendiğinde anlamlı bulunduğu 
söylenebilir. 

 

3. SONUÇ 

Pantolon özgürlüğü kadınların dini açıdan bol ve dökümlü pantolon giymesi daha 
uygundur ifadesi erkekler tarafından daha fazla benimsenmiştir. Kadınlara tanınan pantolon 
özgürlüğü ile birlikte dini nedenli kadınların pantolon giymesi üzerinde aile baskısını azalttı 
ifadesine hem kadınlar hem erkekler yaklaşık oranda kararsız kaldıkları ortaya çıkmıştır. Bu 
durumda cinsiyetin etkili olmadığı söylenebilir. Kadınların pantolon giymelerinin 
yaygınlaşması ile dini çevrenin pantolon giyimine ilişkin önyargılarını azalttı ifadesi kadınlar 
tarafından daha fazla benimsenmiştir. Bu durumda oranlar incelendiğinde erkek ve kadın 
düşüncelerinin farklı olduğu ve cinsiyetin, kadınların pantolon giymeleri ile dini çevrenin 
pantolon giyimine ilişkin önyargılarını azalttı ifadesini etkilediğini söyleyebiliriz. Kadınların 
pantolon giymeleri karşı cinsi etkiler ifadesine kadınlar ve erkeklerin kararsız olduklarını 
söyleyebiliriz. Dini inanç kadınların pantolon giyinmelerine engel değildir ifadesi kadınlar 
tarafından daha fazla benimsenmiştir. Bu durumda cinsiyetin yukarıdaki ifade üzerinde etkili 
olduğu söylenebilir. 

Genel bir değerlendirme yaparsak; kadınlar, pantolon giyimini dini açıdan uygun 
bulmuştur. Kadınların bu konuda olumlu görüşlere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Erkekler 
ise dini etkinin kadınların pantolon giyimini etkilediği görüşünü sonuçlara yansıtmıştır. Bu 
durumda erkeklerin kadınların pantolon giyinmelerine dini açıdan olumlu bakmadıkları 
söylenebilir.  

Cinsiyet  
 

Kesinlikle 
katılmıyorum 

Katılmıyorum  Kararsızım  Katılıyorum  Kesinlikle 
katılıyorum 

Toplam  Ki- kare     P  

Kadın   sayı              7                               9                     16                     52                      66               150 
 

19,454    ,001* 

             %                4,7%                        6,0%                10,7%               34,7%               44,0%       100,0% 

Erkek   sayı             23                            19                     24                     38                      46               150 

              %              15,3%                      12,7%              16,0%               25,3%                30,7%       100,0% 

Toplam  sayı          30                             28                    40                     90                       112             300 

                 %          10,0%                       9,3%                13,3%              30,0%                 37,3%       100,0% 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

70 

Erkek egemen bir toplumda yaşanıldığı göz önünde bulundurulursa, kadınların pantolon 
giyimlerinde kendi eşlerinin dini açıdan baskı kurabilecekleri de düşünülebilinir. Erkekler de 
toplumun üyeleri olduğundan kadınların pantolon giyimi üzerinde toplumun dini baskısı da 
yadsınamaz bir diğer gerçektir. 

Araştırma sadece Ankara ilinde 150 kadın ve 150 erkek olmak üzere toplam 300 kişiye 
yapılmıştır. Diğer şehirlerde yaşayan kişilerin de görüşleri alınarak bir karşılaştırmaya 
gidilebilinir. Çalışmada sadece cinsiyetlerin dini görüşleri karşılaştırılmıştır. Kişilerin 
demografik, eğitim, gelir durumuna ve diğer özelliklerine göre de dini açıdan görüşleri 
karşılaştırılabilinir.  Araştırma sonuçları doğrultusunda ise toplumun dini yargılarının 
kadınların giyimlerine yönelik baskılarını azaltmak üzere sosyologlar ve Aile ve Soysal 
Politikalar Bakanlığı bu konuda çalışmalar yapabilir. Özellikle pantolon dini açıdan tartışılan 
bir konu iken bu konuda kadınlar üzerinde kurulan baskılar giderilmelidir. Bu çalışmada 
sadece tartışıldığı ve yasaklamaların yapıldığı kadın pantolonuna yönelik araştırmalar 
yapılmıştır. Kadınların diğer giyim eşyalarına da gelen yasaklamalar incelenmeli ve bu 
konuda çalışmalar yapılmalıdır. 
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ÇOK PART ĐLĐ DÖNEM TÜRK SĐYASĐ TARĐHĐNDE BĐTL ĐS MĐLLETVEK ĐLLER Đ 
 

D. Ali ARSLAN 1, Sadettin BAŞTÜRK 2, Gülten ARSLAN3, Zehra SÖZER4 
 

ÖZ 

Toplumsal yapı içindeki pozisyonları, kontrol ettikleri kaynaklar ve sahip oldukları iktidar bakımından, 
toplumsal güç hiyerarşisinin en üst katmanlarını oluşturan elitler, birey ve toplum açısından son derece büyük bir 
öneme haizdirler. Siyasi elitler ise, toplumun siyasi yapısı içinde, en etkin elit gruplarından birini oluştururlar. 
Milletvekilleri, siyasi elitlerin en temel unsurlarından biridir. Bitlis milletvekilleri de, öteki 81 ili temsil eden 
milletvekilleri gibi, Türk siyasi elitlerinin ayrılmaz parçasını oluştururlar. 

Bu araştırmanın amacı Bitlis milletvekillerini, tarih süreci içinde sosyolojik olarak incelemektir. Bu amaç 
doğrultusunda örneklem grubu olarak, Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 1946-2014 
yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapmış Bitlis milletvekilleri seçildi. Araştırma 
kapsamında, TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de meclis albümleri incelenerek, çok partili 
dönemde Bitlis milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri temelinde bir veri seti oluşturuldu. 
Bu veri seti SPSS kullanılarak analiz edildi. 

Oluşturulan veri seti yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi toplumsal ve demografik 
faktörler temel alınarak, çok partili dönem Bitlis milletvekillerinin sosyolojik profilleri analiz edildi. Buna 
ilaveten, çok partili dönem Türk siyasi tarihinde Bitlis milletvekillerinin yeri incelenip, Türkiye’nin genel siyasi 
yapısı içinde Bitlis’in önemi üzerinde duruldu.  

Bulgular, Bitlis milletvekillerinin, seçkinci elit teorisinin ortaya koyduğu fikirlere uygun olarak, eşitsizlikçi 
bir görünüm sergilediğini göstermektedir. Bazı toplum kesimleri, Bitlis milletvekilleri arasında daha fazla temsil 
edilirken, bazı kesimler toplumsal yapı içindeki oranlarına göre daha az temsil edilmektedir. Özetle Bitlis 
milletvekilleri arasında evli, üniversite mezunu, köklü üniversitelerde eğitim görmüş, ağırlıklı olarak yabancı dil 
bilen, orta yaşlı; üst düzey bürokrat ve sanayici kökenli erkekler ağır basmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bitlis, Bitlis Milletvekilleri, Çok Partili Dönemde Bitlis Milletvekilleri, Elit, Siyasi Elit. 
 

BĐTL ĐS MP’S IN TURKISH MULTI PARTY PERIOD 
 

ABSTRACT 

Elites take the top position of the power pyramid of the society. They control the social, political, psychological 
and economical resources which have crucial importance for individuals and the society. Political elites consist one of 
the most important elite group within the political structure of the society. Deputies are one of the most fundamental 
elements of the political elite. Bitlis deputies, like those deputies who represents the other 81 provinces, form an 
integral part of the Turkish political elite. 

It was aimed to examine the sociological profiles of the Bitlis deputies. A historical perspective and used 
during the study. Turkish political elites who served in the Turkish Grand National Assembly between the years of 
1946-2014 accepted as research universe. Then, Bitlis MPs were selected as the sample group from the universe. 
Almost all parliaments in Multi Party period of Turkish Modern History having been examined according to particular 
characteristics, assembly by assembly and period by period. 

Documentary and historical research techniques were used to collect the data. An original data set was 
produced for analysis from the official publications and records and publications of the Turkish Grand National 
Assembly which is the main legislative organ in Turkey. The data set was analysed by using SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences). 
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Sociological and demographic background peculiarities (gender, age, educational level, types of education, 
occupation, marital status, number of election, family size) were used to realise the aims. Briefly, it was aimed to drive 
the sociological portrait of the Bitlis MPs by using these variables.  

As a result of examining all the assemblies in the Multi Party period, these major findings were discovered in 
related with Bitlis MP’s: A large majority of Bitlis deputies were well educated, male, married, with a medium family 
size and middle aged. Moreover the large majority of Bitlis deputies were managers, civil bureaucrats, merchants and 
industrialists. 

Key Words: Bitlis, Bitlis MPs, Bitlis MPs in Turkish Multi Party Period, Elite, Political Elites. 
 

1. GĐRĐŞ 

Bu çalışmada, Türk siyasi elitlerinin (Arslan, 2011-a; 2011-b; 2011-c) temel 
bileşenlerinden birini oluşturan Bitlis milletvekilleri araştırıldı. Doğu Anadolu Bölgesinin 
Yukarı Fırat ve Yukarı Murat bölümlerinin sınırı üzerinde yer alan ilimiz olan Bitlis’in 
yüzölçümü 6.706 kilometrekaredir. Buna Van Gölü’nün ilin sınırları içinde kalan 1.876 
kilometrekarelik kısmı da dâhil edildiğinde ilin yüzölçümü 8.582 kilometrekareyi bulur. 
Yaygın olarak karasal iklimin görüldüğü ilin tipik bitki örtüsü step ve bozkırlardır. En sıcak 
ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak ayıdır. (Bitlis Valiliği, 2014). 2012 yılı verilerine göre 
illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 78. Sırada yer alır. Bitlis’in 2010 yılında 
illerin gelişmişlik sıralamasında 77. Sırada yer aldığı hatırlandığında, iki yıllık süreçte ilde, 
sosyo-ekonomik açıdan küçük de olsa bir gerileme yaşandığı göze çarpar  (Gül ve Çevik, 
2014: 6). 

Binlerce yıllık bir tarihi geçmişi olduğu düşünülen ilin tarihine ışık tutacak bilimsel 
bulgu henüz oldukça sınırlı düzeydedir. TÜĐK 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 
verilerine göre, 2013 yılında il nüfusu 337.156 kişidir. Bu nüfustan 174.253 kişi erkek ve 
162.903 kişi ise kadındır. Nüfustan 184.454 kişi il ve ilçelerde, 152.702 kişi ise belde ve 
köylerde yaşamaktadır. Oransal olarak değerlendirildiğinde Bitlis nüfusunun yüzde 
54,71’sinin il ve ilçe merkezlerinde, yüzde 45,29’unun ise belde ve köylerde yaşamakta 
olduğu görülür (TÜĐK 2014). 

Araştırmada, Doğu Anadolu bölgemiz ve Türkiye coğrafyası içinde müstesna bir yeri 
olan Bitlis ilimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil eden milletvekillerin 
sosyolojik profillerinin araştırılması hedeflendi. Bilindiği gibi milletvekilleri, siyasi elitlerin 
en temel bileşenlerini oluştururlar. Yürütme erkini oluşturan siyasi elitler de, yasama sürecine 
yön vererek, tabiri caizse toplumun kaderini şekillendiren milletvekillerinin arasından seçilir. 

 

2. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVES Đ 

Türk siyasi elitlerinin temel bileşenlerinden olan Bitlis milletvekillerini, araştırmayı 
hedefleyen bu çalışmada, elit sosyolojisinin (Scott, 1993) terminoloji ve teorik birikimi 
kullanıldı. Araştırmada kullanılan iki temel kavram “elit” ve “siyasi elit” terimleridir. Öncelikle 
elit kavramını incelemek faydalı olacaktır. 

 “Elit” kavramı, Latince kökenli bir sözcük olan Fransızca “elite” sözcüğünden dilimize 
geçmiştir (Arslan ve Baştürk, 2013-a: 48; Arslan, 2012-b: 588). Elit kavramı, Đngiltere ve 
Amerika’da 1930’lu yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Sözcük, Fransız sosyolog Henri de 
Saint Simon’dan etkilenen Mosca (1939) tarafından keşfedilmiştir. Bununla birlikte 
yaygınlaşması Đtalyan sosyal bilimci Pareto (1968) sayesinde olmuştur. Pareto eliti, belirli 
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hiyerarşik yapılanmalar içinde en üst konumu elinde bulunduranlar veya kendi faaliyet alanının 
en iyileri, en etkilileri olarak tanımlar (Arslan, 1995: 12).  

Teorik açıdan ele alındığında elit kavramı, kurumsal iktidara sahip, toplumsal kaynakları 
kontrol edebilecek konumları işgal eden, karar verme sürecini doğrudan ya da dolaylı olarak 
ciddi bir şekilde etkileyebilen (Dahl, 1961), karşıtlarına rağmen istek ve amaçlarını 
gerçekleştirebilen bireyler olarak tanımlanabilir (Arslan, 2005; Arslan, 2004). Tanımlamada 
vurgulanan kaynaklar zenginlik, saygınlık, statü gibi sosyal ve ekonomik kaynaklar olabileceği 
gibi, karizma, motivasyon, enerji, zaman gibi bireysel kaynaklar da olabilir. Üç temel kıstas güç 
(Weber, 1968), kontrol ve etkidir.  

Metodolojik açıdan ise, “konumcu yaklaşım” ve “kararcı yaklaşımlar” (Turhan, 1991) 
temel alınmıştır. Bu bağlamda elitler, önemli toplumsal kurumların en üst ya da karar verme 
sürecine en yakın konumlarını işgal eden bireyler olarak tanımlanabilir. Önemli toplumsal 
kurumlar arasızında ise siyaset (Arslan, 2004-b), ekonomi (Arslan, 2003-a), ordu (Arslan, 2004-
c), yargı, eğitim ve medya (Arslan, 2004-d) vb. kurumlar sayılabilir. 

Konumcu yaklaşım temelinde elitler, stratejik toplumsal kurumların, en üst ya da en üste 
yakın mevkilerini elinde tutan bireyler olarak tanımlanabilir. Bu toplumsal kurumlardan biri olan 
siyaset kurumunun en önemli bileşenlerini siyasi elitler (Frey, 1969; Turhan, 1991) oluşturur. 
Siyasi elitler denildiğinde ise ilk akla cumhurbaşkanı ve başbakan, meclis başkanı, kabine 
üyeleri, siyasi parti liderleri ve milletvekilleri gelir.  

Genel olarak siyasi elitler, siyaset kurumu içinde en üst ya da en üste yakın konumları işgal 
eden bireyler olarak tanımlanabilir. Bu araştırma kapsamında ise siyasi elit kavramının sınırları 
biraz daha daraltılmış ve milletvekilleri ile sınırlı tutulmuştur. Daha net bir ifadeyle, bu çalışma 
boyunca, siyasi elit denildiğinde milletvekillerinden ve özelde de Bitlis milletvekillerinden 
bahsedildiği anlaşılmalıdır. 

 

3. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVES Đ 

Araştırmanın kuramsal temelini ise elit teorisi, özellikle de elit teorisinin alt 
açılımlarından biri olan seçkinci (elitist) elit teorisi oluşturdu. Bilindiği gibi “Elit Teorisi”, 
toplumdaki elit-halk farklılaşmasını analiz ederken “iktidar” ve “etki” olgularından hareket 
eder (Etzioni, 1997; 1993; Scott, 1990; 1991; 1993; 1986). Öz olarak elit teorisi toplumu, 
“azlar” ve “çoklar” olarak iki kategoriye ayırır. Az’lar toplumdaki erk’in sahibidirler ve 
çoklar’ı yönetirler. Yöneten toplumsal erk, az’ların tekelindedir ve hayati toplumsal kararlar 
bu küçük grup tarafından verilir. Erki tekelinde tutan azlar “elit”, rolleri ve rotaları genellikle 
azlarca belirlenen çoklar ise “halk” olarak adlandırılır. Seçme şansları sınırlı olan çokluğun, 
azlar’ın kararlarını kabul etmekten başka çareleri yok gibidir (Arslan, 2003-b; 2003-c). 

Elit teorisinin ana kollarından biri seçkinci (elitist) elit teorisidir. Seçkinci elit teorisinin 
temeli, klasik elit teorisyenlerinden Pareto, Michels ve Mosca’ya kadar uzanır. Moyser (1987: 
5), ilk elitist düşünür olarak Michels’i kabul eder. Bachrach (1967: 10) ise ilk elitist düşünür 
olarak Mosca’nın adını ön plana çıkarır. Hewitt de, başlıca Amerikalı elitist teorisyenler 
arasında C. Wright Mills, F. Hunter (1959) ve W. Domhoff’u sayar. Etkili Đngiliz elitistler 
olarak da Aaronowitch (1961) ve Miliband’ı kabul eder. Bununla birlikte, Mills ve Mosca’da 
demokratik tonların daha ağır bastığını vurgulamak gerekir (Arslan,1999).  
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Mosca’ya göre toplum, daima bir azınlık grubu tarafından yönetilir. Bu azınlık doğal 
ayıklanma ya da siyasi seçim yoluyla çoğunluk içinden çıkar (Meisel, 1962: 371). Bu baskın 
grup toplum ve bireylerin hayatında, karşı konulmaz bir güce ve bir etkiye sahiptir. Genel 
olarak incelendiğinde elitist teori, çoğulcu teorinin karşıtı bir nitelik taşır. Seçkinci yaklaşımın 
temelini “güç, toplumun iktidar yapısı içindeki sayıca az fakat en güçlü insanların oluşturduğu 
elit grubunda yoğunlaşmış ve merkezileşmiştir” tezi oluşturur (Presthus, 1964: 10).  Bu 
baskın grup, ötekilerin bilmediklerini bilecek, ötekilerin yapamadıklarını yapabilecek 
konumda ve güçtedir (Thoenes, 1966: 42). 

 

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEM Đ 

Başta da vurgulandığı gibi bu araştırmada, elit sosyolojisinin perspektifinden Bitlis 
milletvekilleri araştırıldı. Bu amaca yönelik olarak elit sosyolojisinin (Arslan, 2007; Hertz & 
Imber, 1995; Moyser & Wagstaffe, 1987) yöntem ve teknikleri (Gilbert, 1994; Bulmer, 1994) 
kullanıldı. Çok Partili Dönem Türk siyasi elitlerinin oluşturduğu araştırma evreninden, 
örneklem grubu olarak 1946–2014 yılları arasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı 
altında görev yapmış Bitlis milletvekilleri seçildi.  

Bilindiği üzere seçimler, demokratik sistemin temel yapıtaşlarındandır. Seçimlerdeki 
siyasal davranışları (Orhan, 2011) ile bireyler, hem kendilerinin ve hem de topyekûn 
toplumun yarınlarını şekillendirmede belirleyici rol oynarlar. Daha net bir ifadeyle 
seçimlerdeki tercihleri ile bireyler, ülkenin yönetimine belirli bir dönem süresince yön 
verecek, merkezi ya da yerel siyasi elitleri seçerler (Arslan ve Baştürk, 2014: 6). Araştırmada, 
ele alınan dönemde yapılan genel seçimlerde, toplam 49 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çatısı altında Bitlis ilini temsilen yasama sürecinde görev aldığı gerçeği ile 
karşılaşıldı.  

Ana veri setini oluşturmak için TBMM’nin kurumsal kayıtları ve yayınları, özellikle de 
meclis albümleri (TBMM, 2003; TBMM, 2000; TBMM, 1997; TBMM, 1994; TBMM, 1992) 
incelendi. 17 parlamento döneminin verileri kullanılarak, çok partili dönemde Bitlis 
milletvekilliği yapmış siyasi elitlerin toplumsal özgeçmişleri ile ilgili bir veri seti oluşturuldu. 
Bu veri seti, sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan istatistikî veri analiz programlarından olan 
SPSS (Healey, 1993; Gilbert, 1997; Altunışık, 2004) kullanılarak analiz edildi. 

Araştırma temelde betimleyici (tasviri) bir sosyolojik araştırma türünden tasarlandı. 
1946-2014 yılları arasında Bitlis milletvekili olarak görev yapmış siyasi elitlerin sosyolojik 
profilleri ile ilgili analizlerde yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel özgeçmiş, aile yapısı gibi sosyal 
ve demografik faktörler kullanıldı. Araştırmanın ikinci aşamasında ise, çok partili dönem 
(Arslan, 2003-d) Türk siyasi elitleri ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların bulgularından 
yararlanılarak, çok partili dönem Türk siyasi elitleri içinde Bitlis milletvekillerinin yeri ve 
Türkiye’nin genel siyasi yapısı içinde Bitlis’in yerinin irdelenmesi amaçlandı. 

Çalışmada şu araştırma sorularına cevap arandı: 

• Bitlis’in siyasi yapısı içinde milletvekili seçilebilmek için yaş faktörü belirleyici bir 
etkiye sahip midir? 

• Genç (Orta-genç) yaş grubu milletvekili adaylarının, Bitlis’ten milletvekili seçilme 
olasılığı, ileri yaş grubu bireylere oranla daha mı yüksektir? 
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• Bazı meslek grupları, Bitlis’te siyasi elit dolaşım sürecinde daha belirleyici etkiye 
sahip midir?  

• Milletvekili adaylarının üst düzey bürokrat-yönetici olması, Bitlis’te milletvekili 
seçilmesinde pozitif yönde bir etki yapar mı? 

• Meslek olarak hukukçu milletvekili adaylarının Bitlis’ten milletvekili seçilebilme 
olasılığı öteki meslek gruplarına oranla daha yüksek midir? 

• Milletvekili adaylarının cinsiyeti, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde belirleyici bir 
etkiye sahip midir? 

• Milletvekili adaylarının erkek olması, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde pozitif 
yönde bir etki yapar mı? 

• Yabancı dil bilmek, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde pozitif yönde bir etki yapar 
mı? 

• Eğitim durumu Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde belirleyici bir etkiye sahip 
midir?  

• Aldığı eğitimin miktarı arttıkça, milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili seçilme 
olasılığı da artar mı? 

• Üniversite mezunu olmak, milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde 
pozitif yönde belirleyici rol oynar mı? 

• Alınan eğitimin türü, milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde etkiye 
sahip midir? 

• Metropol kentlerdeki köklü üniversitelerden alınan diplomalar, milletvekili adayının 
Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde pozitif yönde etki yapar mı? 

• Milletvekili adayının medeni durumunun, Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde bir etkisi 
var mıdır? 

• Evli olmak, bireylerin Bitlis’ten milletvekili seçilmesini olumlu yönde etkiler mi? 

 

5. BĐTL ĐS MĐLLETVEK ĐLLER Đ SOSYOLOJĐK ANAL ĐZĐ 

Sıklıkla belirtildiği gibi, siyasi elitlerin sosyolojik görünümlerini ortaya koymayı 
hedefleyen araştırmalarda milletvekilleri, öncelikli olarak yaş, cinsiyet, eğitim, mesleksel 
özgeçmiş, aile yapısı gibi sosyal ve demografik faktörler kullanılarak incelenir. Bitlis 
milletvekillerinin sosyolojik profillerini ortaya koymayı hedefleyen bu araştırmada da, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi albümlerinin incelenmesi ile oluşturulan veri seti kullanılarak, 
Çok Partili Dönemde görev yapmış Bitlis milletvekilleri, bu temel değişkenler dikkate 
alınarak analiz edildi. 

 

5.1. Yaş Özellikleri Bakımından Bitlis Milletvekilleri 

Elit profili araştırmalarında sıklıkla kullanılan faktörlerin başında yaş olgusu gelir. Yaş 
faktörü, hemen her toplumda ve her dönemde elit dolaşım süreci üzerinde belirleyici faktörler 
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arasında yer almıştır. Bitlis milletvekillerinin teşkil ettiği siyasi elit grubunu incelerken de bu 
gelenek bozulmadı.  

Tablo 1 ve 2’de de görüldüğü gibi Bitlis milletvekillerinin ortalama yaşı 48,55’tir. En genç 
Bitlis milletvekilinin yaşı 34’tür. En yaşlısı ise 69 yaşındadır. Bitlis milletvekilleri en sık 
görüldüğü yaş, 39 yaş grubudur. Yaş özellikleri bakımından Ortalama yaşları bakımından Bitlis 
milletvekilleri, Türkiye geneli ile paralel bir görünüm sergiliyor görünse de aritmetik ortalama, 
Türkiye ortalamasının bir hayli üzerindedir. Daha net bir ifadeyle Bitlis milletvekillerinin yaşları, 
Türkiye geneli ortalamasının üzerindedir. 

 

Tablo 1: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Yaş Ortalaması 
 1946’dan Günümüze Siyasi Elitler 

Türkiye Geneli  Bitlis 
Ortalama Yaş  45.86 48,55 
Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2012 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

 
Tablo 2: Bitlis Milletvekillerinin Yaş Özellikleri 

  
Bitlis Milletvekillerinin  

Yaş Özellikleri 
N 
  

Geçerli 49 

Eksik 0 

Ortalama Yaş 48,55 
Medyan 47 

Mod 39 

Minimum Yaş  34 

Maksimum Yaş 70 

Standart Sapma 9,20 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 
Grafik 1: Bitlis Milletvekillerinin Yaş Özellikleri 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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Bitlis milletvekillerinin yaş ortalaması dönemler bazında incelendiğinde dikkat çekici 
bulgularla karşılaşılır. Ele alınan süreçte gerçekleşen 17 genel seçim sonuçları incelendiğinde, 
en genç milletvekillerini, 12. Dönem Bitlis milletvekillerinin oluşturduğu görülür. Tablo 3’te 
de görüldüğü gibi, bu dönem Bitlis milletvekillerinin yaş ortalaması 35’tir. 1961 genel 
seçimleri ile şekillenen bu dönemin en dikkat çekici özelliği, 27 Mayıs Đhtilali sonrasında 
gerçekleşen ilk genel seçimler olmasıdır. Öyle anlaşılıyor ki ihtilal, parlamentonun sosyolojik 
profili üzerinde ve toplumsal yapının elit dolaşım süreci üzerinde önemli ölçüde etkili 
olmuştur. Özellikle de Bitlis milletvekilleri özelinde bu sonucu kolaylıkla gözlemlenebilir. 
Darbe öncesi son genel seçimlerde, yani 1957 genel seçimlerinde 60’ın üzerinde olan 
ortalama yaş, 1961 genel seçimlerinde yaklaşık yüzde 42 oranında gerileyerek, 35’e 
düşmüştür. Bitlis milletvekilleri arasında en yaşlı parlamenterler grubunu ise 1999 
seçimlerinde Bitlis’i temsil eden milletvekilleri oluşturur. 

 
Tablo 3: 1946’dan Günümüze Bitlis Milletvekillerinin Yaş Ortalamaları 

Dönem Ortalama Yaş Milletvekili Sayısı Ortalama Yaş 

8. Dön. (1946) 49,6667 3 14,01190 

9. Dön. (1950) 49,6667 3 12,58306 

10. Dön. (1954) 59,5000 2 10,60660 

11. Dön. (1957) 60,3333 3 8,38650 

12. Dön. (1961) 35,0000 2 1,41421 

13. Dön. (1965) 47,5000 2 4,94975 

14. Dön. (1969) 45,0000 2 1,41421 

15. Dön. (1973) 42,5000 2 10,60660 

16. Dön. (1977) 46,5000 2 10,60660 

17. Dön. (1983) 48,3333 3 8,14453 

18. Dön. (1987) 50,0000 3 7,54983 

19. Dön. (1991) 47,6667 3 12,50333 

20. Dön. (1995) 48,2500 4 12,28481 

21. Dön. (1999) 45,7500 4 3,77492 

22. Dön. (2002) 45,5000 4 7,59386 

23. Dön. (2007) 47,5000 4 7,41620 

24. Dön. (2011) 54,0000 3 8,54400 

Toplam 48,5510 49 9,20385 

Kaynak: Arslan’ın 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Tablo 4: Bitlis Milletvekillerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamalı Yüzde 

Yaş Grupları 30–34 2 4,1 4,1 4,1 

35–44 17 34,7 34,7 38,8 

45–54 18 36,7 36,7 75,5 

55–64 8 16,3 16,3 91,8 

65 ve + 4 8,2 8,2 100,0 

Toplam 49 100,0 100,0  

Kaynak: Arslan’ın 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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Grafik 2:  Bitlis Milletvekillerinin Yaş Gruplarına Dağılımı 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Çok Partili dönemde Bitlislileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında temsil etmiş 
olan toplam 49 milletvekili yaş grupları esas alınarak incelendiğinde de önemli sonuçlar göze 
çarpar. Öncelikle vurgulama gerekir ki Bitlis milletvekillerinin yüzde 39’a yakını 45 yaşın 
altındadır. Milletvekillerinin yüzde 55’i ise 45-64 yaş grubundandır. Tablo 4’te de görüldüğü 
gibi 65 yaş üstü milletvekillerinin oranı ise yüzde 8 civarındadır. Onlu yaş dilimlerinde ise en 
büyük yaş grubunu, 45-54 yaş grubu milletvekilleri oluşturmaktadır (Grafik 2). 
 

Tablo 5: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

 
 
 

YAŞ GRUPLARI %%%% 
30–34 35–44 45–54 55–64 65, + Toplam 

Çok Partili Dönemde  
Türkiye (%) 

8 39 34 15 4 100 

1946’dan Günümüze  
Bitlis Milletvekilleri (%) 

4,1 34,7 38,7 16,3 8,2 100 

Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

Bitlis ili bulguları, Türkiye geneli ile kıyaslandığında da anlamlı bulgular göze çarpar. 
Tablo 5’te de görüldüğü gibi en genç yaş grubunu oluşturan 30-34 yaş grubu Bitlik 
milletvekillerinin oranı, Türkiye geneli ortalamasının yarısı kadardır. 35-44 yaş grubunu 
oluşturan Bitlis milletvekillerinin oranı da yine Türkiye geneli ortalamasının bir hayli altındadır. 
Buna karşın orta yaş ve ileri yaş grubu milletvekillerini oranı ise Türkiye geneli ortalamasının 
hep üzerinde kalmaktadır. Bütün bu sonuçlar, toplumsal hayatta egemen olan geleneksel 
değerlerin, büyük oranda siyasi yapıya da yansıdığı açık bir şekilde ortaya koymaktadır. 
Geleneksel kültürün toplumsal yapıda halen belirli oranda etkili olduğu Bitlis ilimizde de bu 
hakikat göze çarpmaktadır. Yaşa ve yaşlıya atfedilen değer, siyasi yapıya ve siyasi elit dolaşım 
sürecine de yansımaktadır. 
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5.2. Mesleksel Özgeçmişler Bakımından Bitlis Milletvekilleri 

Bireylerin hayatında ve topluların hiyerarşik yapısı içinde belirleyici rol oynayan bir diğer 
faktör ise meslek olgusudur. Mesleksel özgeçmiş elit dolaşım süreci içinde, bireylerin siyasi elit 
konumlarına ulaşmada da son derece etkili olmaktadır. Bilindiği üzere toplumsal yapı içinde bazı 
meslekler, diğerlerine kıyasla daha ayrıcalıklı ve avantajlı durumdadırlar. Bu durum zaman ve 
mekân boyutunda bazı farklılıklar gösterse de hemen her toplumda, bazı meslek gruplarının 
mensupları, mesleklerinin onlara sunduğu sosyal, psikolojik ve ekonomik avantajlar sayesinde, 
elit dolaşım sürecinde ön plana çıkmaktadırlar.  

Bitlis milletvekillerinin özgeçmişleri incelendiğinde de, bu açık bir şekilde gözler önüne 
serilir. Tablo 6’da da görüldüğü gibi genelde Türk siyasi elitleri, özelde ise Bitlis milletvekilleri 
arasında en baskın iki meslek grubu sivil bürokrat-yöneticiler ile tüccar-sanayicilerdir. Bitlis 
milletvekilleri arasında ilk sırada yer alan meslek grubu Türkiye geneli ile benzer olsa da, ikinci 
sıradaki meslek grubu bağlamında Bitlis ve Türkiye ortalamasından bir farklılaşma göze çarpar. 
Daha net bir ifadeyle Türkiye genelinde, siyasi elit dolaşım sürecinde ikince en etkili meslek 
grubunu hâkim, savcı ve avukatların oluşturduğu hukukçular oluşturur. Buna karşın Bitlis 
milletvekilleri arasında ise tüccar ve sanayiciler oluşturur. 

 
Tablo 6: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Mesleksel Özgeçmişleri 

 
MESLEKLER  

Türk Siyasi Elitleri 
Türkiye Geneli % Bitlis Milletvekilleri % 

Sivil Bürokrat & Yönetici 20.24 30,6 
Hukukçu 20.8 8,2 
Mühendis & Mimar 3.93 10,2 
Doktor 6.1 4,1 
Müteahhit (5.9) (*) 2,0 
Tıp Bilimleri (Vet.-Diş H.-Ecz.) (3.3) - 
Eğitim 9 2,0 
Asker-Polis 4.3 - 
Tüccar & Sanayici 17.1 26,5 
Sendikalar (1.5) (*) - 
Çiftçi - 8,2 
Memur - 8,2 
Ötekiler 8.5 - 
Toplam  ( … ) 100 

Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

Üçüncü ve dördüncü sırada ağırlık oluşturan meslek grupları incelendiğinde Bitlis 
milletvekilleri ile ilgili bulgularda, Türkiye genelinden farklılaşmalar görülür. Türk siyasi 
elitleri arasında üçüncü yaygın meslek grubunu Tüccar ve sanayicilerden oluşan işadamları 
grubu oluştururken, Bitlis milletvekilleri arasında üçüncü sırayı mühendis ve mimarlar alır. 
Bitlis milletvekilleri arasında çiftçiler ile memurların da önemli bir temsil gücü oluşturduğunu 
vurgulamak gerekir. 
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Tablo 7: 1950’den Günümüze Bitlis Milletvekillerinin Mesleksel Özgeçmişleri 
 Meslek 

T
op

la
m

 

B
ür

ok
ra

t-
yö

ne
tic

i  

H
uk

uk
çu

  

M
üh

en
di

s-
m

im
ar

 

D
ok

to
r 

M
üt

ea
hh

it 

E
ğ
iti

m
ci

  

T
üc

ca
r-

sa
na

yi
ci

 

Ç
ift

çi
 

M
em

ur
 

Dönem 8 S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

% 66,7 33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100, 

% 13,3 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,1 

9 S 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

% 66,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 100, 

% 13,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,0 6,1 

10 S 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

% 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 100, 

% 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,0 4,1 

11 S 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 

% 66,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 100, 

% 13,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,0 6,1 

12 S 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 50,0 100, 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 25,0 4,1 

13 S 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

% ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 50,0 ,0 ,0 ,0 100, 

% ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 100, ,0 ,0 ,0 4,1 

14 S 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 

% ,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 100, 

% ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,0 ,0 4,1 

15 S 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 50,0 ,0 100, 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 25,0 ,0 4,1 

16 S 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 50,0 ,0 100, 

% ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 25,0 ,0 4,1 

17 S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

% 66,7 33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100, 

% 13,3 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,1 

18 S 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 

% 33,3 33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0 ,0 100, 

% 6,7 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 ,0 6,1 

19 S 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 

% 33,3 ,0 33,3 ,0 ,0 ,0 33,3 ,0 ,0 100, 

% 6,7 ,0 20, ,0 ,0 ,0 7,7 ,0 ,0 6,1 

20 S 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4 

% 25,0 ,0 25,0 25,0 ,0 ,0 25,0 ,0 ,0 100, 

% 6,7 ,0 20,0 50,0 ,0 ,0 7,7 ,0 ,0 8,2 

21 S 1 0 1 0 0 0 1 1 0 4 

% 25,0 ,0 25, ,0 ,0 ,0 25, 25, ,0 100, 

% 6,7 ,0 20,0 ,0 ,0 ,0 7,7 25,0 ,0 8,2 

22 S 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4 

% ,0 ,0 25,0 ,0 25,0 ,0 50,0 ,0 ,0 100, 

% ,0 ,0 20,0 ,0 100, ,0 15,4 ,0 ,0 8,2 

23 S 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 

% 25,0 ,0 25,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 100, 

% 6,7 ,0 20,0 ,0 ,0 ,0 15,4 ,0 ,0 8,2 
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24 S 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3 

% 33,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 66,7 ,0 ,0 100, 

% 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,4 ,0 ,0 6,1 

Toplam S 15 4 5 2 1 1 13 4 4 49 

% 30,6 8,2 10,2 4,1 2,0 2,0 26,5 8,2 8,2 100, 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Özetle, Tablo 7’de de görüldüğü gibi, Bitlis ili özelinde de yöneticiler (sivil bürokrat, 
belediye başkanı, özel sektör yöneticisi) ile işadamlarının (tüccar ve sanayicilerin), öteki 
meslek mensuplarına kıyasla, milletvekili seçilme konusunda daha avantajlı konumda 
oldukları görülür. Bu durum ilin kendine has toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamikleri ile de 
oldukça yakından bağlantılıdır. Özellikle ilin coğrafi ve tarihsel özellikleri ile bununla 
bağlantılı olarak ekonomik yapısı gibi faktörleri de siyasi elitlerin mesleklerinin incelerken 
göz önünde bulundurmak gerekir. 

 

5.3. Bitlis Milletvekillerinin E ğitim Düzeyleri ve Yabancı Dil Bilgisi 

Yalnızca elit dolaşım süreci üzerinde değil, toplum hayatının hemen her alanında etkili 
olan bir diğer toplumsal faktör ise eğitim olgusudur. Bu olgunun günümüz toplumlarının 
bireysel ve toplumsal hayatındaki yeri ve önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda 
alınan eğitimin miktarı gibi, eğitimin türü ve kalitesi de bireylerin konumlarının 
şekillenmesinde belirleyici rol oynamaya başlamıştır.  

Bu durum, toplumdaki diğer kurumlar gibi siyaset kurumuna da yansımıştır. Özellikle 
de siyasi elitlerin deveranı sürecinde (Pareto, 1968) eğitim olgusunun belirleyici rolü açıkça 
gözlemlenebilir. Hal böyle olunca Bitlis milletvekillerinin toplumsal özgeçmişlerini, eğitim 
olgusu temelinde de incelemek kaçınılmaz bir zorunluluk oldu.  

Tablo 8’de de görüldüğü gibi çok partili dönem Bitlis milletvekillerinin dörtte üçe 
yakını üniversite mezunudur. Buna karşın Türk siyasi elitlerinin yaklaşık yüzde 80’inin 
üniversite mezunu olduğu görülür (Arslan, 1995). Üniversite mezunlarının Türkiye genel 
nüfusu içindeki oranının yüzde 10’u bile bulmadığı (Arslan, 2005: 18) hatırlanacak olursa, 
Bitlis milletvekillerinin ve Türk siyasi elitlerinin, eğitim seviyesi bağlamında sergilediği 
seçkinci görünümün boyutu daha bir netlik kazanır. 

 
Tablo 8: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Eğitim Düzeyleri 

 
Eğitim Düzeyi 

Türk Siyasi Elitleri 
Türkiye Geneli (%%%%) Bitlis Milletvekilleri ( %%%%) 

Üniversite 80.1 75,5 
Lise 8.3 16,3 
Ortaokul 7.3 2,0 
Đlkokul 4.3 6,1 
Toplam 100 100 

Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 
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Grafik 3: Bitlis Milletvekillerinin Durumu 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Bitlis milletvekillerinin sosyolojik görünümü, aynı değişken temelinde, Türkiye 
geneline geneli ile kıyaslandığında, Bitli milletvekilleri arasında üniversite mezunlarının 
oranının, Türkiye ortalamasının daha altında olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Başka bir tabirle, 
Bitlis milletvekilleri arasında üniversite mezunlarının oranı, yaklaşık yüzde 6 oranında 
Türkiye geneli ortalamasından daha düşüktür. Buna karşın ilkokul ve lise mezunlarının Bitlis 
milletvekilleri arasında temsil edilme oranı, Türk siyasi elitleri ortalamasının oldukça 
üzerindedir. Bu tablo bize, Bitlis milletvekilleri arasındaki seçkinci görünümün, Türkiye 
genelinden biraz daha zayıf olduğu gerçeğini göstermektedir. 

 
Tablo 9: 1950’den Günümüze Bitlis Milletvekillerinin Eğitim Düzeyleri 

 Eğitim seviyesi 

T
op

la
m

 

Ü
ni

ve
rs

ite
 

Li
se

 

O
rt

ao
ku

l 

İlk
ok

ul
 

Dönem 8 Sayı 2 0 1 0 3 

% D. 66,7% ,0% 33,3% ,0% 100,0 

9 Sayı 2 1 0 0 3 

% D. 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0 

10 Sayı 1 1 0 0 2 

% D. 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0 

11 Sayı 2 1 0 0 3 

% D. 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0 

12 Sayı 0 2 0 0 2 

% D. ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0 

13 Sayı 2 0 0 0 2 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

14 Sayı 2 0 0 0 2 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

15 Sayı 1 0 0 1 2 
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% D. 50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0 

16 Sayı 1 0 0 1 2 

% D. 50,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0 

17 Sayı 3 0 0 0 3 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

18 Sayı 2 0 0 1 3 

% D. 66,7% ,0% ,0% 33,3% 100,0 

19 Sayı 3 0 0 0 3 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

20 Sayı 4 0 0 0 4 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

21 Sayı 4 0 0 0 4 

% D. 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0 

22 Sayı 3 1 0 0 4 

% D. 75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0 

23 Sayı 3 1 0 0 4 

% D. 75,0% 25,0% ,0% ,0% 100,0 

24 Sayı 2 1 0 0 3 

% D. 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0 

Toplam Sayı 37 8 1 3 49 

% D. 75,5% 16,3% 2,0% 6,1% 100,0% 

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Bitlis milletvekillerinin eğitim durumu, dönemler bazında incelendiğinde de son derece 
dikkat çekici sonuçlar karşımıza çıkar. Tablo 9’da da açıkça gözlemleneceği üzere, incelenen 
sürecin 5 döneminde (13, 14, 19, 20. ve 21. Dönemler) Bitlis milletvekillerinin tamamı 
üniversite mezunudur. Son üç dönemde ise üniversite mezunu vekillerin oranında bir düşüş 
gözlemlenir. Dikkat çeken bir başka unsur ise 12. Dönem Bitlis milletvekilleri arasında hiçbir 
üniversite mezunu milletvekilinin olmayışıdır. 

 
Tablo 10: Bitlis Milletvekillerinin Yabancı Dil Bilgisi 

 1946’dan Günümüze Bitlis Milletvekilleri (%) 
Yabancı Dil Bilmiyor 

38,8 
Bir Yabancı Dil 

42,9 
Đki Yabancı Dil  

8,2 
Üç Yabancı Dil  

10,2 
Toplam 100 

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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Grafik 4: Bitlis Milletvekillerinin Yabancı Dil Bilgisi 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Eğitim konu edildiğinde akla gelen bir başka konu ise yabancı dil bilgisidir. 
Küreselleşmenin kaçınılmaz bir olgu olarak kendini dayattığı günümüz dünyasında (Arslan, 
2013-c: 143-5), en az bir ve hatta mümkünse daha fazla yabancı dil bilmek, bir ayrıcalık 
olmaktan çıkmış, neredeyse bir zorunluluk haline dönüşmüştür. Milleti temsil etmek gibi son 
derece mühim ve kutsal bir vazife icra edilirken en az bir yabancı dil bilmenin ne denli büyük 
önem arz ettiği herkesin malumudur. 

Bu hakikatlerin ışığında, Bitlis milletvekillerinin yabancı dil bilgisi düzeyleri de 
araştırıldı. Tablo 10 ve Grafik 4’te de görüldüğü gibi Bitlis milletvekillerinin yüzde 60’tan 
fazlası en az bir yabancı dil bilmektedir. Bunun da ötesinde iki ya da daha fazla yabancı dil 
bilen milletvekillerinin oranı da yüzde 19’a yaklaşmaktadır. 

 
Tablo 11: Parlamento Dönemleri Temelinde Bitlis Milletvekillerinin Yabancı Dil Bilgisi  

 Bildiği yabancı dil sayısı 

Toplam Dil bilmiyor Bir İki Üç 

Dönem 8 S 1 2 0 0 3 

% 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

9 S 2 1 0 0 3 

% 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

10 S 2 0 0 0 2 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

11 S 2 1 0 0 3 

% 66,7% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

12 S 2 0 0 0 2 

% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

13 S 0 2 0 0 2 

% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

14 S 1 1 0 0 2 

% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

15 S 1 0 1 0 2 

% 50,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

16 S 1 0 1 0 2 
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% 50,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 

17 S 1 0 0 2 3 

% 33,3% ,0% ,0% 66,7% 100,0% 

18 S 1 0 1 1 3 

% 33,3% ,0% 33,3% 33,3% 100,0% 

19 S 0 2 0 1 3 

% ,0% 66,7% ,0% 33,3% 100,0% 

20 S 0 3 0 1 4 

% ,0% 75,0% ,0% 25,0% 100,0% 

21 S 1 2 1 0 4 

% 25,0% 50,0% 25,0% ,0% 100,0% 

22 S 1 3 0 0 4 

% 25,0% 75,0% ,0% ,0% 100,0% 

23 S 2 2 0 0 4 

% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 100,0% 

24 S 1 2 0 0 3 

% 33,3% 66,7% ,0% ,0% 100,0% 

Toplam  S 19 21 4 5 49 

% 38,8% 42,9% 8,2% 10,2% 100,0% 

Kaynak: Arslan’ın 2012 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Bitlis milletvekillerinin yabancı dil bilgisi dönemler bazında incelendiğinde ise Tablo 
11’de sergilenen görünüm ortaya çıkar. Özellikle 17. dönem parlamentosunda Bitlis’i temsil 
eden üç milletvekilinden ikisi üç yabancı dil bilmektedir. Bir başka dikkat çekici husus ise 
hemen her dönemde Bitlis milletvekilleri arasında en az bir yabancı dil bilen milletvekilinin 
var olmasıdır. 12. Dönem milletvekilleri arasında ise yabancı dil bilen hiçbir milletvekili 
bulunmamaktadır. 
 

Tablo 12: Aldıkları Eğitim Türü Bakımından Bitlis Milletvekilleri 
 Sayı Yüzde (%) Geçerli Yüzde Toplamalı Yüzde 

Eğitim Hukuk 13 26,5 34,2 34,2 

Mühendis-mimar 5 10,2 13,2 47,4 

Sosyal-politik-ekon.-ticari bilimler 8 16,3 21,1 68,4 

Tıp 1 2,0 2,6 71,1 

Askeri 2 4,1 5,3 76,3 

Eğitim 2 4,1 5,3 81,6 

Orman-ziraat 6 12,2 15,8 97,4 

Đlahiyat 1 2,0 2,6 100,0 

Total 38 77,6 100,0  

Kapsam Dışı 11 22,4   

Toplam 49 100,0   

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Öte yandan eğitim olgusunun bir diğer önemli boyutunu ise alınan eğitimin türü 
oluşturur. Sıklıkla vurgulandığı gibi (Arslan, 2005), özellikle belirli alanlarda eğitim görmüş 
olmak bireylere, hem toplum hayatında hem de meslek hayatında son derece önemli 
ayrıcalıklar sağlar. Günümüz Türk toplumu dikkate alındığında özellikle hukuk, tıp, 
mühendislik gibi alanlar bu eğitim türleri arasında sayılabilir.  
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Bu tespitlerden yola çıkarak Bitlis milletvekilleri incelendiğinde ise son derece manidar 
bulgulara ulaşılır. Bitlis milletvekilleri arasında en yaygın eğitim türü hukuk tahsilidir. Tablo 
12’de de görüldüğü gibi, üniversite mezunu Bitlis milletvekillerinin yüzde 34,2’si hukuk 
eğitimi almıştır. Bu Türkiye geneli ile örtüşen bir durumdur. Đkinci dikkat çekici eğitim alanı 
ise toplumsal ekonomi ve ticari bilimlerdir. Ancak Bitlis’in temsilen parlamento çatısında 
yasama görevi yapan milletvekillerinin yüzde 15,8’inin orman-ziraat mühendisi olması pek de 
sık rastlanan bir durum değildir. Orman ve ziraat mühendislerinin, Bitlis’te siyasi elitler 
arasında önemli bir yer tutmasında, ilin fiziki özellikleri ve coğrafi konumu ile kentin sosyo-
ekonomik dinamiklerinin etkili olduğu yorumu yapılabilir. 

 
Tablo 13: Bitlis Milletvekillerinin Mezun Oldukları Üniversiteler 

1946’dan Günümüze Bitlis Milletvekilleri (%)  

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Üniversite Öteki 8 16,3 21,1 21,1 

Ankara 11 22,4 28,9 50,0 

Bursa 1 2,0 2,6 52,6 

Cenevre-Ankara 4 8,2 10,5 63,2 

Dicle 3 6,1 7,9 71,1 

Đstanbul 8 16,3 21,1 92,1 

Lozan 1 2,0 2,6 94,7 

Marmara 1 2,0 2,6 97,4 

Sivas 1 2,0 2,6 100,0 

Toplam 38 77,6 100,0  

Kapsam Dışı 11 22,4   

Genel Toplam 49 100,0   

Kaynak: Arslan’ın 2014yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Grafik 5: Bitlis Milletvekillerinin Mezun Oldukları Üniversiteler 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Eğitim konusu ile yakından ilişkili bir başka husus ise bireylerin mezun oldukları 
üniversitelerdir. Günümüz toplumlarında alınan eğitimin miktarı ve türü kadar önemli bir 
konu da, eğitimin nereden alındığı hususudur. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok 
üniversite “elit üniversiteleri” olarak bilinir. Bunun nedeni, toplumsal ve siyasal hayata yön 
veren elitlerin önemli bir bölümünün bu tabirle anılan üniversitelerin mezunu 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

87 

olmalarındandır. Bu üniversiteler özellikle de metropol kentlerde yer almakta olup köklü bir 
geleneğe sahiptir. Bu üniversitelerin sayısı daha önceleri bir elin parmaklarından daha az 
durumda iken, son yıllarda Türkiye’de her alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaşanan son 
derece hızlı değişim ve gelişmelere paralel olarak geleneksel elit üniversitelerine, birçok yeni 
itibarlı üniversite eklenmiştir (Arslan & Baştürk, 2013-a ve 2013-b). 

Bu tespitler dikkate alınarak Bitlis milletvekillerinin diplomalarını aldıkları üniversiteler 
de, çalışma kapsamında incelendi. Tablo 13 ve Grafik 5’te de görüldüğü gibi, Bitlis 
milletvekilleri arasında Ankara Üniversitesi mezunları başı çekmektedir. Đstanbul Üniversitesi 
mezunları ise onları izlemektedir. Yabancı kökenli üniversitelerin, özellikle de Đsviçre’nin 
Cenevre ve Lozan Üniversitelerinden eğitim alan vekiller de Bitlis milletvekilleri arasında 
dikkat çekmektedir. 

 

5.4. Bitlis Milletvekillerinin Cinsiyeti, Medeni Durumu ve Çocuk Sayısı 

Elit profili araştırmalarında en çok araştırılan hususlardan arasında elitlerin medeni 
durumu, çocuk sayısı ve cinsiyeti sayılabilir. Özellikle cinsiyet faktörünün bu değişkenler 
arasında ayrı bir yeri ve önemi vardır. Günümüz toplumlarında dahi iş dünyası, ordu ve 
siyaset gibi kurumlarda, eril prensiplerin belirleyiciliği olanca ağırlığıyla hissedilmektedir 
(Newman, 2012: 205). Đktidar, otorite, karar verme gibi hususlara genellikle erkeksi bir 
karakter atfedilir (Arslan, 2013-c: 205-210). Bu bağlamda toplumsal cinsiyet rollerinin en 
belirgin olarak hayat bulduğu siyasal olgu, devlet olgusudur (Janoski, 2007: 571).  

Bilindiği gibi cinsiyet biyolojik bir olgu iken, toplumsal cinsiyet daha çok sosyal, 
psikolojik ve kültürel bir olgudur. Bununla bağlantılı olarak da cinsiyetçilik, belirli bir 
cinsiyete daha büyük önem ve değer atfedilmesidir (Newman, 2012: 214). Toplumsal cinsiyet 
ili şkilerinin en belirgin olarak gözlemlenebildiği kurumların başında siyaset kurumu gelir. 
Orloff’un da belirttiği gibi toplumsal cinsiyet ilişkileri, toplum hayatında toplumsal cinsiyet 
farklılaşması, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri ve hiyerarşisine yol açan yapılar ve uygulamalar 
dizisi şeklinde tanımlanabilir (Janoski, 2007: 572). 

 
Tablo 14: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Cinsiyet Dağılımı 

 
 

Cinsiyet  (%%%%) Toplam 
Kadın Erkek 

Bitlis Milletvekilleri (1946–2014) 2 98 100 
Türk Siyasi Elitleri (1946–2006) 1.77 98.23 100 

Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

 

Kısacası, toplumsal hayatta farklılaşma ve işbölümü incelenirken, cinsiyet faktörü son 
derece büyük önem arz eder. Đster geleneksel ve gelişmekte olsun, isterse gelişmiş olsun 
bütün toplumların toplumsal ve siyasal hayatında, cinsiyet temeline dayalı eşitsizlikleri, belirli 
boyutlarda da olsa gözlemlemek mümkündür. Bu türden eşitsizlikler son yıllarda sosyal 
bilimcilerin daha fazla dikkatini çekmektedir. Bu eşitsizliklerden yola çıkarak birçok kuram 
ve yaklaşım geliştirilmi ştir. Ataerkillik teorisi ve feminist yaklaşım bunlardandır. Bu 
araştırma elit sosyolojisi alanında yapılan bir çalışma olduğu için, siyasi elit dolaşımında 
kadın aleyhine gözlemlenen eşitsiz durumu açıklamada daha ziyade elit teorisi kullanılacaktır. 
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Özellikle de gücün az sayıda bireylerin oluşturduğu, belirli grupların elinde yoğunlaştığına 
vurgu yapan seçkinci elit teorisi bu eşitsizlikleri açıklayıcı bir nitelik arz eder (Arslan, 2013). 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Bitlis milletvekilleri incelendiğinde, siyasi hayatımızın 
eril bir karakter taşıdığı olanca çıplaklığı ile gözler önüne serilir. Tablo 14’te de görüldüğü 
gibi bu erkeksi karakter, yalnızca Bitlis milletvekilleri özelinde değil, Türk siyasi elitlerinin 
genel profilinde de olanca haşmetiyle karşımıza dikilir. Son parlamento dönemlerinde, Türk 
siyasi elitleri arasında kadının temsili hususunda olumlu gelişmeler gözlemlenmeye başlanmış 
olsa da, siyasi hayatımızda kadının istenen düzeyde temsil edildiğini görebilmek için, birkaç 
on yıl daha beklemek gerekecek gibi görünmektedir. 

 
Tablo 15: Bitlis Milletvekillerinin ve Türk Siyasi Elitlerinin Medeni Durumları 

 
 

Medeni Durumu  (%%%%) 
Toplam Evli Bekâr-Dul 

Bitlis Milletvekilleri (1946–2014) 95,9 4,1 100 
Türk Siyasi Elitleri (1946–2007) 93.7 6.3 100 

Kaynak: Arslan’ın 2007–2009 ve 2014 yıllarında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak 
hazırlanmıştır. 

 
Grafik 6: Bitlis Milletvekillerinin Medeni Durumu 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Başta da belirtildiği gibi bu bölümde incelenecek bir diğer olgu ise medeni durum 
değişkenidir. Medeni durum değişkeni bağlamında Bitlis milletvekillerinin sosyolojik 
görünümleri incelendiğinde de son derece dikkat çekici sonuçlarla karşılaşılır. Tablo 15 ve 
Grafik 6’da da açık bir şekilde sergilendiği üzere, Bitlis milletvekillerinin çok büyük bir 
çoğunluğunu evli milletvekilleri oluşturmaktadır. Durum Türkiye geneli ile 
karşılaştırıldığında da küçük de olsa bazı farklılıklar göze çarpar. Bekâr ya da dul siyasi 
elitlerin oranı Bitlis özelinde, Türkiye genelinin çok daha altındadır. Bu sonuçlar bir bakıma, 
Bitlis ilinin genel siyasal ve toplumsal kültüründe aile ve evlilik kurumuna atfedilen önem ve 
değerin de işareti sayılabilir. 
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Tablo 16: Ortalama Çocuk Sayısı Bakımından Bitlis Milletvekilleri ve Türk Siyasi Elitleri 

 
Ortalama Çocuk Sayısı 

Bitlis Milletvekilleri (1946–2014) 3,98 
Türk Siyasi Elitleri (1946–2007) 2.5 

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Tablo 17: Bitlis Milletvekillerinin Çocuk Sayısı 
 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Çocuk Sayısı Çocuksuz 6 12,2 12,2 12,2 

Bir 5 10,2 10,2 22,4 

Đki 2 4,1 4,1 26,5 

Üç 11 22,4 22,4 49,0 

Dört 6 12,2 12,2 61,2 

Beş  7 14,3 14,3 75,5 

Altı 5 10,2 10,2 85,7 

Yedi 1 2,0 2,0 87,8 

Sekiz 3 6,1 6,1 93,9 

On bir 3 6,1 6,1 100,0 

Toplam 49 100,0 100,0  

Kaynak: Arslan’ın 2012 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Öte yandan, aile yapısına ilişkin önemli ipuçları verdiği düşüncesiyle sıklıkla incelenen 
bir konu da, siyasi elitlerin siyasi elitlerin çocuklarının sayısıdır. Bitlis milletvekillerinin 
toplumsal profilleri, bu faktörler temelinde incelendiğinde de önemli bulgular ile karşılaşılır 
(Tablo 16 ve Tablo 17). Bu bulgular Türkiye geneli ortalaması ile kıyaslandığında daha 
anlamlı hale gelir. Tablo 16’da da görüldüğü gibi Bitlis milletvekillerinin ortalama çocuk 
sayısı yaklaşık 3,98’dir. Daha net bir ifadeyle Bitlis milletvekillerinin ortalama çocuk sayısı 
Türkiye geneli ortalamasından yaklaşık yüzde 60 daha fazladır. 

 

Grafik 7: Bitlis Milletvekillerinin Çocuk Sayısı 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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Çocuk sayısı incelendiğinde ise Bitlis milletvekillerinin büyük çoğunluğunun çocuk 
sahibi olduğu görülür. Tablo 17 ve Grafik 7’de de görüldüğü gibi, milletvekilleri arasında üç 
ve beş çocuklu milletvekillerinin oldukça yüksek oranda olduğu görülür. Üç ya da daha fazla 
çocuk sahibi milletvekillerinin oranı ise yüzde 75’e yaklaşır. Bu da bizi Bitlis milletvekilleri 
arasında, Türkiye geneline kıyasla, daha geniş bir aile yapısının ağır bastığı sonucuna 
götürebilir. 

 

5.5. Bitlis Milletvekillerinin Doğum Yeri, Siyasi Kimli ği ve Bitlis’te Siyasi Elit 
Dolaşım Hızı 

Araştırmanın son bölümünde Bitlis milletvekillerinin siyasi mensubiyeti ve Bitlis’in 
siyasi yapısında elit dolaşım hızı araştırıldı. Elit dolaşım hızına ilişkin önemli ipuçları 
vereceği için önce Bitlis milletvekillerinin milletvekili seçilme sayısı incelendi. Bazı 
araştırmacılar, toplumdaki elit deveranı ile toplumsal yapıdaki fırsat eşitli ği arasında 
doğrudan bir bağlantılı olduğunu düşünürler. Bu çıkarım ise bizi, elit dolaşım hızı ile 
toplumların demokratikleşme süreci arasında bir ilişki kurulabileceği sonucuna götürür. Daha 
net bir ifadeyle parlamentonun yenilenme oranının yüksekliği, siyasi elitlerin dolaşım hızının 
da yüksekliğine işaret eder. Bir başka anlatımla bu oranın yüksek olmasından hareketle, 
toplumsal hayatta dikey hareketlilik kanallarının açık ve işliyor olduğu sonucuna da 
ulaşılabilir. 

 
Tablo 18: Bitlis Milletvekillerinin Milletvekili Seçilme Sayısı 

  Sayı Yüzde Toplamalı Yüzde 
Seçilme Sayısı  
  
  
  
  

Bir  25 51,0 51,0 

Đki 11 22,4 73,4 

Üç 8 16,3 89,7 

Dört 4 8,2 97,9 

Beş 1 2,0 100 

Toplam 49 100,0  
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 
Grafik 8: Bitlis Milletvekillerinin Milletvekili Seçilme Sayısı 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
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Bu saptamalardan yola çıkılarak, Çok Partili dönemde Bitlis ilinde siyasi elit dolaşım 
hızı incelendiğinde oldukça dikkate şayan bulgularla karşılaşılır. Tablo 18 ve Grafik 8’de 
görüldüğü gibi, Bitlis’te milletvekili yenilenme oranı yüzde 50’nin biraz üzerindedir. Bitlis 
milletvekillerinin yüzde 50’den biraz fazlası yalnızca bir kez milletvekili seçilmiştir. Üç ya da 
daha fazla kez milletvekilliği yapan siyasi elitlerin oranı ise yüzde 20 civarındadır. Bu 
bulgular Bitlis’te siyasi elitlerin yenilenme oranının nispeten yüksek olduğunu gösterir. Bu ise 
Bitlis’in siyasi yapısı içinde dikey hareketlilik kanallarının bir ölçüde de olsa açık olduğunun 
delili olarak gösterilebilir. 

 
Tablo 19: Bitlis Milletvekillerinin Milletvekili Seçildiği Siyasi Partiler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Seçildiği parti  Ak parti 9 18,4 18,4 18,4 

ANAP 6 12,2 12,2 30,6 

AP 4 8,2 8,2 38,8 

Bağımsız 4 8,2 8,2 46,9 

BDP 2 4,1 4,1 51,0 

CHP 8 16,3 16,3 67,3 

DP 6 12,2 12,2 79,6 

DYP 2 4,1 4,1 83,7 

MDP 3 6,1 6,1 89,8 

MHP 1 2,0 2,0 91,8 

MSP 1 2,0 2,0 93,9 

RP 2 4,1 4,1 98,0 

YTP 1 2,0 2,0 100,0 

Toplam 49 100,0 100,0  

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 
 

Grafik 9: Bitlis Milletvekillerinin Milletvekili Seçildiği Siyasi Partiler 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Öte yandan Bitlis milletvekillerinin siyasi mensubiyetine dair bulgular da bizlere 
Bitlis’in siyasi yapısına dair önemli ipuçları verir. Tablo 19 ve Grafik 9’da da görüldüğü gibi, 
Çok Partili dönemin tamamı dikkate alındığında, Bitlis’ten en yüksek oranda milletvekili 
çıkarma başarısı gösteren parti Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Siyasi yelpazenin sağında yer 
alan ve 2001 yılında kurulmuş ve 2002 yılından itibaren Türkiye’nin siyasi hayatında rol 
üstlenmeye başlamış olmasına rağmen Ak Parti’nin, Bitlis’te böylesine büyük bir başarıya 
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ulaşmış olması son derece dikkate şayan bir durumdur. Genelde değerlendirildiğinde ise 
dünden bugüne Bitlis’in siyasi hayatında sağ siyaset geleneğinin belirleyici durumda olduğu 
gerçeği ile karşılaşılır. Bitlis milletvekillerinin yaklaşık yüzde 70’i, sağ siyaset geleneğine 
mensup bir siyasi partinin çatısı altında siyaset sahnesinde yer almıştır. 

 

Tablo 20: Bitlis Milletvekillerinin Doğum Yeri 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Toplamlı Yüzde 

Doğum Yeri Bitlis 42 85,7 85,7 85,7 

Erzurum 1 2,0 2,0 87,8 

Đstanbul 3 6,1 6,1 93,9 

Kayseri 1 2,0 2,0 95,9 

Van 2 4,1 4,1 100,0 

Toplam 49 100,0 100,0  

Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Grafik 10: Bitlis Milletvekillerinin Doğum Yeri 

 
Kaynak: Arslan’ın 2014 yılında gerçekleştirdiği araştırmanın verileri temel alınarak hazırlanmıştır. 

 

Çalışmada son olarak Bitlis milletvekillerinin doğum yerleri incelendi. Tablo 20’de ve 
Grafik 10’da da görüldüğü gibi, Çok Partili Dönem Bitlis milletvekillerinin çok büyük bir 
çoğunluğu Bitlis doğumludur. Bitlis doğumlular dışında Đstanbul ve Van doğumlu vekiller de 
belirli bir oran oluşturmaktadır. 

 

6. GENEL DEĞERLENDĐRME VE SONUÇ 

Bu araştırmada siyaset sosyolojisinin, yöntem ve teknikleri kullanılarak, elit teorisi 
temelinde “Çok Partili Dönem” Bitlis milletvekillerinin sosyolojik profilleri incelendi. 
Çalışmanın teorik temelinde, elit teorisinin bir açılımı olan elitist (seçkinci) elit teorisi 
kullanıldı. Araştırmada ortaya çıkan bulgular temelinde, araştırmanın başlangıcında sorulan 
soruların cevapları, şöylece özetlenebilir: Bitlis milletvekillerinin ortalama yaşı 48,55’tir. Bu 
sayı Bitlis milletvekilleri arasında özellikle orta-genç yaş grubunun önemli bir ağırlık teşkil 
ettiğine işaret etmektedir. Yaş ile ilgili Mod ve Medyan hesaplamaları da bu bulguyu 
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destekler doğrultudadır. Bu bulgulardan hareketle, yaş ile ilgili sorulara şu cevaplar 
verilebilir: 

 
• Bitlis’in siyasi yapısı içinde milletvekili seçilebilmek için yaş faktörü 

belirleyici bir etkiye sahiptir. 
• Genç (Orta-genç) yaş grubu milletvekili adaylarının, Bitlis’ten milletvekili 

seçilme olasılığı, ileri yaş grubu bireylere oranla daha yüksektir. 

Araştırmada milletvekillerinin mesleksel özgeçmişlerine dair soruların cevapları ise 
şöyle özetlenebilir: 

 
• Bazı meslek grupları, Bitlis’te siyasi elit dolaşım sürecinde daha belirleyici 

etkiye sahiptir.  
• Milletvekili adaylarının üst düzey bürokrat-yönetici olması, Bitlis’te 

milletvekili seçilmesinde pozitif yönde bir etki yapar. 
• Meslek olarak tüccar ve sanayicilik kökenli milletvekili adaylarının, Bitlis’ten 

milletvekili seçilebilme olasılığı öteki meslek gruplarına oranla daha yüksektir. 

Cinsiyet değişkeni de, Bitlis’te elit dolaşım süreci üzerinde belirleyici rol oynayan 
önemli değişkenlerden biridir. Bitlis milletvekillerinin yüzde 98’inin erkek olduğu dikkate 
alındığında, aşağıdaki bulgularla karşılaşılır.   

 
• Milletvekili adaylarının cinsiyeti, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde 

belirleyici bir etkiye sahiptir. 
• Milletvekili adaylarının erkek olması, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde 

pozitif yönde bir etki yapar. 

Araştırmanın eğitim konusundaki bulguları da, eğitim olgusunun Bitlis’te milletvekili 
seçilebilme sürecinde oldukça belirleyici etkiye sahip bir faktör olduğu gerçeğini gözler 
önüne serer. Bitlis milletvekillerinin yüzde 75’inden biraz fazlası, üniversite mezunu 
durumundadır. Bu konuyla ilgili öteki bulgular da dikkate alındığında, eğitim konusundaki 
sorulara şu cevaplar verilebilir: 

 
• Eğitim durumu Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde belirleyici bir etkiye 

sahiptir.  
• Aldığı eğitimin miktarı arttıkça, milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili 

seçilebilme olasılığı da artmaktadır. 
• Üniversite mezunu olmak, milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili 

seçilmesinde pozitif yönde belirleyici rol oynar. 
• Alınan eğitimin türü milletvekili adayının Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde 

etkilidir.  

Öte yandan Bitlis milletvekillerinin yüzde 60’ından fazlası en az bir yabancı dil 
bilmektedir. Üniversite mezunu milletvekillerinin neredeyse tamamına yakını, büyük 
şehirlerdeki üniversitelerden mezun olmuştur. Bu realiteler ışığında: 
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• Yabancı dil bilmek, Bitlis’te milletvekili seçimi sürecinde pozitif yönde bir etki 
yapar. 

• Metropol kentlerdeki köklü üniversitelerden alınan diplomalar, milletvekili 
adayının Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde pozitif yönde etki yapar. 

Son olarak Bitlis milletvekillerinin yüzde 96’ya yakınının evli olduğu gerçeği dikkate 
alındığında, şu bulgulara ulaşılabilir: 

 
• Milletvekili adayının medeni durumu, Bitlis’ten milletvekili seçilmesinde 

olumlu yönde etki yapar.  
• Evli olmak, bireylerin milletvekili seçilebilmesini olumlu yönde etkiler.  

Özetle, Bitlis milletvekillerinin sosyolojik görünümü incelendiğinde, seçkinci elit 
teorisinin ortaya koyduğu fikirlere paralel olarak, eşitsizlikçi bir görünüm ile karşılaşılır. Bazı 
toplum kesimleri, Bitlis milletvekilleri arasında daha fazla temsil edilirken, bazı kesimler 
toplumsal yapı içindeki oranlarına göre daha az temsil edilmektedir. Bazı kesimler ise siyasi 
yapı için hiçbir şekilde temsil edilme imkânı bulamamaktadır. 
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“ADALET” KAVRAMI BA ĞLAMINDA Đ SLAM D ĐNĐNĐN SOSYAL SORUMLULUK 
MUHASEBE TEMEL KAVRAMINA BAKI ŞI 

Selçuk CÜRE* 

ÖZ 

Finansal bilgi kullanıcılarının kararlarının doğruluğu finansal tabloların güvenilir ve anlaşılır şekilde 
hazırlanmış olmasına bağlıdır. Bu güvenilir sunumun sağlanması için faraziye olarak kabul edilmiş muhasebe 
temel kavramları söz konusudur. Ancak bazı manipülasyonlarla meydana gelen Enron, Worldcom ve Parmanat 
gibi muhasebe skandalları, bu kavramlara ne kadar bağlı kalınarak hareket edildiği sorusunu akla getirmektedir. 
Dinler bireysel ve toplumsal olarak bazı yaptırımları beraberinde getirir. Diğer bir ifadeyle insanlar kararlarında 
benimsedikleri dinlerin etkisinde kalabilmektedir. Đslam Dini de Türkiye ve Dünya’daki birçok insanın 
benimsediği bu dinlerden biridir. Bu bakış açısından; Đslam Dininin bünyesinde sosyal sorumluluk kavramıyla 
ilgili paralel ifadeler ortaya konulabilirse, bu durum muhasebe meslek etiğine pozitif katkı sağlayabilecektir. 
Dolayısıyla çalışmanın amacı, sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramının adalet kavramıyla ilişkisini ortaya 
koyarak, özellikle Đslamiyet’in temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim Ayetleri ve Hadis-i Şerifler ışığında, Đslam 
Dini’nin, adalet kavramı bağlamında sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramına bakışını değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Đslam, Muhasebenin Temel Kavramları, Sosyal Sorumluluk, Adalet, Benimseme 
 

ISLAM’S POINT OF VIEW TO THE SOCIAL RESPONSIBILITY ACCOUNTING 
CONCEPT IN THE CONTEXT OF CONCEPT “JUSTICE” 

 

ABSTRACT 

The accuracy of the user’s of the financial statements’ decisions depend on the financial statements’ 
reliable and understandable  preparetion. To provide this reliable presentation, accounting concepts are matter of 
accepted as supposition. But accounting scandals as Enron, Worldcom and Parmanat which occurs with certain 
manupulations bring to mind the question “how is the ratio in abiding by these concepts”. Religions carry some 
individual and social rules with. Islam is also a religion which a lot of people adopt in Turkey and in the World. 
From this point of view; if relevant statements can be presented about social responsibility within Islam, this 
may provide positive attribution to accounting occupational ethics. Accordingly the purpose of the study is to 
evaluate Islam’s point of view to the social responsibility accounting concept in the context of “justice” concept 
especially in consideration of the Kur’an-ı Kerim’s verses and hadiths which are the primary references of Đslam 
by showing the relation between social responsibility and justice. 

Key Words: Islam, Accounting Concepts, Social Accountibility, Justice, Adoption 
 

1. GĐRĐŞ 

Finansal bilgi kullanıcıları, yapmayı planladıkları işlerle ilgili finansal kararları vermek 
üzere muhasebe organizasyonunun ürettiği finansal bilgileri kullanmaktadırlar (Elitaş, 2013: 
45). Teknoloji ve küreselleşmenin bir getirisi olan işletmelerin büyümesi ve iletişimin 
hızlanmasıyla birlikte, işlem sayısının artması ve karmaşıklaşması profesyonelleşme olgusunu 
arttırmış; işletmelerle ilgili menfaat sahiplerinin kararlarında kullanacağı finansal bilgilerin 
güvenilirliğini de önemli ölçüde etkilemiştir (Dalğar ve Pekin 2011: 20). 

Muhasebe organizasyonu işletmenin finansal durumunu ortaya koyan organizasyondur. 
Bu organizasyon, herhangi bir işletme ile ilgili mali nitelikli olayları, belgeler ve diğer 
kanıtlara göre kaydeden, kayıt altına alınmış birçok mali nitelikli olayı sınıflandıran, 
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sınıflandırılmış bilgileri özetleyerek rapor haline getiren ve bu bilgileri kararlarında yardımcı 
olmak üzere ilgili finansal bilgi kullanıcılarına sunan organizasyondur. Bu özet raporlar 
muhasebe literatüründe finansal tablolar ya da mali tablolar olarak anılmaktadır. 

Muhasebe organizasyonun ürettiği bilgiler finansal bilgi kullanıcılarının kararları 
dolayısıyla son derece önemlidir. Finansal bilgi kullanıcıları, finansal tabloları yorumlayarak 
vergilendirme, yatırım yapma, tedarik ilişkilerine devam etme gibi birçok önemli alanda 
kararlar verirler. Bu kararların doğru olabilmesi de ancak bu bilgileri hazırlayan muhasebe 
bilgi sisteminin objektif ve anlamlı hazırlanmış finansal bilgileri ortaya koymuş olmasına 
bağlıdır. Aksi takdirde finansal bilgilerin hata ya da hilelerle manipüle edilmesi 
Küçüksözen’in (2004: 40) de ifade ettiği gibi tüm toplumun dolandırılması anlamına 
gelecektir. 

Finansal tabloların objektif sunumunun gerçekleşebilmesi adına muhasebe alanında bir 
takım çalışmalar geçmişten günümüze yapılagelmektedir. Muhasebe bilgilerinin gerçeğe 
uygun ve kullanışlı sunumu için oluşturulmuş muhasebe ilkeleri ve muhasebe standartlarının 
yanında birçok yasal düzenleme söz konusudur. Muhasebe literatüründe bütün bu çalışmalar 
muhasebe temel kavramları olarak bilinen genelde on iki kavram üzerine bina edilmiştir. 

Her ne kadar bahsi geçen standartlar, yasal düzenlemeler ve diğer çalışmaların 
varlığından söz edilse bile muhasebe hile ya da hatalarıyla birlikte ortaya çıkan 
manipülasyonların varlığı muhasebe standartları gibi bazı düzenlemelerin bu konudaki 
esnekliğini gözler önüne sermektedir. Diğer ülkelerdeki Enron, Worldcom ve Parmanat gibi 
skandallar ya da Bayraktar’ın (2007) “Türkiye’de Muhasebe Hileleri Tarihi” başlıklı 
çalışmasında aktardığı üzere Türkiye’de gerçekleşen birçok muhasebe hilesi, muhasebe 
işlemlerini yaparken bu kavramların değişik ölçülerde bilerek ya da bilmeyerek göz ardı 
edildiğinin önemli kanıtlarıdır. Bazı etik değerlerin yerleşmiş olması bu esnekliklerin 
suiistimal edilip negatif yönde kullanılmasını minimize edebileceği ise sosyal bir gerçekliktir. 
Mali tabloların düzenlenmesine esas olan tarafsızlık, tam açıklama, sosyal sorumluluk gibi 
muhasebe temel kavramlarının da işte tam bu noktada devreye gireceği ise açıktır. Örneğin 
sosyal sorumluluk kavramı tüm toplumun çıkarlarına uygun finansal tabloların 
oluşturulmasını öngörür. Bu kavrama bağlı kalmak güvenilir muhasebe bilgisi anlamına gelir 
(Küçüksavaş 1997: 13). Çünkü bu kavramı samimi anlamda özümsemiş muhasebecilerin 
hileli davranıştan kaçınacakları tartışmasızdır. Böyle bir muhasebeci eksiklik adına en fazla 
hata yapacaktır ki; yine bu tarz hatalar, sosyal sorumluluk bilincinin getirdiği başkalarının 
haklarına saygılı olmak gibi anlayışlarla gösterilen dikkat sonucu asgari düzeye inebilecektir. 
Çalışmanın amacı da bu paralelde olmakla birlikte, muhasebe alanındaki birçok düzenlemenin 
üzerine bina edildiği muhasebe temel kavramlarından sosyal sorumluluk kavramının bir etik 
olarak benimsenmesini pekiştirmek noktasında sosyal sorumluluk ve adalet kavramları 
arasındaki ilişki değerlendirilecek; Đslam Dininin temel kaynakları olan bazı Kur’an-ı Kerim 
ayetlerinin ve Hadis-i Şerifler’in (Sunar, 1979: 61) adalet kavramı bağlamında sosyal 
sorumluluk muhasebe temel kavramına bakışı üzerinde durulacaktır. Şunu belirtmek gerekir 
ki, özellikle Türkiye’de bu çalışmanın hazırlandığı tarih öncesi baz alındığında Đslam Dininin 
ahlaki ve etik potansiyelini muhasebe alanına aktarma hedefinde hazırlanan çalışmaların 
yetersiz oluşu çalışmayı amacına ulaşma noktasında kısmen zaafiyete uğratmış; ancak 
muhasebe etiğinin gelişmesi açısından davranışsal muhasebe çerçevesinde üzerinde durulması 
ve düşünülmesi gereken farklı bir bakış açısının oluşmasına bu çalışma ile birlikte belli ölçüde 
zemin hazırlanmıştır. 
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2. ĐSLAM D ĐNĐ’NĐN KĐŞĐLERĐN KARARLARINI ALMADAK Đ MUHTEMEL 
ETK ĐSĐ 

Đslam Dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerde, Đslam Dinini 
benimseyen insanlara direkt ya da dolaylı olarak bir takım görev ve sorumluluklar 
yüklenmektedir. Bu görev ve sorumlulukların ifade edildiği ayetlerden bazıları şunlardır; 

• Zekat verin (Kur’an, 73:20; 22:78; 4:77; 24:56). 
• Sürekli iyilik faaliyetlerinde olun (Kur’an, 94: 7). 
• Đyili ği emredin (Kur’an, 7:199). 
• Ana babaya iyi davranın (Kur’an, 17:23, 24; 6:151) 
• Akrabaya, çaresize ve miskine yardım edin (Kur’an, 17:26) 
• Sözünüze sadık olun (Kur’an, 17:34; 70:32). 
• Ölçü ve tartıda dürüst olun (Kur’an, 17:35; 7:85). 
• Göklerdeki ve yerdeki sırları araştırın (Kur’an, 10:101). 
• Adil olun (Kur’an, 6: 152; 4:58). 
• Kötülüğü en güzel tavırla savın (Kur’an, 41:34, 35). 
• Bilmediklerinizi bilenlere sorun (Kur’an, 16:126) 
• Haksızlığa karşılık verirken ölçülü davranın (Kur’an, 16:126). 
• Đyilik ve güzellik üretmekte yarışın (Kur’an, 2:148). 
• Sahip olduğunuz nimet ve imkanlardan başkalarına da pay çıkarın (Kur’an, 2: 195). 
• Güzel düşünüp güzel davranın (Kur’an, 2:195). 
• Barışı hep birlikte gerçekleştirin (Kur’an, 2: 208). 
• Savaşa hazırlıklı olun, barışa da yapıcı yaklaşın (Kur’an, 8:60, 61) 
• Faizden uzak durun (Kur’an, 2:275, 277). 
• Yönetimde istişareyi esas alın (Kur’an, 3:159; 42:38). 
• Borçlarınızı yazın (Kur’an, 2:282, 283). 

Geçen ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Kur’an-ı Kerim’de toplumsal yaşama dair birçok 
ayete yer verilmiştir. Geçen ayetlerdeki ifade edilen davranışlar, ölçü yaparken dikkatli 
olmak, iyilik yapmak noktasında diğer insanlarla yarışır olmak, güzel düşünüp güzel 
davranmak ya da kötülüğü iyilikle savmak gibi ahlaki ifadeler geçmişten bugüne genelde 
anlatılan ve önerilen davranışlardır. Dolayısıyla aktarılan ayetlerden Kur’an’ın etik değerler 
üzerinde duran bir kutsal kitap olduğu anlaşılmaktadır. 

Kur’an’ı benimseyen insanların, benimseme seviyeleri ile doğru orantılı olarak içinde 
geçen ayetlerdeki ifadelere dikkat edecekleri ve mümkün mertebe uygulayacakları 
söylenebilir. Kur’an’da geçen Cennet’e ya da Cehennem’e dair olan; Đslami literatürde müjde 
ya da tehdit ayeti olarak isimlendirilen ayetler (Soysaldı, 2012: 2), bu emirlerin 
uygulanmasını inancın düzeyi nispetinde pekiştirecektir. Örneğin “Đnkâr edip ayetlerimizi 
yalanlayanlara gelince işte onlar Cehennemliklerdir.” (Kur’an, 5:86) gibi ayetler Kur’an’ı 
benimseyen insanlar için açık bir tehdittir. “Ayetlerimize inananlar sana geldiklerinde onlara 
de ki, size selam olsun. Çünkü Rabbiniz, size rahmet etmeyi kendi üzerine yazdı!” (Kur’an, 
6:54) gibi ayetler, Kur’an’ı benimseyenleri içindeki emir ve önerilere uymaya motive 
edecektir. Bu tarz ayetlerin onlarcası Kur’an-ı Kerim’de görülebilir. Bu durum toplumsal 
düzenin sağlanması için oluşturulmuş kanunlarda olduğu gibidir. Bu kanunlara uyulmaması 
durumunda bazı yaptırımlar söz konusudur. Kişiler bu kanunları ne kadar benimserlerse 
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kurallara uyma oranları o kadar yüksek olacaktır. Aynı zamanda bireyler eğer bu kanunlara 
uymanın sağlayacağı fayda ya da uymamanın sebep olacağı zarara inanıyorlarsa bunlara uyma 
oranları o nispette fazla olacaktır. Örneğin bir hız sınırının sebebiyet verebileceği potansiyel 
kazayı ve yaptırımı öngören ya da sağlayacağı güvenliğe inanan bireyler yüksek ihtimalle hız 
sınırını dikkate alacaklardır. Diğer bir ifadeyle benimsenen ve olası sonuçları öngörülen bir 
kural kişiler açısından tatbik sahası bulacaktır. 

Özetle Đslam Dininin, diğer dinlerde olduğu gibi kişilerin kararlarını, uygulamalarını ve 
yaşam tarzlarını değişik seviyelerde etkileyebileceği açıktır. Başka bir deyişle Đslamiyet’i 
benimseyen insanların, Đslam Dininin kaynağı olan Kur’an’daki emirlere ve yasaklara uyması 
beklenir. Bu noktadan hareketle muhasebe etiğinin temellerinden olan sosyal sorumluluk 
muhasebe temel kavramına davranışsal muhasebe çerçevesinde Đslami bakışın ne olduğunun 
anlaşılması bu kavramın benimsenmesini beraberinde getirebilecektir. Eğer sosyal sorumluluk 
muhasebe temel kavramına Đslami bakış pozitif yönde ise, yukarıda ifade edildiği gibi 
özellikle Müslüman muhasebecilerin etkilenebilecekleri ve bu kavramı Đslam Dinini 
benimseme ölçüsünde dikkate alacakları söylenebilir. 

 

3. SOSYAL SORUMLULUK MUHASEBE TEMEL KAVRAMI VE ADALET 

Genel olarak sorumluluk; gerçek ve tüzel kişilerin kendi davranışlarını ve yetki 
alanlarındaki herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi olarak tanımlanır. Sosyal sorumluluk 
kavramı, muhasebenin işlevini yerine getirme hususundaki sorumluluğunu belirtmekte ve 
muhasebenin kapsamını, anlamını ve amacını göstermektedir. Bu kavram; muhasebenin 
organizasyonunda, muhasebe uygulamalarının yürütülmesinde ve mali tabloların 
düzenlenmesi ve sunulmasında; belli kişi veya grupların değil, tüm toplumun çıkarlarının 
gözetilmesi ve dolayısıyla bilgi üretiminde gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranılması 
gereğini ifade eder (TÜRMOB 2005: 7-8). 

Adalet kavramı ise haklılık ve doğruluğun ifadesi olarak kullanılmakta ve kavramın 
kökünü oluşturan “adl” sözcüğü Đngilizcedeki “justice”in karşılığını oluşturmaktadır (Đçerli 
2010: 68-69). Hökelekli (t.y.: 1) adalet kavramını bir şeyi yerli yerine koymak, her hakkı hak 
sahibine vermek, hüküm ve davranışlarda tarafsız ve ilkeli olmak; menfaat, yakınlık, 
düşmanlık, önyargı vb. nedenlerin etkisinden uzak doğru ve dürüstçe iş yapmak olarak 
değerlendirmiştir. Kalkışım da (2013: 1) adalet kavramını çok yönlü olarak değerlendirmekle 
birlikte benzer olarak hak sahibine hakkını vermek ve hüküm verirken tarafsız olmak 
noktalarına değinmiştir. 

Adaletle ilgili geçen tanım ve değerlendirmelerin sosyal sorumluluk kavramının 
tanımıyla paralellik arz ettiği görülmektedir. Buna göre sosyal sorumluluk bilinci adaletli 
olmanın bir gereğidir denilebilir. Bu noktadan hareketle Đslam Dininin sosyal sorumluluk 
muhasebe temel kavramına bakışını anlamak için; Đslam Dininin adalet kavramına bakışını 
araştırmak yeterli olacaktır. 

 

4. ADALETLE Đ LGĐLĐ AYET VE HAD ĐSLERĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Herhangi bir işin Đslam Dinine uygun olarak yapılması, bu işin bu Dinin kurallarına 
uygun yapılması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla muhasebe işlemlerini Đslami perspektife 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

102 

uygun yapmak, konulan hedeflerin ve diğer aktivitelerin Đslami kurallara uygun olması 
anlamına gelmektedir (Alim 2012: 16). Örneğin Đslam Dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı 
Kerim’de geçen, yapılacak işlerde adil olmak (Kur’an 6:152; 4:58) gibi bir ifade muhasebe 
faaliyetinin de adil olması anlamına gelmektedir. 

Çalışma içinde değinildiği üzere sosyal sorumluluk adaletin gereğidir. Bu bağlamda 
Đslam Dininin sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramına bakışını değerlendirmek, adalet 
kavramına hangi perspektiften baktığını anlamakla aynı paraleldedir. Bu noktadan hareketle 
adaletle ilgili olarak Đslam Dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de geçen ayetler ve 
Hadis-i Şerifler’den bazıları üzerinde durulacaktır. Bu ayetler ve değerlendirmeler şöyledir; 

• Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor…(Kur’an 4: 58). 

• Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister 
aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana 
asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. 
Çünkü Allah, adil davrananları sever (Kur’an 5: 42). 

Bu ayetlerde insanlar arasında adaletle hükmetmekten bahsedilmiştir. Muhasebe 
faaliyeti de tanımından anlaşılacağı üzere bir anlamda gerçek ya da tüzel kişiler arasında mali 
nitelikli olaylarla ilgili olarak kararlar veren bir faaliyettir. Şöyle ki muhasebe, işletme ile 
ilgili mali olayları kendi prensipleri çerçevesinde kaydetmekte ve bunu ilgili kişilere 
raporlamaktadır. Burada gerçek ve tüzel kişiler arasındaki muhasebe faaliyeti gibi bir işin 
yapılması dolayısıyla bir hüküm verme ya da bir karar alma durumu söz konusudur. Başka bir 
deyişle muhasebe organizasyonu işletmenin finansal durumu ile ilgili bir neticeyi ortaya 
koymakta; bir anlamda işletmenin finansal durumuyla ilgili verdiği hükmü ortaya 
koymaktadır. Geçen ayete göre de herhangi bir işle ilgili bir sonuç ortaya konulurken ya da 
bir hüküm verilirken bunun tarafsız ve adalet ölçüleri dahilinde ortaya konulması gerekir. 
Dolayısıyla Đslam Dini açısından, bu ayetlere göre muhasebe faaliyeti ile ilgili ortaya 
konulacak finansal tablolar gibi sonuçlar kaçınılmaz olarak adil ve tarafsız olacaktır. 

Bu ayetler muhasebe denetimi açısından da ele alınabilir. Türkiye’de “Yeminli Mali 
Müşavir” olarak anılan bağımsız denetçiler, muhasebe organizasyonunun hazırladığı finansal 
tabloların muhasebenin temel kavramlarına, genel kabul görmüş  muhasebe ilkelerine ve diğer 
standartlara uygun hazırlanıp hazırlanmadığını, tarafsızlık, mesleki yeterlilik gibi değişik 
yasalar ve düzenlemelerle belirlenmiş denetim ilkeleri çerçevesinde inceler ve sonucu finansal 
bilgi kullanıcılarına sunar. Bu sunum, finansal tabloların bağımsız bir uzman tarafından 
denetlendiğinin tek göstergesi olan denetim raporu ile yapılır. Böyle bir raporun oluşturulması 
finansal bilgi kullanıcıları ile işletme arasında bir hüküm anlamını ifade etmekte olduğu 
açıktır. Đslam Dini açısından böyle bir hükmün verilmesi konusunda da adaletli olmak 
kaçınılmaz görünmektedir. 

• Kendiniz; ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik 
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Zengin veya fakir de olsalar… 
Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize 
uymayın. Eğer çarpıtırsanız veya çekinirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan 
hakkıyla haberdardır (Kur’an 4: 135). 

• Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir 
topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten 
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sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır (Kur’an 5: 8). 

Bu ayetlere göre Đslam Dininin adalet konusundaki hassasiyeti net olarak 
anlaşılmaktadır. Bu hassasiyetin vurgusu “titizlikle”  kelimesi kullanılarak yapılmıştır. Öte 
yandan kişinin kendi, ailesi ve diğer yakınları aleyhine de olsa adaleti titizlikle ayakta tutması 
gerektiğini ifade eden ayet sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramının tanımını akla 
getirmektedir. Çünkü benzer olarak sosyal sorumluluk kavramına göre mali olaylarla ilgili 
kayıt ve sunum gibi işlemler yapılırken belli bir kişi ya da grubun çıkarları değil tüm finansal 
bilgi kullanıcılarının çıkarları eş ölçüde gözetilir. Öyle ise, bu ayet açısından bakıldığında 
denilebilir ki, Đslam Dini açısından muhasebe de dahil olmak üzere herhangi bir işin 
yapılmasında ya da bir kararın verilmesinde tüm etkilerden uzak, tamamen tarafsız ve sosyal 
sorumluluk kriterleri çerçevesinde hareket edilmesi kaçınılmazdır. 

• Rabbinin kelimesi doğruluk ve adalet bakımından tamdır. O’nun kelimelerini 
değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir (Kur’an 6: 115). 

Đslami Literatür incelendiğinde Kur’an-ı Kerim’de Allah kendi varlığını bütün 
varlıklardan üstün tuttuğu görülebilir. Yukarıdaki ayete bakıldığında Allah’ın kelimelerinin 
adalet bakımından tam olduğu vurgusunun bu üstünlükle bağdaştırıldığı anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla bu ayette adalet kavramına, Đslami Literatüre göre Allah’ın kendi üstünlüğüne 
yakın bir kavram olarak adalete verilen öneme vurgu yapıldığı görülmektedir. 

• De ki: “Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi doğrultun. Dini Allah’a 
has kılarak O’na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi döneceksiniz.” (Kur’an 7: 
59). 

• Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor(Kur’an 
16: 90). 

Bu ayetlere göre adaleti gerçekleştirmek bir emirdir. Dolayısıyla muhasebe ile ilgili 
belgelerin hazırlanması, kaydetme, raporlama gibi tüm işlemler; yönetim muhasebesi, inşaat 
muhasebesi ve maliyet muhasebesi gibi muhasebenin tüm türevleri; muhasebe denetimi 
sürecindeki tüm işlemler bu ayetlere göre kaçınılmaz olarak adalet ölçüleri çerçevesinde 
yapılması zorunluluğu anlaşılabilir. 

• Yarattıklarımızdan, hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti 
gerçekleştiren bir topluluk vardır (Kur’an 7: 181). 

“Hak ve adaleti gerçekleştiren bir topluluk” ifadesinde geçen topluluğun, insanların 
geneli içindeki özel bir topluluk olduğu iması anlaşılmaktadır. Böyle bir topluluğun Đslam 
Dininin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’de vurgulanmış olması bu topluluğun önemini de 
dolayısıyla vurgulamaktadır. Böyle bir vurgunun varlığı ise hiç şüphesiz, özellikle Đslamiyet’i 
benimsemiş olan kişilerin bu topluluğun bir parçası olmaya motive olmasına sebep 
olabilecektir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odaları, muhasebe alanında çalışan 
akademisyenler, muhasebe alanında danışmanlık yapan şirketler gibi gruplar muhasebe 
alanında çalışma yapan topluluklardır. Bu toplulukların, Đslam Dinini benimsemiş oldukları 
varsayımı altında ve Đslam Dinini benimseme ve özümseme ile doğru orantılı olarak, ayette 
geçen tarzda bir topluluk olmaya ya da böyle bir topluluğun bir parçası olmaya motive 
olabilecekleri söylenebilir. Đslami Finansal Kuruluşlar için Muhasebe ve Denetim 
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Organizasyonu (AAOIFI – Accounting And Auditing Organization for Islamic Financil 
Institutions) Đslami muhasebe alanında çalışma yapan bu tarz bir camiadır. 

• Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, 
kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar 
(Müslim, Đmâre: 18). 

• Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, Yakınlarına ve 
Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, Ailesi kalabalık olduğu 
halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır (Müslim, Cennet: 
63). 

• Bir saat veya bir gün adaletle hükmetmek, bir sene veya altmış sene nafile ibadet'ten 
hayırlıdır (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ: 58). 

• En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir (Ebü Davud, 
Melahim: 17; Tirmizî, Bey'at: 37). 

• Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lûtfuna ve himâyesine 
mazhar olacakların öncüleridir (Buhârî, Edep: 36). 

• Kıyâmet gününde insanların Allah'u Teâlâ'ya en sevgili olanı ve Allah'a en yakın 
bulunanı adil devlet başkanıdır (Tirmizî, Ahkâm: 4). 

Geçen hadislerde adalet özellikle yöneticiler açısından ele alınmıştır. Adaleti 
gerçekleştirmenin Đslam literatürüne göre diğer dünya anlayışında ödüllendirilme şeklinden 
bahsedildiği görülmektedir. Ayrıca yetersiz ya da kötü niyetli bir idareciye karşı adaleti 
uygulaması gereğini söyleyebilmenin değerine vurgu yapılmıştır. Đşletmelerde de özellikle 
muhasebe hilelerinin oluşmasına sebebiyet verebilecek kötü niyetli yöneticiler ya da 
ortakların finansal tabloları manipüle edici yanlı taleplerine karşı adaletli ve tarafsız bir 
raporlamayı isteyen bir muhasebe çalışanı geçen hadislere tatbik edilebilir. Netice itibarıyla, 
yukarıdaki hadisler baz alındığında denilebilir ki; Đslam Dininde, muhasebe ile alakalı veya 
diğer işler yapılırken başlıca kural adaletli ve dürüst olmaktır. 

Çalışmada sosyal sorumluluk kavramına adalet kavramı bağlamındaki bakışın 
değerlendirilmesi ayet ve hadisler üzerinden yapılacağı ifade edilmişti. Diğer yazarların da bu 
kavramlara bakışını anlamak yerinde olacaktır. Ancak, bu çalışma özelinde yapılan literatür 
taramasına göre özellikle Türkiye’de Đslam ve Muhasebe konulu olarak yeterince çalışma 
yapılmadığı fark edilmiştir. Bu çalışma için yapılan araştırmada Türkiye bazında “Đslam ve 
Muhasebe” üzerine sadece birkaç yazarın çalışmasına rastlanmıştır. Bu çalışmalar içinden bu 
çalışmayla ilgili dikkati çeken “Bir Ayetin Işığında Đslam Dininin Muhasebeye Bakışı” (Can 
2008)  isimli çalışmasıdır. Bu çalışmada Đslam literatüründe “borç” anlamına gelen Arapça 
“deyn” kelimesinden türetilmiş “Müdayene Ayeti” (Baltacı, 2011: 24) olarak bilinen Bakara 
Suresi’nin 282. Ayetinin muhasebeye bakışı üzerinde durulmuştur. Ayetin (Kur’an, 2:282) 
Türkçe karşılığı: “Ey iman edenler! Belirli bir süreye kadar borçlandığınız zaman onu yazın. 
Aranızda bir kâtip doğru olarak yazsın. Kâtip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan 
kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah’tan korksun da ondan hiçbir 
şeyi eksiltmesin. Eğer borçlu cahil veya zayıf ya da bizzat kendisi yazdırmaya gücü yetmezse, 
velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek yoksa, razı 
olacağınız şahitlerden, bir erkek ve biri unuttuğu zaman diğerinin ona hatırlatması için iki 
kadın… Şahitler çağrıldıklarında kaçınmasınlar. Küçük olsun, büyük olsun borcu süresiyle 
birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha sağlam, 
şüpheye düşmemeniz için de en isabetli olandır. Ancak aranızda yaptığınız alışverişlerin peşin 
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bir ticaret olması halinde onu yazmamanızın bir günahı yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da 
şahit tutun. Yazana da şahide de zarar verilmesin. Eğer bir zarar verirseniz bu şüphesiz, sizin 
yoldan çıkmanız demektir. Allah’tan korkun. Allah size öğretmektedir. Allah her şeyi 
bilendir.” şeklindedir. 

Can adı geçen çalışmasında, geçen ayetin sosyal sorumluluk muhasebe temel 
kavramının Đslam Dini açısından kaçınılmaz bir gereklilik olduğu vurgusunu yapmıştır. 
Ayette geçen “aranızda bir kâtip doğru olarak yazsın, Rabbi olan Allah’tan korksun da ondan 
hiçbir şey eksiltmesin, şahit bulundursun” ifadeleri ve ayetteki diğer ifadelerden, gerçekten de 
borç ilişkisi ile alakalı işlemlerin kayıt edilmesinde Kur’an’daki bu ayetin sosyal sorumluluk 
kavramı ile örtüştüğü açık olarak görülmektedir. Lewis de benzer olarak (2006: 10) bu ayetin, 
ticari işlemlerle ilgili kayıt yapmayı anlattığını ve kaydetmenin hatlarını çizdiğini ileri 
sürerek, ayetin kayıtların tüm tarafların hak ve yükümlülüklerinin dikkate alma hususundaki 
hassasiyeti dikkati çektiğini ifade etmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Bu çalışmada, muhasebe meslek etiğine davranışsal muhasebe çerçevesinde katkı 
sağlamak amacıyla Đslam Dininin sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramına adalet 
kavramı bağlamında bakışı araştırılmıştır. Bu noktada adalet kavramıyla ilgili ayet ve hadisler 
birincil olarak ele alınmış ve yorumlanmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibidir. 

• Çalışma içerisinde referans gösterilen bazı ayetlerle Kur’an’ın bir ahlak ve etik kitabı 
yönünün olduğu anlaşılmıştır. 

• Kur’an-ı Kerim’de geçen toplumsal düzeni ve kişinin şahsi hayatını düzene sokmaya 
yönelik ayetlere uyulması açısından Đslami Literatüre göre tehdit edici aynı zamanda 
müjdeleyici olarak isimlendirilen ayetlerin varlığına değinilmiştir. 

• Sosyal sorumluluk muhasebe temel kavramı ve adalet kavramının tanımlarının aynı 
paralelde olduğu görülmüştür. Dolayısıyla sosyal sorumluluğun, adaletli olmanın bir 
gereği ve sonucu olduğu anlaşılmıştır. 

• Kur’an-ı Kerim’de geçen adaletle ilgili bazı ayetler sosyal sorumluluk muhasebe temel 
kavramı açısından ve ilgili diğer açılardan değerlendirilmiş ve adaletin Đslam Dini 
açısından muhasebe faaliyeti de dahil olmak üzere herhangi bir faaliyetin 
yapılmasında temel prensiplerden olduğu yönü ortaya koyulmuştur. Diğer bir ifadeyle 
Đslamiyet’e göre herhangi işin yapılmasında ya da bir hükmün verilmesinde adaletin 
kaçınılmaz bir şekilde, o işin bir parçası olarak uygulanması gereği açıkça 
anlaşılmıştır. 

• Özellikle ayetlerden hareketle Đslam Dininin sosyal sorumluluk kavramına, adalet 
kavramı bağlamında büyük önem atfettiği görülmüştür. Hatta bazı ayetlerin içinde 
geçen tarafsızlık ifadelerinin sosyal sorumluluk kavramının tanımıyla paralellik arz 
ettiğine rastlanmıştır. Dolayısıyla sosyal sorumluluk kavramının, Đslam Dinini 
benimseyen bireyler ve Đslami prensiplerle çalışmalarını sürdürdüğünü iddia eden 
kurumlar için bir zorunluluk olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışma içinde de değinildiği üzere bu çalışma özelinde yapılan araştırmada Türkiye’de 
Đslam ve Muhasebe ilişkisini değişik yönleriyle araştıran kaynakların yetersiz olduğu fark 
edilmiştir. Đfade edildiği gibi Đslam Dini, kendisine tabi olan bireyleri ya da toplumları 
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benimseme ve özümseme ölçüsünde diğer disiplinlerde olduğu gibi adalet, dürüstlük, 
yardımlaşma gibi değerlere motive edebilecek bir potansiyele sahiptir. Türkiye ve Dünya’daki 
insanların değişik ölçülerde Đslam Dinini benimsedikleri bilinmektedir. Bu açıdan Đslam 
Dininin adalet, dürüstlük, yardımlaşma gibi etik potansiyelini muhasebe meslek etiği ya da 
diğer mesleklerdeki bireysel ve kurumsal etiğe kanalize etme açısından “Đslam Dini ve 
Muhasebe” konulu, nitelikli çalışmaların çoklukla yapılması anlamlı olacaktır. 
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BĐLĐŞ ĐHTĐYACININ SATI Ş PERFORMANSI ÜZERĐNE ETK ĐSĐ:  
ACENTA TEMS ĐLCĐLERĐ ÜZERĐNE BĐR UYGULAMA 

 
Ali TÜRKER 1   Ceren ĐŞÇĐ2   Gülay ÖZALTIN TÜRKER 3 

 
ÖZ 

Bu çalışmanın amacı, biliş ihtiyacının satış performansı ve satış performansını etkileyen faktörler 
üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmektir. Bu amaçla iç turizm pazarında önemli paya sahip X 
seyahat acentasının acenta temsilcilerine biliş ihtiyacı ölçeğinin Cacioppo vd. (1984) tarafından geliştirilen kısa 
formu ve Munshi ve Hanji (2014) tarafından geliştirilen satış performansını etkileyen faktörlere ilişkin ölçek 
uygulanmıştır. Araştırma sonucunda acenta temsilcilerinin biliş ihtiyacı düzeyleri ile nicel satış performansı 
arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir. Ayrıca biliş ihtiyacı düzeyi ile satış 
performansını etkileyen faktörlerden ‘müşteri hizmetleri’ faktörü arasında da benzer bir korelasyon tespit 
edilmiştir. Ancak biliş ihtiyacının, ‘ürün bilgisi ve sunumu’, ‘satış geliştirme yeteneği’ ve ‘yönetime bilgi 
sağlama’ faktörleri üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli 
sonuç ise nicel satış performansı üzerinde en önemli etkiye sahip olan faktörün ‘müşteri hizmetleri’ faktörü 
olmasıdır.  

Anahtar Kelimeler:  Bili ş Đhtiyacı, Satış Performansı, Satış Performansını Etkileyen Faktörler.  

 
THE EFFECTS OF NEED FOR COGNITION ON SALES PERFORMANCE:  

A STUDY ON TRAVEL AGENCY REPRESENTATIVES 
 

ABSTRACT 

The aim of this study is to determine whether the need for cognition has an effect on sales performance 
and on factors affecting sales performance. For this purpose, short forms of need for cognition scale developed 
by Cacioppo et al. (1984) and scale of factors affecting sales performance developed by Munshi and Hanji 
(2014) has been applied to representatives of X travel agency which has an important share in domestic tourism 
market. As result of study, moderate positive correlation has been detected between need for cognition level of 
agent representatives and quantitative sales performance. Also a similar correlation has been detected between 
need for cognition and “customer services” factor which is one of the factors affecting sales performance. But a 
significant effect of need for cognition on “product information and presentation”, “ability of sales development” 
and “providing information to administration” cannot be detected. Another important result derived from the 
study is the most efficient factor on “quantitative sales performance” is the “customer services” factor. 

Key Words: Need for Cognition, Sales Performance, Factors Affecting Sales Performance. 

 

1. GĐRĐŞ 

Bili ş ihtiyacı, bireylerin çaba gerektiren bilişsel etkinliklere katılma ve bundan zevk 
alma yönündeki eğilimlerini anlatan bireysel bir özelliktir (Cacioppo ve Petty, 1982). Bireyin 
çevresindeki olayları anlamlı bir şekilde bütünleştirip yapılandırma yönünde duyduğu 
gereksinim olarak da tanımlanan kavram üzerinde ilk bilimsel çalışmalar Chohen vd. (1955) 
tarafından gerçekleştirilmi ştir. Araştırmalar, bireylerin biliş ihtiyacı yüksek olan ve biliş 
ihtiyacı düşük olan bireyler olarak iki ayrı grup altında toplanabileceğini göstermektedir. Biliş 
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ihtiyacı yükseldikçe, bireylerin, problem çözme, akıl yürütme, karmaşık olayları algılama gibi 
konularda daha başarılı oldukları görülmektedir. Biliş ihtiyacının doğumla birlikte genel bir 
özellik mi olduğu ya da sonradan kazanılabilen, geliştirilebilen bir yetenek mi olduğu 
konusunda literatürde farklı görüşler olmakla birlikte, kavramın bireyin hayata bakış açısını, 
olayları değerlendirmesini ve problemlere yaklaşımını derinden etkilediği yadsınamaz bir 
gerçektir.  

Bili ş ihtiyacı bireylerin sadece özel hayatlarını ilgilendiren bir kavram değildir. Bireyin 
iş yaşantısında karşılaştığı problemlere yaklaşımı, problem çözme becerisi, problemlerle 
uğraşmaktan keyif alma eğilimi gibi durumlar da bireyin biliş ihtiyacı seviyesi ile doğrudan 
ilgilidir. Özellikle satış temsilciliği mesleğinde, bireyin biliş ihtiyacının yüksek olması satış 
performansını da olumlu yönde etkilemektedir (Sodka ve Deeter-Schmelz, 2008). Satış 
performansı ise; müşteri hizmetleri, satış geliştirme yeteneği, ürün bilgisi-sunumu ve 
yönetimle etkili iletişim gibi konularda başarılı olmayı gerektirmektedir (Munshi ve Hanji, 
2014). Bu bağlama, satış temsilcilerinin biliş ihtiyaçlarının yüksek olmasının gerek nicel satış 
performansları açısından ve gerekse; ‘müşteri hizmetleri’, ‘satış geliştirme yeteneği’, ‘ürün 
bilgisi ve sunumu’, ve ‘yönetime bilgi sağlama ve etkili iletişim’ gibi satış performansını 
etkileyen faktörlerde başarılı olunması açısından gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışma, bireyin biliş ihtiyacı seviyesinin satış performansı ve satış performansını 
etkileyen faktörler üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmi ştir. Uygulama alanı 
olarak ise iç turizmde önemli bir Pazar payına sahip olan X seyahat işletmesi tercih edilmiştir. 
Söz konusu seyahat işletmesinin acenta temsilcilerine anket uygulaması gerçekleştirilmi ştir.  
Acenta temsilcileri, bir karşılayıcı acenta personeli olup, turistlere tatil süresince 
destinasyonda eşlik eden, turistlerin tatillerinde yaşayabilecekleri problemleri çözme 
sorumluluğu olan ve bunların yanı sıra karşılayıcı acentanın düzenlemiş olduğu günlük turları 
turistlere satmakla yükümlü olan personellerdir. Bu nedenle acenta temsilcilerinin, gerek 
günlük tur satışlarında ve gerekse müşterilerin tatilleri ile ilgili diğer problemlerin 
çözümünde, biliş ihtiyaçlarının yüksek olmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Çalışma 
Türkiye’de iç turizm pazarında önemli bir yere sahip olan X seyahat acentasının Marmaris, 
Bodrum, Fethiye ve Antalya bölgelerinde çalışan acenta temsilcilerine uygulanmıştır.   

 

2. YAZIN TARAMASI 

2.1. Biliş Đhtiyacı  

Bili şsel motivasyonun temel kavramlarından olan biliş ihtiyacı (Cacioppo vd., 1996) 
arayıp bulma, bilişsel çabada bulunma isteği olarak tanımlanmaktadır (Cacioppo ve Petty, 
1982). Cohen vd. (1955) tarafından ortaya atılan bu kavram, bireyin kendisi ya da etrafı ile 
ilgili bilgi ya da durumları anlamlı ve tutarlı bir biçimde yapılandırma ihtiyacı olarak ifade 
edilmiştir. Bili ş (düşünme) ihtiyacı sahip olunan bireysel bir özelliktir (Murphy, 1957). 
Cacioppo ve Petty (1982) kavramda yer alan “ihtiyaç” kelimesinin biyolojik olarak beliren bir 
eksikliğin yol açtığı yoksunluktan ziyade; bilgileri örgütleme, özetleme ve değerlendirmeye 
yönelik bir tür “eğilim” anlamında kullanıldığını ifade etmişlerdir. Biliş ihtiyacına sahip olan 
bireyler, çaba gerektiren bilişsel etkinliklere katılma ve farklı zihinsel egzersizler yapma 
yönünde içsel bir güdülenme içerisinde bulunmaktadırlar (Demirtaş, 2012).  
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Kavram, 1982’de Cacioppo ve Petty tarafından oluşturulan ölçek ile ölçümlenmeye 
başlamış, ölçme sonucu bireylerin biliş ihtiyacı seviyesine göre yüksek veya düşük biliş 
gücüne sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Biliş ihtiyacı çalışmaları, bireyin bu özelliğinin bir 
işle ya da sosyal bilgi paylaşımı ile ilgili tavırlarını açıklamada yardımcı olabileceği 
düşüncesinden yola çıkılarak yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan araştırmaların büyük 
çoğunluğunda biliş ihtiyacı ile bireysel zeka ve motivasyonel özellikler gibi geniş çeşitlilikte 
bireysel özellikler arasındaki ilişki araştırılmıştır (Curşeu, 2011). Biliş ihtiyacı yüksek 
bireylerin düşük biliş ihtiyaçlı bireylere göre, karmaşık problemleri çözmede başarılı ve 
kendini kontrol etme eğilimli oldukları (Bertrams & Dickhäuser, 2009); bilgi işlemede daha 
çok bilişsel kaynakları devreye soktukları (Enge et al., 2008 and Fleischhauer et al., 2010); 
karar almada daha rasyonel davrandıkları (Curşeu, 2006); bilişsel işleri çözümlerken ilgili 
bilgiyle ili şkili olarak araştırma, edinme, üzerinde düşünme, yansıtma eğilimde oldukları 
(Cacioppo and Petty, 1982, Cacioppo et al., 1996 and Coutinho et al., 2005); karar verme 
sırasında daha kapsamlı bir araştırma yaptıkları ve biliş ihtiyacı düşük olanların ise aksine çok 
daha hızlı karar verme yöneliminde oldukları (Bailey, 1997)  tespit edilmiştir. Bu bağlamda 
düşük ve yüksek biliş ihtiyacına sahip bireyler arasındaki farklılıklar ele alındığında; düşük ve 
yüksek biliş ihtiyacına sahip bireylerin, aynı şekilde maruz kaldıkları davranışa farklı tepkiler 
verme eğiliminde oldukları görülmektedir (Değerli, 2011). Düşük ve yüksek biliş ihtiyacına 
sahip bireyler aynı tepkiyi verseler bile, altında yatan süreç (hemen inanma x önyargı) ve 
ileriki sonuçlar (düşük biliş ihtiyacına sahip bireyler için, yüksek biliş ihtiyacına sahip 
bireylere oranla daha zayıf tutum) bağlamında farklılıklar kendini göstermektedir. Bireylerin 
biliş ihtiyacının düşük ve yüksek olarak ikili yapıda ele alınması; yalnızca bireylerin 
enformasyonu nasıl işlediğini değil, aynı zamanda nasıl davrandıklarını anlamaya da yönelik 
olmaktadır (Değerli, 2011).  

Bili ş ihtiyacı,  bireylerin mantıksal olarak problem çözmelerinde ve enformasyonu 
analiz etmede içsel motivasyonudur (Cacioppo ve Petty, 1982).  Unnikrishan ve 
Ramnarayaran (2000), biliş ihtiyacı düzeyi ile karmaşık problemleri çözülmesindeki etkililik 
arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Cenkseven 
ve Vural (2006) çalışmalarında biliş ihtiyacı yüksek ve düşük ergenlerin problem çözme 
düzeyleri arasında anlamlı farkların olduğunu ifade etmektedir. Caciappo ve meslektaşlarına 
(1996) göre, biliş ihtiyaç seviyesi yüksek bireyler, problem çözme aktivitelerine yönelik daha 
pozitif tutum sergiler, düşünürken eğlenir ve problemleri çözülmesi gereken bir aşama olarak 
görürler.   

Özellikle satış işinin problem çözme doğası göz önüne alındığında, problem 
çözebilmenin bir birey özelliği olan biliş ihtiyacı seviyesi ile ilişkili olduğu ve ayrıca biliş 
ihtiyacının satış performansının öngörülmesinde uygun bir özellik olduğu vurgulanmaktadır 
(Sodka ve Deeter-Schmelz, 2008). Bireylerdeki biliş ihtiyacı eğilimi, problemleri küçük 
parçalara ayırmada etkili olmakta, böylece satış temsilcilerine müşteri itirazlarını ele almada 
yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, yüksek biliş ihtiyacına sahip bir satış personeli, ürünün 
özellikleri ile özel tüketici ihtiyaç ve isteklerini eşleştirmede başarılı olabilmektedir. Sojka ve 
Deeter- Schmelz (2007; 2008) çalışmalarında, biliş ihtiyacı ile satış performansı (bireyin 
kendi kendini değerlendirdiği) arasında pozitif korelasyon bulmuş, biliş ihtiyacı yüksek 
bireylerin düşük biliş ihtiyaçlı bireylere göre daha yüksek satış performansına sahip 
olduklarını saptamıştır. 
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Literatürde, bireyin farklı kişilik özelliklerinin (dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, 
duygusal denge, deneyime açıklık vb..) (Ordun, 2005); satış temsilcisinin rekabetçi 
özelliğinin, rekabetçi bir örgüt ikliminin ve satış bölgesindeki rekabetin (Brown, vd., 1998); 
bireyin sahip olduğu yeteneklerin (sözel, sayısal, genel bilişsel, satış vb.) (Vinchur, vd., 1998) 
satış performansına etkileri ele alınmasına karşın, sınırlı sayıdaki çalışma bir birey özelliği 
olarak biliş ihtiyacının performansa etkilerini araştırmıştır. Bu çalışmada, niceliksel 
performansın yanı sıra, satış performansını oluşturan her bir faktörün biliş ihtiyacı ile 
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.   

Pazarlamanın önemli amaçlarından biri olan satış performans gücü (Pilling vd., 1999) 
ölçümünde, özellikle performansın çok boyutlu yapısı nedeniyle literatürde farklı boyutların 
ele alındığı görülmektedir.  (örnek olarak bkz. Kohli ve Jaworski, 1994; Komaran ve Ching, 
1997; Pettijdnn vd., 2000; Plouffe vd., 2010). Munshi ve Hanji (2014) satış performansını 
etkileyen faktörleri; müşteri hizmetleri, satış geliştirme, yönetime bilgi sağlama, mağaza 
yönetim yeteneği, ürün bilgisi ve sunumu olarak sıralamışlardır. Müşteri hizmetleri faktörü; 
müşteri şikayet ve itirazlarını ele alma, problemleri çözme, mevcut müşterileri elde tutma, 
müşteri tatmini sağlama, müşteriye hizmette eşit davranma vb. alt kavramları içermektedir. 
Satış geliştirme yeteneği; satış kapama, satış sunumu, çapraz satış vb. kişisel becerileri, 
mağaza yönetim becerisi; çalışanın stok yönetimi, mağaza politika bilgisi, satış kayıtlarını 
tutması gibi mağaza yönetim becerilerini, ürün bilgisi ve sunum faktörü; satış temsilcilerinin 
sunulan ürün ve hizmetin hakkında detaylı bilgi sahibi olma, müşterilere ürün bulmalarında 
yardımcı olma becerilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Son olarak yönetime bilgi sağlama; 
yönetim ve diğer çalışanlar ile işbirliği içinde olma ile ilişkilendirilmiş bir faktördür (Munshi 
ve Hanji, 2014). 

 

2.2. Kişisel Satış ve Acenta Temsilciliği 

Bilinen en eski satış çabası olarak ifade edilen (Uslu, 2007: 3) kişisel satış, pazarlama 
literatüründe, pazarlama karması elemanlarından tutundurma faaliyetleri başlığı altında ele 
alınmaktadır. Tanıtım, reklam, halkla ilişkiler gibi tutundurma karması elemanlarının 
arasından her müşteri ile tek tek ilgilenilmesi gerektiği için kişisel satışın en maliyetli 
tutundurma yöntemi olduğunu ifade etmek mümkündür (Altunışık vd., 2006: 222). 
Literatürde kişisel satış ile ilgili pek çok tanım bulunmaktadır. Örneğin, Arpacı (1992: 206) 
kavramı, “mal ve hizmetin kısa sürede tanıtılarak, satışın gerçekleştirilmesi için, tanıtımı ve 
satışı yapılacak kişi ya da kişilerin, olası alıcı ya da alıcılarla yüz yüze gelerek, konuşmaları, 
görüşmeleri ve satışı gerçekleştirme çabaları” olarak tanımlamıştır. Başka bir tanımda ise 
kişisel satış, bir insanın ya da insan grubunun kararını etkilemek için tasarlanmış ikna süreci 
olarak ifade edilmiştir (Gürdal,1997: 317). Kurtz vd. de (1976: 8) bir önceki tanıma benzer 
şekilde kavramı, bazı insanların kararlarını etkilemek için tasarlanan kişiler arası, ikna edici 
süreç olarak ifade etmiştir. Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi kişisel satışın temelinde 
“ ikna” vardır. Satış temsilcilerinin müşteri ya da potansiyel müşterilerini bir ürünü satın 
almaya ikna etmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla böylesi bir sürecin başarılı sonuçlanabilmesi 
için satış temsilcisinin görüşme öncesinde müşteriyi etkileyecek mesajları tasarlamış, 
görüşmeye hazırlanmış olması gerekmektedir (Gürdal,1997: 317). Kişisel satış, iletişim ve 
ikna tekniklerinin etkin kullanıldığı, ciddi bir ön hazırlık gerektiren bir süreçtir.  
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Kişisel satışın pazarlama iletişimi araçları arasında yer aldığını ifade eden Ünüsan ve 
Sezgin (2005: 57), satış elemanı ile müşteri arasında birebir, doğrudan bir iletişim kurması 
nedeniyle en güçlü pazarlama iletişimi aracı olduğunu ifade etmişlerdir. Yazarlar aynı 
zamanda kişisel satışın sadece yüz yüze gerçekleştirilmek zorunda olmadığını, telefonla 
yapılan satışın da bir kişisel satış olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Odabaşı 
ve Oyman (2009: 170) ise kişisel satışın özellikle tutarı yüksek, açıklanması-gösterilmesi 
gereken ve düzenli olmayan aralıklarla satın alınan ürünlerde daha sık uygulandığını ifade 
ederlerken, yöntemin üstünlüklerini: (a) Đletişime dayandığı için anında tepkinin 
belirlenebilmesi, (b) satış elemanın bireysel olarak müşterinin ihtiyacına cevap verebilmesi, 
(c) anında ihtiyaca yönelik alternatif çözümlerin üretilebilmesi, (d) müşteri dikkati ve ilgisinin 
gözlemlenebilmesi ve (e) reklamlardan daha çok etkilenme ve ikna olma olasılığı olarak 
sıralamışlardır.  

Diğer pazarlama iletişim araçları ile kıyaslandığında, kişisel satış, müşteri ile bire bir 
iletişimi gerektirdiğinden müşteriyi satın almaya ikna etmede en etkili yöntemdir (Altunışık 
vd., 2006: 222). Müşterilerin satın almaya ikna edilmeleri ise kolay bir süreç değildir. Satış 
temsilcilerinin ikna çabalarında başarılı olabilmeleri için bir takım bilgi ve becerilere sahip 
olmaları gerekmektedir. Đslamoğlu ve Altunışık (2009: 36-42) bunları; fiziksel özellikler 
(hijyen, uygun kıyafet seçimi, anlaşılır konuşma, beden dili vb.), ürün bilgisi, müşteri 
hakkında bilgi, şirket hakkında bilgi, sektör bilgisi, satış teknikleri hakkında bilgi ve sunum 
bilgisi olarak sıralamaktadır. Kotler ve Armstrong (2012: 465) ise iyi bir satış temsilcisinin 
müşteri ile iletişim, satış, hizmet, müşteri hakkında bilgi toplama, müşteriye ürün hakkında 
bilgi sağlama ve müşteri ile iyi ili şkiler kurma sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini 
ifade etmişlerdir. Bu nedenle satış elemanı alımlarında işletmenin adaylarda iletişim 
becerileri, etkili konuşma gibi yeteneklerin varlığına dikkat etmesi, personel alımından sonra 
ise sunum teknikleri, ürün bilgisi, işletme bilgisi gibi konularda hizmet içi eğitimler vermeleri 
gerekmektedir. Başarılı bir satış elemanının yetiştirilmesi ancak etkili bir hizmet içi eğitimle 
mümkün olabilecektir.  

Kişisel satışta öne çıkan bir diğer başlık ise satış elemanının motivasyonudur. Kişisel 
satış, yüz yüze iletişimi ve sürekli ikna çabasını gerektirdiğinden satış elemanının 
motivasyonu sık sık düşebilmektedir. Olası motivasyon düşüklükleriyle başa çıkmak ve satış 
elemanının sürekli olarak daha çok satış yapmasını sağlayabilmek için işletmelerin satış 
elemanlarını motive edici bir takım çalışmalar içerisinde bulunmaları gerekmektedir. 
Đşletmelerin kullandıkları motivasyon araçlarını parasal ve parasal olmayan motivasyon 
araçları olarak iki başlık altında toplamak mümkündür. Satışlardan elde edilen komisyonlar, 
ekstra ikramiyeler gibi araçlar parasal motivasyon araçlarına örnek oluştururken, parasal 
olmayan motivasyon araçları içerisinde kupa, plaket, teşekkür belgesi gibi satış elemanını 
onurlandırıcı araçları sıralamak mümkündür (Karafakıoğlu, 2006: 177). Kişisel satış 
yöntemini kullanan işletmelerde çoğunlukla satış elemanlarının temel bir maaşa ilave olarak 
satışlardan komisyon aldıkları görülmektedir. Đşletmeler, satış elemanlarının daha çok satış 
yapmaya motive olabilmeleri için genellikle temel maaşı düşük tutmakta ve satış elemanını 
komisyon kazancına yöneltmektedir. Satış miktarı arttıkça komisyon oranının arttığı 
motivasyon yöntemleri de mevcuttur.  

Bir işletme, satışların sürekliliğini sağlayabilmek için, satış personelinin performansını 
sürekli olarak ölçmek zorundadır. Performans ölçümleri sonucu satış elemanlarının zayıf 
yanları tespit edilmeli ve bu zayıf yanların düzeltilmesi yoluna gidilmelidir. Aynı zamanda, 
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başarılı personelin başarısının da ödüllendirilmesi gerekmektedir. Yükselen (2013: 204) bir 
işletmenin satış elemanı performansını ölçerken; satış değerleri (miktar, tutar), satışın 
özellikleri, satış faaliyetleri, satış bilgi ve becerisi, gider kontrolü, müşteri ilişkileri, yönetim 
ile ilişkiler, kişisel özellikler, planlama ve organizasyon ve etkinliklere katılma başlıklarını ele 
alması gerektiğini ifade etmiştir. Altunışık’da (2006: 238) benzer bir sırlama ile satış 
performans ölçütlerini; ürün bilgisi, şirket bilgisi, müşteri bilgisi, iletişim, satış teknikleri, 
itirazları karşılama ve planlı çalışma olarak sıralamaktadır. Đşletmeler, söz konusu performans 
ölçütlerini ayrı ayrı değerlendirmeli ve her birinde satış elemanının en yüksek başarıyı 
yakalayabilmesi için gerekli eğitimi vermelidirler. Ancak bu şeklide işletme satışlarını en 
yüksek seviyede tutabilecektir.  

Seyahat acentalarında kişisel satışın iki farklı şekilde olduğu görülmektedir. Bunlardan 
ilki, satış ofislerinde, ofise gelen potansiyel müşterilere tur ve otel satışı yapmakla görevli 
olan satış temsilcileri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu tür kişisel satışta satış elemanın 
satış ofisine bağlı çalıştığı görülmektedir. Đkinci tür satış temsilciliği ise acenta temsilcileri 
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Acenta temsilcilerine “Rep” (Representative kelimesinin 
kısaltması olarak) ya da “otel rehberi” gibi isimlerin de verildiği görülmektedir. Otel merkezli 
(Sejour) turlarda turistin oteldeki problemlerini çözmek, otel giriş-çıkış işlemlerine yardımcı 
olmak, tatil boyunca turiste danışmanlık hizmeti vermek gibi faaliyetlerin yanında acentanın 
müşterilerine yönelik düzenlediği; tekne turu, gece turu, cip safari, Türk gecesi gibi turların 
satışlarından da sorumlu olan acenta temsilcilerinin kazançlarının önemli bir kısmını bu 
satışlardan elde ettikleri komisyonlar oluşturmaktadır (Ahipaşaoğlu, 2006: 132; Çoğlakoğlu 
vd., 2010:40). Acenta temsilcilerinin görevleri ve kazançlarının önemli bir bölümünü satış 
komisyonlarının oluşturduğu düşünüldüğünde, satış temsilcilerinin sahip olması gereken tüm 
bilgi ve yeteneklere sahip olmaları gerektiği anlaşılmaktadır. Acenta temsilcilerinin hem 
günlük tur satış performanslarının yüksek olması, hem de görevleri gereği yaşayabilecekleri 
diğer problemlere karşı hızlı çözüm yolları üretebilmeleri için Munshi ve Hanji’nin (2014: 45) 
çalışmalarında da belirttikleri; müşteri hizmetleri, satış geliştirme yeteneği, ürün bilgisi ve 
sunumu, yönetime bilgi sağlama ve etkili iletişim konularında başarılı olmaları gerektiği 
düşünülmektedir.  

 

3. YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı biliş ihtiyacının (NFC) satış performansı ve satış 
performansını etkileyen faktörler üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniğine başvurulmuştur. NFC ölçeği ilk olarak Cacioppo ve Petty 
(1982) tarafından geliştirilmi ş bir ölçektir. Daha sonra ise Cacioppo vd. (1984) tarafından 
ölçeğin kısa formu geliştirilmi ştir. Ölçek; yarısı olumlu, yarısı olumsuz anlam içerecek 
şeklinde hazırlanmış 18 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcılar stapel ölçeği kullanılarak (+4/0/-
4) ifadelerin kendilerine yakınlık düzeylerini belirtmektedirler (Karakelle, 2012: 243). 
Literatürde ölçeğin likert tipi ölçekle (1 Kesinlikle katılmıyorum/2 Katılmıyorum/3 
Kararsızım/4 Katılıyorum ve 5 Kesinlikle katılıyorum şeklinde) uygulandığı çalışmalar da yer 
almaktadır (Polat, 2008). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması ilk defa Gülgöz ve Sadowski (1995) 
tarafından gerçekleştirilmi ştir. Literatürde ölçeğin ulusal ve uluslararası, farklı bilim dalları 
açısından pek çok çalışmada kullanıldığı görülmektedir (Cacioppo ve Petty, 1982; Cacioppo 
vd., 1984; Gülöz ve Sadowski, 1995; Sojka ve Schmelz, 2008; Değerli, 2013). Đncelenen 
çalışmaların tamamında ölçeğin güvenilirlik katsayısının 0,90 ve üzeri olarak gerçekleştiği 
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görüşmüştür. Ölçeğin klasik 7’li likert yöntemi ise kullanıldığı bu çalışmada da güvenilirlik 
analizi sonucu Alpha değerinin 0,90 olarak gerçekleştiği gözlemlenmiştir.  

Satış performansını etkileyen faktörlerin ölçülebilmesi için Munshi ve Hanji’nin (2014) 
geliştirmiş oldukları beş faktörden oluşan ölçek temel alınmıştır. Ancak orijinal ölçekte yer 
alan “mağaza yönetim yeteneği” faktörü çalışma alanı açısından ölçülmesi mümkün olmayan 
bir faktör olması nedeniyle bu faktöre ilişkin ifadelerin ölçekten çıkarılması uygun 
bulunmuştur. Geri kalan dört faktörü ölçen ifadeler ise öncelikle acenta temsilciliği mesleğine 
uyarlanmıştır. Orijinal ölçekte elde edilen her bir faktör için güvenilirlik analizleri 
gerçekleştirilmi ş ve en düşük Alpha değeri 0,68 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışmada da aynı 
yöntem uygulanmış ve en düşük değerin 0,88 olarak gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu 
sonuçtan hareketle satış performansını etkileyen faktörlere ilişkin ölçeğin de yüksek derecede 
güvenilir olduğunu ifade etmek mümkündür.  

Literatürde satış performansı ölçmek için üç farklı yöntem kullanıldığı görülmektedir. 
Bu yöntemleri; bireyin kendi performansını değerlendirmesi, nicel performans verilerine 
dayanarak performansın değerlendirilmesi ve bireyin amiri tarafından performansının 
değerlendirilmesi olarak sıralamak mümkündür (Yeniçeri ve Yücel, 200; Varinli vd., 2009; 
Akalın ve Koç, 2014).  Araştırmada performans belirleme yöntemi olarak nicel performans 
verilerinden faydalanma yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda, tur satışları arttıkça komisyon 
oranları da artacağı için, katılımcılara aylık ortalama komisyon oranları sorulmuştur. 
Ortalama komisyon kazancının 7 basamaklı olarak sorulması sayesinde 7’li likert ölçeği ile 
yöneltilen satış performansını etkileyen faktörler ve NFC ölçeği ile satış performansının 
karşılaştırılması mümkün olmuştur.  

Sonuç olarak; 18 adet ifadeden oluşan NFC ölçeği ve 25 adet ifadeden oluşan satış 
performansını etkileyen faktörler ölçeğine demografik verilere ilişkin 8 adet sorunun da ilave 
edilmesiyle 51 sorudan oluşan araştırma ölçeği elde edilmiştir. Elde edilen ölçek yerli turizm 
pazarında önemli bir paya sahip X seyahat acentasının acenta temsilcilerine 15-30 Ağustos 
2014 tarihleri arasında doldurtulmuştur. Bu yolla analiz etmeye uygun 143 ankete ulaşılmıştır. 
Elde edilen veriler istatistik programları yardımı ile analize tabii tutulmuştur. 

 

4. BULGULAR 

Tablo 1’de çalışmaya ait demografik veriler yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde 
katılımcıların %47,6’sının (n=68) kadın, %52,4’ünün (n=75) ise erkek katılımcılardan 
oluştuğu gözlemlenmektedir. Katılımcıların büyük oranda (%87,4) bekârlardan oluştuğu 
gözlemlenmektedir. Bu durumun seyahat acentalarında acenta temsilciliği için çoğunlukla 
üniversite öğrencilerinin tercih edilmesinin doğal sonucu olduğu düşünülmektedir.  Tablo 1 
eğitim durumu açısından incelendiğinde ise lisans seviyesinde %52,4 gibi bir yoğunlaşmanın 
olduğu görülmektedir. %42 katılımcı ise önlisans seçeneğini işaretlemiştir. Ancak bu 
seçenekler katılımcıların mezuniyetlerini göstermemekte, katılımcılar halen eğitim gördükleri 
eğitim düzeyini de belirtebilmektedirler. Acenta temsilcilerinin çoğunluğunun halen öğrenci 
olması nedeniyle böyle bir yöntem izlenmiştir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde 
ise 21-23 yaş arasında en yoğun orana (%49) sahip olunduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%30’u (n=43) 24 ve üzeri yaş grubunu oluştururken %21’i ise (n=30) 20 yaş ve daha altında 
olduklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 1: Demografik veriler (n/143) 
Cinsiyet Dağılımı f %  Medeni Hal f % 
Kadın 68 47,6  Bekâr  125 87,4 
Erkek 75 52,4  Evli 18 12,6 
       
Eğitim Durumu f %  Gelir Dağlımı f % 
Lise 7 4,9  500 TL ve altı 19 13,3 
Önlisans 60 42,0  501-750 TL arası 37 25,9 

Lisans 75 52,4  751-1000 TL arası 64 44,8 
Lisans Üstü 1 0,7  1001 TL ve üzeri 23 16,1 
       
Satış Temsilciliği Tecrübesi f %  Yaş Dağılımı f % 
Evet 57 39,9  20 ve altı 30 21,0 
Hayır 86 60,1  21-23 arası 70 49,0 

    24 ve üzeri 43 30,0 
       
Acenta Temsilciliği Tecrübesi f %  Aylık Ortalama Komisyon Kazancı  f % 
1 yıl ve daha az 43 30,1  100 Tl ve altı 28 19,6 
2 yıl 30 21,0  101-200 TL arası 30 21,0 

3 yıl 35 24,5  201-300 TL arası 19 13,3 
4 yıl ve üzeri 35 24,5  301-400 TL arası 17 11,9 
    401-500 TL arası 12 8,4 
    501-700 TL arası 17 11,9 
    701 TL ve üzeri 20 14,0 

 

Katılımcılara daha önce satış temsilcisi olarak başka bir sektörde çalışıp çalışmadıkları 
sorusu yöneltilmiş, katılımcıların %39,9’u (n=57) bu soruya “evet” cevabı verirken,  %60,1’i 
“hayır” cevabı vermişlerdir. Acenta temsilcisi olarak kaç yıldır çalıştıkları sorulduğunda ise 
katılımcıların %30,1’inin (n=43) 1 yıl ve daha az tecrübeye sahip oldukları görülmüştür. 4 
yılın üzerinde tecrübeye sahip olanların oranı ise %24,5 (n=35) olarak gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların aylık kazançlarının ise genel olarak düşük rakamlarda gerçekleştiği 
gözlemlenmiştir. Ankete katılanların %44,8’i (n=64) 751-1000 TL arasında gelire sahip 
olduklarını ifade ederlerken %25,9’u (n=37) 501-750 TL arasında gelire sahip olduklarını 
ifade etmişlerdir. 1000 TL üzerinde kazanca sahip olanların oranı ise sadece %16,1 (n=23) 
olarak gerçekleşmiştir. Bu durumun temel nedeni acenta temsilciliği mesleğinin genellikle 
maaş+komisyon usulüne göre ücretlendiriliyor olmasıdır. Satış oranlarını yüksek tutmak 
isteyen işletmeler çalışanlarına düşük bir temel maaş vermekte ve acenta temsilcisinin daha 
çok satış yaparak kazancını arttırmaya motive olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle 
katılımcıların aylık toplam kazançlarının belirlenmesinde komisyon kazançları önem 
taşımaktadır. Tablo 1 incelendiğinde ise söz konusu komisyon gelirlerinde %21 ile (n=30) 
101-200 TL arası aylık komisyon kazancına sahip olanların en yüksek orana sahip oldukları 
gözlemlenmektedir. 100 TL ve altı komisyon kazancı olanların oranı ise %19,6 (n=28) olarak 
gerçekleşmiştir. Üçüncü sırada ise %14 ile (n=20) 700 TL üzerinde komisyon gelirine sahip 
olanlar yer almaktadır.  

Demografik veriler incelendikten sonra NCF ölçeği faktör analizine tabii tutulmuştur. 
Ancak ölçek 9 olumlu, 9 olumsuz ifadeden oluştuğu için öncelikle olumsuz ifadelerin tersten 
kodlanması gerçekleştirilmi ştir. Sonuç olarak tek bir faktörü ölçen 18 ifadelik bir ölçek elde 
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edilmiştir. Ayrıca verilerin faktör analizine uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla KMO ve 
Barlett’s testleri gerçekleştirilmi ştir. KMO değerinin 0,90 olarak gerçekleşmesi verilerin 
faktör analizi yapmaya ‘mükemmel’ derecede uygun olduğunun bir göstergesidir. Barlett testi 
sonuçları da veri setinin korelasyon matrisi açısından faktör analizine uygun olduğunu ifade 
etmektedir (Kalaycı, 2005:322). Đfadeler, faktörün iç güvenilirliği açısından güvenilirlik 
analizine tabii tutulduğunda Alpha değerinin 0,90 olduğu gözlemlenmiştir. Bu değer ölçeğin 
yüksek derecede güvenilir olduğunun göstergesidir. Faktörün varyansı açıklama oranı ise 
%60 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar ölçeğin literatürde kullanılan farklı araştırma 
sonuçları ile paralellik göstermektedir (Cacioppo, 1984; Sadowski, 1993; Sojka ve Schmelz, 
2008). NFC ölçeğinin faktör analizi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

 
Tablo 2: NFC Faktör Analizi (n=143/ α=0,90) 

Đfade Faktör 
Yükü 

Sorunlara yeni çözümler bulmayı gerektiren işler bana zevk verir. ,84 
Çok düşünmemi gerektiren bir işin sorumluluğunu almak hoşuma gider. ,83 
Yaşamımın, çözmem gereken bulmacalar ile dolu olmasını yeğlerim. ,82 
Orta önemde, fazla düşünmemi gerektirmeyen bir işi yapmaktansa; fazla düşünmemi gerektiren zor 
ve önemli bir işi yapmayı tercih ederim. 

,82 

Düşünme yeteneğimi zorlayacak bir şey yapmaktansa, az düşünmemi gerektirecek şeyleri yapmayı 
tercih ederim. 

,82 

Đşimde, düşünme yeteneğime güvenerek yükselme fikri bana çekici gelir. ,82 
Uzun süreli işlere kafa yormaktansa; küçük, günlük meseleler hakkında düşünmeyi tercih ederim. ,80 
Yeni düşünce biçimleri öğrenmek bana pek heyecan vermez. ,80 
Kişisel olarak beni etkilemesi söz konusu olmasa bile, birçok değişik konuda düşünürüm. ,79 
Düşünmek benim için bir eğlence biçimi değildir. ,77 
Nasıl yapıldığını öğrendikten sonra fazla düşünmeyi gerektirmeyecek işleri tercih ederim. ,77 
Soyut düşünme eylemi bana çekici gelir. ,76 
Bir sorunu kafamda uzun süre yoğun bir biçimde tartışmak hoşuma gider. ,75 
Bir mesele hakkında derin düşünmemi gerektirecek durumları önceden sezip, onlardan uzak 
durmaya çalışırım. 

,72 

Sadece koşulların gerektirdiği kadar derin düşünürüm. ,71 
Çok zihinsel çaba gerektiren bir işi tamamladığımda; başarmaktan doğan bir tatminden ziyade, 
bitirip kurtulmuş olmanın verdiği rahatlama duygusunu hissederim. 

,68 

Karmaşık problemleri basit problemlere tercih ederim. ,67 
Bence bir nesnenin, kendisinden beklenen işi görmesi önemlidir; işi neden ve nasıl gördüğü ilgimi 
çekmez. 

,67 

KMO: ,92; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif Açıklanan Varyans: % 60,10 

 

Satış performansını etkileyen faktörler için ise ayrıca bir faktör analizi 
gerçekleştirilmi ştir. Öncelikle KMO ve Barlett testi sonuçları incelenmiş ve verilerin faktör 
analizine uygunluğuna karar verilmiştir. Ölçek güvenilirlik analizine tabii tutulduğunda ise 
Alpha değerinin 0,92 olduğu görülmüştür. Bu sonuç ise ölçeğin yüksek derecede güvenilir 
olduğunun bir ifadesidir. Analize tabii tutulan 25 ifadeden faktör yükleri %40’ın altında 
kalanlar ile birden fazla faktör için %50’nin üzerinde yük alanlar analizden çıkartılarak faktör 
analizi tekrarlanmıştır. Tekrarlanan analizler sonucunda beş ifadenin analizden çıkarılmasına 
karar verilmiştir. Sonuç olarak 20 ifadenin 5 faktör altında toplandığı gözlemlenmiştir. Bu 
faktörleri; Müşteri Hizmetleri (MH), Satış Geliştirme Yeteneği (SGY), Ürün Bilgisi ve 
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Sunumu (UBS), Yönetime Bilgi Sağlama ve Etkili iletişim (YBS) başlıkları altında toplamak 
mümkündür. Faktörlerin varyansı açıklama oranı %77 olarak gerçekleşmiştir. Her bir faktör 
iç güvenilirliklerinin ölçülmesi amacıyla ayrı ayrı güvenilirlik analizinde tabii tutulmuş, en 
düşük Alpha değerinin 0,88 olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç ise tüm faktörler için iç 
güvenilirliklerinin de yüksek derecede olduğunu ifade etmektedir. Elde edilen bu sonuçlar 
Munshi ve Hanji’nin (2014) çalışma sonuçları ile paralellik göstermektedir.  

 

Tablo 3: Performans Ölçeği Faktör Analizi (n=143/ α= 0,92) 

Faktörler 
Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans (%) 

C. 
Alpha 

Müşteri Hizmetleri (MH)  44,27 25,68 ,91 
Müşterilerim verdiğim hizmetten memnun olurlar. ,85 

 

Müşterilerimin rakip acentalardan tur almamaları için 
çaba sarf ederim. 

,84 

Tatil boyunca müşterilerle iletişimimi koparmamaya 
özen gösteririm. 

,83 

Müşterileri acentamın öncelikle satmamı istediği turlara 
yönlendiririm. 

,83 

Müşteri problemlerini çözmede başarılıyım. ,82 
Müşteri şikayetlerini ve itirazlarını yönetmekte 
başarılıyım. 

,81 

Tüm müşterilere eşit davranırım. ,73 
Satış Geliştirme Yeteneği (SGY)  13,49 19,64 ,89 
Tur alan bir müşteriye başka turlar da satmaya 
çalışırım. 

,84 

 

Müşterilere göre sunum tekniklerimi farklılaştırırım. ,84 
Müşteriye satın aldığı tura benzer diğer tur 
alternatiflerini de sunarım. 

,82 

Satış yaparken misafirlerin ilgisini çekebilecek etkili 
anlatımlar yaparım. 

,79 

Tur satışlarını yaparken zamanı iyi kullanır, sunumu 
çok uzun ya da çok kısa tutmam. 

,74 

Ürün Bilgisi ve Sunumu (UBS)  12,39 16,65 ,93 
Satış teknikleri hakkında bilgi sahibiyim. ,89 

 

Rakip acentaların sattığı turlar hakkında yeterli bilgiye 
sahibim. 

,84 

Çalıştığım bölgeyle ilgili yeterli bilgiye sahibim. 
(gezilecek yerler, ulaşım, eğlence imkanları vb.) 

,83 

Satışını yaptığım turlarla ilgili detaylı bilgiye sahibim. ,82 
Yönetime Bilgi Sağlama ve Etkili Đletişim (YBS)  7,64 15,82 ,88 
Ekip arkadaşlarımla sürekli bilgi alışverişinde 
bulunurum. 

,89 

 
Diğer çalışma arkadaşlarıma yardımcı olurum. ,87 
Diğer çalışma arkadaşlarımla uyumlu çalışırım. ,81 
Bölge sorumluma/şefime tur satışları ve müşteri 
talepleri ile ilgili sürekli bilgi veririm. 

,76 

KMO: ,88; Barlett’s Test of Sphericity: ,00; Kümülatif açıklanan varyans: % 77,79 

 

Faktör analizleri sonucu elde edilen faktörlerin demografik veriler açısından analiz 
edilebilmesi ve faktörler arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi açısından faktörleri oluşturan 
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ifadelerin aritmetik ortalamaları alınarak sürekli hale getirilen değişkenlerin analiz edilmesi 
yoluna gidilmiştir. Tablo 4’de elde edilen faktör değişkenlerinin ve satış performansının 
aritmetik ortalamaları verilmiştir. 7’li likert ölçeği kullanıldığı için aritmetik ortalamalarda 
3,5’in üzerinde alınan değerlerin olumluya doğru yükseldiğini, 3,5’in altında ise olumsuza 
doğru bir ilerleme olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu bağlamda NFC faktörünün 4,28 
ortalamaya sahip olmasını katılımcıların biliş ihtiyacının (NFC) yüksek olduğu şeklinde 
yorumlamak mümkündür. Ancak 7’li likert ölçeğinde anlamlı bir olumluluğun olabilmesi için 
ortalamanın 5’in üzerinde olması gerektiği düşünüldüğünde, gerçekleşen ortalamanın 
beklentinin altında olduğu ifade edilebilir. Satış performansını etkileyen dört faktör içerisinde 
ise en yüksek aritmetik ortalamaya YBS faktörünün (5,46) sahip olduğu görülmektedir. Đkinci 
sırada MH (5,04), üçüncü sırada ise SGY (4,93) faktörlerinin yer aldığı gözlemlenmektedir. 
UBS (4,26) faktörü ise en son sırada yer almıştır. Çalışmada ayrıca acenta temsilcilerinin satış 
performanslarının nicel açıdan ölçülebilmesi amacıyla katılımcılara aylık ortalama komisyon 
kazançları sorulmuştur. 1’den 7’ye doğru giderek artan komisyon oranlarını ifade etmek üzere 
7 adet tercih seçeneği sunulmuştur. Bu yolla elde edilen verilerin faktörler ile 
karşılaştırılabilmesi amaçlanmıştır. Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların Satış 
Performanslarının 3,62 gibi orta seviyede bir aritmetik ortalamaya sahip olduğu 
gözlemlenmektedir. Bu sonucun düşük olmamakla birlikte beklenen düzeyde olmadığını ifade 
etmek mümkündür.  

 
Tablo 4: Faktörlerin ve Satış Performansının Aritmetik Ortalamaları 

 A.O. S.S. 
NFC 4,28 1,81 
MH 5,04 1,67 
SGY 4,93 1,60 
UBS 4,26 1,94 
YBS 5,46 1,59 
Satış Performansı (Komisyon kazancı) 3,62 2,08 

 

Araştırmada, NFC faktörü ve satış performansını etkileyen faktörler öncelikle cinsiyet 
ve katılımcıların daha önce farklı bir sektörde satış personeli olarak çalışıp çalışmama 
durumlarına göre t-testine tabii tutulmuştur. Tablo 5’de test sonuçlarını görmek mümkündür. 
Analiz sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, gerek cinsiyet açısından ve gerekse daha önce farklı 
sektörde satış tecrübesine sahip olunması açısından faktörler arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilememiştir (p>0,05).  

Tablo 5: T-Testi Sonuçları 
   n A.O. SS. p    n A.O. SS. p 

C
in

si
ye

t 

NFC 
Kadın 68 4,02 1,85 

,10 

F
ar

kl
ı S

ek
tö

r 
T

ec
rü

be
si

  

NFC 
Var 57 4,58 1,87 

,11 
Erkek 75 4,52 1,76 Yok 86 4,09 1,76 

MH 
Kadın 68 4,92 1,71 

,41 MH 
Var 57 5,17 1,72 

,44 
Erkek 75 5,14 1,63 Yok 86 4,95 1,63 

SGY 
Kadın 68 4,80 1,65 

,33 SGY 
Var 57 5,16 1,55 

,16 
Erkek 75 5,05 1,54 Yok 86 4,78 1,62 

UBS 
Kadın 68 4,19 1,99 

,68 UBS 
Var 57 4,54 1,92 

,15 
Erkek 75 4,32 1,90 Yok 86 4,06 1,94 

YBS 
Kadın 68 5,50 1,64 

,78 YBS 
Var 57 5,60 1,41 

,23 Erkek 75 5,43 1,56 Yok 86 5,37 1,71 
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Çalışmada ayrıca, katılımcıların mesleki tecrübeleri açısından faktörler arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığının belirlenebilmesi amacıyla Anova analizi gerçekleştirilmi ştir. 
Analiz sonuçlarında YBS faktörü dışında kalan tüm faktörler için anlamlı farklılıklar olduğu 
tespit edilmiştir (p<0,05). Söz konusu anlamlı farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu 
tespit etmek için ise Scheffe testi gerçekleştirilmi ştir. Scheffe testi sonuçlarına göre NFC 
faktörü için anlamlı farklılığın 4 yıl ve üzerinde tecrübeye sahip olanlar ile 1 yıl ve daha az ve 
2 yıl tecrübeye sahip olanlar arasında gerçekleştiğini ifade etmek mümkündür. Aritmetik 
ortalamalar incelendiğinde de bir doğrusallık olduğu gözlemlenmektedir. Katılımcıların 
mesleki tecrübeleri arttıkça NFC’nin aritmetik ortalamaları da yükselmektedir. Scheffe testi 
sonuçlarına göre satış performansını etkileyen faktörlerde de NFC’ye benzer şekilde 4 yıl ve 
üzerinde tecrübeye sahip olanlarla 2 yıl ve daha az tecrübeye sahip olanlar arasında anlamlı 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ancak SGY dışında MH ve UBS faktörleri için tam 
anlamıyla bir doğrusallıktan bahsetmek mümkün değildir. Her iki faktör için de 1 yıl ve daha 
az tecrübeye sahip olanların aritmetik ortalamaları 2 yıl tecrübeye sahip olanlardan fazladır. 
Ancak anlamlı farklılık tespit edilen bu üç faktör için ve her ne kadar anlamlı farklılık tespit 
edilmemiş olsa da YBS faktörü için de en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olan grubun 4 
yıl ve üzeri deneyime sahip olan grup olduğu gözlemlenmektedir.  

 

Tablo 6: Anova Analizi Sonuçları 
  n A.O. S.S. p 

NFC 

1 yıl ve daha az 43 3,40 1,73 

,00 
2 yıl 30 3,99 1,64 
3 yıl 35 4,36 1,59 
4 yıl ve üzeri 35 5,54 1,60 

MH 

1 yıl ve daha az 43 4,42 1,87 

,00 
2 yıl 30 4,40 1,45 
3 yıl 35 5,38 1,38 
4 yıl ve üzeri 35 5,98 1,30 

SGY 

1 yıl ve daha az 43 4,52 1,77 

,02 
2 yıl 30 4,54 1,67 
3 yıl 35 5,32 1,19 
4 yıl ve üzeri 35 5,39 1,51 

UBS 

1 yıl ve daha az 43 3,83 2,11 

,00 
2 yıl 30 3,56 1,58 
3 yıl 35 4,69 1,68 
4 yıl ve üzeri 35 4,94 1,97 

YBS 

1 yıl ve daha az 43 5,20 1,93 

,09 
2 yıl 30 5,05 1,66 
3 yıl 35 5,77 1,35 
4 yıl ve üzeri 35 5,84 1,17 

 

Faktörler arasındaki ilişkilerin ve faktörlerle satış performansı arasında bir korelasyonun 
mevcut olup olmadığının tespit edilebilmesi amacıyla elde edilen tüm faktörler satış 
performansı (komisyon miktarı) da dahil olmak üzere korelasyon analizine tabii tutulmuştur. 
Analiz sonuçlarını Tablo 7’de incelemek mümkündür. Tablo 7’de de görüldüğü gibi 
faktörlerin çoğunluğunun birbirleri ile aralarında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir (p<0,05). 
Korelasyonların tamamının ise pozitif yönlü olduğu görülmektedir. En yüksek korelasyon 
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UBS faktörü ile SGY faktörü arasında gerçekleşmiştir (%62). SGY-MH (%61), YBS-SGY ise 
(%61) ikinci sırada yüksek ilişkilerin tespit edildiği faktörler olmuşlardır. Tablo 7 NFC 
açısından değerlendirildiğinde, NFC’nin en yüksek korelasyona MH (%34) faktörü ve SP 
(Satış Performansı) (%34) ile sahip olduğu gözlemlenmektedir. NFC-YBS, arasında anlamlı 
bir korelasyon tespit edilemezken (p>0,05) NFC-SGY (%19) ve NFC-UBS (%16) arasında 
çok düşük de olsa istatistiksel anlamda anlamlı bir korelasyon tespit edildiğini ifade etmek 
mümkündür (p<0,05). Tablo Satış Performansı açısından değerlendirildiğinde ise Satış 
Performansının tüm faktörlerle anlamlı bir korelasyona sahip olduğu gözlemlenmektedir 
(p<0,05). En yüksek korelasyon NFC (%34) faktörü ile gerçekleşmiştir. Đkinci sırada ise %22 
ile MH faktörünün yer aldığı gözlemlenmektedir.  

 

Tablo 7: Korelasyon Analizi Sonuçları 
  NFC MH SGY UBS YBS 

MH 
P.Corr. ,34     
p ,00     

SGY 
P.Corr. ,19 ,61    
p ,02 ,00    

UBS 
P.Corr. ,16 ,51 ,62   
p ,04 ,00 ,00   

YBS 
P.Corr. ,14 ,54 ,61 ,39  
p ,08 ,00 ,00 ,00  

SP  
P.Corr. ,34 ,22 ,17 ,17 ,19 
p ,00 ,00 ,04 ,03 ,01 

 

Korelasyon analizinde faktörler arasında bir ilişkinin var olup olmadığı ve ilişkinin 
yönü ortaya konmakla beraber bağımlı/bağımsız değişken ayırımı söz konusu değildir. Bu 
bağlamda NFC’nin bağımsız değişken olarak belirlendiği ve diğer faktörler üzerindeki 
etkisinin incelendiği regresyon analizlerine başvurulmuştur.  Araştırmanın temel amacı 
NFC’nin satış performansı ve satış performansını etkileyen faktörler üzerinde bir etkisi 
bulunup bulunmadığının ölçülmesi olduğundan NFC bağımsız değişken olmak üzere her 
faktör ve satış performansı için regresyon analizi ayrı ayrı gerçekleştirilmi ştir. Analiz 
sonuçların Tablo 8’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde NFC-YBS dışındaki tüm regresyon 
analizleri için sonuçların anlamlı olduğunu ifade etmek mümkündür (p<0,05). Ancak 
Düzeltilmiş R2 değerlerinin çok yüksek olmadığı görülmektedir. En yüksek değerler 0,11 ile 
NCF-MH ve NFC-Satış Performansı analizlerinde gerçekleşmiştir. Düzeltilmiş R2 değeri 
bağımlı değişkenin yüzde kaçının model tarafından açıklandığını ifade etmektedir. Bu 
bağlamda NFC’nin %11 oranında MH’yi ve Satış Performansı’nı açıkladığını ifade etmek 
mümkündür. Açıklama oranı diğer faktörlerde ise çok daha düşük olarak gerçekleşmiştir. 
Beta değerleri incelendiğinde de NFC’nin Satış Performansı ve MH faktörü için en yüksek 
değerlere sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu sonuçlardan hareketle NFC’nin YBS dışındaki 
satış performansını etkileyen faktörler ve Satış performansı üzerinde pozitif yönlü, 
istatistiksel olarak anlamlı bir etkisin bulunduğunu ifade etmek mümkündür. Ancak söz 
konusu etki SGY ve UBS faktörleri için çok düşük düzeyde gerçekleşirken MH ve Satış 
performansı üzerinde diğerlerine kıyasla daha yüksek bir etkinin varlığı gözlemlenmiştir.  
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Tablo 8: Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları 
 R2 Düzeltilmiş R2 Beta F p 
NFC-MH ,11 ,11 ,34 18,63 ,00 
NFC-SGY ,03 ,03 ,19 5,31 ,02 
NFC-UBS ,02 ,02 ,16 3,93 ,04 
NFC-YBS ,02 ,01 ,14 3,00 ,08 
NFC-Satış Performansı ,11 ,11 ,34 18,90 ,00 

 

5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Araştırma bulgularından hareketle üzerinde durulması gereken ilk sonuç katılımcıların 
satış performansını etkileyen faktörlere ilişkin verileridir. X seyahat acentasının acenta 
temsilcilerinin sahip oldukları en yüksek ortalama değerinin ‘yönetime bilgi sağlama’ 
faktöründe gerçekleştiği gözlemlenmiştir. Bu sonuçtan hareketle, acenta temsilcilerinin üst 
yönetimle olan bilgi alışverişinin başarılı bir şekilde sağlandığını ifade etmek mümkündür. 
Katılımcıların ayrıca ‘müşteri hizmetleri’ ve ‘satış geliştirme yeteneği’ konularında da başarılı 
oldukları gözlemlenmektedir. Bu bağlamda X seyahat işletmesi için, acenta temsilcilerinin bu 
faktörler açısından doğru seçildiklerini ve iyi bir eğitim aldıklarını ifade etmek mümkündür. 
Ancak katılımcıların ‘ürün bilgisi ve sunumu’ konusunda yetersiz oldukları tespit edilmiştir. 
Acenta temsilcilerinin satışını gerçekleştirdikleri ürünlerin; tekne turu, gece turu, jeep safari, 
rafting vb. günlük turlar oldukları düşünüldüğünde söz konusu ürünlerin müşterilere 
aktarılabilmesi için acenta temsilcilerinin daha önceden bu ürünleri deneyimlemiş olması 
gerekliliğini ifade etmek mümkündür. Bu nedenle yapılması gereken, sezon başlangıcında 
acenta personellerinin destinasyona belirli bir süre öncesinde alınarak oryantasyonlarının 
gerçekleştirilmesi ve bu oryantasyonları kapsamında satışını yapacakları günlük turları 
deneyimlemelerinin sağlanmasıdır (Çolakoğlu vd., 2010: 52). Ancak araştırmaya konu olan X 
seyahat acentasının ve bu konuya yeterince önem göstermediği anlaşılmaktadır. Araştırma 
verilerinden hareketle, acenta temsilcilerinin satış performanslarının vasat düzeyde olduğunun 
da ifade etmek mümkündür. Bu sonucun temel nedenlerinden birinin ise yeterli ürün bilgisine 
sahip olunmaması olduğu düşünülmektedir.  

Araştırma bulgularından hareketle üzerinde durulması gereken bir diğer sonuç ise 
katılımcıların mesleki deneyimlerine bağlı olarak ‘müşteri hizmetleri’, ‘satış geliştirme 
yeteneği’, ve ‘ürün bilgisi ve sunumu’ konularında daha başarılı olduklarıdır.  Bu sonuç, 
işletmelerin personel devir hızlarının yüksek olması durumunda kaybedecekleri deneyimli 
personellerin kendilerine maliyetinin ne olacağı konusunda ipuçları vermektedir. Seyahat 
acentaları çoğunlukla yoğun sezonda yüksek personel, düşük sezonda ise daha az personel 
ihtiyacına sahip olan işletmelerdir. Bu nedenle personellerine çoğunlukla yıl boyu iş vaadinde 
bulunamamaktadırlar. Dolayısıyla her ne kadar tecrübeli personellerini yıl boyu işletme 
bünyesinde değerlendirmeye çalışsalar da önemli sayıda deneyimli personellerini kaybetme 
durumunda kalmaktadırlar. Bu durum, seyahat acentalarının deneyimli personeller sayesinde 
elde edebilecekleri daha yüksek satış değerlerine ulaşılamaması sonucunu doğurmaktadır.  

Araştırmanın temel problemi biliş ihtiyacının satış performansı ve satış performansını 
etkileyen faktörler üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Bulgular bu problem açısından 
değerlendirildiğinde, biliş ihtiyacının katılımcıların satış performansı üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu sonucunun literatürle örtüştüğünü ifade 
etmek mümkündür (Sojka ve Schmelz, 2008). Bu sonuçtan hareketle, seyahat acentalarının 
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acenta temsilcisi tercihlerinde biliş ihtiyacı yüksek olan bireylere öncelik vermelerinin satış 
performansları açısından önemli faydalar sağlayacağını ifade etmek mümkündür. Ancak biliş 
ihtiyacının satış performansını etkileyen faktörler üzerindeki etkisi incelendiğinde ise biliş 
ihtiyacının sadece ‘müşteri hizmetleri’ üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. 
Bili ş ihtiyacı yüksek bireyler müşteri hizmetlerinde daha başarılı olmaktadırlar. Acenta 
temsilcilerinin, tatil süresi boyunca müşterilerin her türlü problemleri ile ilgilendikleri ve 
sürekli olarak birebir temas halinde bulundukları göz önünde bulundurulur ise problem çözme 
yeteneklerinin gelişmiş olmasının faydalı olacaktır. ‘Ürün bilgisi’, ‘yönetime bilgi sağlama’ 
ve ‘satış geliştirme yeteneği’ faktörleri ile biliş ihtiyacı arasında ise düşük düzeyde 
korelasyonlar tespit edilmesine rağmen regreasyon analizinden hareketle biliş ihtiyacının bu 
faktörler üzerinde önemli bir etkisinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, bu 
verilerden hareketle, satış performansını arttırmak ve müşteri hizmetlerinde daha iyi bir 
performans yakalanmasını sağlamak isteyen seyahat acentalarının personel alımlarında biliş 
ihtiyacı seviyesini göz önünde bulundurmaları gerektiği düşünülmektedir. Personel başvurusu 
esnasında ‘Biliş Đhtiyacı Ölçeği’nin adaylara doldurtularak, personel tercihlerinde biliş 
ihtiyacı yüksek adayların tercih edilmesi işletme açısından faydalı sonuçlar doğuracaktır.  

Satış performansının biliş ihtiyacı dışındaki diğer faktörlerle arasındaki ilişki 
değerlendirildiğinde ise, satış performansını en çok etkileyen faktörün ‘müşteri hizmetleri’ 
olduğu görülmektedir. Bu sonucun temel nedeninin müşterilerin tur satın alma kararı verirken 
daha çok duygusal hareket etmeleri ve kendileri ile iyi iletişim içerisinde bulunan acenta 
temsilcisinden tur satın almayı tercih etmeleri olduğu düşünülmektedir. Müşteri problemlerini 
çözmekte, müşterileriyle iyi ilişkiler kurmakta, müşteri itirazları ve şikayetlerini yönetmekte 
başarılı olan acenta temsilcilerinin satış performanslarının da daha yüksek olduğu 
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla seyahat acentalarının personel eğitimlerinde önem vermeleri 
gereken en temel konunun müşteri hizmetleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte, 
literatürle örtüşecek şekilde (Munshi ve Hanji, 2014), ‘yönetime bilgi sağlama’, ‘satış 
geliştirme yeteneği’ ve ‘ürün bilgisi ve sunumu’ faktörlerinin de satış performansı ile 
aralarında anlamlı korelasyonlar bulunduğu tespit edilmiştir.  

Yapılan literatür taramasında biliş ihtiyacının satış performansı üzerindeki etkisini 
ölçmeye yönelik çalışmalar bulunmakla birlikte, turizm alanında gerçekleştirilmi ş bir 
çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, çalışmanın turizm literatürüne önemli bir katkı 
sağladığı düşünülmektedir. Acenta temsilciliği ve acenta temsilcilerinin performanslarını 
etkileyen faktörler de literatürde çok fazla ilgi görmeyen konular arasında yer almaktadır. Bu 
nedenle çalışma tercih edilen örneklem grubu açısından da önem taşımaktadır. Ancak bu 
alanda daha farklı çalışmalar yapılmasına da ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle acenta 
temsilcilerinin satış performansını etkileyen faktörler ve satış performansının artırılmasına 
yönelik çözüm önerilerini içeren çalışmaların gerçekleştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 
bağlamda ileriki çalışmalarda nitel yöntemlerden; gözlem, görüşme, odak grup vb. 
başvurulmasının daha kapsamlı sonuçlar ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Ayrıca bu 
çalışma bir seyahat acentası personeli üzerinde gerçekleştirilmi ş olup, ileride 
gerçekleştirilecek benzer çalışmaların farklı acenta personelleri üzerinde yapılmasının 
acentaların birbirleri ile karşılaştırılmasını da sağlayabileceği düşünülmektedir.  
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YEREL HALKIN ÜN ĐVERSĐTEYE BAKI Ş AÇISI:  
HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNE ĞĐ 

 
Gencay SAATCI1     Cevdet AVCIKURT2    Özge GÜDÜ DEMĐRBULAT 3 

 

ÖZ 

Bu araştırma ile Bursa ili Harmancık ilçesinde yaşayan yerel halkın, ilçede yer alan Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’na bakış açısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Yerel halkın Harmancık Meslek Yüksekokulu’na 
ili şkin düşünceleri; ekonomik katkı, yöresel imaj ve sosyal etki kategorilerinde değerlendirilmiştir. Yerel halkın 
demografik yapısını, üniversiteye karşı olan tutum ve beklentilerini tespit etmek üzere yapılan çalışma; 
üniversitenin ilçede yaşayan yerel halk ile etkileşimi adına önem taşımaktadır. Araştırmanın, Harmancık’ta, bu 
alanda, yapılmış ilk çalışma olması bakımından da alanyazına katkıda bulunması öngörülmektedir. Araştırma 
sonucunda, yerel halkın büyük çoğunluğunun; memleketinin Harmancık olduğu, 16 yıldan fazla bir süredir 
Harmancık’ta yaşadığı ve Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda bir yakınının / tanıdığının öğrenim görmediği 
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yerel halkın, bir yakınının / tanıdığının Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda 
öğrenim görmesini isteme oranının yüksek olması, yerel halkın üniversiteye bakış açısının olumlu yönde 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yerel Halk, Üniversite, Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık, Bursa. 

 
LOCAL COMMUNITY’S PERSPECTIVE TO THE UNIVERSITY: 

A SAMPLE IN HARMANCIK VOCATIONAL SCHOOL 

 

ABSTRACT 

With this research, it was aimed to specify the perspective of the local community toward Harmancık 
Vocational School in Harmancık in Bursa. Local communities’ thoughts on Harmancık Vocational School was 
evaluated in three categories which are; economic contribution, regional image and social effect categories. The 
research was done to determine the rural citizens’ demographic structure and their attitudes and expectations 
from the university have an importance for the forward decisions about communication between university and 
citizens. It is foreseen that the research will contribute to the literature for it is the first work in this field in 
Harmancık. With this research it was determined that Harmancık is a hometown of the most of the citizens and it 
showed that they have been living in Harmancık more than sixteen years, and it was seen that they have not any 
relative’s or any friends who takes education in Harmancık Vocational School. In addition to this, high rate of 
local people wants their relatives / acquaintances to study at the “Vocational School of Harmancık” shows that 
their thoughts and attitudes are positive to the Harmancık Vocational School. 

Key Words: Local Community, University, Harmancık Vocational School, Harmancık, Bursa. 
 

1. GĐRĐŞ 

Yükseköğretim kurumları; bir toplumun ileri düzeyde beyin gücünün bulunduğu, 
toplumun ihtiyacı olan vasıflı insan gücünü yetiştiren, araştırmaya, bilime ve teknoloji 
üretimine ev sahipliği yapmasının yanında, yeni yetişen kuşakları toplum hayatına hazırlamak 
amacıyla onların gerekli bilgi, beceri ve anlayış kazanmalarına ve kişiliklerini geliştirmelerine 
yardım etmektedir (Görmüş ve diğerleri, 2013: 176; Hacıoğlu ve diğerleri, 2008: 1). Dünyada 
ve Türkiye’de hızla gelişme gösteren yükseköğretim sistemi içerisinde yer alan 
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üniversitelerin, bulundukları bölgenin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyini artırmada 
önemli bir araç olabileceği öngörülmektedir. Bu noktadan hareketle, özellikle kentleşme 
olgusunun çok fazla bulunmadığı bölgelerde açılan meslek yüksekokullarının, bölgenin 
ekonomik kalkınmasına büyük katkılar yaptığı bilinmektedir. Bu katkıların etkisiyle, meslek 
yüksekokullarının açıldığı bölgelerde, ekonomik ve sosyal yaşamda önemli değişim ve 
gelişimler yaşanmaktadır (Kaşlı ve Serel, 2008: 101).  

Üniversiteler, coğrafi ve kültürel farklılıklar nedeniyle değişik biçimlerde toplumsal 
yapı içerisinde örgütlenmiş, siyasi ve ekonomik güçlerden bağımsız, üreten, inceleyen, 
sorgulayan araştırma ve öğretim kurumlarıdır (Çatalbaş, 2007: 94).Üniversiteler kongre, 
sempozyum, panel, konferans, seminer, kurslar, çeşitli görsel ve yazımsal faaliyetlerle 
toplumun büyük bir kesimini bilgilendirmekte ve sosyo-kültürel canlılığa katkı 
sağlamaktadırlar (Bilginoğlu ve diğerleri, 2002: 94). Üniversitelerin toplumsal alanlarda 
bulundukları şehirlere etkileri çok fazladır. Bu etkileri nüfus, ekonomi, sosyal ve kültürel 
hayatın değişmesi vb. olarak sıralamak mümkündür (Sağır ve Đnci, 2013: 50; Özbay, 2013: 
11). Üniversiteler, istihdam ettikleri idari ve akademik personel, sahip oldukları öğrenci sayısı 
ve yörede farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerle kurmuş oldukları ilişkiler nedeniyle 
yöre ekonomisine büyük katkılar sağlamaktadırlar (Yılmaz ve Kaynak, 2011: 57). Bu 
bağlamda da ilgili yazına bakıldığında, üniversitelerin etkilerini inceleyen çalışmaların daha 
çok ekonomik etkiler üzerine yoğunlaştıkları görülmektedir (Atik, 1999; Thanki, 1999; 
Erkekoğlu, 2000; Bilginoğlu ve diğerleri, 2002; Huffman ve Quigley, 2002; Ergün, 2003; 
Glasson, 2003; Drucker ve Goldstein, 2007; Kaşlı ve Serel, 2008; Çelikkaya ve diğerleri, 
2009; Dalğar ve diğerleri, 2009; Görkemli, 2009; Çalışkan, 2010).Halbuki üniversitelerin 
sosyo-kültürel yapı üzerinde de çeşitli etkileri bulunmaktadır. Çevre düzenlemesi, yeni ve 
farklı sportif ve eğlence mekânlarının açılması, farklı şehirlerden ve kültürlerden gelen 
personel ve öğrencilerin yöre halkıyla ilişkileri sonucunda yörenin sosyo-kültürel olarak da 
gelişmesine önemli katkıları olmaktadır (Gültekin ve diğerleri, 2008: 264). 

Doğal ve toplumsal kaynakların ülke coğrafyası üzerindeki dağılımı mutlak anlamda 
eşitlik arz etmediğinden, gelişme de mutlak anlamda dengeli bir süreçten geçememiştir. 
Dinamik bir yapıya sahip olan ve gelişme sürecine yön veren sosyo-ekonomik faktörlerin 
coğrafya üzerinde farklı yoğunluklarda dağılımı, bölgelerarası gelişmişlik farklarının nedeni 
olarak ortaya çıkmaktadır (Samırkaş ve Bahar, 2013: 65). Cleary ve Jeffery yaptıkları bir 
araştırmada, üniversitelerin bölgesel kalkınma sürecinde anahtar bir rol oynadığını belirterek, 
temel fonksiyonlarını aşağıdaki gibi sıralamaktadır (Kaşlı ve Serel, 2008: 100 – 101): 

• Bölgesel bilgi ekonomisi ve toplumunun destekleyicisidir. 
• Ekonomik istikrarın önemli bir unsurudur. 
• Bölgenin sosyal yaşamının temel gücüdür. 
• Kültürel kaynakların temelini oluşturur ve güçlendirir. 
• Bölgenin uluslararası işbirliği ve dışa açılmasında etkilidir. 
• Yenilikçi aktiviteler ve girişimciliğin temel kaynağıdır. 
• Ayrıca üniversiteler, “akademik girişimcilik” yoluyla bölgesel ekonomide oldukça 

aktif bir rol üstlenebilir. 

Toplumun ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek, toplumsal gelişmeye yön vermek 
ve gelişmeyi engelleyen yanlış enformasyonu ortadan kaldırmak gibi amaçlar için kurulan 
üniversiteler, çok farklı beklentilere sahip gruplarla etkili bir iletişimde bulunmak ve onların 
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desteğini kazanmak zorunluluğu ile karşı karşıyadır. Üniversitelerin büyüyüp gelişmesi, 
işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi, içinde bulunduğu topluma ekonomik ve 
toplumsal katkı sağladığının algılanmasına, kendisinden beklenenleri karşılamasına, toplumun 
onay ve desteğini almasına bağlıdır. Üniversitelerin görevlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmesi ve toplumsal kesimlerin desteğini kazanması olumlu kurum imajına sahip olmasıyla 
mümkündür (Torun ve diğerleri, 2009: 170). Yöre halkından çeşitli grupların, öğrencilere 
karşı bakış açıları da üniversitenin talep edilmesindeki en önemli kriterlerden biri olarak 
düşünülebilir (Akçakanat ve diğerleri, 2011: 3). 

 

2. METODOLOJĐ  

2.1. Araştırmanın Amacı ve Çerçevesi 

Bursa iline bağlı, Harmancık ilçesinde yaşayan yerel halkın Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’na ilişkin bakış açılarının belirlenmesi, çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; yerel halkın, bazı demografik 
özelliklerine göre Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açılarının farklılık gösterip 
göstermediğine yönelik hipotezler geliştirilmi ştir. Geliştirilen hipotezler şöyledir: 

� H1: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında eğitim durumuna göre farklılık 
göstermektedir.  

� H2: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında meslek durumuna göre farklılık 
göstermektedir. 

� H3: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’ta yaşama süresine göre 
farklılık göstermektedir. 

� H4: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’lı olup olmama durumuna 
göre farklılık göstermektedir. 

� H5: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında üniversitede öğrenim gören bir yakını 
olma durumuna göre farklılık göstermektedir. 

� H6: Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında bir yakının üniversitede öğrenim 
görmesini isteme durumuna göre farklılık göstermektedir. 
 

2.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın uygulama açısından kapsamını; kolayda örnekleme yöntemi ile belirlenen, 
Harmancık ilçe merkezinde yaşayan yerel halk oluşturmaktadır. Harmancık ilçesinin; Merkez, 
Ece, Çamoğlu, Saçaklı, Kılavuzlar, Kepekdere, Yayabaşı, Balısaray ve Karaca olmak üzere 
toplam 9 adet merkez mahallesi bulunmaktadır (Dinçel, 2011: 89). Araştırmanın bu 
mahalleler ile sınırlı tutulmasındaki temel neden; öğrencilerin yoğun olarak bu mahallelerde 
ikamet etmeleri olmuştur. Harmancık ilçe merkezinde bulunan mahallelerin güncel nüfus 
sayımı verilerine göre toplam nüfusu 3897’dir (www.tuik.gov.tr, 2014). Anakütle büyüklüğü 
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3000 – 4000 arasında yer alan, ± % 5 tolerans gösterilebilir örneklem hatasına göre ulaşılması 
gereken örneklem hacimleri dikkate alındığında; ulaşılması gereken minimum örneklem 
sayısı 341– 351 arasında değişmektedir (Bayram, 2009: 26).Araştırmanın en önemli kısıtı 
maliyettir. Araştırmanın tüm evrende uygulanabilmesinin maliyeti oldukça yüksek olacağı 
için örneklem büyüklüğü asgari düzeyde tutulmuştur. 

 

2.3. Veri Toplama Süreci ve Yöntemi 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yüz yüze görüşme, veri toplama aracı olarak 
ise; araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik ifadelerin yer aldığı anket formu kullanılmıştır. 
Anket formu, konuya ilişkin yazın araştırması yapıldıktan sonra Torun, Öztürk ve Gelibolu 
(2009), Yılmaz ve Kaynak (2011) ile Sankır ve Gürdal (2013)  tarafından yapılan 
çalışmalarda kullanılan ölçeklerden yararlanılarak oluşturulmuştur. Birinci bölümde yerel 
halkın demografik yapısı belirlenmeye çalışılmıştır. Đkinci bölümde ise; uygulamaya katılmış 
olan yerel halk için, Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun ne ifade ettiği ve Harmancık 
Meslek Yüksekokulu’na ilişkin bakış açılarının belirlenmesine yönelik (1)“Kesinlikle 
Katılmıyorum” ile (5)“Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen 5’li Likert Ölçeği 
kullanılarak önermeler sunulmuştur. Araştırmanın son bölümünde ise, katılımcılara 
Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun olumsuz yönlerinin neler olduğu açık uçlu soru olarak 
yöneltilmiştir.  

Öncelikle yapılan çalışmada hazırlanan ölçeğin geçerliliğini ve güvenilirliğini analiz 
etmek ve muhtemel hatalardan kaçınmak için bir ön test yapılmıştır. Ön test Mart-Nisan2014 
tarihlerinde araştırmacılardan biri tarafından, yerel halktan 58 kişiyle, yüz yüze görüşme 
yapılarak gerçekleştirilmi ştir. Ön test sonuçları değerlendirildiğinde, anket formunun genel 
güvenilirlik testi sonucunda Cronbach Alpha değeri0,840 olarak saptanmıştır. Bu durumda, 
anket formunun genel iç uyumunun kabul edilebilir düzeyin üzerinde olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu nedenle anket formları çoğaltılarak çalışmanın uygulama aşamasına 
geçilmiştir. Anket uygulama süreci 10 - 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında sınırlandırılmıştır. 
Bu süreçte toplam 400 anket formu yerel halka dağıtılmıştır. Araştırmaya katılan yerel halkın 
yanıtladıkları anketlerden değerlendirmeye uygun bulunan toplam 360 tanesi analiz edilmiştir. 
Ön testte elde edilen veriler de analize dâhil edilmiştir. Elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde; söz konusu yerel halkın tümünün çalışmayı destekleyecek niteliklerde 
rasyonel ve sağlıklı veriler verdiği saptanmıştır.  

 

3. ANAL ĐZ VE BULGULARIN YORUMLANMASI 

Araştırmada elde edilen veriler; birincil veri toplama yöntemlerinden yüz yüze görüşme 
yöntemi uygulanması sonucunda, deneklerin yorumlarını almak suretiyle mümkün olmuştur. 
Elde edilen anket verileri, sosyal bilimlerde kullanılan güncel istatistik programına aktarılmış 
ve araştırma analizleri bu programda tamamlanmıştır. Buna göre; elde edilen ham verilerin 
analizinden sonra ortaya çıkan istatistikî sonuçlar ve yorumları şu şekildedir: 

Araştırma ölçeği SPSS programı kullanılarak güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. 
Ankette 20 ifade yer almaktadır. Bu ifadeler için Cronbach Alfa katsayısı 0,820’dir.Sosyal 
bilimlerde hesaplanan güvenirlik katsayısının .70 ve daha yüksek olması test puanlarının 
güvenirliği için genel olarak yeterli görülmektedir (Alpar, 2011: 815; Büyüköztürk, 2011: 
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171). Bu durum da; yapılan çalışmanın istatistikî olarak kabul edilebilir sınırlar dâhilinde 
şekillendiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Uygulama yapılan yerel halka ait değişkenler, 
Tablo 1’de görülmektedir.  

 
Tablo 1: Uygulama Yapılan Yerel Halka Ait Değişkenler 

Değişkenler Sayı Yüzde 
Cinsiyet 

Kadın 170 47,2 
Erkek 190 52,8 
TOPLAM 360 100 

Yaş 
17 yaş ve altı   17 4,7 
18–25         61 16,9 
26–33  86 23,9 
34–41  54 15,0 
42–49          60 16,7 
50 ve üzeri 82 22,8 
TOPLAM 360 100 

Medeni Durum  
Evli 235 65,3 
Bekâr 102 28,3 
Dul 23 6,4 
TOPLAM 360 100 

Eğitim Durumu 
Đlköğretim        129 35,8 
Ortaöğretim  145 40,3 
Ön Lisans  47 13,1 
Lisans 36 10,0 
Lisansüstü (Yüksek lisans / Doktora) 3 0,8 
TOPLAM 360 100 

Meslek  
Kamu Çalışanı     26 7,2 
Özel Sektör Çalışanı 55 15,3 
Esnaf 88 24,4 
Ev Hanımı            117 32,5 
Emekli  31 8,6 
Diğer 43 11,9 
TOPLAM 360 100 

Aylık Ortalama Gelir  
Kişisel gelire sahip değilim 81 22,5 
0–1000 TL arası   152 33,9 
1001–2000 TL arası 86 23,9 
2001–3000 TL arası   42 11,7 
3001–4000 TL arası   14 3,9 
4001 TL ve üzeri  15 4,2 
TOPLAM 360 100 

Harmancık’ta Yaşama Süresi 
      1 yıldan az             16 4,4 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

131 

 
 

 

 

 

 
 
 

Uygulamaya katılan yerel halktan % 47,2’si kadın, % 52,8’i erkektir. Katılımcılar yaş 
gruplarına göre değerlendirildiğinde ise; % 23,9’u 26 – 33 yaş arası, % 22,8’i de 50 yaş ve 
üzerinde bulunmaktadır. Büyük bir çoğunluğa karşılık gelen 235 kişi (% 65,3) evli olduğunu 
belirtmiştir. Yerel halkın eğitim durumu incelendiğinde ise; 145 kişi (% 40,3) ortaöğretim, 3 
kişi (% 0,8) de lisansüstü mezuniyet derecesine sahiptir. 117 kişi (% 32,5) ev hanımı, 88 kişi 
(% 24,4) esnaf, 26 kişi (% 7,2) de kamu sektöründe çalışmakta olduğunu belirtmiştir. 
Katılımcıların aylık ortalama gelir düzeyi araştırıldığında ise 152 kişi (% 33,9); gelir 
düzeylerinin 0 – 1000 TL arasında değiştiğini ifade etmiştir.  

Yerel halkın % 66,4’ü (239 kişi) Harmancık’ta 16 yıldan fazla bir süredir yaşadığını ve 
% 83,6’sı (301 kişi) da memleketlerinin de Harmancık olduğunu belirtmişlerdir. 
Katılımcılardan 221 kişi (% 61,4) Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda bir yakınının / 
tanıdığının öğrenim görmediğini ve 334 kişi (% 92,8) de bir yakınının / tanıdığının 
Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmesini istediğini ifade etmiştir. 

Yerel halkın üniversiteye ilişkin bakış açılarının belirlenmesine yönelik “ekonomik 
katkı, yöresel imaj ve sosyal etki” kategorilerinde sunulan önermeler, Tablo 2’de yer 
almaktadır.  

 

 

 

 

 

      1 – 3 yıl arası 21 5,8 
      4 – 6 yıl arası        16 4,4 
      7 – 9 yıl arası 21 5,8 
      10 – 12 yıl arası     23 6,4 
      13 – 15 yıl arası 24 6,7 
      16 yıldan fazla 239 66,4 
TOPLAM 360 100 

Katılımcıların Harmancık’lı Olma Durumu  
      Evet 301 83,6 
      Hayır  59 16,4 
TOPLAM 360 100 

Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Bir Yakının 
Olma Durumu 

      Evet 139 38,6 
      Hayır  221 61,4 
TOPLAM 360 100 
Bir Yakının Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda Öğrenim Görmesini 

Đsteme Durumu 
       Evet 334 92,8 
       Hayır 26 7,2 
TOPLAM 360 100 
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Tablo 2: Önermelere Đlişkin Analiz Sonuçları 
 
 
 

ĐFADELER 

A
rit

m
et

ik
 

O
rt

al
am

a 

S
ta

nd
ar

t 
S

ap
m

a 

EKONOM ĐK KATKI  
Harmancık Meslek Yüksekokulu,  ilçenin ekonomik hayatına canlılık 
getirmiş ve yeni iş yerleri açılmıştır. 

4,32 ,765 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık’a yapılan yeni yatırımlar için 
çekicilik unsurudur. 

4,09 ,965 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık’ın yaşam kalitesini 
yükseltmektedir. 

4,11 ,970 

Harmancık Meslek Yüksekokulu ilçe dışına göç hareketliliğini durdurmuş veya 
yavaşlatmıştır.  

3,00 1,318 

Harmancık Meslek Yüksekokulu ilçede hayat pahalılığına neden olmuştur.  3,10 1,380 
Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçedeki kiraların artmasına neden olmuştur. 3,79 1,253 
Harmancık Meslek Yüksekokulu işsizliğin azalmasına katkıda bulunmuştur.  3,26 1,270 
Harmancık halkı, Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun ilçeye olan sosyal ve 
ekonomik katkılarının farkındadır.  

4,08 ,980 

YÖRESEL ĐMAJ  
Harmancık Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk ve yardım etmede 
gönüllüdür. 

4,20 ,873 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık yöresinde olumlu bir imaja sahiptir. 4,28 ,859 
Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçenin sosyo-kültürel yaşamını olumlu yönde 
etkilemektedir.  

4,25 ,882 

Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun hoşgörü ve demokrasi kültürünün 
gelişmesinde olumlu etkisi bulunmaktadır. 

4,26 ,799 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık ilçesinin tanınırlık ve imajı için 
önemlidir.  

4,53 ,695 

SOSYAL ETK Đ 
Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık halkında özentiye ve kültürel 
yozlaşmaya neden olmaktadır. 

2,21 1,274 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, halkın ailevi ve ahlaki değerlerinin bozulmasına 
neden olmaktadır. 

2,27 1,274 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, yöre halkına farklı kültürleri tanıma fırsatı 
veriyor. 

4,19 ,897 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, çocuklarımıza güzel örnek oluyor. 4,07 1,091 
Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçeye sosyal ve kültürel bir canlılık 
getirmiştir.  

4,46 ,675 

Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık halkı tarafından olumlu 
değerlendirilmektedir.  

4,29 ,865 

Bir öğrenciyle komşuluk yapmak beni rahatsız etmez. 4,61 ,746 
 

Yapılan değişken analizi sonucuna göre; aritmetik ortalama ve standart sapmalarına 
göre ön plâna çıkan önermeler şu şekildedir: 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

133 

Genel olarak; en yüksek katılım oranına sahip olan önerme, “Bir öğrenciyle komşuluk 
yapmak beni rahatsız etmez” ifadesidir. En düşük katılım oranına sahip olan önerme ise; 
“Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık halkında özentiye ve kültürel yozlaşmaya 
neden olmaktadır” ifadesidir. Söz konusu ifadelerin her ikisi de sosyal etki kategorisinde yer 
almaktadır.  

Ekonomik katkı kategorisinde en yüksek oranda katılıma sahip olan önermeler; “Uludağ 
Üniversitesi ilçenin ekonomik hayatına canlılık getirmiş ve yeni iş yerleri açılmıştır” ve 
“Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık’ın yaşam kalitesini yükseltmektedir” 
ifadeleridir. En düşük katılım payına sahip olan önermeler ise şu şekilde sıralanabilmektedir: 
“Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçe dışına göç hareketliliğini durdurmuş veya 
yavaşlatmıştır”, “Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçede hayat pahalılığına neden olmuştur”.  

Yöresel imaj kategorisinde ise; en yüksek katılım oranına sahip ifadeler; “Harmancık 
Meslek Yüksekokulu, Harmancık ilçesinin tanınırlık ve imajı için önemlidir” ve “Harmancık 
Meslek Yüksekokulu, hoşgörü ve demokrasi kültürünün gelişmesinde olumlu etkisi 
bulunmaktadır”, en düşük katılım oranına sahip ifadeler ise; “Harmancık Meslek 
Yüksekokulu, ilçenin sosyo-kültürel yaşamını olumlu yönde etkilemektedir” ve “Harmancık 
Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk ve yardım etmede gönüllüdür” önermeleridir.  

Araştırmanın üçüncü bölümünde katılımcılara “Harmancık Meslek Yüksekokulunun, 
sizce olumsuz yönleri nelerdir?” şeklinde açık uçlu soru yöneltilmiştir. Bu soruya; 360 
katılımcıdan, toplam 52 katılımcı cevap vermiştir. Soruyu cevaplayan katılımcıların cevapları 
analiz edildiğinde ise; olumsuz yönleri sıralayan 32, olumsuz yönü olmadığını belirten içerikli 
cevap veren 20 katılımcı bulunmaktadır. Aşağıda, olumsuz yönler, en çok ifade edilenden en 
az ifade edilene doğru sıralanmaktadır; 

∗ ‘Öğrencilerin kıyafetlerinden ve ahlaki hareketlerinden rahatsızım’, 
∗ ‘Harmancık Meslek Yüksekokulu öğrencisinin halkın ahlaki değerlerinin bozulmasına 

neden olduğunu düşünüyorum’, 
∗ ‘Öğrenciler çok açık giyiniyor, bizim gençlerimizi ve evli erkekleri etkiliyor’, 
∗ ‘Kız – erkek ilişkilerinde fazla samimiyet beni rahatsız ediyor’, 
∗ ‘Öğrencilerin uygunsuz hareketleri gençlerimizin dikkatini çekiyor ve iç çatışmaya 

neden oluyor’, 
∗ ‘Gençlere kötü örnek olan davranışlar oluyor’, 
∗ ‘Öğrencilerin genç nesli özenti haline getirmesi olumsuzdur’, 
∗ ‘Öğrenciler çevreye yanlış örnek olabiliyorlar’, 
∗ ‘Harmancık Meslek Yüksekokulu, yöremizde yaşam şartlarını pahalı hale getirdi (kira 

vs)’, 
∗ ‘Harmancık Meslek Yüksekokulu, yöremizde ev kiralarının aşırı pahalanmasına neden 

olmuştur’, 
∗ ‘Sadece yerel halkın açgözlülüğünü artırmış olması bizleri de maddi manevi kötü 

etkiliyor,’ 
∗ ‘Bir Harmancık’lı olarak, Harmancık halkının öğrenciye karşı duyarsızlığı ve çıkarları, 

menfaatleri için öğrenciyi kullanmaları beni rahatsız ediyor’, 
∗ ‘Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun Harmancık’ta bulunması öğrencilerin 

sosyalleşmesini engellemektedir. Ayrıca öğrencilerin aktif olmasını, araştırma olanaklarını 
etkilemektedir’,  
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∗ ‘Öğrencilerin sosyal aktiviteleri çok az’, 
∗ ‘Öğrenciye ait eğlence yerlerinin olmaması beni rahatsız ediyor. Bu nedenle her yerde 

ses ve gürültü çok oluyor’, 
∗ ‘Daha çok Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun değil de öğrencilerin olumsuz yönleri 

olduğundan dolayı Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun adı da kötüye çıkabiliyor’, 
∗ ‘Öğrencilerin halktan ve esnaftan sosyo-kültürel açıdan çok fazla beklentisi olması’, 
∗ ‘Öğrenciler buranın insanının kültürüne ayak uyduramıyor’, 
∗ ‘Öğrencilerin konaklayabileceği imkânlar yetersizdir. Böyle bir yerde Yüksekokul 

olması öğrenciler için zor şartlar barındırır’,  
∗ ‘Bazı öğrenciler, okumak dışında başka işler peşinde olduğundan yerel halkı olumsuz 

etkilemektedir’, 
∗ ‘Öğrenciler, çevreye karşı saygılı değiller’, 
∗ ‘ Đlçenin küçük olması sebebiyle, bazı bayan öğrencilerin çevredeki olumsuz hal ve 

tavırları biz çevre insanlarını rahatsız ediyor’. 

 

Öte yandan, yerel halkın üniversiteye ilişkin olumlu bulduğu yönler, en çok ifade 
edilenden en az ifade edilene doğru aşağıdaki gibi sıralanmaktadır;  

∗ ‘Okulumuzu seviyorum, faydasını da çok gördüm, olumsuzluk hiç yok’, 
∗ ‘Aksine oldukça fazla yararı oldu bence’, 
∗ ‘Ben çok memnunum, ilçemizi geliştirdiğini düşünüyorum’, 
∗ ‘Olumsuzluk ne demek, her türlü faydasını görüyorum’, 
∗ ‘Bence olumsuz bir şey yok. Bu eğitimcilerimizin üzerine biraz fazla sorumluluk 

yüklenmesi gerektiğine inanıyorum. Geziler düzenlenerek, spor, eğlence gibi sosyal 
çalışmalar yapılarak bunlar çok rahat aşılabilir buna inanıyorum ve bu konuda bir 
Harmancık’lı olarak maddi ve manevi anlamda destek olmak istiyorum. Bilgilerinize 
duyurulur’, 

∗ ‘Harmancık çok güzel gelişiyor, çocuklarımız iyi gelişiyor’, 
∗ ‘Hiçbir olumsuz yönü yok. Bazı öğrencilerin sorunları ve olumsuz hareketleri 

Harmancık Meslek Yüksekokulu’nu olumsuz yönde etkilemiyor’, 
∗ ‘Öğrenim veren bir okulun olumsuz yönü olamaz. Bence olumsuz yönü yoktur’, 
∗ ‘Bir esnaf olarak bana katkısı çoktur. Olumsuz yönü yoktur’, 
∗ ‘ Đlçemize maddi anlamda katkısı olmuştur. Bu konudan dolayı teşekkür ederim’, 
∗ ‘ Đlçeye önemli bir katkı yapıp kaliteyi artırmıştır. Her yönden önemli bir yatırımdır’, 
∗ ‘Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun öğrenci sayısı bana göre az ve daha çok insan 

yani öğrenci olması gerekir’, 
∗ ‘Bölümlerin daha da gelişmesini isteriz’, 
∗ ‘Kültürel ve sportif faaliyetlerin artırılarak örnek olmasını temenni ederim’, 
∗ ‘Çevreyi ekonomik olarak destekleyecek bölümler açılmalıdır, orman 

değerlendirilmelidir’. 

 

Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun olumsuz yönleri hakkında fikir beyan eden 
katılımcıların oranı genel içerisinde yaklaşık % 8,8’lik bir paya sahiptir. Buradan hareketle 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

135 

yerel halkın genel olarak üniversiteye karşı tutumunun olumlu yönde olduğunu söylemek 
mümkün olabilmektedir. 

Bu araştırmada; Harmancık’ta yaşayan yerel halkın üniversiteye yönelik bakış açısının 
belirlenmesine yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla “Korelâsyon Analizi” 
yapılmıştır. Pearson Korelâsyon matrisinde katılımcıların, üniversiteye bakış açıları 0,01 
anlamlılık düzeyine göre değerlendirildiğinde; bazı ifadeler arasında pozitif ve anlamlı bir 
ilişki olduğu görülmektedir. 

Korelâsyon Analizi bulgularına göre; “Harmancık Meslek Yüksekokulu ilçenin 
ekonomik hayatına canlılık getirmiş ve yeni iş yerleri açılmıştır” ifadesi ile “Harmancık 
Meslek Yüksekokulu, Harmancık’a yapılan yeni yatırımlar için çekicilik unsurudur” ifadesi 
arasındaki ilişkiye yönelik ortaya çıkan sonuçlarda; ifadeler arasındaki korelâsyonun, en güçlü 
ili şkiyi belirttiği görülmektedir. Bu iki değişken arasındaki korelasyon r=,660 olarak tespit 
edilmiştir. Bu durumda, ifadeler arasında anlamlı, pozitif ve güçlü düzeyde bir ilişki olduğunu 
söylemek mümkündür.  

“Harmancık Meslek Yüksekokulu, yöre halkına farklı kültürleri tanıma fırsatı veriyor” 
ifadesi ile “Harmancık Meslek Yüksekokulu, çocuklarımıza güzel örnek oluyor” ifadesine 
ili şkin ortaya çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde; ifadeler arasında anlamlı, pozitif yönlü ve 
güçlü bir ilişki (r=,659) olduğu tespit edilmiştir.  

“Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun hoşgörü ve demokrasi kültürünün gelişmesinde 
olumlu etkisi bulunmaktadır” ifadesi ile “Harmancık Meslek Yüksekokulu, ilçenin sosyo-
kültürel yaşamını olumlu yönde etkilemektedir” ifadesine yönelik görüşlere ilişkin ortaya 
çıkan sonuçlar; ifadeler arasında anlamlı, pozitif ve güçlü düzeyde bir ilişki (r=,642) olduğunu 
ortaya çıkarmaktadır.  

Elde edilen sonuçlara göre; “Harmancık Meslek Yüksekokulu, işsizliğin azalmasına 
katkıda bulunmuştur” ifadesi ile “Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık’ın yaşam 
kalitesini yükseltmektedir” ifadesi arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu 
(r=,593) tespit edilmiştir. Öte yandan; “Harmancık Meslek Yüksekokulu, sosyal sorumluluk 
ve yardım etmede gönüllüdür” ifadesi ile “Harmancık Meslek Yüksekokulu, Harmancık 
yöresinde olumlu bir imaja sahiptir” ifadesi arasında anlamlı, pozitif ve orta düzeyde bir ilişki 
olduğu (r=,575)saptanmıştır. 

Đfadeler arasında anlamlı bir ilişkinin olması; düşüncelerin tespitine yönelik, 
katılımcıların görüşlerini beyan ettikleri ifadelerin birbirlerine yakın, birbirlerini doğuran 
sonuçlar şeklinde ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda; katılımcıların 
Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açılarının belirlenmesine yönelik ifadeler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve yüksek düzeyde güçlü bir ilişki olduğunu 
söylemek mümkündür.  

 

3.1. Hipotezlerin Test Edilmesine Đlişkin Bulgular 

Araştırma hipotezlerinin test edilebilmesi için Bağımsız Örneklem T Testi ve Anova 
Analizi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir; 

H1. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
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Anova analizi sonucunda, katılımcıların eğitim durumuna göre Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’na bakış açısı yönünden “ekonomik katkı”(F=,495; Sig.=,739), “yöresel 
imaj”(F=,347; Sig.=,846)ve “sosyal etki”(F=1,339; Sig.=,255)boyutlarında anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmüştür.  

H2. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında meslek durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Katılımcıların meslek durumuna göre Harmancık Meslek Yüksekokulu’na yönelik 
görüşleri açısından “yöresel imaj” boyutunda anlamlı bir farklılık (F=2,456; Sig.=,033) 
olduğu görülmüştür. Anova Analizi sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı Post Hoc (LSD) testi uygulanmıştır. Hangi 
Post-Hoc çoklu karşılaştırma tekniğinin kullanılacağına karar vermek için öncelikle Levene’s 
testi ile grup dağılımlarının varyanslarının homojen olup olmadığı hipotezi sınanmış, 
varyansların homojen olduğu saptanmıştır. Yapılan “Tukey” çoklu karşılaştırma analizine 
göre farklılığın esnaf (x= 21,98)ile ev hanımı (x=20,77)meslek gruplarından kaynaklandığı 
görülmüştür.  

H3. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’ta yaşama süresine göre farklılık 
göstermektedir. 

Yerel halkın Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı Harmancık’ta yaşama 
süresine göre karşılaştırıldığında yapılan Anova Analizi sonucuna göre; yalnızca “ekonomik 
katkı” boyutunda %95 anlamlılık düzeyinde bir farklılık (F=2,335; Sig.= ,032)ortaya 
çıkmaktadır. Bu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit etmek üzere yapılan Tukey 
Testi sonucunda; farklılığın 1-3 yıldan az süredir (x=32,57)Harmancık’ta yaşayanlar ile 16 
yıldan fazla bir süredir (x=29,39)Harmancık’ta yaşayanlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.  

H4. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’lı olup olmama durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın katılımcıları yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na yönelik 
görüşlerinin puanları Harmancık’lı olup olmama durumlarına göre değerlendirildiğinde; 
“ekonomik katkı” boyutuna ilişkin olarak Harmancık’lı olmayanların (x=30,89), 
Harmancık’lı olanlara (x=29,51) göre daha yüksek düzeyde katılıma sahip olduğu 
görülmüştür. Yapılan T Testi sonuçlarına göre; bu farklılık istatistiksel olarak anlamlılık 
içermemektedir (p=0,049). Bu durumda; Harmancık’lı olan yerel halkın görüşlerinin 
Harmancık’lı olmayan yerel halkın görüşlerinden farklı olduğunu söylemek mümkündür.  

H5. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında üniversitede öğrenim gören bir yakını olma 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Yerel halkın Harmancık Meslek Yüksekokulu’na ilişkin görüşleri; Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenim gören bir yakını olma durumuna göre “ekonomik katkı” ve 
“yöresel imaj” faktörleri dışında anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yapılan T Testi 
sonuçlarına göre; “ekonomik katkı” ve “yöresel imaj” boyutlarında 0,05 anlamlılık düzeyinde 
farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre; üniversitede öğrenim gören bir yakını olanlar ile 
Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören bir yakını olmayan yerel halkın görüşleri 
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“Sosyal Etki” faktöründe (p=,067) benzerlik gösterirken, “ekonomik katkı” (p=,027) ve 
“yöresel imaj” (p=,002) faktörlerinde farklılık göstermektedir.  

H6. Yerel halkın, Harmancık Meslek Yüksekokulu’na bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“ yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında bir yakının üniversitede öğrenim görmesini 
isteme durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Katılımcıların, bir yakının Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmesini 
isteme durumunun, üniversiteye bakış açısı üzerindeki etkisi T Testi ile analiz edilmiştir. 
Analiz sonucunda, “sosyal etki” boyutunda (p=,292) anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmüştür. Diğer taraftan, “ekonomik katkı” (p=,010) ve “yöresel imaj” (p=,009) 
boyutlarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. “Ekonomik katkı” ve “yöresel imaj” 
boyutlarında bir yakınının Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim görmesini 
istemeyenlerin, Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerine ilişkin görüşleri, bir 
yakınının Harmancık Meslek Yüksekokulu’nda eğitim görmesini isteyenlere göre daha 
olumludur.  

Araştırma hipotezlerinin kabul edilme ya da reddedilme durumunu Tablo 3’deki gibi 
özetlemek mümkündür.  

 
Tablo 3: Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotezler Kabul Durumu 
H1 Reddedilmiştir 
H2 Kısmen Kabul Edilmiştir 
H3 Kısmen Kabul Edilmiştir 
H4 Kısmen Kabul Edilmiştir 
H5 Kısmen Kabul Edilmiştir 
H6 Kısmen Kabul Edilmiştir 

 

Tablo 3’e göre; “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir” 
hipotezi reddedilmiştir. Öte yandan; “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, 
“ekonomik katkı”, “yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında meslek durumuna göre 
farklılık göstermektedir” hipotezi “ekonomik katkı” ve “sosyal etki” boyutları dışında kısmen 
kabul edilmiştir. “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’ta yaşama süresine göre farklılık 
göstermektedir” ve “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında Harmancık’lı olup olmama durumuna göre 
farklılık göstermektedir” hipotezleri ise, “yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutları dışında 
kısmen kabul edilmiştir. “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, “ekonomik katkı”, 
“yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında üniversitede öğrenim gören bir yakını olma 
durumuna göre farklılık göstermektedir” ve “Yerel halkın, üniversite öğrencilerine bakış açısı, 
“ekonomik katkı”, “yöresel imaj” ve “sosyal etki” boyutlarında bir yakının üniversitede 
öğrenim görmesini isteme durumuna göre farklılık göstermektedir” hipotezleri, “sosyal etki” 
faktörü dışında kısmen kabul edilmiştir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Kuruldukları yörelerde kalkınmayı teşvik eden üniversiteler, farklı kültürel özelliğe 
sahip olan öğrencilerin bir araya gelerek, bulundukları yörenin sosyo-kültürel yapısı üzerinde 
çeşitli değişimlerin yaşanmasına yol açmaktadırlar. Bu araştırma, üniversite – yerel halk 
etkileşiminde, Harmancık’ta yaşayan yerel halkın Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’nu nasıl değerlendirdiğini, bakış açılarını ve beklentilerini belirlemeyi 
hedeflemiştir. Çalışmada dikkat çeken en önemli sonuç, Harmancık Meslek Yüksekokulu’nun 
yerel halk tarafından benimsenmiş ve Harmancık’ta, Harmancık Meslek Yüksekokulu 
algısının olumlu yönde gelişmiş olmasıdır. Genel olarak; yerel halkın katılımda en fazla görüş 
birli ği sağlamış oldukları, “Bir öğrenciyle komşuluk yapmak beni rahatsız etmez” ifadesi, 
öğrencilerin de yerel halk tarafından benimsenmiş olduklarını göstermektedir.  

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, yerel halkın Harmancık Meslek 
Yüksekokulu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan daha çok olumlu sonuçlarının 
bulunduğunu düşündükleri görülmektedir. Bununla birlikte Harmancık ilçesinin 
yüksekokulun yöreye katmış olduğu avantajlardan daha fazla yararlanabilmek adına, daha 
fazla bölüm açılmasına, mevcut öğrenci sayısının artırılmasına ve aynı zamanda yörenin 
kendine has özelliği olan ormanın değerlendirilmesine vurgu yaptıkları ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, yerel halkın ve üniversitenin karşılıklı beklentilerine yönelik olarak yapılacak 
yatırımlara ağırlık verilmesi ve yerel yönetimler tarafından desteklenmesi gerekmektedir. 
Buradan hareketle Harmancık Meslek Yüksekokulu ve yerel yönetimler tarafından işbirliği 
yapılarak yerel halk ile üniversite öğrencilerinin sağlıklı etkileşimini gerçekleştirecek 
etkinliklere ağırlık verilmelidir. Bu hususta; medya, kamu ve özel sektöre de önemli görevler 
düşmektedir.  

Üniversiteler, yaptığı yatırım harcamalarıyla, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam 
oluşturmanın yanı sıra, kent ekonomisine de önemli katkılar sağlamaktadır. Araştırma 
bulgularına göre; Harmancık’ın yerlisi olmayanlar, yerlisi olanlara göre üniversitenin 
ekonomik katkısını daha olumlu değerlendirmektedirler. Kentsel gelir ve kentin ekonomik 
yapısında iyileşme sağlanması hususunda üniversiteler büyük önem arz etmektedir. Bu 
sebeple, üniversitelerin ekonomik yönüne ilişkin yerel halk farkındalığının artırılması 
gereklidir.  

Çalışma, sadece Harmancık ilçe merkezinde yaşayan yerel halkın özellikleri ve 
görüşleri ile sınırlandırılmıştır. Bu bağlamda, ileriki dönemlerde yapılacak olan çalışmalarda 
araştırmacılar, farklı bölgeleri daha genel sonuçlara ulaşabilmek için inceleyebilirler. Yapılan 
bu çalışmanın, farklı akademik çalışmalara referans çalışma olabilmesi ve ilgili alanyazına 
katkı sağlayabilmesi ümit edilmektedir. 
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ARAŞTIRMA GÖREVL ĐSĐ AKADEM ĐSYENLERĐN ĐŞ YERĐNDE 
PSĐKOLOJĐ K ŞĐDDET DAVRANI ŞI (MOBB ĐNG) ALGISI VE DUYGUSAL ZEKÂ 

DÜZEYLER Đ ARASINDAK Đ ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ 
 

Meltem ÇINAR∗∗∗∗  Arzu ÖZYÜREK ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
Öz 
Neredeyse her kurumda var olan bir sorun olarak görülen iş yerinde şiddet davranışı, şiddete maruz kalan 

bireylerin çalışma hayatını oldukça önemli derecede etkilemektedir. Şiddet davranışının bireyler üzerindeki 
etkileri ve şiddet karşısında verilen tepkiler, farklı değişkenlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada araştırma 
görevlisi akademisyenlerin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları (mobbing) algısı ile duygusal 
zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 103 araştırma görevlisi 
oluşturmuştur. Verilerin toplanması amacıyla “Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçeği” ve “Duygusal 
Zekâ Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekans dağılımları, ortalama ve 
standart sapma puanları verilmiştir. Ölçek puanları arasındaki ilişkinin incelenmesinde Spearman Brown 
korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, iş yerinde psikolojik şiddet davranışı algısı ile duygusal 
zekâ düzeyi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı (p˃0,05) bulunmuştur. Psikolojik şiddet davranışı algı düzeyi ile 
psikolojik şiddet davranışının etkileri ve bu duruma verilen tepkiler arasında anlamlı bir ilişki (p˂0,001) olduğu 
bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler:  Đş Yerinde Psikolojik Şiddet, Mobbing Algısı, Duygusal Zekâ, Araştırma 
Görevlileri, Akademisyenler. 

 
AN EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF 
MOBBING IN WORKPLACE AND EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVEL 

OF RESEARCH ASSISTANTS 
 

Abstract 
Workplace violence observed almost everywhere significantly affects working lives of the people who are 

exposed to violence. The impact of violence on people and the reactions to violence depends on various 
variables. In this study it is aimed to evaluate the relationship between research assistants’ perceptions of 
mobbing to which they are exposed in their workplace and their emotional intelligence level. The study group of 
the research has been composed of 103 research assistants and “Psychologically Violent Behaviour Assessment 
Scale” and “Emotional Intelligence Scale” have been used to collect data.Percentage and frequency distributions, 
means and standard deviation have been provided in the analysis of the data.Spearman correlation coefficients 
has been used to examine the relationship between the scores of the scale. As a result, it has been found out that 
there is no meaningful relationship between perception of mobbing and the emotional intelligence level 
(p˃0,05).It is observed that there is a meaningful relationship between the perception of mobbing, psychological 
effects of mobbing and the reactions to this situation (p˂0,001). 

Keywords: Psychological Violence in Workplace, Perception of Mobbing, Emotional Intelligence, 
Research Assistants, Academics. 
 

1. GĐRĐŞ 

 
Đş yerlerinde psikolojik şiddet (mobbing), Đngilizce “mob” kökünden gelmektedir. Mob 
sözcüğünün tam olarak karşılığı, "kanun dışı şiddet uygulayan düzensiz kalabalık" şeklindedir 
(Şahin, 2013). Psikolojik şiddet; örgüt içinde genel olarak dışlama, yalnızlaştırarak bunaltma, 
taciz, cinsel taciz, istismar, kötü muamele, imâlar ve dışlayıcı tutumlar biçiminde işleyen 
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olumsuz bir iletişim, görev vermeme ya da kapasitesinin altında/üstünde işler verme, yasal 
haklarını engelleme, kasıtlı yanlış bilgilendirme, iş göreni kendi çıkarına kullanma, küçük 
düşürme, aşağılama tarzında olabilmektedir  (Yaman, 2009). 

Psikolojik şiddet, hemen hemen tüm dünyada var olan bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre 2000’li yıllarda işyerlerinde karşılaşılan en önemli 
sorun, psikolojik şiddet eylemleridir. Özellikle kamu kurumlarında kaba şiddetin kabul 
edilemezliğinden dolayı, psikolojik şiddet uygulanması yaygınlaşmaktadır (Yıldırım ve diğ., 
2007). Konuyla ilgili ilk araştırma Leyman ve Gustavsson tarafından 1984’te Đsveç’te 
yapılmış ve bu kavram bilimsel alanda ilgi odağı olmaya başlamıştır (Lüleci ve diğ., 2011). 
Psikolojik şiddet, rahatsız edici davranışlarla kendini gösteren, zaman geçtikçe acı vermeye 
başlayan ve olayların sarmal biçimde hız kazandığı bir süreçtir (Çarıkçı ve diğ., 2009). 
Sıradan bir çatışma ile psikolojik şiddet arasındaki temel fark; saldırgan davranışın, güç 
dengesizliğinin olması, davranışın sık ve uzun süreli olmasıdır. Đş yerinde psikolojik şiddetin 
sonuçlarına bakıldığında, mağdur açısından ekonomik, ruhsal ve fiziksel birçok sorun ortaya 
çıkardığı görülmektedir. Psikolojik şiddete maruz kalan bireyin iş doyumu azalır, işe karşı 
bıkkınlık, isteksizlik, performans düşüklüğü, üst üste sürekli izin ve rapor alması artar. 
Bireyler ya istifa ederler veya emekliliğe zorlanarak işyerinden uzaklaştırılırlar (Özen, 2013; 
Şahin, 2013). Çeşitli kaynaklarda iş yerinde uzun süreli ve sürekli psikolojik şiddet 
davranışına maruz kalan kişilerin benlik saygılarının düştüğü anksiyete ve depresyon yaşadığı 
belirtilmektedir. Birçok mağdurun travma sonrası stres bozukluğu belirtileri gösterdiği ve 
hatta bazılarının intihar girişiminde bulunduğu ifade edilmektedir. Sonuç olarak; psikolojik 
şiddet sürecinde işi yanında sağlığını da kaybeden mağdurların ekonomik, fiziksel ve 
duygusal olarak önemli düzeyde etkilendiği söylenebilir (Yıldırım ve diğ., 2007). 

Yapılan çalışmalar, psikolojik şiddet davranışlarının hem kişisel hem de örgütsel özelliklerden 
kaynaklandığını göstermektedir (Alparslan ve diğ., 2009). Psikolojik şiddetin nedenleri zorba 
ya da eylemi uygulayan kişi, mağdur, örgütsel sistem ve sosyal sistem başlıkları altında 
irdelenebilmektedir. Eylemi uygulayan kişiler genellikle eksikleri olan ve bunu diğer kişileri 
yıldırarak telafi etmeye çalışan özgüveni düşük kişilerdir (Şahin, 2013). Psikolojik şiddet 
mağdurları genellikle iyi eğitim görmüş, çalışkan, işini ciddiye alan ve gelecek vaat eden 
kimselerden seçilmektedir (Yaman, 2010).  Genel olarak kadınların erkeklerden daha fazla 
yıldırmaya maruz kaldıkları, çalışanların meslektaşlarından ziyade üstleri tarafından ve yaşlı 
çalışanların genç çalışanlara oranla daha fazla psikolojik şiddet davranışına maruz kaldıkları 
görülmektedir. Yıldırma aktörlerinin yönetici olması durumunda, mağdurların daha fazla 
olumsuz duygular yaşadıkları ortaya konmuştur (Quine, 1999; Bayrak Kök, 2006; Palaz ve 
diğ.,2008; Şahin ve diğ., 2010). Bunun yanında, yapılan bazı çalışmalarda bireyin psikolojik 
şiddet algılarının yaşlarına, eğitim durumlarına, mesleklerine ve işi tercih etme sebeplerine 
göre farklılaştığı, cinsiyetleri, medeni durumları, haftalık çalışma süreleri, bulundukları işteki 
çalışma süreleri gibi değişkenler açısından bir farklılık göstermediği saptanmıştır (Palaz ve 
diğ., 2008; Çarıkçı ve diğ., 2009; Lüleci ve diğ., 2011). 

Statü kazanmanın büyük önem arz ettiği akademik çalışma alanları da psikolojik şiddet 
davranışları açısından büyük risk taşımaktadır. Akman ve diğerlerinin (2006) araştırma 
bulgularına göre öğretim elemanları, işin kendileri için anlamlı olmasının, sorumluluk 
almalarının, yöneticileri tarafından önemsenmelerinin ve çalışma koşullarının 
iyileştirilmesinin mesleki gelişimlerini kolaylaştırdığına vurgu yapmaktadırlar. Özgan ve 
Aslan’ın (2008) bulgularına göre, öğretmenler genel olarak yöneticilerinin tavırlarının 
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emrivaki, sert ve kaba olduğunu, okul yöneticilerinin motive edici bir iletişim biçimine sahip 
olmadıkları görüşündedirler. Lewis (1999) Đngiltere’de yükseköğretim kurumlarında yaptığı 
çalışmada, katılımcıların %18’inin doğrudan iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldığını, 
%25’inin arkadaşlarının iş yerinde psikolojik şiddete maruz kaldıklarını duyduğunu ve 
%22’sinin başkalarının iş yerinde maruz kaldığı psikolojik şiddete tanık olduklarını 
saptamıştır (Akt.:Yıldırım ve diğ., 2007). Almanya, Avusturya ve Đngiltere’de yapılan 
çalışmalarda, bir üstü tarafından şiddete maruz kalma oranının %70 ile %80 arasında olduğu 
ve üstleri tarafından yıldırmaya uğrayanların daha fazla zarar gördüğü belirlenmiştir (Bayrak 
Kök, 2006). Yaman (2007), öğretim elemanlarıyla yaptığı çalışmasında psikolojik şiddete 
maruz kalan öğretim elemanlarının, örgüt bağımlılıklarının zedelendiğini ve özellikle örgütün 
kültüründen olumsuz olarak etkilendiklerini belirlemiştir. 

Đş hayatında yıldırmayı kolaylaştıran en önemli unsurun sürekli değişen dünyada insanın da 
sık sık yenilebilir olması anlayışı olarak belirtilmektedir. Bunun yanında örgütün verimini 
azaltan, motivasyonunu düşüren ve gittikçe çözülmelere neden olan bu davranış halini 
etkileyen en önemli etkenlerden birisi de bu davranış sonucu mağdur olan ve taciz davranışını 
gösteren kişilerin duygusal zekâ düzeyleridir. Ülkemizde iş yerinde psikolojik şiddete maruz 
kalanların %80’ininden fazlasının duygusal zekâ açısından oldukça gelişmiş insanlar olduğu 
görülmüştür (Alparslan ve diğ., 2009; Babaoğlan, 2010). Duygusal zekâ, duyguların bireyin 
yaşamının her döneminde onun davranışlarını yönlendirebilecek bir güce sahip olmasıdır. 
Duygusal zekâ ile ilgili olarak “Yaşamda kullanılan pek çok beceri, gücünü düşüncelerden ve 
duygulardan almaktadır” ifadesi tüm dünyada kabul gören bir görüştür (Yılmaz ve diğ., 
2004). Mayer  ve Salloway’e göne duygusal zekâ, duyguları doğru bir şekilde değerlendirme 
ve ifade etme, duyguları istendik şekilde düzenleme ve duyguları istendik şekilde 
kullanabilme boyutlarından oluşmaktadır. Goleman’a göre ise duygusal zekâ, kişinin kendisi 
ile çevresindeki insanlarla arasındaki ilişkidir. Duygusal zekası yüksek bireyler duygusal 
açıdan duyarlı ailelerde yetişmiş, eleştiriye açık, duygularını farklı biçimlerde ve etkili 
biçimde ifade etmeyi bilen, duygularını paylaşabilen, tartışabilen, estetik, ahlak, etik, liderlik, 
sosyal, problem çözme ile ilgili ve manevi konularda ileri düzeyde bilgi birimine sahip 
bireylerdir (Erdoğdu, 2008; Deniz ve diğ., 2013; Seyis ve diğ., 2013). Bar-On (1997), genel 
olarak duygusal zekâyı, bireyin hem yaşamındaki başarısını hem de bireyin genel psikolojik 
sağlığını etkileyen yetenekler ve hünerler bütünü olarak görmektedir. Duygusal zekâ, kişinin 
bilgiyi mevcut duruma nasıl uygulayacağını yansıtmaktadır. Bu nedenle, bilişsel zekanın 
aksine kişinin başarısının yordayıcısıdır (Akt.: Babaoğlan, 2012). 

Đş yaşamında psikolojik şiddet davranışı mağduriyetinde, mağdurların karakter ve psikolojik 
yapılarının etkili olduğu, duygusal tacize uğrayan kişilerin duygusal zekâ yönünden oldukça 
zeki olduğu ileri sürülmekle birlikte, bu konuda henüz tatmin edici düzeylerde araştırmalar 
bulunmamaktadır. Esnek, hassas ve kendi davranışlarını gözden geçirebilen, başkalarının 
davranış ve duygularını yüksek seviyede hissedebilen, yeni fikirler üretebilen, farklı bakış 
açıları ile dünyayı yorumlayabilen insanlar psikolojik şiddet kurbanı olabilmektedirler. 
Eğitim, dış görünüş, entelektüel birikim açısından parlak kimseler, çalışanlar, rekabetçi ve 
bencil kişilik sahibi kimseler için kolay hedef olabilmektedirler (Çobanoğlu, 2005). Akbolat 
ve Işık (2012), çalışmalarında sağlık çalışanlarının öğrenim düzeyi yükseldikçe duygusal zekâ 
düzeylerinin de arttığını olduğunu belirlemişlerdir. California Üniversitesi’nde yapılan bir 
çalışmada, mesleki başarıyı ve saygınlığı belirlemede duygusal zeka yetilerinin IQ’dan 
yaklaşık dört kat daha önemli olduğu bulunmuştur (Akt.:Avşar ve diğ., 2010). Yaşarsoy 
(2006), çalışmasında özel eğitim sınıfı öğrencilerine yönelik hazırlanan duygusal zekâ gelişim 
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programının öğrencilerin davranış problemlerini azalttığını belirlemiştir. Babaoğlan (2010), 
okul yöneticilerinin duygusal zekâlarını incelediği çalışmasında yöneticinin branşının ve 
çalıştığı kurumun ilköğretim veya ortaöğretim olmasına göre duygusal zekâ puanlarının 
farklılık gösterdiğini belirlemiştir. Liderin başkalarının duygularının farkında olma ve 
yönetebilme, aynı zamanda empati gibi duygusal zekanın göstergesi olarak ifade edilebilecek 
değerlere sahip olması, örgüt bünyesindeki rahatsızlıkların zamanında belirlenmesi ve 
gereken önlemlerin alınmasında etkili olacaktır.  Erken uyarı belirtilerinin dikkate alınması, 
psikolojik şiddetin getireceği işgücü maliyetlerini azaltır, verimliliği arttırır, moral 
bozukluğunu engelleyerek psikolojik şiddet mağduru veya bu durumu gözlemleyenlerin 
motivasyonlarını olumlu etkiler (Kırel, 2007). 

Dünyanın hemen her yerinde görülebilen iş yerinde yıldırma davranışları hakkında 
çalışanların bilinçlendirilmesi ve erken dönemde mücadele edilmesi gerekmektedir. Seçkin ve 
diğerleri (2014), çalışanların örgütsel algı düzeyleri yükseldikçe psikolojik yıldırma 
davranışlarına maruz kalma durumlarının da azaldığını tespit etmişlerdir. Bu konuda, özellikle 
gelişmiş ülkelerde önlemler ve iyileştirme yapılmaktadır (Kırel, 2007). Şahin (2013), 
çalışmasında, üniversitelerde yaşanan psikolojik şiddet eylemlerinin en temel nedeninin kısıtlı 
kadrolar için yapılan yarış olduğunu vurgulamaktadır. Son zamanlarda, işyerinde psikolojik 
şiddet olaylarının artışı konuya ilgiyi artırmış olmasına rağmen ülkemizde konuyla ilgili 
tatmin edici çalışmalar bulunmamaktadır (Özen, 2013). Yükselmenin ve kadro alma 
kriterlerinin her geçen gün zorlaştığı ve öğretim elamanı başına düşen öğrenci sayısının iş 
yüküyle beraber giderek arttığı, iş stresinin yoğun olarak yaşandığı üniversitelerde çalışan 
akademik personelin psikolojik şiddet davranışlarına maruz kalma durumları çalışma hayatını 
daha da zorlaştıracaktır. Yakın gelecekte öğretim elemanı olacak gençlerin, yaptığı işten 
memnuniyeti ve görevlerini daha iyi benimsemeleri için desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında, psikolojik şiddet davranışların oluşmasında etkili olan faktörlerin 
belirlenmesi, konuyla ilişkili çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. 
Bu nedenle bu çalışmanın problem cümlesini, “Araştırma görevlisi akademisyenlerin iş 
yerinde psikolojik şiddet davranışları algısı üzerinde duygusal zekâ düzeylerinin etkisi var 
mıdır?” oluşturmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın alt problemleri işe şunlardır: 

- Araştırma görevlilerinin iş yerinde psikolojik şiddet davranışları algı düzeyi ve 
duyusal zeka düzeyleri nasıldır? 

- Đş yerinde karşılaşılan psikolojik şiddet davranışlarının, araştırma görevlileri 
üzerindeki etkileri nelerdir? 

- Araştırma görevlilerin, karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları karşısında 
verdikleri tepkiler nelerdir? 

2. YÖNTEM 

2.1. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Karabük Üniversitesi’nde çalışan tüm araştırma görevlileri 
oluşturmaktadır. Bu evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiş, çalışmaya katılmaya gönüllü 
olan 103araştırma görevlisi, çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubuna ilişkin kişisel 
bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Çalışma Grubunun Ki şisel Özelliklerinin Dağılımı 
Cinsiyet N % Kıdem Yılı N % 

Kadın 26 25,2 1-5 yıl 98 95,1 
Erkek 77 74,8 6 yıl ve üzeri 5 4,9 

Yaş   Öğrenim Durumu   
20-25 yaş 26 25,2 Lisans 19 18,4 
26-30 yaş 61 59,2 Yüksek lisans 60 58,3 
31-35 yaş 16 15,5 Doktora 24 23,3 

Mesleğe Bakışı   Medeni Durumu   
Olumlu 76 73,8 Evli 44 42,7 
Olumsuz 10 9,7 Bekâr 59 57,3 
Kararsız/cevapsız 17 16,5    

 
Tablo 1’e göre, çalışma grubunu oluşturan araştırma görevlilerinin %74,8’ini erkekler, 
%25,2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Mesleki kıdem açısından dağılım incelendiğinde 
%95,1’inin 1-5 yıl arası kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Yaş aralığı olarak katılımcıların 
en fazla sayıda 26-30 yaş (%59,2) aralığında olduğu, %73,8 ‘inin mesleğe bakış açısının 
olumlu olduğu görülmektedir.  

2.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada katılımcıların iş yerinde maruz kaldıkları psikolojik şiddet düzeyini belirlemek 
için “Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçeği”, duygusal zekâ düzeylerinin 
belirlemek için “Duygusal Zeka Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca, araştırma 
görevlilerinin psikolojik şiddet davranışlarına tepki olarak yaşadıkları psikolojik, sağlık ve 
çalışma performansına yönelik davranışlar ile psikolojik şiddetten kurtulmak için neler 
yaptıkları sorgulanmıştır.  

Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışları Ölçeği, Yıldırım ve Yıldırım (2008) tarafından 
geliştirilmi ştir. Orijinal adı “Development and Psychometric Evaluation of Workplace 
Psychologically Violence Behaviors Instrument” olan ölçek 33 maddeden oluşmaktadır. 
Çalışanların iş yerinde yaşadıkları psikolojik şiddet davranışlarının içeriğini ve bu 
davranışların şiddetini değerlendirmektedir. Đş yerinde psikolojik şiddet davranışları bireylerin 
işten izolasyonu, mesleki statüye saldırı, kişili ğe saldırı ve doğrudan yapılan olumsuz 
davranışlar olmak üzere dört ana başlık altında ele alınmaktadır. Davranışların sıklığını 
belirlemede 0=hiç karşılaşmadım ile 5=her zaman karşılaşıyorum şeklinde derecelendirilmiş 
6’lı likert yöntemi kullanılmıştır. Ölçekten alınan toplan puanın madde sayısına bölünmesiyle 
elde edilen sayı 1 ve üzerinde ise, kişinin iş yerinde kasten psikolojik şiddet davranışlarına 
maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Sağlık alanında çalışan akademisyenlerle yapılan çalışmada 
ölçeğin iç tutarlık katsayısı .93 olarak bulunmuştur (Yıldırım ve diğ., 2007).  

Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği, Hall (1999) tarafından geliştirilmi ş, Türkçe geçerlilik 
güvenilirlik çalışması Ergin (2000) tarafından yapılmıştır. Ölçekte yer alan 30 maddenin ilk 
ve son uygulamalardaki güvenirlik katsayısı .76 ile .92 arasında hesaplanmıştır. Ölçeğin 
birinci alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu.76, ikinci alt boyutun ilk ve 
son uygulama arasındaki korelasyonu .92; üçüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama 
arasındaki korelasyonu .91; dördüncü alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki 
korelasyonu .88; beşinci alt boyutunun ilk ve son uygulama arasındaki korelasyonu .86 
bulunmuştur. Ölçeğin toplam puanı açısından bakıldığında, korelasyon katsayısı ilk ve son 
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uygulama arasında .84 düzeyinde hesaplanmıştır. Ölçek, toplam puana göre 155 ve üzeri 
yüksek, 130 normal, 129 ve altı düşük olarak hesaplanmaktadır. Duygusal Zekâ 
Değerlendirme Ölçeği 30 madde ve beş alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: 

1.  Duygularının Farkında Olma  
2.  Duygularını Yönetme  
3.  Kendini Motive Etme  
4.  Empati   
5.  Đlişkilerini Kontrol Etme maddeleridir (Yılmaz ve diğ.,2004). 

Đş yerinde psikolojik şiddet davranışlarının bireyler üzerindeki etkileri anketi ile çalışma 
grubunun iş yerinde psikolojik şiddet davranışları karşısında verdikleri psikolojik tepkiler 12 
maddede, çalışma performansıyla ilgili tepkiler sekiz maddede ve sağlık durumuna yönelik 
tepkiler dokuz maddede ele alınmıştır. Çalışma grubundan, son 12 ay boyunca iş yerinde 
karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışlarının çalışma performansı, psikolojik ve sağlık 
durumları üzerindeki etkilerini 0= hiç yaşamadım, 5=her zaman yaşıyorum şeklinde 
değerlendirerek formda işaretlemeleri istenmiştir. Anket soruları, Yıldırım ve Yıldırım (2010) 
tarafından, iş yerinde psikolojik şiddet davranışları karşısında yaşanan psikolojik, fizyolojik 
ve çalışma performansı ile ilgili durumlar, akademik alanda psikolojik şiddeti yakın geçmişte 
deneyimlemiş ya da halen deneyimleyen kişilerle (yedi kişi) yapılan derinlemesine bireysel 
görüşmeler ve literatür incelemesi sonucu belirlenmiştir. Đş yerinde psikolojik şiddet 
davranışlarından kurtulmak için yapılanlarla ilgili ankette ise, (10 madde) çalışma grubuna iş 
yerinde psikolojik şiddet davranışı ile karşılaştıklarında ne yaptıkları sorulmuştur. 
Katılımcılardan her bir maddeyi 0= hiçbir zaman yapmadım/ düşünmedim ve 5= her zaman 
yapıyorum/ düşünüyorum şeklinde 6’lı likert yöntemine göre işaretlemeleri istenmiştir.  

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin toplanmasında, veri toplama araçları araştırmacılar tarafından araştırma 
görevlilerine ulaştırılmış ve çalışmanın amacı açıklanarak anketleri doldurmaları istenmiştir. 
Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamında, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogorov Smirnov 
normal dağılımına uygunluk testi ile analiz edilmiş olup verilerin normal dağılıma uygun 
olmadığı belirlenmiştir (p˂0,05). Araştırma görevlilerinin cinsiyeti ile iş yerinde psikolojik 
şiddet algıları arasındaki ilişkinin incelenmesinde Mann Witney U Testi; iş yerinde psikolojik 
şiddetin psikolojik, sağlık ve çalışma performansına etkilerini, Psikolojik Şiddet Davranışları 
Ölçeği ile Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek 
amacıyla Spearman Brown katsayısından yararlanılmıştır.  

3. BULGULAR ve TARTI ŞMA 

Bu bölümde çalışma grubunun psikolojik şiddet algısı ve duygusal zekâ düzeyleri, psikolojik 
şiddet davranışına verilen tepkiler, psikolojik şiddet davranışından kurtulmak için yapılanlar, 
psikolojik şiddet algısı ve duygusal zekâ düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir bulgulara yer 
verilmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışı Algısı ve Duygusal Zekâ 
Düzeyi Yüzde ve Frekans Dağılımı 

Đş Yerinde Psikolojik Şiddet 
Davranışı Algısı 

N % Duygusal Zekâ 
Düzeyi 

N % 

Düşük  80 77,7 Düşük 44 42,7 
Yüksek  23 22,3 Normal 42 40,8 
   Yüksek 17 16,5 
Toplam 103 100,0 Toplam 103 100,0 

 
Tablo 2 incelendiğinde, çalışma grubunda yer alan araştırma görevlilerinin %77,77sinin 
düşük, %22,3’ünün yüksek düzeyde iş yerinde psikolojik şiddet davranışı algısına sahip 
olduğu görülmektedir. Araştırma görevlilerinin %42,7’sinin duygusal zekâ düzeyinin düşük, 
%40,8’inin normal ve %16,5’inin yüksek olduğu görülmektedir. Buna göre; iş yerinde 
psikolojik şiddet algısı ve duygusal zekâ düzeyi düşük olan araştırma görevlilerinin 
çoğunluğu oluşturduğu söylenebilir. 

Quine (1999), çalışmasında çalışanların bir önceki yıla oranla daha fazla türde zorbalık 
yaşadıklarını, %42 oranında ise başkalarına uygulanan zorbalığa tanık olduklarını 
belirlemiştir. Zorbalığın bir yönetici tarafından yapılma ihtimalinin daha yüksek olduğu, 
zorbalığa maruz kalan personelin iş memnuniyetinin anlamlı ölçüde düşük seviyede olduğu, iş 
kaynaklı stres, depresyon, anksiyete ve işten ayrılma niyetinin yüksek düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. Yıldırım ve Yıldırım (2010), sağlık alanında çalışan akademisyenlere yaptıkları 
çalışmalarında akademisyenlerin büyük kısmının (%90) üniversitede iş yerinde psikolojik 
şiddet davranışı ile karşılaştığını, %17’sinin ise iş yerinde kasten psikolojik şiddet 
davranışlarına maruz kaldıklarını raporlamışlardır.  Çalışanların cinsiyeti, unvanı ve eğitim 
durumu ne olursa olsun akademik alanda iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla 
karşılaşılabileceği sonucuna varmışlardır. Bu çalışmada, duygusal zeka düzeyine paralel 
olarak psikolojik şiddet algısının düşük olması yanında, çalışma grubunu oluşturan araştırma 
görevlilerinin meslekten memnuniyet oranının yüksek olmasının, iş yerinde psikolojik şiddet 
algısının düşük olmasında etkili olduğu söylenebilir. 

Araştırma görevlilerinin iş yerinde psikolojik şiddet davranışı algı düzeylerinin onların 
psikolojileri,  çalışma performansları ve sağlıklarının bozulması ile ilişkili olup olmadığını 
değerlendirmek amacıyla yapılan korelasyon analizi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışı Algısı ile Psikolojik Şiddet Davranışının 
Etkileri Arasındaki Đ lişki (Spearman Brown) 

 
Psikolojik Şiddet Davranışının Etkileri 

Psikolojik Şiddet Davranışı Algı 
Düzeyi 

r Sig. 
Psikolojik Etkileri 0,543 0,000* 
Çalışma Performansına Etkisi 0,485 0,000* 
Sağlık Üzerine Etkileri 0,454 0,000* 

 *p<0,001 
 
Tablo 3’e göre araştırma görevlilerinin iş yerinde psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma 
durumunun onların psikolojileri,  çalışma performansları ve sağlıklarının bozulması arasında 
anlamlı bir ilişki vardır (p< 0,001). Buna göre iş yerinde psikolojik şiddete maruz kalma ile 
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çalışanların psikolojilerinin (r: 0,543; p< 0,001), çalışma performanslarının (r: 0,485; p< 
0,001) ve sağlıklarının (r: 0,454; p< 0.001) bozulması arasında pozitif ili şki olduğu, psikolojik 
şiddet davranışı algı düzeyi arttıkça psikolojik şiddet davranışının olumsuz etkilerinin de 
arttığı söylenebilir. 

Palaz ve diğerleri (2008), çalışmalarında eğitim ve sağlık çalışanlarının iş yerinde psikolojik 
tacize maruz kalma oranının oldukça yüksek olduğunu vurgulamışlardır. En çok karşılaşılan 
olumsuz davranışlar ise sürekli eleştirme, kişinin sözünü kesme ve kendini gösterme fırsatı 
verilmemesi olarak belirlenmiştir. Yıldırım ve Yıldırım (2007, 2010), hemşirelerle yaptıkları 
çalışmada, hastanede çalışan hemşirelerin son bir yıl içinde işyerinde psikolojik yıldırma 
davranışıyla yüz yüze geldikleri rapor edilmiştir.  Psikolojik yıldırma davranışına maruz kalan 
hemşirelerin farklı psikolojik, duygusal ve sosyal tepkiler verdikleri belirlenmiştir. Psikolojik 
şiddet davranışlarının depresyon, düşük iş motivasyonu, konsantrasyon yeteneğinin azalması, 
verimsizlik, işe gitmek istememe, hasta, yönetici veya meslektaşlarla yetersiz iletişime neden 
olduğu belirlenmiştir. Şahin ve Türk (2010), üniversitede çalışan kadın akademisyenlerle 
yaptıkları çalışmada, akademisyenlerin genel olarak iş stresi ve iş performanslarının 
psikolojik yıldırma ile aralarında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yıldırım ve Yıldırım 
(2010), iş yerinde psikolojik şiddet davranışları ile karşılaşan akademisyenlerin psikolojileri, 
sağlık durumları ve çalışma performanslarının olumsuz etkilendiğini belirlemişlerdir. Celep 
ve Konaklı (2013), üniversitelerde görev yapan akademisyenlerle yaptığı nitel çalışmada, 
öğretim elemanlarının iş performansları, meslektaşları ile iletişimleri ve ilişkileri, karakteristik 
özellikleri ve değerleri ile ilgili saldırılara, tehdit ve şiddet davranışlarına maruz kaldıkları 
belirlenmiştir. Bu durumun psikolojik, fiziksel, ekonomik ve iş performanslarını ve aile hayatı 
açısından problemler oluşturduğu gözlenmiştir. Bu bulgular araştırma bulguları ile 
örtüşmektedir. 

Araştırma görevlilerinin karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışı karşısında verdikleri 
tepkilerin neler olduğuna ilişkin yüzde ve frekans dağılımları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların Đş Yerinde Karşılaştıkları Psikolojik Ş iddet Davranışı 
Karşısında Verdikleri Tepkilerin Yüzde ve Frekans Dağılımı 

Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışı Karşısında Verilen 
Tepki/Baş Etme Yöntemleri 

%  S 

Bazen bana karşı davranış sergileyen kişilerden öç almayı 
düşünüyorum. 

28,2 0,563 1,117 

Bana bu davranışları yapanlara beddua ediyorum. 29,1 0,708 1,340 
Yasadıklarımın acısını başka birini aşağılayarak çıkarıyorum. 4,9 0,097 0,475 
Maruz kaldığım davranışlar nedeniyle, bir psikolojik 
danışmanın desteğini alıyorum. 

14,6 0,378 1,030 

Uğradığım haksızlığı, ilgili ki şiyle yüz yüze konuşarak 
çözmeye çalışıyorum. 

55,3 1,359 1,667 

Maruz kaldığım olumsuz davranışları üst makama 
bildiriyorum. 

50,5 1,155 1,545 

Đş yerinde olumsuz davranış sergileyen kişilere karsı yargıya 
başvurmayı düşünüyorum. 

24,3 0,519 1,105 

Ciddi olarak isten ayrılmayı düşünüyorum. 50,5 0,990 1,279 
Kurum içinde görev yerimi değiştirmeyi düşünüyorum. 31,1 0,611 1,139 
Zaman zaman intihar etmeyi düşünüyorum. 13,6 0,291 0,881 

x
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Tablo 4 incelendiğinde; araştırma görevlilerinin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet 
davranışlarından kurtulmak için yaptıklarının başında “Uğradığı haksızlığı, ilgili ki şiyle yüz 
yüze konuşarak çözmeye çalışma” (%55,3), “Ciddi olarak işten ayrılmayı düşünme” ve 
“Maruz kaldığı olumsuz davranışları üst makama bildirme” (%50,5), gelmektedir. Bu 
tepkileri sırasıyla “Kurum içinde görev yerini değiştirmeyi düşünme” (%31,1), “Beddua 
etme” (%29,1), “Öç almayı düşünme” (%28,2), “Yargıya başvurma” (%24,3), “Psikolojik 
destek alma” (%14,6), “Đntihar etmeyi düşünme” (%13,6) ve “Başkalarını aşağılama” (%4,9) 
izlemektedir. Đntihar etmeyi düşünen 15 kişinin 7’si bunu ender olarak, 5’i ara sıra, 1’i sık sık, 
2’si çoğunlukla düşündüklerini belirtmişlerdir. 

Yıldırım ve Yıldırım (2010) çalışmalarında, akademik personelin iş yerinde karşılaştıkları 
psikolojik şiddet davranışlarından kurtulmak için yaptıklarının başında % (66) “Kişiyle yüz 
yüze konuşarak çözmeye çalışma” ve ardından (%51) “Maruz kaldığı davranışı bir üst 
makama bildirme” ve (%50) “Ciddi olarak işten ayrılma”,  geldiğini belirlemişlerdir. Bu 
tepkileri sırasıyla (%50) “Olumsuz davranış sergileyen kişilerden öç alma”, (%41) “Beddua 
etme”, (%32) “Kurum içinde görev yerini değiştirmeyi düşünme”, (%25) “Yargıya 
başvurma”, (%18)“Psikolojik destek alma”, (%11)“Başkalarını aşağılama”, (%7) “Đntihar 
etmeyi düşünme” izlemektedir. Bu bulguların, yapılan araştırma bulgularını desteklediği 
söylenebilir. 

ILO’nun 1996 yılında Avrupa Birliği’nin 15 ülkesinde gerçekleştirdiği 15.800 görüşmeler 
sonucunda, görüşülen kişilerin %8’ini oluşturan yaklaşık 12 milyon kişinin son altı ay içinde 
psikolojik şiddet ile karşılaştığı belirlenmiştir. Yine ILO tarafından Đsveç’te yapılan 
araştırmada, son altı ay içerisinde gerçekleşen intiharların %10-15’inin sebebinin iş yerinde 
psikolojik şiddet görme olduğu belirlenmiştir (Quine, 1999).Yıldırım ve Yıldırım (2010), iş 
yerinde psikolojik şiddet davranışları ile karşılaşan akademisyenlerin iş yerinde psikolojik 
şiddetten kurtulmak için yaptıklarının başında “uğradığı haksızlığı ilgili ki şiyle yüz yüze 
konuşarak çözmeye çalışma” ve “maruz kaldığı davranışı bir üst makama bildirme” geldiğini 
belirlemişlerdir. Bununla birlikte %7 oranında katılımcı “zaman zaman intihar etmeyi 
düşündüklerini” belirlenmiştir. Yıldırım ve diğerleri (2007), hemşirelik okulu öğretim 
elemanlarıyla yaptıkları çalışmada %91’inin çalıştıkları kurumda psikolojik şiddet 
davranışlarıyla karşılaştıkları ve %17’sinin iş yerinde doğrudan psikolojik şiddet davranışına 
maruz kaldıkları belirlenmiştir. Psikolojik şiddet davranışıyla karşılaşan akademik personelin 
farklı psikolojik, duygusal ve sosyal tepkiler gösterdikleri belirlenmiştir. Onlar sıklıkla 
psikolojik şiddet davranışından kaçınmak için “daha sıkı ve daha organize çalıştıklarını” ve 
“çok dikkatli çalıştıklarını” ifade etmişlerdir. Đlaveten katılımcıların %9’u arasıra da olsa 
intiharı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Palaz ve diğerleri (2008), sağlık ve eğitim sektörü 
çalışanları ile yaptıkları çalışmada çalışanların çoğunluğu psikolojik tacize maruz 
kaldıklarında uğradığı haksızlığı çoğunlukla “ilgili ki şiyle yüz yüze konuşarak çözmeye 
çalışmak, daha planlı ve daha çok çalışarak eleştiri almamaya çalışmak” şeklinde tepki 
göstereceklerini belirtmişlerdir.  Bu bulgular, araştırma bulgularıyla genel olarak 
örtüşmektedir. Akademik ortamda öğrenim düzeyinin yüksek olmasının, bireylerin sorunları 
konuşarak çözmekten yana tavır sergilemelerinde etkili olabileceği düşünülebilir. Bunun 
yanında işten ayrılmayı düşünme, görev yerini değiştirme, beddua etme gibi şiddet içerikli 
olmayan tepkilerin görülmesinin sevindirici olduğu söylenebilir. Karşıdaki kişiye zarar verici 
öç alma ve bireyin kendisine zarar verici intihar etme düşüncesinin de yadsınamaz düzeyde 
olduğu söylenebilir. Araştırmalar, çalışanların kendilerine güvenmelerine rağmen fikirlerini 
açıklamada tereddüt ettikleri, tartışmalara katılmanın veya açıkça konuşmanın riskli olduğuna 
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inandıklarını ortaya koymaktadır. Pek çok öğretim elemanı, örgütün sağlığı için yukarı doğru 
iletişimin gerekliliğini vurgularken, birçok iş gören sorunlar hakkında yukarı doğru iletişim 
kuramadığını belirtmektedir (Yaman ve diğ., 2014). 

Tablo 5’te, araştırma görevlilerinin psikolojik şiddet davranışı algısı ile duygusal zeka 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla yapılan korelasyon analizi verilmiştir. 

Tablo 5. Katılımcıların Đş Yerinde Psikolojik Şiddet Davranışı Algısı ile Duygusal Zekâ 
Düzeyi Arasındaki Korelasyon (Spearman Brown) 

 Duygusal Zekâ Düzeyi 
 r Sig. 
Psikolojik Şiddet Davranışı Algısı -0,026 0,791 

 
Tablo 5 incelendiğinde araştırma görevlilerinin iş yerinde psikolojik şiddet davranışı 
algılarıyla duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir (r: -
0,026; p  ˃ 0,05). Buna göre, araştırma görevlilerinin duygusal zekâ düzeylerinin, iş yerinde 
psikolojik şiddet algılarını anlamlı ölçüde etkilemediği söylenebilir. 

Literatürde, araştırmada elde edilen bu bulgunun aksine bilgilere rastlanmaktadır. Erdemir ve 
Murat’ın (2014) ilkokul öğretmenleri üzerinde yaptıkları çalışmada, duygusal zekâ düzeyi 
yüksek öğretmenlerin, duygusal zekâ düzeyi düşük ve orta düzeyde olanlara göre psikolojik 
yıldırma algılarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yüksek duygusal zekâya sahip 
çalışanlar hem kendi kendilerini motive ederek bireysel iş performanslarını artırabilmekte 
hem de bulundukları ortamda pozitif bir atmosfer oluşturulmasına imkân 
sağlayabilmektedirler. Düşük duygusal zekâya sahip bireyler ise karşılarındaki kişilerin duygu 
ve düşüncelerine önem vermeyip ben merkezli davranışlarla diğer bireyleri kırabilmektedirler. 
Psikolojik yıldırma eylemleriyle mücadelede duygusal zeka oldukça önemli bir yere sahiptir 
(Mercan, 2009’dan Akt.: Erdemir ve diğ., 2014). Akbolat ve Işık (2012), sağlık çalışanlarının 
duygusal zeka ve motivasyonları arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, zeka ile 
motivasyon arasında pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu 
belirlemişlerdir. Duygusal zekanın, çalışanların motivasyonlarını olumlu yönde etkilediğini, 
motivasyon ve duygusal zeka arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunduğunu 
belirlemişlerdir. Çetinkaya ve Alparslan (2011), üniversite öğrencileriyle yaptıkları çalışmada 
duygusal zekânın alt boyutlarından empatik duyarlık boyutunun iletişim becerileri üzerindeki 
etkisinin anlamlı olduğunu belirlemişlerdir. Duygularını tanıyan ve yönetebilen, başkalarının 
duygularına, istek ve ihtiyaçlarına duyarlı olan yöneticiler ve çalışanları işyerlerinde güvene 
dayalı kişilerarası ilişkiler kurmaktadırlar. Çalışma hayatında kişinin hangi mesleki bilgi ve 
becerilere sahip olması gerektiğinin yanı sıra birbirleriyle nasıl ilişki kurdukları ve nasıl 
anlaştıkları da önem kazanmaktadır. Karşılaşılan kişiler arası ve kişisel sorunların bir kısmı 
bireylerin duygularını anlatmada ya da ilgi ve isteklerini kendileri için önemli olan bireylere 
iletmede başarısız olmalarından kaynaklanmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için, iletişim 
becerilerine gereksinim duyulmaktadır (Çetinkaya ve diğ., 2011). Lüleci ve diğerleri (2011), 
Tıp Fakültesi asistanlarıyla yaptıkları çalışmada, asistan arkadaşlarıyla sosyal aktivitede 
bulunma sıklığının artmasının, psikolojik şiddete maruz kalma oranını anlamlı ölçüde azalttığı 
belirlenmiştir 

Bireyin düşünceleri duygusal durumunu, duygular da algıları ve hatırlananları etkilemektedir. 
Zihinsel yetenekler, sağlıklı duyguların sağlıksız duygulardan ayırt edilmesinde etkilidir. 
Duygu ve zekâyı birbirinden ayırmak mümkün değildir (Yaşarsoy, 2006). Duygusal zeka, 
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yalnızca duyguları bilme, anlama ve onların farkında olmak, kendini ve başkalarını motive 
etme ve yönetme, empati kurma veya kontrollü olma anlamına gelmemektedir. Duygusal 
zekâ, bu becerilerin tümünün birleşimi ve bir arada kullanımıdır. Geleneksel yönetim 
anlayışında, insan bir makine parçası olarak görülürken modern yönetim anlayışında sistemin 
en önemli unsuru olarak görülmektedir. Đş yaşamında duyguları yok sayan, teknik ve 
mantıksal becerilerin kurumsal başarıda en önemli etken olduğunu savunan bir dönüşüm 
geçirilmiştir. Özellikle iş yaşamında duyguların göz ardı edilmemesi, etkili bir şekilde 
yönetilmesi gerektiğini ortaya koyan araştırmalar yapılmıştır. Kurum içinde ve dışında, 
kurumun ilişki içerisinde olduğu her kesimle iletişim sürecinde duygularının farkında olan, 
onları yönetebilen, karşısındaki insanların duygularını anlayıp yönetebilen ve onlarla iletişim 
olumlu iletişim kurabilen yöneticilere gereksinim duyulmaktadır (Sezgin ve diğ., 2014). 

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 

Araştırma görevlilerinin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışları algısı ve 
duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 
araştırma görevlilerinin %22,3’ünün iş yerinde psikolojik şiddet davranışı algısına yüksek 
düzeyde sahip olduğu,  %40,8’inin normal ve %16,5’inin yüksek duygusal zekâ düzeyine 
sahip olduğu belirlenmiştir.  Çalışmada sonuç olarak; araştırma görevlilerinin iş yerinde 
psikolojik şiddet davranışlarıyla karşılaşma durumunun onların psikolojileri,  çalışma 
performansları ve sağlıklarının bozulması arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Đş 
yerinde psikolojik şiddete maruz kalma algısı arttıkça çalışanların psikolojileri, çalışma 
performansları ve sağlıkları üzerindeki olumsuz etkinin arttığı belirlenmiştir. Yine araştırma 
görevlilerinin iş yerinde karşılaştıkları psikolojik şiddet davranışlarından kurtulmak için 
yaptıklarının başında “Uğradığı haksızlığı, ilgili ki şiyle yüz yüze konuşarak çözmeye 
çalışma” (%55,3), “Ciddi olarak işten ayrılmayı düşünme” ve “Maruz kaldığı olumsuz 
davranışları üst makama bildirme” (%50,5) tepkisel davranışının geldiği belirlenmiştir. Đntihar 
etmeyi düşünen 15 kişinin (%13,6)7’si bunu ender olarak, 5’i ara sıra, 1’i sık sık, 2’si 
çoğunlukla düşündüklerini belirtmişlerdir. Son olarak, araştırma görevlilerinin iş yerinde 
psikolojik şiddet davranışı algılarıyla duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir ili şki 
olmadığı belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçları ve literatür bilgileri dikkate alınarak, araştırma görevlisi 
akademisyenlerin iş yerinde psikolojik şiddet algılarını azalmak veya maruz kalınan 
durumdan kurtulmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için bireysel ve kurumsal bazlı 
tedbirler alınabilir. Kurum çalışanlarına, psikolojik şiddet davranışı ile ilgili eğitim ve 
etkinlikler düzenlenerek bireysel ve kurumsal farkındalık oluşturulabilir. Kurumlarda 
psikolojik şiddet mağduru bireylere konunun çözümü ve gerekli danışmanlığın verileceği, 
alan uzmanlarının yer aldığı birimler oluşturulabilir. Araştırma görevlilerinde ve diğer 
akademik personelde, strese neden olan durumlar belirlenerek stres düzeyini azaltıcı 
etkinlikler planlanabilir. Üniversite kurumlarında, araştırma görevlilerinin ortak etkinliklerde 
bulunabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri sosyal faaliyetlere katılım, sorunların 
paylaşılması için ortamlar oluşturulabilir. Böylece psikolojik şiddet algısı ve bu algı sonucu 
düşünülen olumsuz durumlar azaltılabilir. Araştırmacılar açısından, benzer çalışmaların daha 
geniş bir örneklem grubunda gerçekleştirilmesi önerilebilir. 
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TÜRK ĐYE VE ÇĐN’ĐN TEKSTĐL VE HAZIR G ĐYĐM SEKTÖRÜNDE REKABET 
GÜCÜNÜN ANAL ĐZĐ 

Dilek ŞAHĐN1 

ÖZ 

Emek-yoğun bir sektör olan tekstil, dünyanın en eski ekonomik faaliyet alanlarından biridir. Tekstil 
sektörü sanayi devriminden sonra gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmalarında öncü bir rol oynamıştır. Daha 
sonra Türkiye ve Çin gibi gelişmekte olan ülke ekonomisi açısından öncü bir sektör olmuştur. Tekstil ve hazır 
giyim sektörü dünyada uluslararası rekabetin en yoğun olduğu ve her geçen gün arttığı sektörlerden biridir. Bu 
çalışmanın amacı, Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünü ortaya koyabilmektir. Bu 
amaç doğrultusunda, Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücü Çin ile karşılaştırılmıştır. 
Çalışma 1995-2013 yıllarını kapsamaktadır. Rekabet gücü göstergesi olarak, Balassa tarafından geliştirilmi ş olan 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımı esas alınmıştır ve SITC Rev.3 iki ve üç haneli ürün grupları 
açısından hesaplama yapılmıştır. Sonuç olarak Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim sanayinde rekabet 
gücünün yüksek olduğu görülmüştür. Ancak Türkiye’nin Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük katsayısının Çin’e 
göre daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü, Rekabet Gücü, Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler Endeksi. 

 
ANALYSIS OF COMPETITIVENESS TURKEY AND CHINA'S TEXTILE 

AND CLOTHING INDUSTRY  
 

ABSTRACT 

Labor- intensive textile industry which is one of the world's oldest economic activity.  After the Industrial 
Revolution, the textile industry  has played a leading role in the economic development of developing countries. 
Then, developing the economy of the country such as Turkey and China  has been a pioneer in the industry. 
Textile and garment industry is the most intense international competition in the world and is one of the sectors 
is increasing every day. The purpose of this study, Turkey’s textile and apparel industry is to demonstrate 
competitiveness .  For this purpose, the competitiveness of Turkey’s textile and apparel  industry compared with 
China. Study covers the years 1995-2013. As an indicator of competitiveness, which was developed by Balassa 
revealed comparative advantage was based approach and SITC Rev. 3 calculations were made for two and three-
digit product groups. As a result,   Turkey and China's textile and garment industry   was found to be high 
competitiveness. However, Turkey's Revealed Comparative Advantage coefficient seems to be higher than 
China. 

Key Words: Textile and Apparel Industry, Competitiveness, Revealed Comparative Advantage Index. 

 

1. GĐRĐŞ 

Tekstil ve hazır giyim sektörü sağlamış olduğu istihdam olanakları, üretim sürecinde 
ortaya çıkarmış olduğu katma değer ve ihracattaki payı nedeniyle ekonomik kalkınma 
sürecinde önemli rol oynayan sanayi dalıdır. Dolayısıyla bu sektör ülkelerin kolaylıkla 
vazgeçemediği sektörler arasında yer almaktadır. Gelişmekte olan ülkeler için kalkınmanın 
motoru olarak tanımlanan sektörün dünya ihracat pazarında en yüksek payını Çin almaktadır. 
Türkiye içinde bu sektör oldukça önemlidir.  1990’lardan itibaren dünya ekonomisinde hızlı 
bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu dönüşüm sürecinde rekabet kavramı gittikçe önem 
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kazanmaktadır. Yaşanan bu süreçte tekstil ve hazır giyim sanayinde daha çetin bir rekabet 
yaşanmaya başlamıştır.  Bu çalışmanın esas amacı, dünya piyasalarında Türkiye ve Çin’in 
tekstil ve hazır giyim endüstrilerinin karşılaştırmalı üstünlük ve rekabet gücünde meydana 
gelen değişimin incelenmesidir. Sektörün karşılaştırmalı üstünlük ve rekabetçiliğinin 
belirlenmesinde Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi kullanılarak 
hesaplama yapılmıştır. Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim sektörünün 1995 ve 2013 
yılları arasında hesaplanan AKÜ değerleri birden büyük bulunmuş ve  bu ülkelerin ilgili 
sektörlerde rekabet avantajına sahip olduğunu görülmüştür. 

 

2. REKABET GÜCÜ KAVRAMI ve TEKST ĐL SEKTÖRÜNDE REKABET 

Rekabet ve rekabet gücü ile ilgili literatürde çok sayıda tanımlama yapılmasına rağmen 
ortak bir tanım bulunmamaktadır. Bu nedenle literatürde yapılan tanımlara bakmak faydalı 
olacaktır. Rekabet, iktisadi faaliyetlerin etkin bir şekilde devamı için gerekli olan ve stratejik 
öneme sahip olan bir unsurdur. Aslında rekabet, kıt kaynakların sınırsız ihtiyaçları karşılama 
durumu nedeniyle ortaya çıkan bir olaydır (Aktıntaş ve Akpolat,2013: 37). Rekabet gücü ise 
yerli bir firmanın ulusal ya da uluslararası bir piyasada rekabet gücüne sahip olması, ilgili 
firmanın yerli veya yabancı rakiplerine karşı fiyat-kalite, zamanında teslim ve  satış sonrası 
hizmet gibi unsurlar açısından hali hazırda ve gelecekte onlara eşit veya onlardan  daha üstün 
olma durumudur (Kibritçioğlu, 1996: 4). Diğer bir ifadeyle rekabet gücü, ülkelerin serbest ve 
yerleşmiş pazar koşulları altında vatandaşların reel gelirleri artırmaya çalışırken, aynı anda 
ürettiği ürün ve hizmetleri uluslararası pazarlara sunabilmesi ve başarılı olabilmesidir (Çivi, 
2001: 22). Rekabet gücünün elde edilmesinde en önemli amaç, ülke vatandaşlarının reel 
gelirlerini ve refah düzeylerini artırarak belirli bir yaşam düzeyine ulaşmalarının 
sağlanmasıdır. Ülkelerin rekabet gücü Ar-Ge faaliyetlerinin gelişmişlik düzeyine, yüksek 
teknolojili mal üretimine ve yetişmiş insan gücüne bağlı olarak değişmektedir.  

Bir ülkenin uluslararası piyasalarda rekabet gücü fiyat rekabeti ve yapısal unsurlar 
tarafından belirlenmektedir. Fiyat rekabeti, reel kurlar, nispi pozisyon gelişmeleri, birim 
ücretler ve ihracat kar marjı ile ölçülürken; yapısal unsurlar verimlilik, makroekonomik 
performans ile satış sonrası hizmetler ve uygun standartlar gibi niteliksel unsurlardan 
oluşmaktadır (Erkekoğlu,2008:7).  

Günümüz piyasalarında rekabet gücünü belirleyen en önemli faktörler arasında 
maliyetler, kalite ve pazarlama faaliyetleri yer almaktadır.  Fiyat dışı rekabet dar anlamda 
kaliteye dayalı rekabet olarak adlandırılmaktadır (Bedir,2009:39). Dış pazarlarda ihracat 
yapabilmek için maliyetler kadar kaliteli mal üretimin de yapılması gerekmektedir. Çünkü 
dünya pazarlarında artan rekabetin ortaya çıkardığı en önemli unsurlardan biri de kalitedir. 
Dış pazarlarda kaliteli ürünler satmak isteyen firmaların uluslararası kuruluşlardan kalite 
standartları alması önem verilmesi gereken konulardan biridir (Atik,2005:60-61).  

 Kalitenin artırılması daha iyi ve daha fazla kalifiye işgücü, makine ve firma ya da 
üretim düzeyinde daha üstün organizasyonları gerektirir. En iyi ürün ve süreçlerin taklit 
edilmesinin yanı sıra araştırma ve geliştirme ile yenilik ve icatlar kalitenin en önemli 
kaynağıdır (Aktan ve Vural, 2004: 56). Kalite unsuru ülkelerin gelişmişlik seviyesi, ürünlerin 
kalitesiyle fiyatı, maliyeti, verimliliği, ihracat performansı, piyasa payı gibi hususlar arasında 
ili şki bulunmaktadır (Bedir,2009,42). Pazarlama ise, özellikle ihraç edilen ürünün satışında 
önem taşımaktadır. Đhracat yapan firmalar, reklam, sergi, teslim sonrası hizmetler vb. 
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pazarlama faaliyetlerini yoğun olarak kullanan rakiplerle rekabet etmektedirler. Dış 
pazarlarda rekabet gücünü artırmak isteyen firmaların pazarlama stratejilerinin iyi olması 
gerekmektedir aksi takdirde, ürünleri kaliteli dahi olsa bunları tanıtma fırsatı olmayacaktır 
(Atik,2005:60-61). 

Tekstil (diğer bir ifadeyle dokumacılık), çeşitli lif türlerinin önce iplik haline  
getirilmesi, ardından da belirli desenlerde ve renklerde birleştirilmesi sayesinde kumaş ve 
daha sonrada nihai ürün elde edilmesi aşamalarından oluşan dünyadaki en eski üretim 
faaliyetidir (Çoban ve Kök,2005:69).Bir sanayi kolu olarak tekstilin ortaya çıkması ise sanayi 
devrimi ile Đngiltere’de başlamıştır. 

Tekstil, hazır giyim, deri ve deri ürünleri sektörü moda kavramıyla tüketiciye ulaşan 
ürünlerden oluşarak birbiriyle yakın ilişkiler içindedir. Özellikle tekstil sektörü hazır giyim 
sektörünün tedarik zincirinde yer alarak bu sektörün bir parçası halini almıştır. Her iki sektör 
çoğu zaman tekstil sektörü olarak  tek bir isim altında değerlendirilmektedir (Ekti,2013:6). 
Tekstil ve konfeksiyon ticaretinde giderek artan uluslararası rekabet nedeniyle, sahip oldukları 
pazar paylarını korumak isteyen gelişmiş ülkeler, yeni kapasite artışı yaratmaksızın üretim 
süreçlerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlar gerçekleştirmişlerdir. Gelişmiş ülkeler 
gerçekleştirdikleri yatırımlarla bir tarafta üretim verimliliğinde artış sağlamışlar, diğer taraftan 
ise Ar-Ge faaliyetleri sonucu tekstil ürünlerinin esneklik, yanmazlık, kolay ütülenebilir gibi 
özelliklerini geliştirerek katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimine yönelmişlerdir 
(Güleryüz,2011:15).  

Rekabet gücü kavramı tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil ve hazır giyim sanayinde de 
son derecede önemlidir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünü bol hammadde ve 
yoğun, ucuz işgücü belirlemektedir. Özellikle de hazır giyim sektörünün yoğun işgücüne 
ihtiyaç duyması ve ülkeden ülkeye değişen işçi ücretlerinin seviyesi bu alandaki rekabetin 
yönünü belirlemektedir. Bu faktörlerin yanı sıra üretim maliyetini etkileyen diğer temel 
faktörlerden biri de enerji tüketimidir. Tekstil ürünleri üretiminde bol miktarda su 
tüketildiğinden ülkeden ülkeye değişen su tüketim fiyatı da tekstil üretim maliyetini 
etkilemektedir. Tekstil üretiminde belirtilen temel girdiler dışında ülkeden ülkeye değişen arsa 
fiyatları ve inşaat maliyetleri dolaylı da olsa rekabet gücünü etkilemektedir (Uğur,2004: 42-
44). Tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünü doğrudan ya da dolaylı etkileyen temel 
girdilerle birlikte üretilen ürünün  kalitesi, teknolojik seviyesi, moda ve markaların 
oluşturulması, fabrika organizasyonu, kalifiye eleman bulundurma, iplik düzgünlüğü ve 
kalite, pazar şartlarının iyi tanınması, pazarlama ve pazara yakınlık sektördeki rekabet 
güçlerini etkileyen diğer önemli faktörleri oluşturmaktadır (Uğur,2004: 44-45). 

 

3. DÜNYADA TEKST ĐL VE HAZIR G ĐYĐM SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU   

Tekstil ve hazır giyim sanayi, ülkelerin ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol 
oynayan  bir sanayi dalıdır. Gelişmiş ülkelerin 18. yüzyılda gerçekleştirdikleri sanayileşme 
sürecine  önemli katkısı olan tekstil ve hazır giyim sanayi, günümüzde de gelişmekte olan 
ülkelerin  ekonomik kalkınmalarında benzer bir rol oynamaktadır (Ekti,2013:5).  1980’lerden 
itibaren hız kazanan küreselleşme eğilimi tekstil ve hazır giyim sanayinde ticaret akışını  
hızlandırmış ve son 30 yıl içerisinde yaklaşık olarak sektörün toplam kapasitesinin yarısı 
gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru kaymıştır. Bu nedenle bu sektör 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

158 

günümüzde en fazla “küreselleşmiş endüstrilerden” biri olarak bilinmektedir 
(Aydoğdu,2012:4).  

  Günümüzde işgücü maliyetleri tarafından şekillenen tekstil ve hazır giyim sektörü  
dünya genelinde daha çok gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Çin, Bangladeş, Hindistan, Hong Kong ve Endonezya gibi işgücü 
maliyetlerinin çok düşük olduğu ülkeler sektörün imalat kısmında ilk sırada yer almaktadır. 
Tekstil ve hazır giyimin tüm ülkelerde tüketimin temel ürününü oluşturması, yeni  
girişimcilerin küçük sermayeler ile bu piyasaya girişlerinin kolay oluşu; tekstil ve hazır giyim  
sektörlerinin sanayileşme sürecinin her döneminde dünya ticareti içerisinde önemli bir yere  
sahip olmasına neden olmuştur.  

Tekstil ve hazır giyim sektörü, ülkelerin daha ileri sanayilere geçiş için yarattığı 
sermaye birikimi ve yetişmiş iş gücü sebebiyle ellerindeki en önemli basamak taşlarından 
birisi konumundadır (Aydoğdu, 2012:28). Tekstil ve hazır giyim sanayi ürünlerinin kolayca 
taşınabilir olması, bu sanayi mallarının dünyaya daha hızlı yayılmalarına imkan tanımış ve bu 
yayılma gelişmiş ülkelerin üretim etkinliklerinin bir bölümünü gelişmekte olan ülkelere 
aktarmalarını sağlamıştır(Dilber,2004:86). Başlangıçta hammadde ve emek-yoğun üretime 
dayalı olan tekstil ve hazır giyim sektörü küreselleşmenin de etkisiyle son yıllarda önemli bir 
dönüşüm yaşamış ve bu sektörde rekabetin temel belirleyicisi teknoloji, marka ve tasarım 
olmuştur. 

Dünya Ticaret Örgütü tarafından 1995 yılında imzalanan ve 2005 sonrası tekstil ve hazır 
giyim ticaretinin tamamen serbestleştirilmesini öngören “Tekstil ve Hazır Giyim 
Anlaşmasıyla” birlikte 2001 yılında Çin’in DTÖ’ye üyeliği dünya tekstil ve hazır giyim 
sektöründe yeni bir dönem başlatmıştır.  

Tekstil ve hazır giyim anlaşmasında tekstil ve hazır giyim ürünlerine uygulanan 
kısıtlamaların 2005 yılına kadar dört kademede ve her kademede artan oranlarda kaldırılması 
öngörülmüştür (Uzunoğlu,2008:23). Böylelikle Çin’in üretim merkezi olma dönemi başlamış,  
Bangladeş ve Vietnam gibi ülkeler gerek üretim maliyetlerinin düşük olması gerekse önemli 
ithalatçı ülkelerle imzalamış olduğu tercihli ticaret anlaşmaları ve düzenlemeleri sayesinde 
önemli üretici ve ihracatçı ülkeler konumuna erişmişlerdir. Tekstil ve hazır giyim sektörleri 
birbirleriyle doğrudan ilişkili sektörler olduğundan her dönem gelişmeleri paralellik 
göstermiştir. Tablo 1’de dünya tekstil ve hazır giyim ihracatının toplam dünya ihracatı 
içindeki payı yer almaktadır.1995’de tekstil sektörünün dünya ihracatındaki payı %31,18 
iken; 2013 yılına gelindiğinde bu oran %17,05 düzeyinde gerçekleşmiştir. Benzer şekilde 
1995’de hazır giyim endüstrisinin dünya toplam ihracatındaki payı %32,44 iken; bu oran 2013 
yılına gelindiğinde %24,30 seviyesinde gerçekleşmiştir. Genel itibariyle değerlendirildiğinde 
emek yoğun endüstri olan tekstil ve hazır giyim sektörünün halen önemini korumasıyla 
birlikte dünya ihracatındaki payının azaldığı görülmektedir. 
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Tablo 1:  Dünya Tekstil ve Hazır Giyim Đhracatı (1995-2013) ( Milyar Dolar - % ) 

Yıllar  Toplam 
Dünya 
Đhracatı 
(milyar dolar) 

Dünya Tekstil 
Đhracatı 
(milyar dolar) 

Tekstil 
Đhracatının 
Toplam 
Đhracattaki % 
Payı 

Dünya Hazır 
Giyim 
Đhracatı 
(milyar dolar) 

Hazır Giyim 
Đhracatının 
Toplam 
Đhracattaki % 
Payı 

1995 946.416 295.181 31,18 307.059 32,44 
2000 1.232.560 307.132 24,91 392.816 31,86 
2005 1.996.130 405.805 20,32 571.992 28,65 
2006 2.332.460 436.118 18,69 639.854 27,43 
2007 2.663.430 471.666 17,70 718.954 26,99 
2008 3.086.930 492.622 15,95 757.356 24,53 
2009 2.401.880 441.460 18,37 665.065 27,68 
2010 2.911.770 497.592 17,08 736.937 25,30 
2011 3.475.990 577.984 16,62 861.757 24,79 
2012 3.378.640 547.286 16,19 810.182 23,97 
2013 3.275.460 558.529 17,05 796.203 24,30 

Kaynak :  UN Comtrade Veri tabanından yola çıkarak tarafımızca düzenlenmiştir. 

Şekil 1’de dünyada başlıca tekstil ve hazır giyim ihraç eden ülkeler yer almaktadır. 
Mevcut pazarlarda ve kotasız yeni rekabet döneminde ülkelerin ihracat oranları rekabet 
güçlerine göre artıp azalmaktadır.  2012 yılında  95 milyar dolar tekstil ihracatı, 160 milyar 
dolar hazır giyim ihracatı yapan Çin’in hem tekstil hem de hazır giyim ihracatında dünyanın 
en büyük üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğunu görmekteyiz. Ayrıca Çin’in hazır 
giyim ihracatının tekstilden daha fazla olduğu da dikkat çeken bir durumdur. Çin’i sırasıyla 
AB-27 ülkeleri, Hindistan ve Türkiye takip etmektedir. Türkiye’nin ihraç ettiği tekstil ve hazır 
giyim endüstrisi rakamlarının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir. 

Şekil 1: 2012 Yılında Dünyada Başlıca Tekstil ve Hazır Giyim Đhracat Eden  Ülkeler  (Milyar Dolar)

Kaynak:  WTO, International Trade Statistics,2013 
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2013_e/its13_merch_trade_product_e.pdf 
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4. TÜRKĐYE’DE VE Ç ĐN’DE TEKST ĐL VE HAZIR G ĐYĐM SEKTÖRÜNÜN 
GENEL DURUMU 

Ülkemizde tekstil ve hazır giyim sanayi imalat sanayi içinde öncü sektör 
konumunda olmakla birlikte üretim, ihracat ve istihdam açısından ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye ekonomisinde tekstil sanayi uzun yıllardır rekabetçi düzeyde diğer ülkelere 
karşı üstün gelmekte ve ulusal geliri arttıran en önemli dış ticaret kalemi olmayı 
sürdürmektedir.  Emek yoğun sektörden çok sermaye yoğun bir sektör olan hazır giyim 
sektörü, tekstil sektörü kadar olmasa da Türkiye ekonomisinin ulusal gelirini arttırıcı 
lokomotif sektörlerinden birisidir. Türkiye’de tekstil endüstrisi istihdam ve ihracata sağlamış 
olduğu katkıdan dolayı, sosyo-ekonomik açıdan oldukça önemlidir (Özkaya, 2010: 144). 

Tekstil endüstrisinin ekonomiye katkısı dikkate alındığında, rekabetçiliğin artırılarak 
sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır(Çoban ve Kök,2005:71). 2005 yılından itibaren 
dünyada yapılan serbestleşmeyle birlikte Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektörü, Çin ve 
Asya ülkeleriyle çetin bir rekabet içine girmiştir. Rekabet baskısı karşısında Türkiye’de tekstil 
ve hazır giyim sektöründe daha yüksek katma değerli, kaliteli ürünlerin üretimine geçilmiştir. 
Ancak, katma değeri yüksek ürün ihracatının daha kaliteli girdi ile sağlanması yurtiçinden 
temin edilmeyen bazı ürünlerin ithalatını gerektirmektedir (Uzunoğlu,2008:24).  

Tekstil sanayinin diğer sanayi dallarına göre daha az sermaye gerektiren, işgücü yoğun 
üretime dayalı yapısı nedeniyle bu sektör Türkiye’nin üretim faktörleri yapısına da oldukça 
uygundur (Yücel,2010: 231). Türk tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik yapılan SWOT 
analizi, sektörün güçlü yönlerinin ve fırsatlarının çokluğu kadar zayıf yönlerini ve 
tehditlerinin çokluğunu da ortaya koymaktadır. Sektörde SWOT analizini 
değerlendirdiğimizde güçlü yönler olarak esneklik, marka bilinci, doğal kaynaklar, tecrübe,  
hız, know-how, pamuk üretimi; zayıf yönler olarak iş gücü maliyetleri, hammadde 
maliyetleri, enerji maliyetleri ve dalgalanmaları, pazarlama ve dağıtım kanalı sorunları , kamu 
ve özel sektör kaynak yetersizliği sektörün doymuşluğu ,kayıt dışılığın yaygınlığı; fırsatlar 
olarak AB pazarına ve gelişen pazarların bir çoğuna yakınlık ,komşu ülkelerle ticaretin 
gelişmesi ,2005 sonrası Çin, ABD ve Japonya’ya giriş kolaylığı ; tehditler olarak ise dünyada 
kotaların kalkması dolayısıyla Çin’in oluşturduğu haksız rekabet ortamı ,ihracat benzerliği 
bulunan ülkelerin (Asya ülkeleri) maliyet avantajı uluslararası rekabetin artması, Çin’in 
üretimde katma değerinin artması sıralanabilir (Erkan,2011:100). 

Gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe hem  
hammadde hem de işgücü ve iç tüketim açısından büyük kapasiteye sahip olması, bu sanayi 
kolunu daha da önemli kılmaktadır. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektörü bugün, diğer 
sanayi kollarına kadar oldukça geniş bir yelpazede ülke ekonomisini etkilemektedir. Bu 
nedenle sektörün dış ticarette gireceği yeni rekabet dönemi ülke ekonomisi açısından hayati 
bir önem taşımaktadır. Türkiye’nin dış ticareti içinde tekstil ve hazır giyim sektörünün 
bugünkü yerinin anlaşılabilmesi ve bu sektörün dış ticaret içindeki ve dolayısıyla ülke 
ekonomisi içindeki gelişiminin analiziyle mümkündür. Tablo 2’de Türkiye’nin tekstil ve hazır 
giyim ihracatının yıllar itibariyle gelişimi yer almaktadır. 1995’den itibaren gerek tekstil 
gerekse hazır giyim sektörü ihracatı yıllar itibariyle artış göstermektedir. Ancak 2008 Küresel 
finansal krizin etkisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde tekstil ve hazır giyim ihracatında da 
etkisini göstermiş ve 2009 yılında sektördeki ihracat miktarı azalmıştır. Tekstil ve hazır giyim 
ihracatının toplam ihracat içindeki payına baktığımızda 1995’de %40,02 olan oranın giderek 
azaldığı ve 2013 yılına gelindiğinde bu oranın %18,14’e düşmüştür. Bunun nedenini 
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Türkiye’nin toplam ihracatı içinde emek-yoğun sektörün payının azalması olarak 
açıklanabilir. 

Tablo 2: Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Đhracatı (1995-2013) (Milyar Dolar- % ) 

Yıllar  Toplam 
Đhracat 

Tekstil 
(65) 

Hazır 
Giyim(84) 

Toplam Tekstil 
ve Hazır Giyim 
Đhracatı (65+84) 

Tekstil ve Hazır 
Giyim Đhracatının 
Toplam Đhracat 
Đçindeki Payı (%) 

1995 21.598 2.526 6.118 8.644 40,02 
2000 27.485 3.672 6.533 10.205 37,12 
2005 73.476 7.075 11.833 18.908 25,73 
2006 85.534 7.584 12.051 19.635 22,95 
2007 107.271 8.942 13.886 22.828 21,28 
2008 132.002 9.399 13.590 22.989 17,41 
2009 102.138 7.723 11.555 19.278 18,87 
2010 113.979 8.963 12.760 21.723 19,05 
2011 134.915 10.772 13.947 24.719 18,32 
2012 152.536 11.054. 14.289 25.343 16,61 
2013 151.796 12.150 15.395 27.545 18,14 

Kaynak :  UN Comtrade Veri tabanından yola çıkarak tarafımızca düzenlenmiştir. 

Türkiye tekstil ve hazır giyim sanayinde, rekabetçi özelliğini devam ettirmesine karşın, 
özellikle belirli ülkelerin daha hızlı rekabet avantajı kazanması karşısında 2005  yılından 
itibaren dünya ihracatında pazar payını kaybetme eğilimindedir. Kotaların sona erdiği, 
ekonomik krizlerin dünya ticaretine damga vurduğu, siyasi gelişmelerin ekonomi ve ticaret 
üzerindeki etkilerinin yoğunlaştığı ve çeşitli  rekabetçilik dinamiklerinin ortaya çıktığı 2005 
sonrası dünya tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatında pazar payı anlamında en fazla 
kazanan ülkeler arasında Çin’in yanı sıra diğer Asya ülkelerinin olduğu görülmektedir 
(Kalkınma Bakanlığı,2014:103). 

Çin tekstil ve hazır giyim sanayinde tüm dünyada en büyük rakip ve tehdit olarak 
görülmektedir (Güleryüz,2011: 55). Çin’in 11 Aralık 2001 tarihinde Dünya Ticaret Örgütüne 
üyeliğiyle beraber Tekstil ve Konfeksiyon Anlaşmasına tabi olması ve bunun sonucunda 
anlaşma gereği 2005 yılında kotaları kaldırılarak Dünya Ticaret Örgütü üyelerine uygulanan 
tarifelerden yararlanması dünya tekstil ve konfeksiyon sanayinde rekabetin daha çetin 
yaşanmasına neden olmuştur. 

Çin’in tekstil sektöründe rekabet durumunu genel itibariyle değerlendirdiğimizde; Çin 
ihracatının, büyük pazarların ihracat boyutlarına ulaştığını, pamuk, örme, lif, iplikte en büyük 
kapasiteye sahip ülke olduğunu, Çin’in tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin pazarlama, finans, 
yönetim alanlarında yabancı yatırımcılardan yararlandığını ve hazır giyim ürünlerinin 
yarısından fazlasının Tayvan, Japonya, Kuzey Kore tarafından ithal edildiğini görmekteyiz 
(Arslan,2008:33). Ayrıyeten, hazır giyim sektörünün emek yoğun bir üretim gerektirmesi ve 
Çin’in bol ve düşük maliyetli işgücü açısından sahip olduğu avantaj, bu sanayinin büyüme 
potansiyelini artırmaktadır (Dilber,2004: 94). Çin kaynaklı konfeksiyon ürünlerinin büyük 
çoğunluğunun düşük ve orta kalitede olmasına rağmen, Çin’in hazır giyim sanayisinin yüksek 
katma değerli ve kaliteli üretime yöneldiği de dikkat çeken gelişmelerden biridir.  
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Bu gelişmelerin yanı sıra sektörde teknolojik yenilenme ve yeniden yapılanma devam 
etmekle birlikte makine teçhizat yatırımlarında daha ileri teknolojiye sahip makineler tercih 
edilmektedir. Bununla beraber, daha kaliteli ithal malzemeler kullanarak katma değeri daha 
yüksek üretime ve markalaşmaya önem verilmekte, tekstil üretimi, tekstil kimyasalları ve 
makineleri ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması, özel sektörün ve KOBĐ’lerin 
desteklenmesi ve sektörde bilgi teknolojilerinin kullanımın yaygınlaştırılmaya başlanmıştır 
(Güleryüz, 2011: 56). Çin’in tekstil ve hazır giyim sektöründe önde gelen ülke olmasında ve 
rekabetçiliğinin gelişmesinde çok sayıda faktörün etkili olduğunu görmekteyiz. Tekstil ve 
hazır giyim sektöründe kullanılan hammaddenin %80’nine yakınını pamuğun oluşturması ve 
Çin’de pamuk üretiminin diğer ülkelere göre yüksek olması tekstil ve hazır giyim ihracatı 
rekabetinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Sektörde pamuktan sonra en fazla kullanılan 
ikinci hammadde olan yün elyaf üretiminde ise Çin’in Hindistan, Pakistan gibi ülkelere göre 
ön sıralarda yer alması Çin’in hammaddeden kaynaklanan avantajlarını artırmaktadır. 
Hammadde yönünden güçlü olan Çin, işçi ücretleri yönünden de saati en düşük ülkeler 
arasında yer almaktadır. Çin’de hammadde ve işgücüyle birlikte üretim maliyetini etkileyen 
temel etkenlerden biri de enerji ve su tüketimidir. Çin dünyanın en ucuz su ve elektriğini 
kullanan ülkesidir.  

Tablo 3’de Çin’in tekstil ve hazır giyim ihracatının yıllar itibariyle gelişimini 
görmekteyiz. 1995’den itibaren gerek tekstil gerekse hazır giyim sektörü ihracatı yıllar 
itibariyle artış göstermektedir. Tekstil ve hazır giyim ihracatının toplam ihracat içindeki 
payına baktığımızda 1995’de %109 olan oranın giderek azaldığı ve 2013 yılına gelindiğinde 
bu oranın %56,27’e düştüğü görülmektedir.   

Çin’in tekstil ve hazır giyim sektöründe öncü ihracatçı ülke konumu devam etmekle 
birlikte, diğer sanayilerde gerçekleştirilen ihracat ve orta ve ileri teknoloji yoğun sektörlerin 
daha fazla teşvik edilmesi nedeniyle tekstil ve hazır giyim sektörüne olan bağımlılık giderek 
azaltılmaktadır. Bu durum sanayide faaliyet gösteren firmaların üretim maliyetleri daha düşük 
olan komşu ülkelere olan yatırımı artırmaktadır. Bu nedenle Bangladeş, Endonezya gibi Asya 
bölgesinin diğer önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticisi ülkelerde Çin yatırımları hızla 
artmaktadır (Kalkınma Bakanlığı,2014:106). 

Tablo 3: Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Đhracatı (1995-2013 ) (Milyar Dolar- %) 

Yıllar Toplam 
Đhracat 

Tekstil 
(65) 

Hazır 
Giyim(84) 

Toplam Tekstil 
ve Hazır Giyim 
Đhracatı (65+84) 

Tekstil ve Hazır Giyim 
Đhracatının Toplam 
Đhracat Đçindeki Payı % 

1995 148.779 139.181 24.048 163.229 109 
2000 249.203 161.346 36.070 197.416 79,21 
2005 761.953 410.501 74.162 484.663 63,60 
2006 968.936 486.830 95.387 582.217 60,08 
2007 1.220.059 560.321 115.520 675.841 55,39 
2008 1.430.693 653.665 120.404 774.069 54,10 
2009 1.201.646 598.235. 107.263 705.498 58,71 
2010 1.577.763 768.714 129.820 898.534 56,94 
2011 1.898.388 944.107 153.773 1.097.880 57,83 
2012 2.048.782 954.501 159.613 1.114.114 54,37 
2013 2.209.007 1.065.779 177.434 1.243.213 56,27 

Kaynak: Un Comtrade Veri Tabanından hareketle tarafımızca oluşturularak hesaplanmıştır. 
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5. LĐTERATÜR TARAMASI  

Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler(AKÜ) endeksi aracılığıyla, sektörel düzeyde 
rekabet gücünü ölçen çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatürde AKÜ kapsamında 
yapılan bazı çalışmaları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: 

Altıntaş ve Akpolat (2013); Çalışmada Türkiye’nin AB-27 ülkeleri ile olan dış 
ticaretinde tekstil sektörünün rekabet gücü ölçülmüştür. 2004-2011 dönemi verileri 
kullanılarak Balassa, Vollrath ve KĐP endeksleri ile rekabet düzeyi incelenmiş ve 2004-2011 
döneminde Türkiye’nin AB-27 ülkelerine karşı karşılaştırmalı rekabet avantajına sahip olduğu 
ve 2011 yılına gelindiğinde söz konusu rekabet avantajının en yüksek düzeye ulaştığı 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkan (2011); 1993-2009 yılları arasında Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim sektöründe 
rekabet gücünü açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımı ile ölçmüştür. SITC Rev.3, 
dört haneli bazda  tekstil sektörüne ait 59, hazır giyim sektörüne ait 37 ürün grubuna ilişkin 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlük katsayıları hesaplanmıştır. AKÜ katsayılarının 
hesaplanmasında Vollrath Endeksi ve Đhracat-Đthalat Oranı endeksi kullanılmıştır. Çalışmanın 
sonucunda Türkiye’de tekstil sektörünün alt ürün grubu ihracatından 43’ünde, hazır giyim 
sektörünün alt ürün grubu ihracatında, 34’ünde rekabet avantajı bulunduğu tespit edilmiştir. 

Çoban ve Kök (2005); 1989-2001 dönemine ilişkin Türkiye’nin AB ülkeleri karşısında 
tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki rekabet gücü SITC Rev.3 iki ve üç haneli 
sınıflandırmaya göre analiz edilmiştir. Türkiye’nin hem tekstil, hem de hazır giyim 
ihracatında AB ülkeleri karşısında rekabet gücüne sahip olduğu fakat son yıllarda rekabet 
gücünün azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
           Şimşek vd. (2007); 1993-2005 arasında Türkiye’nin AB ülkeleri karşısındaki 
açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükleri SITC Rev.3, üç haneli bazda teknoloji 
sınıflandırmasına göre analiz etmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’nin hammadde ve emek yoğun 
malların ihracatında avantaja sahip olduğu; sermaye yoğun malların ihracatında da mutlak 
olarak olmasa da, nispi anlamda üstünlük sağladığı görülmüştür. Ar-Ge bazlı malların 
ihracatında ise karşılaştırmalı dezavantaj durumu olduğu görülmüştür. 

 

6. VERĐ SETĐ VE YÖNTEM 

Çalışmada Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır giyim sektörünün rekabet gücünü analiz 
etmek için Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi (AKÜ) kullanılmıştır. 
AKÜ endeksi bir ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü olan malları belirlemek amacıyla 
kullanılan bir yöntemdir. 

“j” ülkesinin “t” döneminde “k” malındaki (sektöründeki) açıklanmış  karşılaştırmalı 
üstünlük (AKÜ) katsayısı Balassa tarafından aşağıdaki gibi formüle  edilmiştir (Balassa, 
1965:99-123):  

/

/

j j
j k t t
k t w t

k t w

X X
A K Ü

X X
=  

( / )j j
kt tX X : j ülkesinin k malı ihracatının dünya ihracatı içindeki payı,  

( / )w t
kt wX X : ; j ülkesinin toplam ihracatının dünya toplam ihracatı içindeki payı  
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Endeksin birden büyük bir değer alması o ülkenin ilgili malda karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğunu, diğer bir ifadeyle o malın ülkenin toplam ihracatı içinde payının dünya 
ticaretindeki payından daha büyük olduğunu ifade etmektedir. Endeksin birden küçük olması 
o malda karşılaştırmalı dezavantajın olduğunu belirtmektedir.  

Uluslararası Ticaret Sınıflandırması (SITC)  tekstil endüstrisini, tekstil ürünleri ve hazır 
giyim/konfeksiyon olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. Bunlar, tekstil ipliği, 
dokuma, mensucat ve ilgili ürünleri içeren SITC 65 (Tekstil) kodlu ürün grubu ve 
konfeksiyon ve aksesuarların yer aldığı SITC 84 (Hazır Giyim) kodlu ürün grubudur. Tekstil 
endüstrisi bağlamında ülkelerin ticari performanslarının karşılaştırılmasında  genellikle SITC 
65 ve SITC 84 kodlu ürün grupları dikkate alınmaktadır. Bu iki grup birbirine yakın ilişki 
içinde olsa da talep yapıları birbirinden oldukça farklı olduğundan dolayı ayrı ayrı 
değerlendirilmektedir. 

Çalışmada, Balassa’nın AKÜ endeksi  SITC iki haneli ürün grubu ve her bir alt sektör 
için hesaplanmıştır. AKÜ endeksini hesaplayabilmek için gerekli olan ihracat verileri 
Birleşmiş Milletlerin http://comtrade.un.org/ adlı veri tabanından derlenmiş olup, veriler 
1995-2013 dönemini kapsamaktadır. SITC Rev.3’e göre tekstil ve hazır giyim endüstrisinin 
çalışma kapsamına alınan iki ve üç haneli ürün grupları Ek.1’de yer almaktadır. 

 

7. AKÜ ENDEKSĐNĐN TÜRK ĐYE VE ÇĐN’ĐN TEKSTĐL VE HAZIR G ĐYĐM 
ENDÜSTRĐSĐNE UYGULANMASI 

Burada, yukarıda bahsedilen teorik çerçeveye dayanılarak Türkiye ve Çin’in tekstil ve 
hazır giyim ürünlerinde açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükleri hesaplanmıştır. Gerek iki 
gerekse üç haneli ürün gruplarında birden büyük bir değer alan AKÜ endeksi, tekstil ve hazır 
giyim ürünleri sanayinin bu ürün gruplarında karşılaştırmalı üstünlüğüne işaret etmektedir. Bu 
nedenle, bir ülkenin AKÜ katsayısı ne kadar büyükse, ülkenin rekabet gücü ve üstünlüğü daha 
fazla olmaktadır.  

Sonuçların yer aldığı tablo 4’de görüldüğü üzere, Türkiye’de gerek tekstil gerekse hazır 
giyim sanayinde AKÜ katsayıları birden büyük çıkmıştır. Bu durum, Türkiye’nin tekstil ve 
hazır giyim sanayinde rekabet gücü ve üstünlüğünün yüksek olduğunu ifade etmektedir. 1995 
yılında hazır giyim sektörünün (SITC 84) rekabet gücünün tekstil sektörüne göre (SITC 65) 
daha yüksek olduğunu görmekteyiz. 2013 yılına geldiğinde ise, tekstil sektörünün  (SITC 65), 
hazır giyim sektörüne göre (SITC 84)  rekabet gücünün daha yüksek olduğunu dikkat 
çekmektedir.  

1995 yılından itibaren hazır giyim ürün grubunun rekabet gücünün giderek azaldığı 
görülmektedir. Tekstil sektöründe ise endeks değeri istikrarlı bir eğilim izlemektedir. 
Türkiye’de tekstil ve hazır giyim sektöründe rekabet gücü halen yüksek olmasına rağmen, 
düşme eğilimi gösterme nedenini rekabet gücünü etkileyen faktörler bazında düşünmek 
gerekmektedir. Sektörde özellikle girdi maliyetlerinin yüksekliği rekabet gücünü azaltan 
temel etken olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Tablo 4: Türkiye’nin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe AKÜ Endeks Değerleri (1995-2013) 

Yıllar SITC 65 (Tekstil 
Dokumacılık Grubu) 

SITC 84 (Konfeksiyon Hazır 
Giyim ve Aksesuarları Grubu ) 

1995 3,75 8,73 
2000 5,36 7,46 
2005 4,74 5,62 
2006 4,74 5,14 
2007 4,71 4,80 
2008 4,46 4,20 
2009 4,11 4,09 
2010 4,60 4,42 
2011 4,80 4,17 
2012 4,47 3,91 
2013 4,69 4,17 

Kaynak:  UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 

Şekil 2 Türkiye’nin SITC 65 (Tekstil) ve SITC 84 (Hazır Giyim) Endüstrilerinin Karşılaştırmalı Analizi 

 

Kaynak :   Tablo 4 verileri doğrultusunda tarafımızca hazırlanmıştır. 

SITC üç haneli ürün grupları dikkate alınarak dokuz alt ürün grubu altında 
değerlendirilen tekstil ürünleri ile yedi alt ürün grubu altında değerlendirilen hazır giyim 
ürünlerine ait endeks değerlerinin yer aldığı tablo 5 ve tablo 6’da Türkiye’nin AKÜ 
katsayılarının birden büyük çıktığı dolayısıyla rekabet gücünün yüksek olduğunu 
görmekteyiz. Ayrıca Türkiye’nin tekstil grubunda rekabet gücü en yüksek alt ürün gruplarının 
sırasıyla (SITC 658) Dokunmuş Hazır Eşya ve (SITC 659) Yer Kaplamaları ve Halılar 
grupları olduğu görülmektedir. (SITC 658) Dokunmuş Hazır Eşya sektöründe 2000 yılından 
itibaren düşme eğilimi gözlenmesine rağmen, (SITC 659) Yer Kaplamaları ve Halılar 
grubunda AKÜ endeksinin giderek yükseldiğini görmekteyiz. (SITC 654) Pamuk, sentetik, 
suni elyaf dışı liflerden Mensucat ve (SITC 657) Özel dokumalar ve bunlardan mamul  eşya 
sektörlerinde diğer alt sektörlere göre AKÜ endeksinin ve rekabet gücünün daha düşük 
seviyede olduğu görülmektedir. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SITC65

SITC84



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

166 

Tablo 5. Türkiye’nin Tekstil Sektörünün Alt Ürün Grupları Đtibariyle AKÜ Endeksi (1995-2013) 

SITC 65 (Tekstil Sektörü) 
Yıllar 651 652 653 654 655 656 657 658 659 
1995 3,67 3,85 3,69 1,39 2,05 3,13 1,41 9,09 6,44 
2000 5,47 4,31 4,57 2,51 2,22 7,27 1,78 13,3 7,53 
2005 11,5 4,18 4,96 1,91 2,76 7,29 1,69 8,51 7,90 
2006 3,84 4,13 5,33 1,81 3,20 5,93 1,77 7,65 8,14 
2007 3,37 4,90 5,17 1,97 3,22 5,48 1,69 6,99 9,16 
2008 3,26 4,44 5,20 1,96 3,26 4,97 1,52 5,92 9,79 
2009 3,49 4,57 4,98 1,81 3,76 4,21 1,50 4,99 10,9 
2010 3,52 4,61 5,07 1,90 4,58 4,24 1,68 5,29 11,5 
2011 3,98 4,59 4,80 1,93 4,89 4,53 1,92 5,40 13,3 
2012 3,65 4,17 4,54 1,75 4,50 4,44 1,74 4,26 15,3 
2013 3,90 4,52 4,66 1,74 5,13 4,61 1,86 5,13 15,3 

 Kaynak:   UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır.  

 

Türkiye’nin hazır giyimde ise (SITC 842) Kadın giyim eşyası, (SITC 845)  Diğer giyim 
eşyası ve (SITC 846) Külotlu çorap, çorap, soket, eldiven, şal, atkı vb. ürün gruplarının 
rekabet gücünün diğer alt ürün gruplarına kıyasla yüksek olduğunu görmekteyiz. (SITC 848) 
Dokuma dışındaki materyalden mamul giyim eşyası ve (SITC 843) Erkekler için örme giyim 
eşyası alt ürün gruplarında rekabet gücünün diğer alt ürün gruplarına göre daha düşük 
seviyede olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Türkiye’nin Hazır Giyim Sektörünün Alt Ürünler Đtibariyle AKÜ Endeksi (1995-2013) 

SITC 84 (Hazır Giyim Sektörü) 
Yıllar 841 842 843 844 845 846 848 
1995 5,38 7,25 8,31 2,03 10 5,75 8,57 
2000 4,86 7,82 5,28 1,18 8,80 5,72 5,92 
2005 4,75 5,98 3,12 6,87 6,52 6,18 2,48 
2006 4,22 5,49 3,08 6,36 5,69 5,97 2,69 
2007 4,18 5,30 2,83 5,69 5,12 5,81 2,44 
2008 3,84 4,46 2,94 5,30 4,35 4,79 2,21 
2009 3,67 4,12 2,98 5,26 4,24 5,41 1,90 
2010 4,04 4,53 2,62 5,67 4,73 5,49 1,97 
2011 3,72 4,47 2,40 5,04 4,55 5,16 1,90 
2012 3,84 4,47 2,40 3,90 4,42 4,30 1,58 
2013 3,51 4,80 2,71 3,84 4,93 4,60 1,55 

Kaynak:   UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 

(SITC 65) Tekstil ve (SITC 84) hazır giyim endüstrisine Çin için baktığımızda tablo 
7’de Çin’de gerek tekstil gerekse hazır giyim endüstrisinde AKÜ katsayılarının birden büyük 
olduğunu dolayısıyla Çin’in iki endüstride de rekabet gücüne sahip olduğunu görmekteyiz. 
Ancak Çin’in (SITC 84) hazır giyim endüstrisinde AKÜ değerlerinin daha yüksek olduğunu 
dolayısıyla rekabet gücünün bu sektörde daha fazla olduğunu görmekteyiz. Tekstil ve hazır 
giyim endüstrisinde endeksin istikrarlı bir eğilim seyrettiği görülmektedir. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

167 

Tablo 7: Çin’in Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe AKÜ Endeks Değerleri (1995-2013) 

Yıllar SITC 65 (Tekstil 
(Dokumacılık Grubu) 

SITC84 (Konfeksiyon Hazır 
Giyim ve Aksesuarları Grubu ) 

1995 3,00 4,98 
2000 2,60 4,54 
2005 2,65 3,40 
2006 2,69 3,59 
2007 2,59 3,51 
2008 2,86 3,43 
2009 2,71 3,22 
2010 2,85 3,25 
2011 2,99 3,27 
2012 2,88 3,25 
2013 2,83 3,30 

Kaynak:   UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak tarafımızca 
hesaplanmıştır. 

 

Şekil 3: Çin ’in SITC65 (Tekstil) ve SITC 84 (Hazır Giyim) Endüstrilerinin Karşılaştırmalı Analizi 

 

Kaynak:  Tablo 7 verileri doğrultusunda tarafımızca hazırlanmıştır. 

 
SITC  üç haneli ürün grupları dikkate alınarak dokuz alt ürün grubu altında 

değerlendirilen tekstil ürünleri ile yedi alt ürün grubu altında değerlendirilen hazır giyim 
ürünlerine ait endeks değerlerinin yer aldığı tablo 8 ve tablo 9’da Çin’in tekstil grubunda 
rekabet gücü en yüksek alt ürün gruplarının sırasıyla  (SITC 652) Pamuklu dokumalar,  (SITC 
653) Sentetik-suni elyaftan dokuma ve (SITC658) Dokunmuş hazır eşya olduğu 
görülmektedir. (SITC655) Poliester liflerden mensucat alt sektöründe AKÜ katsayısının 
birden küçük olduğunu dolayısıyla rekabet gücünün düşük seviyede seyrettiğini görmekteyiz. 
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Tablo 8. Çin’in Tekstil Sektörünün Alt Ürün Grupları Đtibariyle AKÜ Endeksi (1995-2013) 

 SITC 65 (Tekstil Sektörü) 
Yıllar 651 652 653 654 655 656 657 658 659 
1995 2,22 5,12 2,43 3,40 0,27 1,74 0,91 6,24 2,05 
2000 2,16 3,58 2,73 2,65 0,40 1,29 0,92 5,05 1,35 
2005 5,75 3,24 3,51 2,39 0,41 2,37 1,22 4,31 1,06 
2006 1,93 3,23 3,48 2,38 0,45 2,94 1,26 4,24 1,03 
2007 1,94 3,16 3,21 2,19 0,49 3,05 1,33 3,95 1,07 
2008 2,08 3,64 3,44 2,18 0,53 3,17 1,63 4,36 1,27 
2009 1,99 3,57 3,32 2,22 0,47 2,95 1,80 4,31 1,31 
2010 1,90 3,72 3,38 2,33 0,48 2,86 1,92 4,09 1,30 
2011 2,00 3,85 3,71 2,45 0,48 3,03 2,10 4,05 1,39 
2012 1,88 3,58 3,65 2,34 0,46 2,88 1,93 3,97 1,39 
2013 1,84 3,71 3,56 2,24 0,45 2,97 1,88 3,67 1,05 

Kaynak:   UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak hesaplanmıştır. 
 

Çin’in  hazır giyimde endüstrisinde ise,  (SITC 843) Erkekler için örme giyim eşyası, 
(SITC 844)   Kadınlar için örme giyim eşyası ürün gruplarının rekabet gücünün diğer alt ürün 
gruplarına kıyasla daha yüksek olduğunu buna karşılık;  SITC (841) Erkek giyim eşyası alt 
ürün grubunda rekabet gücünün diğer alt ürün gruplarına göre daha düşük seviyede olduğu 
görülmektedir. Ancak genel itibariyle değerlendirdiğimizde (SITC 84) hazır giyim sektörünün 
alt ürün grupları itibariyle rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo 9: Çin’in Hazır Giyim Sektörünün Alt Ürün Grupları Đtibariyle AKÜ Endeksi (1995-2013) 

SITC 84 (Hazır Giyim Sektörü) 
Yıllar 841 842 843 844 845 846 848 
1995 5,87 5,46 3,38 3,19 4,44 3,20 7,30 
2000 4,66 1,59 4,27 4,20 4,47 3,52 7,05 
2005 3,03 3,22 3,55 3,18 3,37 3,33 5,20 
2006 3,11 3,26 4,37 4,20 3,69 3,41 3,99 
2007 2,86 3,00 5,08 4,40 3,56 3,44 3,41 
2008 2,86 3,09 4,75 4,11 3,40 3,85 3,30 
2009 2,78 3,05 4,18 3,87 3,04 3,72 3,29 
2010 2,73 3,05 4,13 4,11 3,05 3,63 3,29 
2011 2,71 2,97 4,15 4,34 3,04 3,72 3,28 
2012 2,69 2,83 4,26 4,44 2,96 3,61 3,13 
2013 2,75 3,00 4,23 4,42 3,00 3,39 3,05 

Kaynak:  UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) verilerine dayanılarak hesaplanmıştır. 

Türkiye ve Çin’in (SITC 65) tekstil sektörü ve (SITC 84) Hazır Giyim sektörünü 
karşılaştırdığımızda karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır. Her iki ülkenin de hem (SITC 65) 
hem de (SITC 84) ürün grubunda AKÜ değerleri birden büyük dolayısıyla iki ülkede bu 
sektörlerde  rekabet gücüne sahiptir. (SITC 65)’de Türkiye’nin AKÜ katsayılarının Çin’e göre 
daha yüksek olduğu görülmektedir. Türkiye’nin AKÜ endeksi dört civarlarında istikrarlı bir 
eğilim gösterirken; Çin’in AKÜ endeksi iki civarlarında bir eğilim sergilemektedir. 
Türkiye’nin (SITC 84) hazır giyim sektöründe rekabet gücü azalmakla birlikte dört 
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civarlarında bir endeks değerine sahiptir. Çin’de ise Türkiye’deki endeks değerlerinden daha 
düşük   seviyede üç civarlarında endeks değeri değişmektedir.  

Tekstil sektörüne alt sektörler itibariyle baktığımızda ise genel itibariyle Türkiye’nin 
Çin’e göre rekabet gücünün daha yüksek olduğunu görmekteyiz. Türkiye’de (SITC 655) 
Poliester liflerden mensucat, alt sektöründe rekabet gücü yüksek seviyede iken ,Çin’de bu 
ürün grubunda endeks değerinin birden küçük olduğu bu nedenle bu sektörde Çin’in rekabet 
gücünün olmadığı görülmektedir. (SITC 659) Yer kaplamaları, halılar alt sektöründe 
Türkiye’de rekabet gücü artan biçimde Çin’e göre daha yüksek seviyededir.  Çin’in (SITC 
654) Pamuk, sentetik, suni elyaf dışı liflerden  mensucat alt sektöründe rekabet gücünün 
Türkiye’ye göre yüksek olduğu görülmektedir. (SITC 657) Özel dokumalar ve bunlardan 
mamul eşya alt sektöründe ise Türkiye ve Çin’in rekabet güçlerinin birbirine yakın olduğu 
dikkat çekmektedir. 

Hazır giyim sektörüne alt sektörler itibariyle baktığımızda ise genel itibariyle, 
Türkiye’nin Çin’e göre rekabet gücünün daha yüksek olduğunu görmekteyiz.  Çin’in (SITC 
843) Erkekler için örme giyim eşyası, (SITC 844) Kadınlar için örme giyim eşyası, (SITC 
848) Dokuma dışındaki materyalden mamul giyim eşyası alt sektörlerinde rekabet gücünün 
Türkiye’ye göre yüksek olduğu görülmektedir. 

 

8. SONUÇ 

Tekstil ve hazır giyim sektörü, ülkemizde ihracat ve üretimdeki yüksek payı nedeniyle 
oldukça önemli bir sektördür. Dünyada yaşanan gelişmeler nedeniyle sektörün rekabet gücü 
her geçen gün artmaktadır. 1995-2013 yıllarını esas alarak Türkiye ve Çin’in tekstil ve hazır 
giyim sektöründe rekabet gücünün analiz edildiği bu çalışmada, Türkiye’nin ve Çin’in tekstil 
ve hazır giyim sektöründe rekabet gücünüm yüksek olduğu tespit edilmiştir. Analiz 
doğrultusunda,  hem SITC iki haneli hem de üç haneli ürün grupları açısından Türkiye tekstil 
endüstrisinin, Çin karşısındaki rekabet gücünün oldukça yüksek ve alt sektörler bağlamında 
dünya ölçeğinde rekabetçi bir yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 Türkiye’de rekabet gücünün sürdürülmesi için özellikle sektördeki maliyetleri azaltıcı 
önlemler alınmalıdır. Bununla beraber Ar-Ge’ye gerekli önem verilerek yüksek kalitede mal 
üretimine geçilmelidir. Hazır giyim sektöründe katma değeri yüksek moda ve markalaşmaya 
yönelik ürünler üretilerek bu yarışa devam edilmelidir. Türkiye’de tekstil ve hazır giyim 
üretiminin ve ihracatının sürekliliğinin sağlanması ancak geniş pazar alanlarına ulaşması ile 
mümkündür. Ayrıca, Türkiye’nin küresel koşullarda yeni üstünlükler sağlayan ve dünya 
ticaretinde payı giderek artan ve katma değeri yüksek yeni sanayi alanlarında yatırımlara 
ağırlık vermesi büyük önem taşımaktadır.  
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Ek 1:  SITC Rev.3’e Göre Tekstil ve Hazır Giyim Endüstrisi 

Sektörler  Sektörler  
SITC65 Tekstil ipliği, dokuma mencusat ilgili ürünler SITC84 Hazır giyim ve 

aksesuarları  
651 Dokuma Đplikleri 841 Erkek giyim eşyası 
652 Pamuklu  

Dokumalar 
842 Kadın giyim eşyası  

653 Sentetik-suni elyaftan dokuma 843 Erkekler için örme 
giyim eşyası  

654 Pamuk, sentetik, suni elyaf dışı liflerden  
Mensucat 

844 Kadınlar için örme 
giyim eşyası 

655 Poliester liflerden mensucat  845 Diğer giyim eşyası 
656 Kordela, etiket, arma ve benzeri  

Dokumalar 
846 Külotlu çorap, 

çorap, soket, 
eldiven,  
şal, atkı vb.  

657 Özel dokumalar ve bunlardan mamul  
Eşya 

848 Dokuma dışındaki 
materyalden 
mamul  
giyim eşyası  

658 Dokunmuş hazır eşya   
659 Yer kaplamaları, halılar   

Kaynak:  UN, Commodity Trade Statistics Database (COMTRADE) 
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GELĐR YÖNETĐMĐ DĐNAM ĐK FĐYATLANDIRMA UYGULAMALARINDA GEL ĐR 
MAKSĐMĐZASYONUNA KAR ŞILIK KATKI PAYI MAKS ĐMĐZASYONU 

 
Murat Taha BĐLĐŞĐK ∗∗∗∗ 

 

ÖZ 

Gelir yönetimi kararları genellikle beklenen katkı payını maksimize etmeye dayanmalıdır. Beklenen katkı 
payı, toplam gelirler ile toplam değişken maliyetler arasındaki farktır. Gelir yönetimi Amerika’da ilk defa yolcu 
taşıyan havayolu şirketleri tarafından gelirlerin arttırılması için uygulanmaya başladığında, uçak bileti satış 
fiyatları, birim yolcu değişken maliyet değerinin çok üzerindeydi.  Dolayısıyla; bir birim yolcuya daha hizmet 
vermenin getireceği ek maliyet değeri olan değişken maliyet tutarı, gelir maksimizasyonu hesaplamalarında sıfır 
olarak kabul edilmekte ve ihmal edilmekteydi. Bu doğrultuda, gelir yönetimi literatürünün büyük kısmını, katkı 
payı maksimizasyonu yerine, gelir maksimizasyonu oluşturmuştur. (Philips, 2005). Gelir yönetimi uygulamaları 
yalnızca yolcu hava yolları uygulamaları ile sınırlandırıldığı müddetçe, uçuş fiyatları değişken maliyet tutarının 
çok üzerinde seyrettiğinden, gelir maksimizasyonu ile katkı payı maksimizasyonu arasında bir fark olmayacaktır.  
Ancak, gelir yönetimi uygulamaları artık giderek artan bir şekilde yeni sektörlere yayılmıştır. Örneğin, kargo 
taşımacılığı ve kurvaziyer turizminde, değişken maliyetler önemli rol oynamaktadır. Bu gibi sektörlerde, gelir 
maksimizasyonu yeterli olmamaktadır. Bunun yerine daha doğru fiyatlandırma için katkı payı maksimize 
edilmeli ve değişken maliyetler ihmal edilmek yerine açık bir şekilde gelir yönetimi karar modeline dahil 
edilmelidir. (Philips, 2005). Bu çalışmada, bir uygulama örneği üzerinden katkı payı maksimizasyonu yerine 
gelir maksimizasyonuna yönelmenin sakıncaları incelenerek gösterilmiş, her iki maksimizasyon yöntemine ait 
fiyat farklılaşmasının nedenleri tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gelir Yönetimi, Değişken Maliyet, Katkı Payı, Maksimizasyon. 
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1. GĐRĐŞ 

Gelir yönetimi ve dinamik fiyatlandırma, son yıllarda şirketlerin gelirlerini artırmaları 
için kullandıkları etkili yöntemlerdendir. Çağdaş gelir yönetimi uygulamalarında, pazarlama, 
ekonomi, istatistik ve yöneylem araştırması teknikleri bir arada kullanılmaktadır.  

Gelir yönetimi, talep yönetim kararları ve bu kararları verebilmek için gerekli 
metodoloji ve sistemlerdir. Tanımdaki talep yönetim kararları ifadesi açılacak olursa, bu 
kararlar talebin ve talep özelliklerinin tahmin edilmesini ve talebi yönetmek üzere fiyat ve 
kapasitenin kullanılmasını içermektedir. (Talluri ve Van Ryzin, 2005) 

Bir başka tanıma göre ise; Gelir Yönetimi, bir firmanın gelirlerini artırması amacıyla 
pazarla arasındaki ara yüzünün yönetimi olarak ifade edilmektedir.  

Gelir yönetimiyle eş anlamda kullanılan diğer terimler ise, özellikle havayolu 
terminolojisinde kullanılan getiri yönetimi, fiyatlama ve gelir optimizasyonu, gelir süreci 
optimizasyonu ve talep yönetimi ifadeleridir. (Talluri ve Van Ryzin, 2005)  

Farklı bir tanıma göre ise, gelir yönetimi, maksimum geliri elde etmek üzere 
fiyatlandırma sürecini ve stok yönetimini uyumlaştıracak sistemleri bir araya getirmektir. 
Gelir yönetiminin amacı doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru zamanda ve doğru fiyata 
satmaktır. (Reid ve Bojanic, 2009) 

 

1.1. Gelir Yönetiminin Gelişimi 

Gelir yönetimi üzerine yapılan araştırmalar 40 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. 1966 
yılında Amerikan Havayolları, koltuk rezervasyonlarını kontrol edebildiği bir bilgisayar 
rezervasyon sistemi olan SABRE’yi (semi-automated business research environment)’ı 
kurmuştur. Buna rağmen, Gelir Yönetimi uygulamalarının yaygınlaşması 1978 Amerika 
Havayolu Düzenleme Yasasından sonra gerçekleşmiştir. Bu yasa sayesinde, havayolu 
sektöründe fiyat kontrolü gevşemiş ve endüstride hızlı bir değişim yaşanmıştır. Bu dönemde, 
Amerikan Havayolları, düşük fiyatlı ulaştırma sunan PeopleExpress firması ile girdiği 
rekabette Üst Düzey Tasarruflu Biletleri piyasaya çıkarmıştır. Bu biletler, uçuş için zorunlu 
masrafları karşılayacak sınırlı sayıda olup önceden satın alma şartına bağlanan ve iadesi 
olmayan biletlerdi. Ayrıca indirimli biletler, sadece uçakta fazla miktarda boş koltuk 
bulunması durumunda uygulamaya giriyordu. Uygulamadan bir sonraki yıl, Amerikan 
Havayolları gelirini % 14,5 artırdı (Cross, 1997). Bu tarihten itibaren; havayolu gelir yönetimi 
sistemleri, stoklanamaz özellikte olan koltuk kapasitelerini daha etkili bir şekilde kullanmaya 
başlamıştır.  

Bu sistem daha sonraları hizmetlerin stoklanamaz olduğu diğer sektörler tarafından 
keşfedilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle, çalışmalar restoranlar, kargo şirketleri 
ve perakendecilik gibi alanlara yayılmıştır.  

Bugün, gelir yönetim sistemleri ve bilişim teknolojileri; havayolları, oteller, araba 
kiralama işletmeleri ve diğer birçok endüstrinin başarılı olmasında kritik rol oynamaktadır. 
Gelir yönetimi sayesinde; Birleşik Devletler Havayolları 500 milyon $, Delta Havayolları 
Şirketi ise 300 milyon $ gelir artışı elde etmiştir. (Chiang ve diğ, 2007). Diğer bir araştırmaya 
göre ise, gelir yönetimi uygulaması sayesinde, Marriot Hotel senede 100 milyon $ ek gelir 
elde etmiştir. (Cross, 1997) 
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Günümüzde tahmine dayalı modelleme yazılımları gibi yeni bilişim teknolojilerinin, 
gelir yönetiminin gelişmesinde kritik bir rolü vardır. Bilişim teknolojisinde yaşanan her bir 
iyileşme daha mükemmeliyetçi gelir yönetimini de beraberinde getirmiştir.  

 

1.2. Gelir Yönetiminde Dinamik Fiyatlandırma Uygulamaları 

Đşletmeler gelirlerini yönetirken fiyatlandırma üzerinde bir dizi çalışma yapmak 
zorundadırlar. Bunun içindir ki, gelir yönetimi denince akla fiyatlandırma konusu 
gelmektedir.  

Fiyatlandırma süreci, tutarlı ve etkili bir biçimde fiyatlandırma kararlarının alınması ve 
yönetilmesi olarak belirtilmektedir. Bu sürecin ana amacı, belirlenen kısıtlara göre beklenen 
geliri maksimum yapacak fiyatlandırma çözümünün bulunmasıdır.  Bu kısıtlar, firmadan 
kaynaklanan kısıtlar olabileceği gibi sınırlı kapasite ve stok gibi fiziksel kısıtlar da 
olabilmektedir. Bu nedenle, kısıtlı optimizasyon, fiyatlandırma ve gelir yönetimi 
uygulamalarında kullanılmaktadır.(Philips, 2005) 

Yukarıda belirtildiği gibi, gelir yönetimi uygulanırken, gelirin en iyi olacak şekilde ürün 
satış fiyatının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle son yıllarda ortaya çıkan gelir yönetimi 
kavramı aslında gelirin maksimize edilmesi için uygun fiyatlandırma çalışmalarının 
yapılmasını içermektedir. Bu bağlamda, gelir yönetimi uygulanırken gelirin en çok olacağı ve 
müşterinin ürünü alabileceği fiyatlandırma analizleri yapılmaktadır. Gelir yönetilirken fiyatın 
değişmesi ise, Dinamik Fiyatlandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada fiyatın ne kadar 
sıklıkla ve ne kadar değiştirileceğinin belirlenmesi çok zor ve kapsamlı analizler 
gerektirmektedir. Bu analizler için, pazarlama, ekonomi, istatistik ve yöneylem araştırması 
disiplinleri bir arada kullanılmaktadır. 

(Anjos ve diğ, 2005)’e göre, Dinamik Fiyatlandırma problemi, sabit (sınırlı) arz 
miktarına sahip bir işletmenin, talebin zamana göre değişkenlik göstermesine karşılık olarak 
satış fiyatını belirlemeye çalışmasıdır.  

(Monohan ve diğ, 2002) ise, Dinamik Fiyatlandırma problemini, sınırlı bir planlama 
dönemi içerisinde, eldeki önceden belirlenmiş stok düzeyi tükenirken, beklenen gelir akışını 
maksimize edecek satış fiyatlarının dinamik olarak ayarlanması olarak tanımlamıştır. 
Monohan’a göre, problem, bünyesinde, önemli derecede hesaplama güçlükleri barındırır. 
Tipik bir örnek, bir havayolu uçuşuna ait koltukların fiyatlandırılması olabilir. Önceden 
uçağın uçuş zamanı belirlenmiş olsa dahi, koltukların fiyatı, uçağın kalkış anına kadar 
dinamik olarak değişebilir.  

Uygulamalar açısından, “Doğru ürünü, doğru müşteriye, doğru zamanda satmak” olarak 
ifade edilen dinamik fiyatlama çalışmaları, özellikle, eskiyen kapasite, kısa satış dönemi ve 
fiyata duyarlı talep yapısına sahip endüstrilerde iyi sonuç vermektedir (Bitran ve Caltendey, 
2003). 

 

1.3. Dinamik Fiyatlandırma Probleminin Özellikleri ve Optimizasyon  

Optimizasyonun fiyatlandırma ve gelir yönetiminde çok önemli bir rolü vardır. Gelir 
yönetimi birçok kaynakta gelir optimizasyonu olarak da geçmektedir. Fiyatlandırma ve gelir 
yönetimi problemlerinin temelini optimizasyon oluşturmaktadır. Bu problemlerin 
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formülasyonu ve çözümünde; istatistik, yöneylem araştırması ve yönetim bilimi teknikleri 
kullanılarak gerçek dünyanın sorunlarına cevap verecek sayısal analizler yapılmaktadır.  

Perakendecilik gelir yönetiminde dinamik fiyatlandırma uygulaması kapsamında pazar-
tepki modelleri kullanılır. Pazar-tepki modeli bir talep fonksiyonu olup, fiyattaki değişime 
karşılık talebin nasıl değiştiğini göstermektedir (Philips, 2005). Bir başka değişle, fiyat 
değişimlerinin talep etkilerini tahmin etmek gerekmektedir.  

Perakendecilik dinamik fiyatlandırma uygulamalarında; mevsimsel ürünler, moda 
ürünleri ve ileri teknoloji ürünleri için doğru tahminler yapabilmek üzere POS cihazlarından 
elde edilebilen geçmiş satış verilerine başvurulabilir. Böylelikle, gelişen yazılım teknolojisi 
ile beraber, geçmiş veriler analiz edilerek, müşteri satın alma davranışını ortaya koyan talep 
fonksiyonlarını elde edilebilir ve en uygun fiyat kararları verilebilir (Talluri ve Van Ryzin, 
2005). 

Mevsimsel ürün perakendecileri; mayo, mevsimlik giysi, güneş yağı gibi kısa bir satış 
mevsimi içinde talep bulan ürünleri müşterilere sunmaktadır. Kısa yaşam döngüsüne sahip 
mevsimsel ürünler için, uzun tedarik süreleri nedeniyle, ilgili satış mevsimi içinde stok ikmal 
edilemez (Elmaghraby ve Keskinocak, 2003). Bunun bir diğer nedeni; mevsimsel ürün 
perakendecileri için sipariş ve üretim sürecinin, satış mevsiminden daha uzun olabilmesidir 
(Desiraju ve Shugan, 1999). Örneğin, birçok giysi ve mevsimsel ürün deniz aşırı ülkelerde 
imal edilir ve satış sezonundan çok önce sipariş edilmelidir. Bu ürünler için, üretim ve sipariş 
süreci mevsim içinde yeniden sipariş verilebilmesine imkân tanımayacak şekilde çok uzundur. 
Bu nedenle, perakendeciler her bir ürünün stoklanacak miktarını önceden (sezon başında) 
belirler. (Talluri ve Van Ryzin, 2005). Dolayısıyla, temel problem, sezon başında belirlenmiş 
olan stok düzeyine göre, satış sezonu boyunca fiyatların ne şekilde değişeceğini belirlemektir.  

Bununla beraber, mevsimsel ürünlere ilişkin tüketici değerlemeleri satış sezonu başında 
yüksektir ve zamanla değerlemeler azalır. Satış sezonu başında satın alma yapan müşteriler, 
satış sezonu sonunda satın alma yapan müşterilere göre ürünle ilgili daha yüksek değerlemeye 
ve daha düşük fiyat duyarlılığına sahiptir. Bunun makul açıklaması ise, erken satın alma 
yapan müşterilerin ürüne daha çok ihtiyaç duyması iken, sonraki müşterilerin ürüne olan 
ihtiyacının düşmesidir (Desiraju ve Shugan, 1999). Bu durum nedeniyle, giysiler ve 
mevsimsel ürünlerin kısa yaşam döngüsü bulunmakta olup, genellikle fiyat indirimlerine 
tabidirler. Bunun yanında, satış mevsimi sonunda raflardan alınarak tasfiye (elden çıkarma) 
fiyatlarıyla satılırlar veya indirim mağazaları aracılığıyla satılmaktadırlar. Benzer şekilde, ileri 
teknoloji pazarlayan perakendecilerin (PC’ler ve elektronik eşya perakendecilerinin), 
teknolojinin eskimesi ve modasını yitirmesi bakımından, yönetmiş oldukları stokun değeri 
zamanla azalmaktadır. Bu özelliklerden dolayı, bu tür perakendecilerin kullandığı yazılımların 
çoğu, indirim kararlarının optimizasyonuna yöneliktir. Talep modelleri; satış verilerini, 
mevcut stok düzeyiyle uyumlaştırarak indirim kararlarının zamanlaması ve büyüklüğünü 
belirleyen optimizasyon modeli için girdi sağlamaktadır. Moda ve diğer mevsimsel ürün 
perakendecileri de, satış dönemi sonundaki artan stoku temizlemek üzere indirim fiyatlaması 
kullanır. Bu tip fiyat tabanlı gelir yönetimi, en çok; giyim, spor eşyaları, ileri teknoloji 
ürünleri ve bozulabilir yiyecek perakendeciliğinde yaygın olarak kullanılır.  

Fiyat indirimi altında yatan ana neden şudur. Doğal olarak, satıcılar, yüksek gelir elde 
edebilmek için, ürünlerini yüksek fiyat ödeyebilen müşterilere satmak ister. Diğer taraftan, 
eğer, ürünlerine yüksek fiyat ödeyebilen müşterilerin ortaya çıkmasını çok uzun süre 
beklemeleri durumunda ise, satış dönemi sonu itibariyle ellerinde çok düşük değere sahip 
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sezon sonu stokla yüzleşmek zorunda kalırlar. Dolayısıyla, satış dönemi bittiği anda; ürünleri 
eskimiş ve değerini kaybederek çok düşük hurda değer taşıyacak duruma gelmiş olur. Bu 
nedenle, firmalar, stokun değerini tamamen kaybetmesinden ziyade; indirim fiyatlandırması 
yolu ile stoku eritmek arzusundadır. Bu sebeplerden ötürü, perakendecilikte gözlemlenen 
dinamik fiyatlandırma uygulaması, indirim fiyatlandırması olarak karşımıza çıkmaktadır. 
(Bitran ve Caltendey, 2003). 

 

2. LĐTERATÜR TARAMASI 

Badinelli ve Olsen (1990), zamanın belli bir anında bir fiyatlama kararı verilirken, 
gelecek fiyat kararlarının bugünkü fiyat kararları üzerindeki etkisine yer verilmesi gerektiğini 
belirtmiştir. 

Gallego ve Van Ryzin (1994), sıklıkla moda ve mevsimsel ürün perakendecilerinin 
karşılaşabileceği bir problem kapsamında, beklenen satış hacmi sonsuza yaklaştıkça, sabit 
fiyat politikasının çizgisel olarak optimal olduğu bir öneride bulunmuştur. Problem dahilinde, 
perakendecinin amacı satış sezonu sonunda beklenen gelirini maksimum kılmaktır. 

Bitran ve Wadhwa (1996) ise, mevsimsel ürün fiyatlama problemini, belli bir stok 
düzeyi ve sınırlı bir satış dönemi altında, bir perakende ürünün dinamik optimal fiyatlama 
politikasının belirlenmesi problemi olarak ifade etmiştir. 

Desiraju ve Shugan (1999), birçok giyim ve mevsimsel ürün perakendecisi için satış 
sezonunun, sezon içerisinde yeniden sipariş vermeye imkan vermeyecek şekilde sipariş 
sürecine göre kısa olduğunu ve bu nedenle sezon başı stok ve kapasite kararlarının önemine 
dikkat çekmiştir. Dolayısıyla, problemi sezon başında belirlenmiş stok düzeyine göre satış 
sezonu boyunca fiyatlandırma olarak ifade etmiştir.  Ayrıca, satış sezonu başında ürünü satın 
almak isteyen müşterilerin ürüne yüksek fiyat ödeyebileceğini, buna karşın, satış sezonu 
sonunda ürünü satın almak isteyen müşterilerin ise ürüne düşük fiyat ödeyebileceklerini ifade 
etmiştir. Bu durum nedeniyle, satış sezonu boyunca yapılacak fiyatlandırma sürecinde, 
indirim fiyatlandırmasının gerekli olduğu vurgulanmıştır.  

Ingold ve diğ. (2000), “Yield Management: Strategies for The Service Industries” isimli 
kitabında, gelir yönetimiyle ilgili teorik temeller, deneyim ve uygulamalara yer vermiştir.  

Chatwin (2000), sınırlı sayıda tükenmeye tabi stokun tükenme zamanından önce 
satılması gerektiği durumda perakendecinin stoklarını ne şekilde fiyatlandırması gerektiği 
üzerine çalışmıştır. Perakendeci, sınırlı sayıda izin verilen fiyat arasından, fiyatı dinamik 
olarak ayarlayabilmektedir. 

Zhao ve Zheng (2000), sınırlı bir satış sezonu içerisinde, ekonomik değerini kaybetme 
niteliğinde olan bir ürünün dinamik fiyatlandırılması problemini ele almıştır. Problem 
kapsamında, ödeme yapma isteği zamana göre değişen müşterilerin, birbirine benzemeyen bir 
Poisson sürecine göre mağazaya geldiği varsayılmıştır. 

Monohan ve diğ. (2002), mevsimsel niteliğe sahip moda ürünlerinin 
fiyatlandırılmasında dinamik fiyatlandırma yaklaşımının uygulanabileceğini belirtmiştir. 
Ayrıca, dinamik fiyatlandırma yaklaşımının uygulanabilmesi için sınırlı satış dönemi, 
tükenebilir nitelikte kapasite ve fiyata duyarlı talep yapısı özelliklerinin bulunması gerektiğini 
vurgulamıştır. 
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Heching ve diğ. (2002), bir bayan giyim perakendecisi için yaptıkları çalışma 
sonucunda, elde etmiş oldukları optimal fiyatlar karşısında beklenen geliri hesaplamışlardır. 
Analiz sonuçları, perakendecinin satış sezonu başında indirim uygulaması durumunda, geliri 
önemli ölçüde artırabileceğini göstermiştir. 

An (2003), sürekli zaman dinamik fiyatlandırma modeli üzerinde çalışmıştır. Problem 
dahilinde, satıcı, sınırlı bir satış sezonu içerisinde bir ürün çeşidini satmaktadır. Müşterilerin 
mağazaya gelişlerinin poisson sürecine uyduğu varsayılmakla beraber, mağazaya gelen her bir 
müşterinin eğer o zamanki fiyat, ödemek istediği fiyattan düşükse, bir birim satın alma yaptığı 
veya aksi halde satın alma yapmaksızın mağazadan ayrıldığı varsayılmıştır. Ayrıca, bazı 
müşterilerin aldığı ürünü mağazaya geri iade edebileceği de varsayılmıştır. Bu varsayımlara 
göre, satıcının amacı, fiyat değişimi uygulayarak satış sezonu bittiği anda beklenen gelirini 
maksimize etmek olarak tanımlanmıştır ve optimal fiyat politikasının özellikleri analiz 
edilmiştir. 

Lippman (2003), perakende gelir yönetimi uygulamasının, bir perakendecinin amaçları 
kapsamında zaman içerisinde ürün fiyatlandırmasının değiştirilebildiği optimal fiyat noktaları 
sunduğunu belirtmiştir. 

Kimes ve Wirtz (2003), gelir yönetimi uygulamalarında farklı fiyat duyarlılığına sahip 
iki tür müşteri grubu olduğunu vurgulamıştır. Fiyat duyarlılığı yüksek olan müşteriler 
genellikle ürünün az rağbet gördüğü durumda satın alma yaparken, fiyat duyarlılığı düşük 
olan müşterilerin ürün yüksek fiyatlanırken veya çok rağbet görürken dahi satın alma 
yaptığını belirtmiştir. Bunun yanında, gelir yönetimi uygulamalarının en çok kapasitenin sabit 
olduğu, talebin değişken olduğu, stokun eskime niteliğinde olduğu ve müşteri fiyat 
duyarlılığının değişken olduğu durumda en iyi sonucu verebileceğini vurgulamıştır. Böylesi 
bir durumda, fiyat değişimi yapılırken, müşterilerin yapılan fiyat değişimini adil olarak 
benimsemelerinin önemine dikkat çekmişlerdir. Zaten, birçok işletmeyi de fiyat değişimi 
yapmaktan alıkoyan nedenin, müşterilerin yapılan fiyat değişiminden rahatsız olacağından 
korkulması olarak ifade edilmiştir. Araştırmacılar; Singapur, Đsveç ve Amerika’da yaptıkları 
çalışmada, her üç ülkede tutarlı olarak, kupon ile yapılan indirimlerin ve gün içinde belli 
zamanlarda yapılan indirimlerin, müşteriler tarafından adil bulunduğunu saptamıştır. 

Bitran ve Caltendey (2003), işletmelerin, ürünlerini satış sezonu boyunca sürekli yüksek 
fiyat ile fiyatlandırmaları durumunda, satış sezonu sonunda değerini yitirmiş hurda değer 
taşıyan stoklar ile karşılaşabileceklerini belirtmiştir. Bu durumun da indirim fiyatlandırmasını 
gerekli kıldığını ifade etmiştir. 

Elmaghraby ve Keskinocak (2003), bir literatür taraması sunmuş ve kısa yaşam 
döngüsüne sahip mevsimsel ürünler için, uzun tedarik süreleri nedeniyle satış sezonu içinde 
stok ikmal edilemeyebileceğini belirtmiştir. Bu nedenle, fiyatlandırma sürecinin dönem 
başındaki sabit stok düzeyine göre geçekleştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Boyd (2003), havayolu gelir yönetimi sistemi dışındaki uygulamaları, geleneksel ve 
geleneksel olmayan gelir yönetimi uygulamaları olarak ikiye ayırmıştır. Buna göre; havayolu 
gelir yönetimi dışında kalan geleneksel gelir yönetimi uygulamalarını, havayolu gelir 
yönetimi uygulamasına birçok yönden benzeyen otel, araba kiralama, kargo ve demiryolu 
uygulamaları olarak ifade etmiştir. Bu tür geleneksel gelir yönetimi uygulamalarında; lüks, 
standart ve ekonomik gibi ürün farklılaştırmasının söz konusu olduğu belirtilmiştir. 
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Geleneksel olmayan gelir yönetimi uygulamalarının ise, geleneksel gelir yönetimi 
uygulamalarına göre daha farklı matematiksel modeller gerektirdiği vurgulanmıştır.  

Trivizas (2003), gelir yönetimi ve fiyatlandırmaya ilişkin yeni trendleri konu almıştır. 
Fiyatlandırma ve gelir yönetimine ilişkin tahminler, gelir yönetimindeki değişimler ve 
ürünlerin fiyatlandırması konusunda yaşanan değişikliklere değinilmiştir. 

Hawtin (2003), bir perakende mağazasındaki ürünlerin fiyatlandırılması için gelir 
yönetimi prensiplerinin uygulandığı durumda iş kurallarının tutarlı bir şekilde yönetilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Çalışmada, gelir yönetimi uygulamaları sonucunda önerilen fiyatların, 
firmanın genel fiyat imajı ile tutarlı olması gerektiği belirtilmiştir. Aksi halde, fiyat 
değişimlerini doğru yönetememenin satışların kaybedilmesi dışında, müşterilerin tamamen 
kaybedilmesi gibi dramatik sonuçlar oluşturabileceği vurgulanmıştır. 

Lin (2004), bir satıcının, sınırlı sayıda stok miktarını, toplam geliri en büyükleyecek 
şekilde fiyatlandırması problemi üzerinde çalışmıştır. Problem kapsamında, müşteri 
taleplerinin zaman içerisinde oluşum süreci ile ilgili bazı varsayımlar yapılmış ve bu 
varsayımlara göre dinamik fiyatlandırma modelinden sonuçlar çıkarılmıştır. 

Ziya, Ayhan ve Foley (2004), gelir yönetimi literatüründe gelir fonksiyonu ile ilgili 
sıklıkla rastlanan üç adet varsayımı incelemiştir. Bu varsayımlar, talebe göre azalan marjinal 
gelir, fiyata göre azalan marjinal gelir ve talebin artan fiyat esnekliği varsayımlarıdır. 

Lieberman (2004), gelir yönetimi uygulamalarında çeşitli önemli noktalar ve fırsatlara 
değinmiştir. Bu noktalara dikkat edilmesi durumunda ise, ortaya çıkacak başarılı gelir 
yönetimi uygulamaları sayesinde, hem tüketicilerin hem de işletmelerin fayda sağlayacağını 
belirtmiştir.  

Yeoman ve Beattie (2004), “Revenue Management and Pricing: Case Studies and 
Applications” isimli kitabı, bir önceki Ingold ile birlikte yazdıkları “Yield Management” 
isimli çalışmalarının devamı niteliğindedir. Bu vaka kitabı, gelir yönetimi ve fiyatlandırma 
konusuna işlevsel açıdan yaklaşır. Okuyuculara; gelir yönetiminde nelerin yapılabileceğini, 
uygulamacılara ise; sorunları nasıl yönetebilecekleri konusunda yardımcı olmaktadır. 

Ng (2005), gelir yönetiminin en önemli unsurlarından biri olan talep tahminine dikkat 
çekmiştir. Bu noktada, geçmiş verilerden elde edilen talep fonksiyonlarının, günümüz talep 
yapısı davranış özelliklerini taşıması gerektiğinin altı çizilmiştir. 

Talluri ve Van Ryzin (2005), gelir yönetimi ile ilgili “The theory and practice of 
revenue management” isimli kitabında, Gelir Yönetimini, talep yönetim kararları ve bu 
kararlar için gerekli metodoloji ve sistemlerin oluşturulması olarak tanımlamıştır. Bunun 
yanında, Gelir Yönetiminin hedefini, her bir ürünün, her bir müşteri grubu için her zaman 
noktasında doğru fiyatlandırılması olarak tanımlamışlardır. Ürün, müşteri ve zamandan oluşan 
bu üç boyutlu yapıyı ise, fiyatlandırma ve gelir eniyileme küpü olarak ifade etmişlerdir. 
Ayrıca, dinamik fiyatlandırma probleminde sınırlı kapasite gibi fiziksel kısıtların söz konusu 
olması gerektiğinden, fiyat optimizasyonu sürecinde kısıtlı optimizasyonun gerekli olduğunu 
vurgulamışlardır. 

Philips (2005), “Pricing and revenue optimization” isimli kitabında; üç farklı geleneksel 
fiyatlandırma yaklaşımı, temel fiyat optimizasyonu, kısıtlı arz ile fiyatlandırma, gelir 
yönetimi, indirim yönetimi gibi konu alanlarını ele almıştır. Truffelli (2006), dinamik 
fiyatlandırma probleminin ayrıntılarına inerek gelecek gelir yönetimi uygulamalarına 
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odaklanmıştır. Çalışmada, dinamik fiyatlandırma, sabit fiyatlandırmadan tamamen farklı 
olarak, satıcı ve satın alıcı arasındaki bir fiyatlandırma uzlaşması olarak tanımlanmıştır. 

Truffelli (2006), dinamik fiyatlandırma probleminin ayrıntılarına inerek gelecek gelir 
yönetimi uygulamalarına odaklanmıştır. Çalışmada, dinamik fiyatlandırma, sabit 
fiyatlandırmadan tamamen farklı olarak, satıcı ve satın alıcı arasındaki bir fiyatlandırma 
uzlaşması olarak tanımlanmıştır. 

Valkov (2006), son on yılda yaygınlaşan bilimsel fiyatlandırmaya değinmiştir. Buna 
göre; bilimsel fiyatlandırmanın, geliştirilen fiyatlandırma yazılımları sayesinde, Fortune 
500’de yer alan işletmelerin (Amerika’daki en başarılı 500 işletmenin) fiyatlandırma ve 
pazarlama sürecine girdiğini vurgulamıştır. Fiyatlandırma yazılımlarındaki bu artışın nedeni 
de, farklı endüstrilerde kazanılan potansiyel parasal gelirler olarak gösterilmiştir. Çalışma, 
fiyatlandırma modellerine ve endüstride kullanılan analizlere de yer vermiştir. Ayrıca, 
fiyatlandırma yazılım teknolojisinin; hamburger, motor yağı, eldiven gibi çok çeşitli ürünler 
için, fiyatlandırma sürecini nasıl yönettiği belirtilmiştir. 

Garrow ve diğ. (2006), fiyatlandırma süreci ardından, satışların gerçek zamanlı olarak 
kontrol edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu şekilde, pazardan gelen satış tepkileri göz 
önüne alınarak daha doğru bir fiyatlandırma yapılabileceğini belirtmiştir. 

Kuyumcu (2007), gelir yönetimi uygulamalarının yöneylem araştırması, matematik, 
istatistik, pazarlama, iktisat ve finans gibi çok sayıda disiplinle ilgili olduğunu ve işletmelerin 
gelirlerini artırmasının tek yolunun doğru zamanda doğru belirlenmiş fiyatlar ile mümkün 
olacağını belirtmiştir. Bunun için de talep tahmin modellerinin doğruluğunun araştırılmasının 
yüksek önem arz ettiğini vurgulamıştır. Örneğin, regresyona dayalı olan fiyat-talep 
fonksiyonlarının, korelasyon katsayısı gibi çeşitli istatistiksel performans ölçümleri ile 
incelenmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Skugge (2007), işletmelerin gelir yönetimi programlarını ne şekilde daha 
iyileştirebileceklerini belirtmiştir. Bir işletmenin gelir yönetimi programını başarılı bir şekilde 
yürütebilmesi için, mevcut potansiyellerine uygun sistem araçlarının kullanılması, çalışanların 
gelir yönetimi amaçları doğrultusunda eğitilmesi ve gelir yönetimi bilgilerinin paylaşılması 
gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca, gelir performans kriterlerinin belirlenmesinin, gelir 
yönetimi bölümünün genel şirket gelirlerine katkısının değerlendirilmesinde yardımcı olduğu 
da ifade edilmiştir. 

Hoang (2007), gelecek gelir yönetimi uygulamaları ve bilimsel fiyatlandırmanın 
odaklanması gereken önemli konu alanlarına değinmiştir. Çalışma, ele alınan konu 
alanlarında gelir yönetiminin henüz yeni gelişme gösterdiğini, ancak ilgili alanlara 
odaklanılması durumunda, gelir yönetiminin işletmelere büyük değer katacağını ileri 
sürmüştür. 

Chiang ve diğ. (2007), gelir yönetiminin çeşitli endüstrilerdeki farklı uygulama 
alanlarına ilişkin geniş bir literatür taramasına yer vermiştir. Literatür taraması sonuçları; gelir 
yönetimi uygulamalarının nispeten çalışmaların çok daha az olduğu restoran, hastane, 
eğlence, kruvazör seyahatleri, spor olayları, konferans, televizyon yayınları, internet 
hizmetleri, perakendecilik ve her şey dahil tatil hizmetleri gibi yeni uygulama alanları için 
genişletilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 
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Ng ve diğ. (2008), bir işletmenin gelir yönetimine ilişkin dört farklı karar alanına 
bütünleştiren bir gelir yönetimi sistemi önermiştir. Bu karar alanları; değer alanı, 
bölümlendirme alanı, duyarlılık alanı ve tahmin alanı olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 
bütünleşik bir gelir yönetimi uygulamasında; işletmenin mevcut kapasitesi ile müşterilerine 
karşı yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu belirtilmiştir. 

McGuire ve Pinchuk (2009), birçok işletmenin fiyatlandırma, stok yönetimi ve müşteri 
ilişkileri yönetimi gibi faaliyetlerinin farklı kurallara bağlı olduğunu ve çoğu zaman farklı 
amaçlar peşinde koşan birbirinden bağımsız işleyen bölümler olduğunu ifade etmiştir. Bu 
işlevsel bölümlerin, gelir yönetimi ve fiyatlandırma teorisi araçlarını kullanan merkezi bir 
gelir optimizasyonu bölümünü oluşturacak şekilde bir araya getirilmesi durumunda ancak 
sağlıklı bir gelir optimizasyonunun oluşabileceği de vurgulanmıştır. Böylelikle, tüm bölümler 
tarafından elde edilen verilerin paylaşılması ve bir araya getirilmesi sonucunda alınan talep 
yönetim kararlarının, genel bir gelir optimizasyonu amacına hizmet edilmesini sağladığını 
ifade etmişlerdir. 

Shields ve Shelleman (2009), gelir yönetimi uygulamalarının genel olarak dört ana 
unsurdan oluştuğunu belirtmiştir. Bu unsurların sırasıyla, müşteri talebi ile ilgili verilerin elde 
edilmesi, elde edilen verilerin analiz edilmesi, arz ve talebin dengelenmesi ve geliri eniyileyen 
fiyatlama kararlarının alınması olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, bu dört ana unsurdan 
hareketle, gelir yönetimi stratejisinin doğru uygulanması konusunda yöneticilere yardımcı 
olması planlanan bir kontrol listesini geliştirmiştir. 

Reid ve Bojanic (2009), Gelir Yönetimini, maksimum gelir elde etmek üzere, 
fiyatlandırma sürecini ve talebi uyumlaştıran bir sistem olarak tanımlamıştır. Ayrıca, 
maksimum gelir elde etmeyi amaçlayan bu sistemin, amacına, ancak doğru ürünü, doğru 
zamanda ve doğru fiyatlandırarak ulaşabileceği belirtilmiştir. 

Farias ve Van Roy (2010), sınırlı sayıda stoka sahip olan ve stoklarını belli bir 
zamandan önce tüketmesi gereken bir satıcının beklenen gelirini enbüyüklemesi problemi 
üzerinde çalışmıştır. Problem dahilinde; müşteri talep yapısı geçmiş verilerden elde 
edilmemiş, bunun yerine,  müşterilerin geliş sıklıkları ve müşteri satın alma süreci ile ilgili 
bazı varsayımlar yapılmış ve bu varsayımlara göre optimal fiyatlar bulunmaya çalışılmıştır.  

Bili şik (2011), önceki çalışmalardan farklı olarak özellikle perakende sektöründe 
kullanılmak üzere yeni bir metodoloji önermiş ve önerilen bu metodoloji kapsamında, talep 
tahmininde istatistiksel öğrenmeye dayanan destek vektör makinesi yöntemini çoklu 
regresyon yöntemi ile karşılaştırmış ve talebi daha iyi tahmin eden yönteme ait talep 
fonksiyonları kullanılarak fiyata bağlı gelir fonksiyonlarını elde etmiştir. Çalışmada,  kapasite 
kısıtı olmaması durumunda, fiyata bağlı bulunan gelir fonksiyonlarının fiyata göre türevi 
alınarak gelir fonksiyonlarını en büyükleyen optimal satış fiyatları bulunmuştur. Kapasite 
kısıtı olması durumunda ise, fiyata bağlı olarak bulunmuş gelir fonksiyonları, talebe göre 
yeniden düzenlenmiştir. Bu dönüştürme işlemi, talep ile fiyat arasındaki ilişki kullanılarak 
yapılmıştır. Bu gelir fonksiyonları da doğrusal olmayan programlamada amaç fonksiyonu 
olarak kullanılmış ve kapasite kısıtları da eklenerek doğrusal olmayan programlama ile geliri 
en büyükleyen optimal dinamik satış fiyatları bulunmuştur. Sonuç olarak, hem kapasite kısıtı 
olmaması, hem de kısıtlı kapasite koşulu altında optimal dinamik satış fiyatları bulunmuş ve 
bu optimal fiyatlarla elde edilecek gelirlerin hesaplanması sağlanmıştır. 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

181 

Zhao ve diğ. (2012), tüketici davranışını göz önüne alan bir dinamik fiyatlandırma 
modeli üzerinde çalışmıştır. Problem kapsamında, tüketim durgunluğunun veya tüketicilerin 
satın alma davranışındaki yavaşlamanın dinamik fiyatlandırma üzerindeki etkileri araştırılmış 
ve bu duruma ait optimal dinamik fiyatlandırma politikası analiz edilmiştir. Araştırma 
sonuçları, tüketicilerin satın alma davranışındaki durağanlığın artmasının, işletmenin beklenen 
gelirleri ve optimal fiyat politikası üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermiştir. 

 

3. UYGULAMA 

Bir önceki bölümde ele alınan literatür taraması incelendiğinde, gelir yönetiminde 
dinamik fiyatlandırma uygulamalarının gelir maksimizasyonuna dayalı olduğu görülmektedir. 
Oysaki, gelir yönetiminin yeni kullanılmaya başlandığı kargo taşımacılığı, kruvazör turizmi 
ve perakendecilik sektörlerinde değişken maliyetler önemli rol oynamakta olup gelir 
maksimizasyonu yerine katkı payı maksimizasyonu kullanılması daha uygun olacaktır. 
Örneğin, kruvazör turizmi işinde, yiyecek önemli bir gider unsurudur ve satın alınıp gemiye 
yüklenecek yiyecek miktarı gemide hizmet verilecek müşteri sayısına göre değişmektedir. 
Diğer taraftan, tiyatro ve spor olaylarında, değişken maliyetler önemli bir rol 
oynamamaktadır. Tam kapasite ile dolu bir tiyatro salonunda gösteri sunmakla boş bir tiyatro 
salonuna gösteri sunma arasında değişken maliyet açısından önemli bir fark 
bulunmamaktadır.  

Değişken maliyet açısından bu iki uç sektör farklılığı arasında, oteller, araba kiralama 
şirketleri, havayolu şirketleri ve perakende sektörü bulunmaktadır.  
 

Tablo:1 Sektörlere Göre Değişken Maliyet Unsurları ve Önem Düzeyi 
Sektör Değişken Maliyet Unsurları Önem Düzeyi 

Havayolu Komisyon, ek yakıt, yemek, bilet Orta 

Otel Komisyon, oda temizliği, yıpranma Düşük 

Araç Kiralama Komisyon, teslim alma-bırakma, yıpranma Orta 

Kruvazör Turizmi Komisyon, yemek, temizlik maliyetleri Yüksek 

Deniz Kargo Taşımacılığı Yükleme, taşıma, ek yakıt Yüksek 

Spor Olayları ve Tiyatro Komisyon Çok Düşük 

Kaynak:  Philips, 2005 

Değişken maliyetlerin önemi yüksek veya az olsun, yine de tüm durumlarda gelir 
yönetimi karar modeline dahil edilmesi, daha doğru bir fiyatlandırma süreci sağlayacaktır. Bu 
noktada, uygulama kapsamında, (Bilişik, 2011) çalışmasında geçmiş verilerden elde edilen 
talep fonksiyonları kullanılarak, değişken maliyetleri göz önüne bulundurup bulundurmama 
durumları analiz edilecektir.  

Bir ürün için elde edilen talep fonksiyonunun geçmiş verilerden analizle talep tahmin 
yöntemleri kullanılarak fiyata bağlı şekilde, 

Birinci ay için:  

d1 = -0,2124 x Fiyat1 + 56,3881      (1) 
 

Đkinci ay için:    

d2 = -0,7970 x Fiyat2 + 129,948      (2) 
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Üçüncü ay için:  

d3 = -0,5629 x Fiyat3 + 88,3459       (3) 

elde edilmiş olduğunu kabul edelim.  

Burada, dinamik fiyatlandırma teorisine uygun olarak, örnekte üç ay ile sınırlı olan satış 
sezonu, her bir ay fiyatlar karşısında farklı talep düzeyleri söz konusu olduğundan satış 
sezonu üçe bölünerek incelenmiştir. Böylelikle, üç aylık satış sezonunu oluşturan her bir ay 
için farklı bir fiyatlama söz konusu olacaktır. 

Yukarıda elde edilen talep fonksiyonları için, doğrusal regresyon, doğrusal olmayan 
regresyon türleri, poisson regresyonu veya destek vektör makinesi regresyonu gibi yöntemler 
kullanılarak talebi en doğru tahmin eden yöntemler ortalama mutlak hata veya hata kareleri 
ortalaması yöntemlerine göre seçilebilir. 

Belirlenen talep fonksiyonları için, bir sonraki adım karar modeline ilişkin gelir 
fonksiyonlarını elde etmektir. Örnekte, değişken maliyetin ihmal edilmesi durumunda gelir 
fonksiyonları aşağıdaki gibi elde edilecektir. 

Gelir, talep ve fiyatın çarpımını oluşturduğundan, her bir aya ait gelir fonksiyonları 
sırasıyla; 

G1 = -0,2124 x Fiyat1
2 + 56,3881 x Fiyat1     (4) 

 

G2 = -0,7970 x Fiyat2
2 + 129,948 x Fiyat2     (5) 

 

G3 = -0,5629 x Fiyat3
2+ 88,3459 x Fiyat3      (6) 

olarak elde edilir.  
 

3.1. Değişken Maliyetin Gözardı Edilmesi Durumu 

Değişken maliyetin göz önüne alınmadığı ve 0 olarak kabul edildiği durumda, ayrıca 
kapasitenin dönem başında 70 adet stok ile sınırlı olması halinde, problemin çözümü için gelir 
fonksiyonları (1), (2) ve (3) kullanılarak talebe göre düzenlenir.  

- 0,2124 x Fiyat1
2 + 56,3881 x Fiyat1  
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2 + 88,3459 x Fiyat3  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

183 










−
−

+








−
−

−=
5629,0

3459,88
3459,88

5629,0

3459,88
5629,0 3

2

3 d
x

d
x   

=  – d3 
2 / 0,5629 + 156,947 d3       (9) 

Yukarıda elde edilen doğrusal olmayan fonksiyonlar, gelir yönetimi karar modelinde 
amaç fonksiyonunu oluşturmaktadır. Doğrusal olmayan nitelikte fonksiyonların 
optimizasyonu için (Talluri ve Van Ryzin, 2005, syf 189)da önerilen model kullanılmıştır.  
 

Doğrusal Olmayan Programlama Modelinde Kullanılan Değişkenlerin Listesi 

d1 = Birinci dönem uygulanacak optimal satış fiyatına karşılık gelen talep miktarı 

d2 = Đkinci dönem uygulanacak optimal satış fiyatına karşılık gelen talep miktarı 

d3 = Üçüncü dönem uygulanacak optimal satış fiyatına karşılık gelen talep miktarı 
 

a  = Lagrange Çarpanı 

C = Kapasite Kısıtı (70) 
 

Amaç Fonksiyonu 

Max   –d1
2 /0,2124 + 265,4806 d1 – d2

2/ 0,7970 + 163,046 d2 – d3
2 / 0,5629 + 156,947 d3 

 

Kısıtlar 

- 2 d1 /0,2124 + 265,4806  = a 

-2 d2 /0,7970 + 163,046    =  a 

-2 d3 /0,5629 + 156,947    = a 

d1 + d2 + d3                      ≤ 70 
 

 a 70 – a d1 – a d2 – a d3   = 0 
 

d1            ≥ 0  

d2            ≥ 0 

d3           ≥ 0 
 

 a                      ≥ 0 
 

Yukarıdaki doğrusal olmayan karar modelinin çözümü için ise Lingo 12.0 programı 
kullanılmıştır. Aşağıdaki şekilde Lingo programında doğrusal olmayan programlama 
modelinin oluşturulması gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Lingo programı üzerinde gelir maksimizasyonu için doğrusal olmayan programlama modelinin 
oluşturulması 

 

Çözüm sonucunda, d1 = 19, d2 = 31, d3 = 20 olarak bulunmuştur. Bu değerlere karşılık 
gelen, optimal satış fiyatları sırasıyla; (1), (2) ve (3) kullanılarak 176, 124 ve 121 olarak 
bulunur.  

 

3.2. Değişken Maliyetin Göz Önüne Alınması Durumu 

Problem kapsamında 120 YTL olan birim başına değişken maliyet tutarının göz önüne 
alınması durumunda, her bir ay için katkı payı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır. 
 

K1 = d1 x( Fiyat1-120) 

K1 = (-0,2124 x Fiyat1 + 56,3881) x (Fiyat1-120) 

K1 = -0,2124 x Fiyat1
2 + 81,8761 x Fiyat1 – 6676,57 

K1 = -0,2124 x [(d1-56,3881) / (-0,2124)]2 + 81,8761 x (d1-56,3881) / (-0,2124) – 6676,57 

K1 = -4,708 x d1
2 + 145,53 x d1 + 86,93       (10) 

 

K2 = d2 x( Fiyat2-120) 

K2 = (-0,7970 x Fiyat2 + 129,948) x( Fiyat2-120) 

K2 = -0,7970 x Fiyat2
2 + 225,588 x Fiyat2 – 15594 

K2 = -0,7970 x [(d2-129,948) / (-0,7970)]2 + 225,588 x (d2-129,948) / (-0,7970) – 15594 

K2 = -1,255 x d2
2 + 43,051 x d2 – 0,55       (11) 

 

K3 = d3 x (Fiyat3-120) 

K3 = (-0,5629 x Fiyat3 + 88,3459) x (Fiyat3-120) 
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K3 = -0,5629 x Fiyat3
2 + 155,8939 x Fiyat3 – 10601,5 

K3 = -0,5629 x [(d3-88,3459) / (-0,5629)]2 + 110,8619 x (d3-88,3459) / (-0,5629) – 10601,5 

K3 = -1,776 x d3
2 + 36,76 x d3 + 2,2        (12) 

 
Buna göre, doğrusal olmayan programlama modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 

Amaç Fonksiyonu 

Max      -4,708 d1
2 + 145,53 d1 - 1,255 d2

2 + 43,051 d2 -1,776 d3
2 + 36,76 d3 + 88,58   

 

Kısıtlar 

-9,416  d1 + 145,53    =  a 

-2,51  d2 + 43,051       =  a 

-3,552  d3 + 36,76        =  a 
 

d1 + d2 + d3                       ≤ 70 
 

a 70 – a d1 – a d2 – a d3   = 0    
 

d1            ≥ 0  

d2            ≥ 0 

d3           ≥ 0 

a                         ≥ 0 
 

Şekil 2: Lingo programı üzerinde katkı payı maksimizasyonu için doğrusal olmayan programlama modelinin 
oluşturulması 
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Çözüm sonucunda, d1= 16, d2 =17 ve d3= 10 olarak bulunur. Bu değerlere karşılık gelen 
optimal satış fiyatları ise (1), (2) ve (3) kullanılarak 190, 142 ve 139 olarak bulunur. Değişken 
maliyet göz önüne alındığında, işletmenin ürün için ayırdığı kapasitenin 70 adet yerine, 
katkıyı maksimize etmesi için 43 adet olması yeterlidir. Dolayısıyla, katkı maksimizasyonu, 
ürünlerin dönem başında satın alınacak kapasite miktarlarını belirlemede de kullanılabilir.  

 

3.3. Bulgular 

Değişken maliyetin göz önüne alınmaması durumunda 176, 124 ve 121 fiyatları takip 
edilerek işletme gelirlerini maksimize edebilir. Ancak, işletmenin gelirini maksimize etmesi, 
katkı payını da maksimize ettiği anlamına gelmez.  

Katkıyı payını maksimize eden fiyat stratejisi ise 190, 142 ve 139 fiyatları ile mümkün 
olmaktadır. Uygulanan iki farklı maksimizasyon tekniğine ait gelir ve katkı payı beklentileri 
aşağıdaki gibidir.  

Tablo 2: Gelir Maksimizasyonu ve Katkı Payı Maksimizasyonu Karşılaştırma 

Kullanılan Maksimizasyon Önerilen Fiyat Stratejisi Gelir Katkı Payı 

Gelir Maksimizasyonu 176, 124, 121 9608 1208 

Katkı Payı Maksimizasyonu 190, 142, 139 6844 1684 

 

Yukarıda görüldüğü gibi, değişken maliyet göz önüne alındığında, geliri maksimize 
eden bir fiyat stratejisi katkı payını maksimize etmeyebilir.  

Örnekte, değişken maliyetin 40 ve 80 YTL değerleri için geliri maksimize eden fiyat 
stratejisinin katkı payını da maksimize eden aynı fiyat stratejisi olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak değişken maliyet arttıkça, geliri maksimize eden bir fiyat stratejisi aynı anda katkı 
payını maksimize etmeyebilir. Örneğin 120 YTL değişken maliyeti için katkı payını 
maksimize eden fiyat stratejisini tercih etmek işletme için daha fazla getiri sağlayacaktır.  

 

4. SONUÇ 

Gelir yönetimi uygulamaları yalnızca yolcu hava yolları uygulamaları ile 
sınırlandırıldığı müddetçe, uçuş fiyatları değişken maliyet tutarının çok üzerinde 
seyrettiğinden, gelir maksimizasyonu ile katkı payı maksimizasyonu arasında bir fark 
olmayacaktır.  Ancak, gelir yönetimi uygulamaları artık giderek artan bir şekilde yeni 
sektörlere yayılmıştır. Örneğin, kargo taşımacılığı ve kurvaziyer turizminde, değişken 
maliyetler önemli rol oynamaktadır. Bu gibi sektörlerde, gelir maksimizasyonu yeterli 
olmamaktadır. Bunun yerine daha doğru fiyatlandırma için katkı payı maksimize edilmeli ve 
değişken maliyetler ihmal edilmek yerine açık bir şekilde gelir yönetimi karar modeline dahil 
edilmelidir. Bu çalışmada, bir uygulama örneği üzerinden katkı payı maksimizasyonu yerine 
gelir maksimizasyonuna yönelmenin sakıncaları incelenerek gösterilmiş, her iki 
maksimizasyon yöntemine ait fiyat farklılaşmasının nedenleri tartışılmıştır. 
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KAZAK TÜRKÇES ĐNDE “KÖK” KEL ĐMESĐ VE BUNA BAĞLI Đ FADELER 

Ekrem AYAN ∗∗∗∗   Ahmet ĐNCE∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Öz 

Renk adlarının doğal kullanımlarından çok insanların renk adlarına yüklediği duygusal 
yükü yansıtan renk adları araştırılmaya değer bir durumdur. Đnsanoğlu tabiattaki renkleri, 
nesneleri, sesleri gerçek yapılarının yanında mutlaka yan yapılarını da ortaya çıkarmıştır. Bu 
semboller zamanla dini, milli ve manevi değerler kazanmaya başlamıştır. Siyah rengi güç, 
kuvvet veya kötülük anlarını temsil etmeye başlarken beyaz da devleti, temizliği ve saflığı 
temsil etmeye başlamıştır. Bütün renklerde bu tür gelişmeler olurken kök rengi de gökyüzü, 
mavi, yeşil, dua, beddua, olgunluk, hamlık, yokluk, bolluk, saygınlık, kötü insan, sevinme, 
şaşırma, duruluk, kabalık, sağlamlık, zayıflık ve ölüm ile ilişkilendirilmiştir. Đnsan, hayvan, 
bitki, iklim gibi genel gruplar içerisinde özel ifadelerde kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: “Kök” kelimesi, Kazak Türkçesi, renkler. 

 

THE WORD “KÖK” AND RELATED EXPRESSION IN KAZAKH TURKISH 

Abstract 

It is worth studying the uses of colours that reflect the emotional values, which human 
beings have attributed to colours rather than the natural uses of colours. Besides the real 
meanings of colours, objects and sounds in nature, human beings have certainly produced 
additional meanings. These symbols have gradually begun to gain religious, national and 
spiritual values. The colour black began to represent power, strength or evil whereas white 
began to represent the state, cleanliness and purity.  Since such developments happened for all 
colours, the colour "Kök" has become associated with the sky, blue-green, prayer-curse, 
maturity-crudity, poverty-wealth, reputation-badness, happiness-astonishment, clarity-
crassness, health-weakness and death. It is used in special expressions within general groups 
such as human, animal, plant and climate. 

Key words: The Word “Kök”, Kazakh Turkish, colours. 

Belli bir kavramı, belli bir duygu ya da durumu dile getirmek için birden çok sözcüğün 
bir arada, seyrek olarak da tek bir sözcüğün yan anlamında kullanılmasıyla oluşan sözdür. 
(Aksan 1982: 37). Deyimler (tâbirler), asıl anlamlarından uzaklaşarak yeni kavramlar 
meydana getiren kalıplaşmış sözlerdir. Đki veya daha çok kelimeden kurulu bir çeşit dil ifâdesi 
olan bu sözler, duygu ve düşüncelerimizi, dikkati çekecek biçimde anlatan isim, sıfat, zarf, 
basit ve birleşik fiil görünüşlü gramer unsurlarıdır (Elçin 1995: 642). Anlatım gücünü 
artırmak için, az çok mantık dışına kayan kimi sözcüklerdir diye tarif etmektedir (Bozkurt 
1995: 170). Genellikle gerçek anlamının dışında kullanılan, anlatımı daha güzel ve etkili 
yapan, toplum tarafından ortak olarak benimsenen kalıplaşmış sözdür (Hengirmen 1999: 116). 
Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, ilgi çekici bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, 
tabir" olarak tanımlamaktadır (Türkçe Sözlük 2005: 517). 

                                                           
∗ Yrd. Doç. Dr.; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, ekremayan@hotmail.com 
∗∗ Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ahmetn453@gmail.com  
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Bu tanımlardan anlaşılan en önemli hususların başında, deyimi oluşturan kelimelerden 
en az birinin az çok gerçek anlamının dışında kullanılmış olmasıdır. Bir başka özellik de 
deyim yapılarında kolay kolay değişmeyen bir kalıplaşmanın söz konusu olmasıdır. Bu 
kalıplaşmış yapılar bir anlam bütünlüğü de yaratmaktadırlar. 

Deyim tanımlamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise; çoklukla anlatıma çekicilik 
katma özelliği vurgulanmakta ve yapı bakımından en az iki kelimeden oluşmaları gerektiğini 
kabul edilmektedir. 

Sonuç olarak deyim için öne sürülen ortak özelliklerin; sözcüklerden en az birinin 

gerçek anlamının dışına çıkması, kimi durumlarda mantık dışılık, sözü ilgi çekici kılması, 
anlatım gücünü arttırması, en az iki sözcükten, söz öbekleri biçiminde kalıplaşmış olması ve 
toplum tarafından ortak benimsenen bir anlatım aracı olması olduğu görülmektedir. 

Bütün büyük diller tarihin derinliklerinden kalıtsal yollardan taşıdıkları söz varlığının 
bir bölümünü, bu uzun yolculukta değiştirip, geliştirerek işlevselliklerini sürdürmeye 
çalışırlar. Ses, yapı, söz dizimi ve anlamsal yapılarını geliştirerek yeni yeni çözümler üretirler. 
Türk dili de tarihin derinliğinden bugüne gelinceye dek gelişip serpilirken zaman zaman 
ihtiyaçlar oranında yeni türetmeler yaparak yoluna devam etmiştir. Đnsanalar arasında 
haberleşmeyi sağlayan bir dizge olan dilin anlatım yollarının çeşitli olduğu bilinir. Deyimler 
de bir dilde hazır söz kalıpları olarak dilin anlamsal boyutunun zenginleşmesine katkıda 
bulunan dil birlikleridir (Sinan 2008: 92). Deyimler halkın yaşam tecrübesinin zekâ ile 
yoğrulmuş ürünleri, her zaman kullanılmaya hazır bekleyen güzel ve tesirli söz örnekleri 
olduklarından, düşünceyi resmedip iletmelerinin amacı onları kullanış sahasında öne çıkarır 
(Sabir 2012: 158). 

Yeryüzünde insanoğlunun yaşamaya başladığı günden beri birtakım tabiat olayları 
insanların dikkatini nasıl çekmişse tıpkı onun gibi tabiattaki renkler, çiçekler ve başka renkli 
şeyler de dikkatini çekmiştir. Đnsanlardaki zevk unsuru giderek renklere olan ilgiyi arttırırken 
bir taraftan da inanmalara bağlı olarak renkler bazı anlamlar kazanmıştır. Bazı renkler bir 
taraftan sembol değerler kazanırken diğer taraftan da manevi ve milli değerler kazanmıştır. 
Bütün diğer milletlerde olduğu gibi Türk milletinin de renklere çeşitli sembol anlamlar, milli 
ve manevi değerler kazandırdığı görülmektedir (Genç 1999: 1). Her milletin kendi düşüncesi, 
yaşayış tarzı ve geleneğine göre renkleri anlayışı da farklı olabilir. Bir rengi kabul etme 
milletin kültürü ve geleneği ile ilgilidir. Beyinde olan ifadeler direk olarak dilde belirmiyor. 
Dil, beyinde olup bitenleri değil zihindekileri gösterir. Zihnimiz ise kültürümüzün etkisindedir 
(Balabekova 2004: 356).  

Kök kelimesi Türk Dilinin en eski metinlerinden beri kullanıla gelmiştir. Eski Türkçe 
metinlerde kök kelimesi; mavi, yeşil, boz, gri, lacivert, gökyüzünün her türlü rengi anlamında 
kullanılmıştır (Şirin User 2010: 527). Kazak Türkçesinde kök kelimesinin yeşil anlamında da 
kullanımı dikkat çeker. Özellikle Kazakistan’ın güney ağızlarında bu kullanım daha 
yaygındır. Yine Kazak Türkçesindeki köktem “ilkbahar”, kök bazar “yeşilliklerin satıldığı 
pazar”, kögerüv “yeşermek, göğermek” gibi kullanımlar kök kelimesinin ifade ettiği yeşil 
rengiyle alakalıdır.  

Kazak Türkçesinde deyimlerin incelenmesi 1940’lı yıllarda Đ. Kenesbayev’in 
çalışmalarıyla başlamıştır. Bu yüzden Đ. Kenesbayev Kazak Türkçesi dilbiliminde deyim 
biliminin kurucusu olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar boyunca deyimler üzerine yaptığı 
çalışmalarını 1977 yılında “Qazaq Tiliniñ Frazeologiyalıq Sözdiği” (Kazak Dilinin Deyimler 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

192 

Sözlüğü) adlı eserinde yayınlamıştır. Kenesbayev eserinde deyimleri açıklamalı olarak 
verdikten sonra eserin sonunda deyimler üzerine genişçe açıklamalar yapmıştır.  

Kazak Türkçesindeki deyimlerin kökenini, meydana gelişini, tarihi gelişimini yazma 
eserlerin dilindeki deyimlerle yan yana araştırmak önemli bir iştir. Ayrıca Kazak 
Türkçesindeki deyimleri bazen çağdaş bazen de tarihi perspektifte karşılaştırmalı olarak 
incelemek günümüzde zorunlu hale gelmiştir. Bu konuda R. Sızdıkova’nın “Kadir Ali 
Jelayiri’nin Camiü’t-Tevarih Adlı Eserindeki Deyimler” ve B. Ebilkasımov’un “Ebulgazi’nin 
Secere-i Türki adlı Eserindeki Deyimler” adlı eserlerini özellikle zikretmek gerekir (Sabir 
2012: 157). 

Đ. Kenesbayev, deyimleri anlayabilmenin ve araştırmanın üç temel kriterini; 1. 
Kullanım sekli, 2. Anlam birliği, 3. Söz kalıbının yapısını göz önünde bulundurma 
(Kenesbayev 1977: 711)  olarak ifade etmiştir. Bu kriterleri göz önüne alarak deyimlerin 
hususi bilgilerini daha iyi kavrayabiliriz. Bu çalışmada Đ. Kenesbayev’in adı geçen eseri 
üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak ifadeler tespit edilmiş ve sınıflandırmaya tabi 
tutulmuştur. 

Deyimlerin birçoğu benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. Deyimlerin meydana 
gelmesinde “deyim aktarması, ad aktarması, benzetme, çeviri yoluyla geçenler ve geçmişte 
yaşanmış bir olaya yapılan gönderme ya da kinayeli sözler” rol oynamaktadır (Atmaca 2009: 
24). Bu yönleriyle kök kelimesinin deyimleşmiş ve diğer kullanımlarını dikkate alarak 
sınıflandırmaya tabi tutacak olursak kök kelimesinin bütün anlam özelliklerini sınıflandırarak 
şu şekilde izah edebiliriz: 

Kök kelimesinin insanla alakalı kullanımıyla ilgili ifadeler: 

Beddua: 

Avzınan aq it kirip, kök it şıqtı: Ağzına geleni söylemek. Ağzını açıp gözünü yummak. 

Aq sütin kökke savdı: Annelik bedduası; sütüm haram olsun. 

Kök kärine uşıra (urın): Allah belanı versin. 

Kök tigilgir:  Allah kahretsin.  

Kök soqqır: Allah kahretsin, yıldırım düşsün. 

Kök tüynek kelgir: Hastalığa yakalan. 

Dua: 

Kökke baqtı: Allaha sığınmak, dua etmek. 

Küni kökte jüzsin: Mutlu olsun, isteğini elde etsin. 

Şaşırma: 

Kökten suraganı (tilegeni) jerden tabılganday: Gökte aradığını yerde bulmak. 

Kökten aqtı: Gökten düştü. 

Kökten tüskendey: Beklenmeyen. Gökten düşmüş gibi. 

Kökte tüsken tastay jark etti: Kaybolan bir şeyin hiç beklenmeyen bir yerden çıkması. 

Köñili kökke uştı: Sevinçten havalara uçtu, morali düzeldi. 
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Yokluk: 

Kök tiyın1: Hiç para yok.  

Kök tiyın bolmadı: Hiç parası olmadı. 

Kök tiyın bedeli bolmadı: Hiç itibarı olmadı. 

Kök tiyını joq: Hiç parası yok. 

Küli kökke uştı: Koybolup gitmek.  

Külin kökke uşırdı: Yok etmek. 

Kök esek: Sabırlı, tahammüllü adam. 

Sevinme: 

Börkin kökke laqırdı: Çok sevindi, içi içine sığmadı. 

Kökke atıldı: Göğe sıçramak. 

Töbesi kökke jetti: Sevinçten içi içine sığmadı. 

Töbesi kökke tigendey (tiyerdey) kuvandı (riza boldı): Hep hayalini kurduğu gibi sevindi ve 
mutlu oldu. Sevgisi gökyüzüne ulaştı. 

Kökke samğattı: Bulutlar üstünde uçarak hayal kurmak, hayal etmek. 

Kök işek boldı: Çok güldü, katıla katıla güldü.  

Saygınlık: 

Kökke köterdi: Göklere çıkarmak, çok övmek  

Kökke köterildi: 1.Gökyüzünde uçmak. 2. Saygınlığını arttırmak. 

Kökpen tildesti: Çok başarılı olmak, çok yükselmek.  

Kökke şapğıgan: Đlerleyen, büyüyen, gelişen. 

Ölüm: 

Kök ordı: Erken ölmek, ömrün kısalması. 

Kökke qulaş urdı (sozdı): Göğe yükselme.  

Kök tiredi: Çok yükselmek, göğe çıkmak.  

Kibirlilik: 

Kök etikti kezdespedi (kelmedi), kön kön etiktini közge ilmedi (mensinbedi, barmadı): Basit 
insanları kendine denk görmemek. Đnsanları küçük görmek. Yüksekten uçmak. 

Kökke qaradı: Layık görmemek, küçük görmek. 

Kökti tirep otırganday: Tüm dünyanın sahibi gibi böbürlenmek. 

Köñili kökte: Sadece kendini düşünen,  bencil, egoist. Ağzı havada.  

                                                           
1 Daha geniş bilgi için bk. Erhan AYDIN; Bilge Kağan Yazıtında Geçen kök teyeŋ Hayvan Adı Üzerine, Büyük 
Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2006, Bilkent Üniversitesi Yayınları, s. 347-356.  
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Murın kökke köterdi: Bencildi daha da bencil oldu. Burnu havaya kalktı. 

Tanavımen kök tiredi: Hiç kimseyi kendine denk görmedi, layık görmedi. 

Kötü, Düşüncesiz Ve Kavgacı Đnsan: 

Kök5: Yaramaz çocuk.  

Kökayıl: Asabi, kavgacı, sinirli. 

Kök doldı (davıl): Kızgın, öfkeli hiddetli.  

Kök iyıq qılıd: Bıktırmak, usandırmak. 

Kök muzga otırğızdı: Aldatmak, kandırmak, dolandırmak. 

Kök nayzanıñ uşımen, aq bilektiñ küşimen: Zorla, güç kullanarak kendine tabi etmek. Boyun 
eğdirmek. 

Kök jelkesine mindi: Boyun eğdirmek, üstünlük kurmak. 

Kökayıldan-: Sinirlenmek, kıyameti koparmak yüzsüzleşmek.  

Kökayıldıq: Arsızlaşmak, küstahlaşmak. 

Kökayıldıqqa saldı: Çirkeflik yapmak. 

Kök ala jamşı jabılı: Savaş zırhını giyip düşmanın üstüne yürümek. 

Kök esekke teris mindi: Rezil etmek, utandırmak. Eşeğe ters bindirmek. 

Kök esekpen savdası joq: Geleceğini düşünmeyen insan. 

Közine kök ( kök ala) şıbın üymeletti: Acı çektirme, küçük düşürme, zorlama. 

Kök ala qoyday etti (qıldı): Gözünü morartmak. 

Kök ala torğayday qıldı: Vura vura morartmak, üstünü başını dağıtmak. 

Kök maltasın ezdi: Çok konuşmak, sinirlendirmek. 

Kök şımşıqtay (etip qıldıp) sabadı: Her yerini morartana kadar dövmek. 

Zayıflık: 

Kök etti, kön terili: Zayıf, yorulmuş insan. 

Kök jelke boldı: Yorgunluktan bitip tükenmek. 

Kök julın boluv: Güçsüzlükten ve zayıflıktan iskeletinin çıkması. 

Kök iyıq boldı: Yorgunluktan dilin damağın kuruması, mecalsiz kalmak. 

Kök solıq: Çok gelişmemiş. 

Kökbaka: Zayıf, dayanaksız, yağsız. 

Kök qarın: Boynunda yağ olmayan, zayıf, sıska. 

Olgunlaşmama: 

Kök asıq: Utangaç, olgunlaşmamış, kemale ermeyen. 

Kök sabaq: Henüz olgunlaşmamış ergen çocuk. 
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Renk 

Jutpa qara kök: Açık siyah; koyu yeşil. 

Kök ala şubar: Mavi ile beyaz arası bir renk. Her yerinde benek bulunan, alacalı. 

Kök burıl: Açık mavi, yeşermek. 

Kök ala: Mavi ile beyaz arası bir renk. 

Kök teñbil: Her yeri mavi. Mavi ile gri arası bir renk 

Kök tuqıl:  Tıraş olduktan sonra cildin rengi. 

Kök sur: Mavi ile gri arası bir renk.  

Kök buyra: Dalgalı yeşil yaprak. 

Kök şubar: Her yerinde mavimsi benek olması. 

Đklim 

Kök tuman: 1.Yoğun sis. 2. Yoğun sisin çökmesiyle insanın gözünün önünü görememesi. 

Aq qar, kök muz: Kışın en soğuk günü. 

Kök1: Açık, bulutsuz hava. 

Kök kümbesi: Gökyüzü.  

Zeñgir kök: Açık gökyüzü. 

Kök jüzi: Gökyüzü. 

Kök nöser: Rüzgârla yağan sert yağmur.  

Kök salpaq: Yağmurdan sonra yerin yağmurlu olması. 

Kök señ: Donarak sertleşmiş yer. 

Kökke avız ilikti (tidi): Yeryüzünün yeşillenip bitkilerin yeşermesiyle hayvanların karınlarını 
doyurabileceği yılın dönemi, bahar başlangıcı.  

Kökbalavsa: Olgunlaşmış bitki ve bitkinin olgunlaştığı bu dönem. 

Kök: Şimşek. 

Kök köbesi sögindi: Gök gürlemesi, gökyüzünün gürlemesi.  

Kök maysa: Yeşilli ği bol olan otlak alan. 

Kök manday: Aydınlık, uçsuz bucaksız alan. 

Kök tigilgir: Gök gürlemesi. 

Bitki 

Kök şalğın: Çok gelişmiş, uzun ot. 

Kök örim: 1.Yeniden yeşeren, yemyeşil. 2. Büyümek, serpilmek. 

Kök saban buldı: Tahılların tam ürün vermemesi.  
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Kök ala saqal boldı: Ekinlerin sararıp, olgunlaşmaya başlaması. 

Kök atız boldı: Tarladaki pirincin başaklanıp olgunlaşmaya başlaması. 

Kök tüynek: Meyve ve sebzelerin olgunlaşmamış hali. 

Kökayaz: Pişmemiş ya da az pişmiş, çiğ, kokmuş, bozulmuş. 

Hayvan 

Kök böri: Büyük erkek kurt. 

Kök julın: Zayıflamış, etini dökmüş at. 

Kök qus: Baharı kanadına takıp getirdiğine inanılan efsanevi tanrı kuşu. 

Kök şiraz: Kazakistan’da yetiştirilen yünleri uzun ve kıvırcık bir cins koyun.  

Kök qavırsın: Kuş yavrusunun olgunlaşmaya başladığı dönem. 

Benzetme 

Kök jibektey sozıldı: Mitolojik kahraman olan Jibek’e benzeterek onun gibi süzülerek 
yürüdüğünü anlatmak için kullanlır. Aheste aheste yürümek. 

Kökten tüsken periştedey: Özel, farklı, ayrıcalıklı. 

Kök tuyğınday: Kuş gibi hızlı. 

Kök  teñgedey: Küçük tenge (para) gibi, küçücük. 

Kök şıbıqtay soqıldadı (iyildi): Çubuk gibi ince. 

Kök qurıştay: Çelik gibi sağlam, güçlü. 

Kök şınıday: Cam gibi sert ve parlak. 

Kök müyizdendi: Avuç içinin ve ayak derisinin nasır tutarak boynuz gibi sertleşmesi. 

Bir ernimen kök tirep, bir ernimen jer tirep turganday: Bir eliyle göğe, diğer eliyle yere 
uzanmak. Her şeyi yapabilecek güçte olan kişi. 

Eşya 

Kök etik: Mavi deriden yapıla, hafif, sivri uçlu çizme. 

Kök iyne: Mavi iğne. 

Kök şiraz: Mavi renkli çizme.  

Kök baldaq: Çelikten yapılan kılıç. 

Kök nayza: Mızrağın kalitelisi, değerli bir çeşidi, çelik mızrak. 

Kök savıt: Kaliteli demirden yapılan zırh. 

Kök temir: Kılıç, kalkan ve demir zırhların genel adı. 

Yükseklik: 

Kök: 1.Hava, gökyüzü. 2. Zirve, yükseklik.  

Kök señgir: Yüksek zirve. 
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Durulu ğu ve netliği belirtmek için; 

Kök moldir: Tertemiz, duru. Ak pak. 

Köldeneñ tüsken kök ine köringendey: Açık, belli, kesin şeklinde kullanılmıştır. 

Yiyecek ve içeceğin yavanlığını ifade etmek için; 

Kök ayran: Yağsız, duru ayran. 

Kök şalap: Duru ayran. Suyla yapılan içeceklerde su oranının fazla olması (kımız, ayran…). 

Kök süt: Yağından arındırılan, kaymağı alınan süt. 

Bunlara ilaveten tasnif dışı olarak değerlendirdiğimiz ifadelere değinmek istiyorum. 
Eringeç, tembel için; kök jalqav, hasta, halsiz insan için; kök jambas, gelişigüzel, düzensiz 
için; kök jasıq, çok yakınında, tam ardında, ensesinde anlamında; kök jelkesinde, sakalına ak 
düşmemiş, orta yaştaki insan için; kök saqal, gençliğin verdiği cesurluk ateşini ifade için; kök 
semserdiñ jüzi,  hayal, kimsenin düşünemeyeceği bir hayal için; kökte tuğran juldız, Bolluğu 
ifade etmek için, tamağı toq, köylegi kök, durumu iyi, yediği önünde, yemediği ardında 
ifadelerinde kök kelimesinin daha başka anlamlarda kullanıldığını görmekteyiz. 

Kök kelimesi bütün bu kullanımları yanı sıra, çadırın ağaçlarını birbirine bağlayan 
kayışı ifade etmek için de kullanılmaktadır. 

 

SONUÇ 

Kök kelimesi ifade ettiği anlamlar içerisinde büyük çoğunluğu insanla alakalı 
kullanımları içermektedir. Bunun peşi sıra iklim, renk, benzetme, bitki, eşya ve hayvan ile 
ilgili kullanımları gelmektedir. Kazak Türkçesinde kök kelimesi ve bununla şu anlamlarda 
kullanıldığını tespit ettik: Gökyüzü, niteleyici, beddua, renk, duruluk, zarf, olgunlaşma, 
olgunlaşmama, sağlamlık, zayıflık, kibirlilik, mevsim, yükseklik, şaşırma, yokluk, sevinme, 
dua, saygınlık, ölüm, kötü insan, şimşek, bolluk, yavanlık gibi genel kavramlar içerisinde özel 
kullanım çeşitli ği kazandığı tespit edilmiştir.  
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HALK DANSLARINDA DEVR ĐMCĐ BĐR MĐRAS: 
DOSTLAR HASAD ÇAĞDAŞ HALK DANSLARI TOPLULU ĞU 

 
Đlke KIZMAZ ∗ 

Öz 

Bu makalede Türkiye'de halk dansları alanında bilinen ilk devrimci deneyim olan HASAD Çağdaş Halk 
Dansları Topluluğu, nam-ı diğer Dostlar HASAD'ı, modernizm, sosyal kimlik gibi kültür teorileri bağlamında 
Marksist bir bakışla irdelemeye ve anlamaya çalışacağım. Diğer bir ifadeyle, HASAD'ın kuruluş felsefesi ve 
dansa bakışının modernizm ile olan ilişkisini, topluluğun yarattığı ve kendini anlamlandırdığı kimlikleri 
Marksizmin diyalektik ve sınıfsal bakışı ile yorumlamaya çalışacağım. 

HASAD Çağdaş Halk Dansları Topluluğu Avrupa’daki toplumsal hareketlerin de etkisiyle Türkiye’nin 
çalkantılı bir siyasal atmosfer yaşadığı 1970’li yıllarda dönemin devrimci tiyatro topluluğu Dostlar Tiyatrosu 
bünyesinde tiyatro sanatçısı ve koreograf Mehmet Akan yönetiminde kuruldu. Kuruluş amaçlarından en önemlisi 
dönemin güncel toplumsal sorunlarına dans alanından yanıtlar üretmekti. Bu bakımdan Dostlar HASAD bir dans 
tiyatrosu olmasının yanı sıra bir siyasi oluşumdu. Dolayısıyla koreografileri Türkiye’de geleneksel halk 
danslarında daha önce denenmemiş siyasi içeriklere sahip çağdaş temalardan oluşuyordu. 

Makalenin temelini henüz başlarında olduğum bir sözlü tarih projesinin ilk verilerinin ışığında 
oluşturmaya çalıştım. Dolayısıyla bu kapsamda görüştüğüm tiyatrocu ve dansçı toplam 7 kişinin tanıklıklarını 
alarak bunları yukarıda belirttiğim teoriler bağlamında yeniden anlamaya çalıştım. Bir kitap projesine 
kavuşturmayı umduğum bu çalışmanın ilk görüşmeleri usta tiyatro sanatçıları Genco Erkal, Arif Erkin, Levent 
Yılmaz ve HASAD dansçılarından Serdar Türkkan, Şerafettin Güner, Sezai Babakuş, Dostlar Tiyatrosu ve 
HASAD'ın kostüm tasarımcısı Sula Bozis ile gerçekleştirildi. Bu görüşmelerin yaklaşık 7 saati video kaydı altına 
alındı ve deşifre edildi. 

Türkiye’de halk dansları çevreleri tarafından pek bilinmeyen/görmezden gelinen bir geçmişin parçası olan 
HASAD'ın, alanımıza sunduğu "görünmez" katkının anlaşılması açısından bu çalışmayı önemsiyorum. 

Anahtar Kelimeler:  Halk Dansları, HASAD, Modernizm, Sosyal Kimlik, Kültür Teorileri, Marksizm. 

A REVOLUTIONARY HERITAGE IN FOLK DANCES: 
DOSTLAR HASAD CONTEMPORARY FOLK DANCES COMPANY 

Abstract 

In this article, I will try to understand and examine the HASAD Contemporary Folk Dance Ensemble, 
also known as “Dostlar HASAD”, -which is known as the first revolutionist attempt in folk dances-, in the 
context of cultural theories such as modernism and social identity from a Marxist perspective. In other words, I 
will try to interpret the relationship between modernism and the founding philosophy of HASAD, the identities 
that the ensemble created and gave the meaning, in  the dialectical and class view of Marxism. 

HASAD Contemporary Folk Dance Ensemble is founded by the actor and choreographer, Mehmet Akan, 
within the formation of Dostlar Theater, which was a political theater during 1970s, when Turkey had been 
experiencing a surging political atmosphere under the influence of the social movements in Europe. The most 
important goal of the foundation of the Dostlar Theater was to produce responses through dance for the 
contemporary social problems of that period. In this regard, besides being a dance theatre, Dostlar HASAD was 
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also a political foundation. Hence, its choreographies composed by contemporary political themes that had not 
been previously tried within the traditional folk dances in Turkey. 

I tried to underlie this article in the light of the preliminary research that I have conducted on an oral 
history project.  Therefore, I tried to re-understand the results of my research in the context of aforementioned 
cultural theories-by taking testimonies of seven dancers, actors and actresses (7 person in total) that I interviewed 
within the scope of that project. 

The first interviews in this article, which I hope to turn to a monograph, were made with well-known 
actors, Genco Erkal, Arif Erkin and Levent Yılmaz, the HASAD dancers Serdar Türkkan, Şerafettin Güner, 
Sezai Babakuş, and Sula Bozis, the costume designer of HASAD and Dostlar Theater. Approximately seven 
hours of these interviews are recorded and deciphered. 

I value this study for its role in understanding the “invisible” contribution made to our folk dance field by 
HASAD, which is a part of the history that has been overlooked by the folk dance society in Turkey. 

Keywords: Folk Dance, HASAD, Modernism, Social Identity, Cultural Theory, Marxism 
 

Giri ş 
 

"...ben kendi adıma Marksizmin, diyalektik materyalizmin çöktüğünü 
düşünmedim. Çünkü Marksizm ve diyalektik materyalizm toplumu 
çözümlerken bilim değerine sahiptir. Ben dünyada olan olayları hala 
diyalektik materyalizmle anlamaya çalışıyorum." (Mehmet Akan; 
1995)1 

 

"Đşçi tulumları ile kadınlı erkekli genç bir grup coşkuyla dans ediyordu. Çok 
etkilenmiştim. Daha sonra Cumhuriyet gazetesinde küçük bir ilan gördüm. Hemen 1 
Mayıs'taki grup aklıma geliverdi. Evet, o gruptu bunlar. Yeni dansçılar arıyorlardı."(Güner; 
2012)  

HASAD Çağdaş Halk Dansları Topluluğu'nun dansçılarından Şerafettin Güner, 
HASAD ile karşılaştığı ilk günü tam 34 yıl sonra böyle anlatıyor. HASAD'ı ilk kez 1978 
senesinin 1 Mayıs'ında Beşiktaş'tan Taksim'e giden işçi bayramı kortejinde görmüştü. Ve 
bugün o anı anlatırken gözlerindeki heyecanı görmemek mümkün değil.  

HASAD pratiğine gelmeden önce HASAD'ın var olduğu sosyal koşulları irdelemek, bu 
radikal sayılabilecek deneyimi bağlamından koparmadan anlamamıza yardımcı olacaktır.  

70'li yıllar, Türkiye'de, özellikle Avrupa'yı sarsan 68 kuşağı gençlik hareketlerinin de 
etkisiyle politik atmosferin gündelik yaşamı tümüyle belirlediğini söyleyebileceğimiz bir 
dönemdi. 70'lerin ilk yarısında dönemin öğrenci liderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin Đnan ve 
Yusuf Aslan'ın idam edilmeleriyle birlikte gittikçe kaosa dönüşmeye başlamış olan atmosfer, 
özellikle Đstanbul gibi büyük kentlerde bütün toplumsal yaşamı politize etmeye başlamıştı.  

"Soğuk savaş döneminin hüküm sürdüğü bu yıllarda dünyada ve Türkiye’de hızla 
yükselişe geçen gençlik ve işçi sınıfı hareketleri bu coğrafyada kendini en çok Đstanbul’da 

                                                           
1
 1 MĐMESĐS Tiyatro / Çeviri – Araştırma Dergisi’nin 6. sayısında yayınlanan söyleşiden alınmıştır.  
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gösterdi. 1950 yıllarından itibaren yoğun olarak köylerden göç almaya başlayan ve hızla 
sanayileşen Đstanbul genç, işçi ve işsiz nüfusun oldukça yoğun olduğu bir kentti."(Kızmaz; 
2013, 15)  

Bu göç, kentte oluşan köylü nüfusunun artmasıyla geleneksel kültüre olan ilgiyi de 
beraberinde getiriyordu. Bu ilgi elbette sadece göç ile açıklanamazdı. Dönemin siyasal 
parametreleri de bu ilginin artmasında belirleyiciydi. Siyasal bağımsızlık fikrinin popüler 
olmaya başladığı o günlerde Anadolu kültürünün toplumcu bakışla yeniden keşfi bu alanda 
kültürel bir hareketlenme yaratıyordu.  

“ Đstanbul kültürel yaşamının 1960 sonrası evriminde, daha önceden var olan etkenler 
yanında iki yeni olgu, özellikle etkili olmuştur. Bunlardan ilki 1961 Anayasası’nın sağladığı 
görece özgür ortamdır. Bu özgür tartışma ortamı, siyasal düşünce yanında, sanat ve kültür 
alanında da daha önceleri görülmemiş bir devingenlik yaratmıştır. Siyasal düşünce alanında, 
ülkenin ekonomik ve toplumsal yapısına ilişkin sorular gündeme gelmiş ve yabancı ülkelere 
bağımlılık sorgulanmıştır. Buna bağlı olarak da, 1950’li yıllarda gelişen ABD hayranlığı 
gücünü yitirmiştir. Buna karşılık, Avrupa ile ilişkiler gelişmiştir. …Toplumsal içerikli 
yapıtların ağırlık kazandığı bu dönemde, kentte çok sayıda özel tiyatro açılmış, yayımlanan 
kitap sayısı büyük artış göstermiştir.”(YA Đst. Cildi; 1983, 4090)  

Geleneksel kültür, memleketin batısında yaşayan entelijansiya için de çekici hale 
gelmeye başlamıştı. Sanatın hemen her alanında geleneksel kültürün etkilerini görmek 
mümkündü. Genco Erkal o dönem Anadolu kültürüne artan ilgiyi şöyle yorumlamaktadır;  

"Bilmedikleri bir kapı açılmış oldu onlara. Anadolu'nun kapısı... Bu edebiyatta da var 
biliyorsunuz. Mahmut Makal'ın "Bizim Köy" romanı... Sanırım ilk köy romanı odur. 
Arkasından Fikret Totyam'ın gelişi, Yaşar Kemal... Balaban gibi bir köylü ressam çıkıyor. 
Nazım Hikmet tabi Bursa cezaevinden bütün o insanların kültürünü "Memleketimden Đnsan 
Manzaraları" olsun, "Kuvayi Milliye Destanı" olsun, getiriyor. Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi 
ressamlar köy konusunu çalışıyorlar. Yapı Kredi'nin Ruhi Su'ya yaptırdığı türkü derlemeleri 
ve halk oyunları festivalleri... Entelijansiya içinde bir moda oldu. Herkes evine kilim alıyor 
mesela. Ne biliyim Anadolu'ya gidiyor, bir şeyler alıyor köyden bir şeyler olsun evimde 
diye."(Erkal; 2012)  

Diğer yandan, 70'li yılların folklor üzerindeki en somut etkisi ise dinamik-statik 
tartışması olarak kendini göstermektedir. Genel olarak folkloru halkın gelenek, görenek, fikri 
ve manevi tezahürleri, kısaca manevi kültürünü inceleyen bir bilim dalı (Baykurt; 1976, 56) 
olarak tanımlayan folklorculardan farklı olarak Marksistler folkloru da, tüm sosyal bilimler 
alanında olduğu gibi tarihsel diyalektik bağlamında ele almakta ve öyle tanımlamaktadırlar. 
Sovyet folklorcu Propp bu farkı şöyle belirtmektedir;  

"...biz folkloru Batı'da tanımlandığı gibi özel bir bilgi alanı olarak düşünmeyiz, kişinin 
kendi ülkesinden popüler bilimsel olarak incelenmesi biçimde değerlendiririz. ...Konuya 
tarihsel bir perspektifle bakacak olursak halkların bütün yaratıcı faaliyetlerine folklor 
diyebiliriz. ...Folklor öncelikle ezilen sınıfların, yani köylülerin ve işçilerin, aynı zamanda da 
alt toplumsal sınıflara doğru çekilen orta tabakanın sanatıdır."(Propp; 1998, 11)  

Folklor alanında dönemin Türkiye'sindeki egemen anlayış folkloru statik olarak kabul 
etmekte, folklor ürünlerini ise "olduğu gibi" korunması gereken kültürel değerler olarak 
algılamakta ve her türlü dışsal veya içsel dönüşümü şiddetle reddetmekteydi. Günümüzde de 
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özellikle halk dansları alanında "otantikçilik" olarak devam eden bu anlayış halk kültüründe 
yaşanan her türlü değişimi "bozulma" olarak yorumlamaktadır.  

Marksistler ise değişimin kaçınılmaz olduğunun farkındadır. Bu farkındalık, kaçınılmaz 
olana teslimiyet anlamında değil, tersine halk kültürünün ve sanatının ancak dinamik olarak 
var olmasının yani gündelik hayatla bağını sürdürmesinin hayatta kalması için bir zorunluluk 
olduğunun bilincinde olmak anlamındadır. Öyle ki, halk kültüründeki değişimi "bayağılaşma" 
olarak gören kimi Marksistler cephesinde bile statiklik kabul görmez, ancak bu değişime yön 
verilebileceği, müdahale edilebileceği düşünülür;  

"Ne halk türküleri, ne de halk oyunları ilk gerçek ve kesin biçimlerini koruyabilirler. 
Bunlar yayılma sürecinde birçok kereler değişmiş, kimi zaman bu değişmelerle zenginleşmiş, 
ama çoğu zaman da ucuzlaşmış, bayağılaşmış ve iç bayıltıcı bir nitelik edinmişlerdir. Bela 
Bartok Macar halk havalarını eklerden ve bozulmalardan sıyırıp onlara ilk biçimlerinin 
tazeliğini ve gücünü vererek bir arıtma yolunu denemişti. Buna benzer bir şey bütün halk 
sanatına uygulanabilir. Yalnız şunu da unutmamak gerekir ki, değişik anlatım biçimleriyle 
ortaya çıkması halk sanatının niteliği gereği olduğu için, şu ya da bu biçimin ilk biçim olduğu 
kesinlikle söylenemez."(Fischer; 2005, 63)  

Tahir Alangu 70'li yıllarda kaleme aldığı yazısında Türkiye'de hakim olan statik folklor 
anlayışını şöyle eleştiriyordu;  

"Yalnız Halkevleri aşamasından kalma, bugün yaşları 50 civarında olması gereken 
folklorcular değil, eğitimini batıda yapmış, daha yeni görüşlerle yetişmiş olan folklorcular bile 
eski statik folklor anlayışından yakalarını sıyıramamış görünüyorlar. Statik folklor anlayışı 
adını verebileceğimiz görüş eski tarih ve etnoloji araştırıcılarının, koleksiyoncuların, 
müzecilerin tutumlarına bağlanmış gibi görünüyor. Folkloru 'eski ve mutlu günler'in, yabancı 
etkilerden uzak kalmış geleneklerin bilimi olarak görenler, geçmişe dönük ve yaşamdan 
kopuk bir tutum içinde, çağımızın ulaşım ve kültür yayılımı etkilerinden halk kültürü 
ürünlerini kurtarma çabasıyla, sel önünden kütük kapar gibi, halk kültürünü koruma ve 
kurtarma endişeleriyle derlemeye, müzelemeye, 'kapalı bölgeler'i korumaya çalışırlar. ... 
çağının evriminden koparıp ayırdıkları bir grup insanı kendi bilimsel anlayışlarına göre çok 
eski bir kültürel çizgide tutup ve dondurup araştırma konusu olarak kullanmayı, zaman zaman 
da turistlere göstermeyi çok olumlu, ileri bir uygarlık tutumu gibi gösterirler.  

...Yapı ve Kredi Bankası'nın Milli Oyunlar Festivali dolayısıyla yaptığı toplantılarda 
yan yana gelebilen çeşitli kaynaklardan gelmiş folklorcuların ve yöneticilerin çoğunda bu 
anlayışı yansıtan 'saf, bozulmamış, yerli ve halis Türk' folklor kaynaklarının korunması 
gerektiği, bölgesel kostüm, müzik ve dansların sorumsuz bir takım insanların elinde dejenere 
edildikleri ve bozuldukları iddia edilmişti."(Folklor Dergisi; 1970, sayı: 10-11-12, 3)  

70'li yılların Türkiye'sinde halk danslarının durumu üzerine Cemal Küçüksezer'in şu 
tespiti dikkat çekicidir;  

"Nasıl evlerde vitrinleri süsleyen tahta kaşıklar hayatın içindeki anlamını kaybetmiş ise 
halk oyunlarımız da böyledir. ...Hayat içinde anlamını yitirdiği sürece halk kültürü varlığı ona 
sahip çıkanlar tarafından, fonksiyonel yerinde değil, keyiflerinin istediği yerde kullanılır. Halk 
müziği ve halk oyunlarının kaderi de Türkiye'de böyle olmuştur."(Folklora Doğru Dergisi, 
1975, sayı: 42, s.10)  
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Küçüksezer yazısının devamında statik folklor anlayışına getirdiği eleştiriyi Marksist bir 
çizgide sınıfsal bağlama oturtuyor ve çözüm önerilerini dile getiriyordu;  

"...destekleyici bütün unsurlarını yitirmiş, cılız bırakılmış olan bu halk kültürü unsurları, 
bugünkü durumuyla sadece burjuva milliyetçiliğine ve olsa olsa turizm çalışmalarına hizmet 
eder olmuştur. Doğru yorumlanmadığı, bütün boyutları eksik tanıtıldığı sürece de tamamen 
yok olup gideceği bir gerçektir.  

...Burjuva milliyetçileri otantik kavramı arkasına gizlenip bu mirası olduğu gibi 
muhafaza etmek istiyorlar, mirasın çerçevesi içinde kalarak onu muhafaza ediyorlar, özüne 
sadık kalmak tutuculuğunu 'kültüre saygı' adı altında maskeliyorlar ve bunu burjuva 
dünyasının iyimserliği yıkılmasın diye yapıyorlar.  

Dinamik görüşü savunan ilerici, yurtsever folklorcular için kültür mirasını kabul etmek 
bambaşka bir anlam taşır; onlar ekonomik yapıdaki değişimin üst yapıda da değişikliklere yol 
açtığının bilincinde olduklarından, kültürün de yeni yollarla yönetilmesi gerektiğini bilirler. 
Onlar için kültür mirasını muhafaza etmek, bu mirasın çerçevesi içinde kalmak da değildir, o 
halde dinamik folklorcular birikmiş kültür varlıklarını derlemeli, incelemeli, sömürülenlerin 
bilincini yükseltmeye yarayan unsurları alıp zararlı olanları elemeli, gerekli öğelere katkıda 
bulunmalı ve yorumlamalıdır. ...görevleri halk oyunlarını mevcut çelişkilerin ışığında yeniden 
gözden geçirmek, onları burjuva milliyetçiliğinin sunmaya çalıştığı kalıplardan kurtarmak 
olmalıdır." (Folklora Doğru Dergisi,1975, sayı: 42, s.10)  

Ne "tesadüftür" ki Cemal Küçüksezer, bu satırları kaleme aldıktan bir yıl sonra bu 
düşüncelerin pratiğe döküldüğü Dostlar HASAD'da yerini alacaktı.  

Halk Danslarında Özgün Bir Deneyim; HASAD 

Đşte Dostlar HASAD, bu fikirlerin yoğunca tartışıldığı, sınıf siyasetinin toplumun büyük 
kesiminde karşılık bulduğu kaotik bir dönemde 1976'da Đstanbul'da kuruldu. Dostlar 
Tiyatrosu'nun bünyesinde kurulan HASAD'ın kurucuları arasında ünlü tiyatrocu ve 
müzisyenler Genco Erkal, Arif Erkin, Bilgesu Erenus, Levent Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra 
70li yıllarda BÜFK'ün Folklora Doğru dergisinin künyesinde adlarını sıklıkla gördüğümüz 
Cemal Küçüksezer, Serdar Türkkan gibi amatör folklorcular da bulunuyordu.  

HASAD'ın kurucularından Serdar Türkkan, Mehmet Akan ile tanışmasını ve kuruluş 
sürecini şöyle anlatmaktadır;  

"O zaman Boğaziçi üniversitesindeyiz. Dostlar Tiyatrosundan bir davet geldi bize, 
folklor kulübüne. Disk’in 9. Kuruluş yıl dönümünün sunumunun Dostlar Tiyatrosu tarafından 
yapılacağı, burada da bir dans ekibine ihtiyaç olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Folklor Klübünün 
katılıp katılmayacağı soruldu. Mehmet Abi (Akan) geldi, ilk tanışmamız o sırada oldu. 
Kendisi bize dans yapmak istediğini, halk danslarıyla yoğrulacağını, çeşitli potporiler şeklinde 
olacağını, katılıp katılmayacağımızı sordu. Bizler de olur dedik. O kış gününde Mehmet Abi 
çok ciddi bir şekilde her çalışmaya gelirdi. Biz de keyifli bir şekilde çalışırdık. Ruhi Su bizim 
koroyu çalıştırırdı. Mehmet Abi de ekibi çalıştırırdı. Biz daha henüz HASAD’ın kurucuları 
olarak HASAD’ın ne yapacağından ve ne olacağından bihaberdik.  

...Mehmet Akan, ben ve Cemal’i (Küçüksezer) çağırdı. Bizimle bir sohbet toplantısı 
aldı. Bu arada HASAD’ın kurulumundan bahsetti, Dostlar Tiyatrosu bünyesinin içinde böyle 
bir dans grubunu kurmak istediğini, bunu da bizimle birlikte yapmak istediğini söyledi. Đsim 
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aklında vardı, Çağdaş Halk Oyunları Topluluğu olarak bahsetmişti. Yepyeni bir dans bir 
oluşumdan bahsetti ama daha sonra birlikte kurduk."(Türkkan; 2012)  

"Usta çalıştırıcılardan, yöresel hocalardan alınan eğitimler, aynı kurumsal yapı 
içerisinde Dostlar Korosu'nu çalıştıran Ruhi Su gibi usta folklorcuların ve entelektüellerin de 
katkısı ile kısa süre içinde repertuarında '1 Mayıs Halayı', 'Savaş Oyunu', 'Bedrettin Semahı' 
gibi koreografiler oluşturan HASAD genellikle DĐSK, TĐP, Barış Derneği gibi kurumların 
etkinliklerinde sahne alıyordu. Bunun yanı sıra 1970lerin başında HASAD'ı kuran kadroların 
öncülü olan Dostlar Tiyatrosu Đşçi Kolu Halk Dansları ekibinin daha önceden yaptığı gibi 
grevlere ve yürüyüşlere de katılıyorlardı."(Kızmaz; 2013, 111)  

HASAD'ın kuruluş felsefesi, yukarıda aktardığımız dinamik folklor anlayışına 
dayanıyordu. Halk sanatı ve dansları, 20. yüzyıl modernizminin Marksist yorumu olarak 
kabul edebileceğimiz şekilde "ideal olan"ın yaratımında sınıf savaşımının bir silahı olarak 
kullanılıyordu.  

"Modernizm, üç temel görüş üzerinde (aydınlanma, rasyonalizm ve pozitivizm) kendi 
düşünselliğini cisimleştirmeye çalışmıştır. Bir yandan gelenekselliği ve feodaliteyi de tarihe 
gömme çabasını başlatmış, feodalite yerini kapitalist ilişkilere bırakmış, alt yapısına uygun 
düşünsel üst yapısını da hızla oturtmaya çalışmıştır. Bilim, bilgi, değerler ve inançlar; ortak 
insani değerler, kesin doğrular ve evrensel değerler vb. modernizmi karakterize eden unsurlar 
olmuştur."(Karaduman, 2010, 2889)  

Modernizmin dayandığı "temel fikir, geleneksel sanatlar, edebiyat, toplumsal kuruluşlar 
ve günlük yaşamın artık zamanını doldurduğu ve bu yüzden bunların bir kenara bırakılıp yeni 
bir kültür icat edilmesi gerektiğidir."(Vikipedi, 2013)  

Yukarıda aktardığımız modernizm tanımları bağlamında HASAD'a baktığımızda, 
evrensel ve çağdaş olana ulaşma çabasıyla modernist, ama geleneği yapıbozuma uğratması ile 
postmodern olarak kabul edebiliriz. HASAD, modernizmin aydınlanmacı ve ilerici 
özelliklerine "otantizm" savunusu altında bilerek ya da bilmeyerek direnen statik 
folklorcuların karşısında dinamikçilerin safında yer alarak bilinen ilk pratik çabayı ortaya 
koyuyordu.  

"Marksistlerin tarihsel ilerlemeye ilişkin iddialarının arkasında yatan düşünce, 
eleştirinin gerçekliğin içinde (işçi sınıfı hareketi olarak) zaten mevcut olduğuydu. Bu yüzden, 
eleştirel düşünce üzerinde akılcı, bilimci, ilerlemeci Marksizm’in etkisi uzun süre devam 
etmiştir. Ancak özellikle 1950’lerden itibaren Marksizm’in tekeli kırılmaya başlamıştır, zira 
kapitalizmin altın çağını yaşamasına karşılık Sovyet devriminin Batı’da geri çekilmesi 
Marksist eleştirinin siyasal gerçeklik içindeki yerini zayıflatmaya başlamıştır."(Çelikoğlu; 
2011,256)  

Marksizm'in modernite üzerindeki etkisinin kırılmaya başladığı, yukarıda bahsi geçen 
geri çekilmenin hemen arifesinde kurulduğunu söyleyebileceğimiz HASAD'ın kuruluş 
felsefesini Mehmet Akan, Cumhuriyet gazetesine şöyle anlatıyordu;  

"Halk oyunları bizce çağdaş Türk dansını yaratacak tek kaynak. 'Halk oyunlarımız 
bozulmasın' diye müzelik bir biçimde ölüme terkedilmiş. Kitleler günümüzde TV ekranında 
ya da tesadüfen gittiği bir şenlikte halk oyunlarını gördüğünde bir bıkkınlığa, bir sıkıntıya 
kaptırmakta kendini. Evrende her şeyin değiştiğinin bilincinde olan bizler halk oyunlarımızın 
donmuş kalıplar içinde müzeye tıkılmasına karşıyız. Bu, sağlıklı arşivler, derlemeler 
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yapılmasın demek değildir, doğal olarak. Biz daha ötesine geçmek istiyoruz. Günümüzde 
kitlelerin ihtiyacına cevap verecek bir dans sanatı oluşturmak istiyoruz. Bunun için gerekli 
malzemelerin de halk oyunlarında var olduğuna inanıyoruz." (Akan; 1977)  

Halk danslarında, 1974 yılında Devlet Halk Dansları Topluluğu ile başladığını 
söyleyebileceğimiz modernizasyon, HASAD ile bir adım öteye geçiyor ve ideolojik bir 
şekilde yeniden inşa ediliyordu. HASAD, o yıllarda halk danslarına yaklaşımı ile biçimsel 
olarak bugünkü "Anadolu Ateşi" tarzı profesyonel dans gruplarının atası olarak kabul 
edilebilir. Geleneksel halk danslarından figürler alınıyor, bu figürler modern batı dansları ile 
harmanlanıyor, derin metaforlarla güçlendiriliyor ve ortaya yeni bir dans çıkarılıyordu.  

HASAD'ın dansçılarından Şerafettin Güner, grubun bugünkü örnekler ile ilişkisini şöyle 
anlatmaktadır;  

"HASAD için belki de bugünkü Anadolu Ateşi'nin ilk çekirdek uygulamalarıdır 
diyebilirim. Bugünle geçmişi kıyasladığımızda; bizim yarattığımız dansların bir derdi vardı. 
Belki de sunum bu kadar profesyonel değildi ama ortada bir ruh vardı. Şimdi Anadolu 
Ateşi'ni izlediğimde son derece profesyonel, estetik bir sunum ama akrobasiden ya da sıradan 
bir dans gösterisinden öte bir şey ifade etmiyor benim için. Seyrettiğimde hiç bir heyecan 
duyamıyorum."(Güner; 2012)  

HASAD dansçılarından Sezai Babakuş ise benzetmenin dahi doğru olmayacağını 
düşünmektedir;  

"Tek başına HASAD'ı bugünkü ticarileşmiş büyük dans gruplarına bakarak 
anlamlandırmak yetersiz kalır. O zaman siyasi içeriği daha baskın olan, zaten katılımcıların 
amatörce katıldığı, gönülden isteyerek katıldığı bir çalışmaydı."(Babakuş; 2012)  

HASAD'ı, halk danslarına benzer postmodern yaklaşımlarda bulunan bugünkü 
profesyonel dans gruplarından ayıran tek olgu amatör bir grup olması değil, ideolojik bir 
içeriğe, toplumcu bir duruşa sahip olmasıydı. Zaten HASAD sadece bir dans gruba da değildi. 
Bir dans tiyatrosuydu. Koreografilerin tiyatral yanı bugüne kadarki başka pratiklerde 
görülmemiş derecede ağır basıyordu.  

"Biraz tiyatro, biraz pantomim, elbette müzik..bunların bileşeni bir sahne oyunu 
diyebiliriz. Ya da danslarla örülmüş bir tiyatral gösteri diyebiliriz."(Babakuş; 2012)  

Kurucu kadrodan tiyatro oyuncusu Levent Yılmaz şöyle anlatmaktadır;  

"Aslında hikayeler üzerine büyük dans gösterileri yapmak istiyorduk ve halk 
danslarından yola çıkarak bunu yapmak istiyorduk. Tabi Mehmet Akan da Genç Oyuncular 
geleneğinden, Genç Oyuncuların da şöyle bir geleneği vardı; batı tiyatrosuyla yerel, halk, köy 
tiyatrosunu bir sentezde buluşturmaktı. Mehmet Akan’ın da amacı buydu. Burada da böyle bir 
şey yapmak istedi. Kendi geleneklerimizde olan dansla çağdaş olayları, günümüzün olaylarını 
anlatıp bunu insanlara sunmaktı. Nitekim işçi dansları yapıldı, semahlar yapıldı. Bunlar da 
epey konulu, anlatımlıydı."(Yılmaz; 2012)  

HASAD'ın sahip olduğu toplumcu duruş o dönem Türkiye'de dans adına, özellikle halk 
dansları alanında, BÜFK'ün o dönem için yeni sayılabilecek teorik çalışmalarını saymazsak, 
uygulama alanında çok yeni bir şeydi.  

"Emekten yana, üretenden yana bir dans çıkışıydı. Bunun Türkiye'de tiyatrosu vardır, 
müziği vardır. Bir de dansı olmalıdır. Temel çıkışı buydu. Kuruluşu ve yol alış felsefesi bu 
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duruş üzerinedir. Dansın sosyalisti olur mu diye sorgulayabilirsiniz. Abes gibi algılanabilir. 
Ama hayır öyle değil. Evet dansın sosyalisti de olabilir. Đşçi sınıfı adına da dans olabilir. 
Ezilenlerin başkaldırısı olarak da dans olabilir. Bu yüzden zaten Anadolu'da Osmanlı'dan bu 
yana süregelen, egemen güçlerin baskı altına aldığı halkın çıplak danslarını işledik. ...Bir 
anlamda işçi sınıfının dansını sahneye taşıma iddiasında olan bir siyasi hareketti."(Babakuş; 
2012)  

HASAD'ın devrimciliği sadece dans alanındaki yenilikçi duruşundan değil aynı 
zamanda işçi sınıfının devrim mücadelesinde bir taraf olmasından geliyordu. Babakuş'un da 
yukarıda belirttiği üzere HASAD bir dans grubunun olmasının ötesinde, siyasi bir hareketti. 
Bu oluşumun fikir babası, önderi, yaşamı boyunca asla Marksist duruşundan ödün vermeyen 
usta tiyatrocu ve folklorcu Mehmet Akan'dı. Başka bir usta oyuncu olan Arif Erkin Mehmet 
Akan için şunları söylemektedir;  

"(Mehmet Akan) Bir politika adamıydı. Bir inancı, dünya görüşü vardı. Bütün sanatları, 
tiyatroyu ve dansı da o amaç için kullandı. Komünizmin çöküşünden sonra bile sosyalizmin 
tekrar dirileceğini, var olduğunu, çökmediğini, bu durumun yüzeysel ve geçici olduğunu 
düşünürdü. Ben de doğrusu kısmen de olsa inanıyorum."(Erkin; 2012)  

Genco Erkal ise Mehmet Akan'ın sanatçı kişili ğini ve HASAD'ın yaratan fikrin 
olgunlaşma sürecini şöyle anlatmaktadır;  

"Mehmet Akan'ın da tabiki oyuncu, aynı zamanda yazar, yönetmenliğinin yanı sıra çok 
önemli bir yanı vardı; koreograflığı. Oyunlarımızın genelde koreografisini o yapardı. Dostlar 
Korosundan yola çıkarak dans ağırlıklı bir halk sanatları çalışması niye olmasın düşüncesi 
ortaya çıktı. ... Mehmet Akan buradan yola çıkarak çağdaş, ulusal bir dans diline 
ulaşabileceğimizi ve bunu bizim politik tiyatro düşüncemizin o çizgide, onun dans alanına 
yansımasını oluşturabileceğimizi düşünüyordu."(Erkal; 2012)  

Sezai Babakuş, Mehmet Akan'ı anlatırken daha romantik bir tarif yapmaktadır;  

"Bütün bu HASAD'ın varoluş düşüncesini, pratiğini ve ondan sonra bütün angaryasını, -
angarya doğru olmayabilir-, bütün yaratıcılığını yüklenen, sırtlanan rahmetli Mehmet Akan 
abimizdi. Engin deneyimi, hoşgörüsü... Biz o zaman 18-20 yaşlarına gençlerdik. Herkesin 
kafasında acayip ajitatif bir dönem. Siyaseten çok karmaşık ve stresli bir dönem. Böyle bir 
dönemde, mücadelenin, hayatın zor olduğu bir dönemde, dans etmeye karar vermiş 45 kişi ve 
bunlara dans ettireceğim diye karar vermiş bir çılgın adam diyebiliriz."(Babakuş; 2012)  

Bu "çılgın adam"ın grubuna toplumsal kimlik teorileri bağlamında baktığımızda birkaç 
farklı kimlik ediniminden bahsedebiliriz. Fakat bundan önce genel olarak, 1970'li yıllarda 
halk danslarının kendisinin Anadolu'dan Đstanbul'a göç eden ve doğdukları memleketlerini 
kimlikleştiren insanların kimliklerini temsil eden en yaygın unsur olarak ön plana çıktığını 
hatırlatmalıyız. Bir başka deyişle kentte hemşehrilik ili şkileri üzerinden yeniden inşa ettikleri 
kimliğin en önemli parçalarından biri halk danslarıydı.  

HASAD'a ise toplumsal kimlik bağlamında iki yönden bakılabilir. Birincisi dansçıların 
edindiği kimlikler, ikincisi dans yaratımlarının içindeki kimlikler.  

"Sosyal kimlik bir kişinin resmi veya resmi olmayan çeşitli gruplardaki üyeliklerini, 
aidiyetlerini ifade etmektedir. Kişinin bu gruplardaki aidiyetlikleri ile sosyal olarak 
özdeşleşmesi ve bu özdeşmelerinin toplamı o kişinin sosyal kimliğini 
oluşturmaktadır."(Coşkun; 2012, 80)  



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

207 

HASAD'daki dansçıların ya da üyelerin kendilerini "HASAD dansçısı" ya da üyesi 
olarak kimliklemelerinde aidiyet duygusunu belirleyen farklı parametreler mevcuttu. Bu 
parametlerden birisi Mehmet Akan'ın şahsına ve birikimine duyulan hayranlık olarak kabul 
edilmelidir. Görüştüğümüz eski dansçılar sıklıkla bu duygularını dile getirmektedirler.  

"Biz nasıl amatörce bu işi yapıyorsak, Mehmet Akan da amatörce bizim yöneticiliğimizi 
yapıyordu. Dediğim gibi dans konusunda müthiş bilgisi vardı. Türkiye'nin karmaşık çok 
yönlü kültürel yapısından ve bu kültürün yarattığı sanattan çok bilgisi vardı. Bunları bir 
doktorun hastasına verdiği ilaç dozları gibi bizim önce aklımıza sonra bedenimize zerk 
etti."(Babakuş; 2012)  

"Mehmet çok yumuşak çok sevecen, kırk kere tekrarlamaktan bıkmayan, çok iyi sonuç 
almak için yorulmak nedir bilmezdi. Tabi bu demek oluyor ki onun çalışmasına katılandan da 
aynı şeyi bekliyordu. Yorulmadan yirmi dört saatse yirmi dört saat uğraşmak 
gerekiyordu."(Bozis; 2012)  

"Kimlik içinde çeşitli soruları barındıran bir sorunsaldır. Bu durumda soruların odak 
noktasında, “bireyin kendisini ne olarak tanımladığı ve konumlandırdığı ya da “kendisini 
diğerlerinden ayırt eden özelliklerin neler olduğu” bulunur. Bu soruların özünde yatan şey ait 
olma ihtiyacıdır. Aitlik, kişinin özsaygısını yükseltebilmek adına önemli bir ihtiyaçtır. Bir 
grup aidiyeti temelinde oluşan kolektif kimlikler, beraberinde bağlanmayı ve bütünleşmeyi 
getirir." (Karaduman, 2010, 2887)  

Kimlik edinimindeki bir diğer parametre ise grup içindeki kolektif iradeydi. Lidere 
duyulan saygıyla birleşen kolektif çalışma biçimi bireylerin kendilerini o gruba daha fazla ait 
hissetmelerini ve kolektif kimliklerin oluşmasını sağlıyordu.  

"Ekibin kendi içinde Mehmet Akan’ın buluşlarıyla ekibin katılımıyla bir kolektif vardı. 
Hep beraber karar verip hep beraber yaparlardı."(Yılmaz; 2012)  

"(Mehmet Akan) Ortaya bir konu atardı. Sen bunu bir figürle ifade etmek istesen nasıl 
edersin diye sorardı. Bizim birikimlerimizle kendimizi ifade etmemizi sağlardı. Deneysel bir 
çalışma yapardık. ...Şeyh Bedrettin Destanı'nın yaratım sürecinde hepimizin öyle veya böyle 
önerilerinin Mehmet Akan tarafından dikkate alındığının ben tanığıyım. Dolayısıyla kolektif 
üretim denebilir. Ayrıca Şehir Tiyatrolarının 'Ayak Bacak Fabrikası' oyununun danslarını 
HASAD'dan bir grup arkadaşla birlikte Mehmet Akan'ın yaptığını ve koreografi kısmında da 
Mehmet Akan'ın adının geçmediğini, Dostlar HASAD yazıldığını biliyorum."(Güner; 2012)  

"Yeni bir koreografi çalışması yapılırken Mehmet Akan bunu biraz da 45 kişilik bir 
ekibin birlikte kotaracağı bir koreografi olsun isterdi. Belki kendisi aslında aklında kurmuştu. 
Fakat ortak üretime çok önem veren birisiydi. Pek çok dansın ortaya çıkmasında bu ortak 
çalışmanın payı var diye düşünüyorum."(Babakuş; 2012)  

HASAD'ın içindeki bireylerin kimlikleştirdiği en önemli olgu ise "devrimcilik", bir 
başka deyişle "solculuk"tu. Gruptaki herkes kendini solcu olarak tanımlıyordu. Siyasal 
bağlılık ve aidiyet grup elemanlarının duyduğu en kuvvetli aitlik hissiydi.  

"Mehmet de zaten folkloru akademik bir çalışma uğruna yapmadı açıkçası. O da bunu 
politik yerlerde kullanmak için yaptı. Elbette araştırdı. Araştırmadan, bilmeden, ortaya 
çıkarmadan kullanamaz ki. Ama asıl amacı 'Türk folklorundaki oyunu ortaya çıkarayım, onu 
yücelteyim'in ötesinde bunu kendi fikir alanında kullanmasıydı."(Erkin; 2012)  
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Şerafettin Güner Dostlar HASAD'a girdikten sonra kimliğinin yeniden şekillenmesini 
ve siyasi kimlik inşasını şöyle anlatmaktadır;  

"Dostlar HASAD'ın içine girdikten sonra kendi kimliğimi daha rahat ifade eder hale 
geldim. Çünkü HASAD sadece bir halk dansları grubu değildi. HASAD'ın açılımı Halk 
Sanatları Derneği'ydi. Dostlar Tiyatrosunun içinden çıkan bir kadronun kurduğu ve halk 
sanatlarının hemen her alanında faaliyet yürütmek üzere kurulmuş bir örgütlenmeydi. Dans 
öncesi, kültürel çalışmalarımız olurdu. Dünyaya bakış açımız ile ilgili çalışmalarımız olurdu. 
Daha ziyade ortak bir bakış açısıyla davranılmaya çalışılıyordu. Dünyaya belli bir 
perspektiften bakılmaya çalışılıyordu. O yüzden bilimsel sosyalizm üzerine, sanatın 
gerekliliği üzerine, sanatın ne için ve nasıl yapılması gerektiğine dair teorik çalışmalar 
yapılıyordu. Bu çalışmalar benim siyasi kimliğimi de netleştirmeme yardımcı olan 
çalışmalardı."(Güner; 2012)  

Mehmet Akan da dahil olmak üzere grup üyelerinin çoğu bir sol partide örgütlüydü. 
Ancak HASAD kimlikleri örgütlü kimliklerinden farklı bir yere oturuyordu.  

"Đçerideki arkadaşlar arasında politik çatışmalar, HASAD’ın amacı yönünde ki 
çalışmalarımıza etkisi olmazdı. Kimse kimseye küsmezdi, dansı etkileyecek tavır içerisinde 
olmazdı."(Türkkan; 2012)  

1970'lerin sonuna doğru gelindiğinde Türkiye solunda giderek artan iç didişme buraya 
da yansıdı ve HASAD'taki bu fraksiyonlar üstü kimliğin hasar almasına, zaman zaman 
dağılmasına yol açtı. Bu durumu Mehmet Akan şöyle örneklemişti;  

"Ben arkadaşlarıma şunu söylemiştim: Herkes istediği fraksiyondan olabilir. Miting 
yapıldığı vakit, eylem yapıldığı vakit herkes her istediğini yapabilir. Fakat HASAD ayrı bir 
seviyededir. Katılacağımız geceyi hangi fraksiyonun düzenlediği önemli değildir. Bizim 
kitlelere ileteceğimiz bir mesaj var, bu mesajın iletilmesini benimsiyorsa, şu ya da bu 
fraksiyon olmuş fark etmez. Durum böyleyken, Savaş Oyunu’nun çıkmasına üç gün kala 
falanca fraksiyon protesto amacıyla on kişiyi çekti gruptan."(Akan; 1995)  

HASAD'a toplumsal kimlik bağlamında bakılması gereken bir diğer yön ise başta 
belirttiğimiz üzere dans yaratımlarında temsil edilen kimliklerdi. HASAD danslarındaki 
başat/baskın kimlik sınıf kimliğiydi. Ürettikleri tüm dansların ana karakterleri işçiler, 
köylüler, emekçilerdi. Tüm metaforlar bu ana kimliğin üzerine kuruluydu. Başlangıçta da 
benzer alıntılarla belirttiğimiz gibi zaten HASAD'ın yola çıkış amacı da bu sınıf kimliğinin 
sanatsal sözcülüğünü yapmak, onu sahneye taşımaktı. "1 Mayıs Halayı" ya da diğer adıyla "Đş 
Halayı" 1 Mayıs meydanlarında işçi tulumlarıyla icra edilen, doğrudan işçi sınıfını merkeze 
alan bir anlatıma sahipti. Keza "Savaş Oyunu" aldı dansta işçi sınıfı ve burjuvazinin tarihsel 
savaşı konu alınıyor, işçi ve burjuva karakterler oldukça anlaşılır şekilde yansıtılıyordu.  

"Mehmet’in dans çalışmalarında bir sürü dansın kökeninin iş hareketlerinden, yani 
diyelim Karadeniz; orada balıkçılık, balıkçı balık dolu ağları çekerken hangi hareketleri yapar 
diyerek Karadeniz'deki bir takım danslardaki hareketleri anlatıyordu. Ya da pamuk, buğday 
tarlasında hangi hareketler yapılır, o yörede hangi danslar günümüze kadar geldi ve o 
çalışmalarda insan emeğinin formüle edilmesini görebiliyordunuz. Bir gösteriye gidince 
genelde mesela hareketleri ne güzel, çok ahenkli denilebiliyordu ama çoğunlukla bir emeğin 
karşılığını stilize ediyor demiyoruz. Çok içinden olmanız gerekli. Sahne de hamur yoğuran 
nineyi göremezsiniz. Ama o dansın içinde o da vardı.” (Erkin; 2012) 
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Dans yaratımlarında temsil edilen bir başka kimlik ise "ezilen" kimliğiydi. Nazım 
Hikmet'in Şeyh Bedrettin Destanı'nın bir bölümünden danslaştırdıkları "Börklüce Semah"ında 
ezilen Alevi kimliği sahneye taşınıyordu. Ruhi Daha sonraları bu dans Ruhi Su'nun 
ölümünden sonra "Su Semahları" olarak yeniden düzenlenmişti.  

HASAD hiç profesyonelleşmedi. Profesyonelleşme gündeme bile gelmedi. 12 Eylül 
darbesiyle sessizce dağıldı. Toplumun tüm sanatsal ve kültürel hayatının üzerinden geçen 
faşizm silindiri ülkenin en ileri, yaratıcı dans pratiklerinden biri olan Dostlar HASAD'ı da 
tarihin arka sayfalarına doğru itti. HASAD bir süre sonra Mehmet Akan'ın ve yakın 
çevresinden HASAD dansçılarının çabalarıyla yol arkadaşları, hocaları Ruhi Su'nun 
ölümünün ardından, onu anmak üzere tekrar toparlanmaya çalıştı. 80'li yılların sonuna doğru 
bir kaç gösteri yapılabildi. Ama kurulduğu günden beri yokluklar içinde çalışmalarını yürüten, 
hiç bir zaman bir dans salonuna bile sahip olamayan ve sadece üyelerinin gönüllü çabalarıyla 
ayakta kalmaya çalışan HASAD daha fazla bu yeni post-modern siyasal atmosfere 
dayanamadı. Pangaltı'da eski bir binanın 7. katında başlayan serüven 1992 yılında 
Almanya'da yapılan Ruhi Su anısına yapılan gösteriyle sessiz sedasız son buldu.  

"Modernitenin içine girdiği son kriz, sosyalist sistemlerin güç yitirmesi ve çözülmeye 
başlamasının ve liberal kapitalizmin dönüşümünün sonucunda çözümsüz kalmış ve ancak 
ondan sonra modernitenin sona erdiği yaygın olarak dile getirilmeye başlanmıştır. Zira 
modernitenin ideolojik temelini oluşturan Aydınlanma’nın ana ilkeleri siyasal toplumsal 
çerçevesini yitirerek kırılganlaşmıştır. Aydınlanma yalnızca bir düşüncedir, onu cisimleştiren 
ve yeniden üreten bir taşıyıcıya muhtaçtır. Modernitenin sınırları ve başarılarını 
Aydınlanma’nın içinde doğduğu toplumsal yapılar belirlemiştir." (Çelikoğlu; 2011,240)  

 

Sonuç 

Dostlar HASAD, bu coğrafyada, 60'lı, 70'li yılların aydınlanmacı, ilerici modernist 
sanat akımının dans alanındaki nadir ve son temsilcilerinden biri olarak kısacık yaşamına 
kocaman bir miras bıraktı. Tamamıyla amatör olmasına rağmen profesyonel bir topluluk gibi 
sürdürdüğü çalışma disiplini ile çok zor şartlar altında üretti. Đşçi sınıfının, ezilen emekçilerin 
hikayelerini anlattı. Dans alanında daha önce yapılmamış olanı yaptı. Türkiye böylece dans 
sahnesinde ilk kez politik koreografiler ile tanışmış oldu. Ayrıca halk danslarının temel 
alındığı bu çalışma biçimi halk danslarının sahnelemesinde farklı disiplinlerin kullanılması 
açısından da öncü örnekler arasındaydı. Đçerik açısından modernist, biçim açısından post-
modern ile geleneksel tarzın arasında salındı durdu.  

Bu eşsiz devrimci deneyim birçok yanıyla ele alınmayı, derinlemesine incelenmeyi hak 
etmektedir. Umuyorum ki bu makale ile araştırmacıların, dans yaratıcılarının ilgisini buraya 
çekecek bir öncü adım atmış oluruz.  Bununla birlikte, dans camiası tarafından pek 
görülmemiş, fakat halk danslarına koyduğu emek ve yaratıcılığı unutulmaması gereken 
Mehmet Akan ustayı da daha yakından tanıma fırsatına kavuşuruz.  

Bizi HASAD gibi erken terk eden Mehmet Akan usta 1995 yılında verdiği şu röportajda 
gümbür gümbür gelen post-modern sanat anlayışına karşı bir çığlık atıyor gibiydi. Ustanın 
amatör tiyatro hakkında verdiği bu demeci "tiyatro" kelimesi yerine "dans" kelimesini 
koyarak okumak mümkündür. Tablo aynıdır;  
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"12 Eylül darbesi, Sovyetlerin çöküşü Türkiye’de insanları apolitik hale getirmenin 
araçları haline getirildi. Bu, amatör tiyatroyu da etkiledi. Amatör tiyatroları yakından 
izliyorum. Çok iyi amatör tiyatroların olduğunu biliyorum ama anlamsızlığa, karanlığa 
sığınmaya başladılar. Hiçlik, nihilizm… Bunlar yaygınlaştı. Amatörlerde beni rahatsız eden 
olay bu. Beketimsi, Đyoneskomsu, manası karnında oyunlar oynanıyor. Nitekim genç bir 
kadrodan bir oyun seyrettim, “Çok özür dilerim ama ben bilmem kaç yaşına gelmiş bir 
tiyatrocu olarak sahnede seyrettiğim oyunu anlamak istiyorum. Sizin oyundan hiçbir şey 
anlamadım.” dedim. Arkadaşlarım gayet rahat “Biz de zaten bir şey anlatmak istemiyorduk.” 
dediler. Bu durum tehlikeli. Bir yere varılamaz. Kitleleri daha çok umutsuzluğa sürüklemek 
ve tiyatrodan soğutmaktır bu."(Akan; 1995)  

Mehmet Akan ustanın anısına saygıyla… 
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PARTĐ TĐPĐ ÜRETĐM YAPAN B ĐR ĐMALAT S ĐSTEMĐNĐN  
SĐMÜLASYON YÖNTEM Đ ĐLE ANAL ĐZĐ1 

 
Alperen Mustafa YĐĞĐT**  

ÖZ 
Bu çalışmanın amacı bir ofis mobilya işletmesinin üretim sistemini simülasyon yazılımı sayesinde 
modellemektir. Ayrıca simülasyon yazılımı sayesinde sistemin verimliliğini ölçmek ve verimliliği artıracak 
öneriler sunmak da amaçlanmıştır. Đşletmenin mevcut üretim sistemini yansıtan simülasyon modeli 
oluşturulduktan sonra örnek bir talep oluşturulmuş ve modele eklenmiştir.  
 
Buna göre sistemde kenar bantlama makinelerinin bulunduğu istasyonun darboğaz oluşturduğu tespit edilmiştir. 
Mevcut durumun verimliliğini artırmak için ilk önce bir adet kenar bantlama makinesinin sisteme eklenmesi 
önerilmiş ve sistem tekrar simüle edilmiştir. Bu çözüm örnek talebin toplam üretim süresini %28 kısaltmış ve 
makinelerin kullanım oranlarını %40’lara varan oranlarda yükseltmiştir. Ancak bu öneri darboğaz problemini 
tam olarak çözmediğinden ikinci bir kenar bantlama makinesi eklenmesi önerisinde bulunulmuştur. Buna göre 
simülasyon tekrar yapıldığında darboğaz problemi ortadan kalkmıştır. Birinci öneride elde edilmiş olan zaman 
tasarrufu bu öneriyle birlikte  %30’a çıkmıştır. 

Anahtar  Kelimeler: Modelleme, Simülasyon, Verimlilik, ProModel, Ofis Mobilyaları 

 

ANALYZING A BATCH PRODUCTION SYSTEM WITH SIMULATION METHOD 

ABSTRACT 
The purpose of this study is modeling current production system by simulation software. It is also aimed that 
measuring the effectiveness of current system and presenting recommendations to increase productivity with 
simulation software. After establishing the simulation model that reflects the current production system, a 
sample demand is created and added to model. Then it has become possible to observe production of this 
demand visually in computer environment with simulation software.  
 
With analyzing the system, it is determined that the station of edge-banding machines is the bottleneck. To 
improve the efficiency of the current situation, adding an edge-banding machine was proposed and the 
simulation was done again. With this solution, total production time has shortened by 28% and machine 
utilization rates have increased up to 40%. However, this suggestion did not solve the bottleneck problem and a 
second proposal as addition another edge banding machine has been submitted. With running simulation 
according to the suggestion, the bottleneck problem has been eliminated. Time saving which has obtained with 
first suggestion of solution has increased to 30% with the second suggestion of solution. 

Key Words: Modeling, Simulation, Productivity, ProModel, Office Furniture 

1. GĐRĐŞ 
Đşletmelerin üretim sahasında gittikçe daha fazla makinenin, insanın ve üretim ekipmanlarının 
bulunduğu, müşteri tercihlerinin çabuk değişebildiği, rakiplerin daha fazla fiyat ve ürün 
baskısı oluşturduğu bir ortamda üretim sistemleri de pek çok zor problem ile karşı karşıya 
kalmaktadır.  
 
Karşılaşılan bu problemlerin çözülmesi için pek çok teknik kullanılmakla birlikte, bunlardan 
birisi de modelleme yaklaşımıdır. Esasen modelleme yaklaşımı çok eskiden beri kullanılan bir 
tekniktir. Modelleme yaklaşımı fiziksel modelleme ve matematiksel modelleme olarak iki ana 

                                                           
1 Bu makale yazarın doktora tezinden üretilmiştir. 
** Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi Ünye Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, alperenyigit@odu.edu.tr  
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grupta değerlendirilebilir. Matematiksel modelleme tekniğinin teknolojinin gelişmesi ile 
birlikte görsel olarak bilgisayar ortamına aktarılmasına simülasyon denilmektedir. Gerçek 
hayattaki problemlerin karmaşıklığı, fiziksel modellemenin pek çok durumda uygulanmasının 
zor veya imkansız olması, bir problemin çözümü için parametreler üzerinde değişikliklerin 
çabuk ve nispeten daha kolay olması gibi avantajlardan dolayı simülasyon tekniği gittikçe 
daha fazla kullanılmaktadır. 

2. MODELLEME 
Bir sistemi inceleme yöntemleri Şekil 1’de de görüldüğü üzere temel olarak ikiye ayrılabilir. 
Bunlardan birincisi ilk akla gelecek olan gerçek sistem üzerinde çalışmaktır. Eğer gerçek bir 
sistem üzerinde çalışmak mümkün değilse onu temsil eden bir model üzerinde çalışılabilir. 
Model ele aldığı konunun tüm görünümünü belirlemekten çok konu ile ilgili ve özelliği olan 
ilişkileri gösterir. Model gerçek olayın bir temsilcisi ve özeti durumundadır. Bir sistemin veya 
sürecin temsilcisi olarak tanımlanabilen model ilgi amacına etki eden sistemin elemanlarını 
birleştirir. Model sistemin veya sürecin tam bir kopyası değildir. Fakat modeller bazı 
ayrıntıları bünyesinde bulundurduğundan sürecin kendisi yerine kullanılabilirler (Öztürk, 
2004: 19). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Bir Sistemi Đnceleme Yöntemleri  
(Kaynak: Law ve Kelton, 2000: 4) 

 

Đkonik modeller de olarak adlandırılan fiziksel modeller gerçek sistemin minyatür maketi 
olarak düşünülebilir. Ancak mühendislik sistemleri için çok da uygun olmayan bu modellerin 
yerine daha çok matematiksel modeller kullanılmaktadır. Matematiksel modeller sistemi 
mantıksal ve kantitatif ilişkiler içerisinde ele alır. Matematiksel model oluşturulduğunda eğer 
model yeterince basit ise analitik bir çözüme gidilebilir. Analitik çözüm her zaman ilk tercih 
edilen olmalıdır. Ancak birçok sistem oldukça karmaşıktır. Böyle bir durumda simülasyon 
yönteminin kullanılması kaçınılmazdır (Law ve Kelton, 2000: 4-5). 

2.1. Simülasyon  
Matematik modellemede kaydedilen tüm ilerlemelere rağmen gerçek durumların çoğunda 
sistemin matematiksel gösterimi mümkün olmamaktadır. Gerçek hayattaki sistemlerin 
karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda kullanılabilecek en uygun yaklaşımlardan biri 
simülasyondur. Simülasyon gerçek sistemi küçük birimler halinde inceler ve bu birimleri 
birlikte hareket ettirecek mantıksal ilişkileri kullanarak sistemin mevcut davranışını taklit eder 
(Taha, 2004: 4). 

SĐSTEM 

Gerçek Sistemle 
Çalışmak 

Gerçek Sistemi Temsil Eden 
Bir Modelle Çalışmak 

Fiziksel Matematiksel 

Analitik Simülasyon 
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Simülasyon gerçek dünyadaki bir sürecin veya sistemin benzetiminin yapılmasıdır. 
Simülasyonda sistemin yapay bir geçmişi oluşturulur ve temsil edilen gerçek sistemin faaliyet 
özellikleri ile ilgili çıkarımda bulunmak için bu yapay geçmiş gözlemlenir. Simülasyon pek 
çok gerçek dünya probleminin çözümü için vazgeçilmez problem çözme yöntemidir. 
Simülasyon bir sistemin davranışını tanımlamak ve analiz etmek, gerçek sistemi sorgulamak, 
gerçek sistemin tasarımına yardımcı olmak için kullanılır. (Banks, 1998: 3-4). 
 

2.2. Simülasyonun Kullanım Alanları 
Günümüzde modelleme ve simülasyon teknolojilerinin çeşitli kullanım alanları mevcuttur. 
Bunlardan en sık kullanılanları (Mevlütoğlu, 2010: 23): 
Araştırma ve Geliştirme: Yeni tasarım ve teknolojilerin sanal ortamda modellenmesi, ortam 
ve diğer sistemlerle etkileşimlerinin incelenmesi (Örnek: Sanal tasarım odaları). 
Tasarım: Konsept tasarım, tasarım optimizasyonu, sanal prototip oluşturma (Örnek: Sistem 
Entegrasyon Laboratuvarları). 
Eğitim: Bir sistemi kullanacak operatör ya da ekibin kullanıma yönelik olarak verilen 
eğitimler (Örnek: Uçak veya helikopter simülatörleri). 
Karar Destek: Tedarik, süreç optimizasyonu ve strateji geliştirme gibi süreçlerde destek 
olmak üzere senaryo ve süreç simülasyonu (Örnek: 3D sanal kum sandığı uygulamaları). 
Eğlence: Görsel, işitsel vb. teknolojiler ile birlikte etkileşimli eğlence araç ve ortamları 
hazırlanması (Örnek: Hareketli platform üzerinde 3D sinema salonu uygulamaları). 
 
2.3. Simülasyon Yönteminin Avantajları ve Dezavantajları 
Gittikçe daha fazla kullanılmakta olan simülasyon yönteminin getirdiği bazı avantaj ve 
dezavantajları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür: 
� Stokastik bileşenlerden oluşan karmaşık, gerçek dünya sistemlerinin birçoğu analitik 

olarak çözülebilecek matematiksel modellerce doğru olarak açıklanamaz (Law ve Kelton, 
1982: 8). Bu nedenle simülasyon genellikle mümkün olan tek inceleme seçeneğidir. 
Simülasyon modelleri, her türlü düzeydeki ayrıntıyı dâhil edecek esnekliğe sahiptir. Ayrıca 
analitik modeller gerçek sistemi çeşitli varsayımlar altında kısmi olarak modellerken 
simülasyon tüm sistemi modelleyebilir. 

� Simulasyon var olan öngörülebilir çalışma koşulları altında sistemin performansını 
hesaplama imkanı verir (Law ve Kelton, 1982: 8).  

� Uzun zaman alan sistemler ya da süreçler için zaman üzerinde oynamak gerekebilir. Bu 
durumda simülasyon, zaman üzerinde tam bir denetim sağlayabilecek bir yaklaşımdır. 
Çünkü olay istenildiği gibi hızlandırılıp, yavaşlatılabilir (Erkut, 1992: 4). 

� Görsel bir teknik olduğu için modeli ve sonuçlarını anlamayı kolaylaştırır. 
� Simulasyon, değişik şartlar altında sistemin nasıl olacağı hakkında çok az veriye sahip 

olduğumuz veya hiç bir veriye sahip olmadığımız yeni durumlar üzerinde deney yapma 
amacı ile kullanılabilir (Öztürk, 2004: 117). 

� Her alternatifin simüle edilmesi imkânsız olabilir. Dolayısıyla seçilen alternatifler 
arasından en iyi sonuç bulunabilir ama simüle edilmeyen alternatifler arasından daha iyi bir 
sonucun çıkıp çıkmayacağını bilmenin yolu yoktur (Lapin’den aktaran Kavcar, 2004:52). 

� Simülasyon ile modelleme yapmak maliyetli ve zaman alıcı bir yöntemdir (Shah vd., 2007: 
487). 
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� Simülasyon ile elde edilen sonuç yönetimsel bakış açısına göre değişiklik gösterir (Shah 
vd., 2007: 488). 

� Bir sistemi simülasyon ile modellemek için çok sayıda veri elde etmek gereklidir. Bu ise 
her analizin simülasyona uygun olmaması demektir (Robinson, 2004: 10). 

� Simülasyon modelleme, istatistik, proje yönetimi gibi alanlarda bilgi sahibi olmanın 
yanında bilgisayar ve yazılım bilgisine de sahip olma zorunluluğu yüzünden uzmanlık 
gerektirir  (Robinson, 2004: 10). 

� Bilgisayar kullanılarak yapılmış analizlere olan aşırı güven sonuçların doğruluğunun 
sorgulanmamasına neden olabilir (Robinson, 2004: 11). 

� Deterministik problemlere uygulanmaz (Monks, 1996: 160). 
 

3. SĐMÜLASYON UYGULAMASI 
Bu bölümde öncelikle uygulama yapılan işletmenin tanıtılmasına, sonrasında ise mevcut 
durumun ve geliştirilen önerilerin modellenerek çözümlenmesine yer verilmiştir. 
 
3.1. Đşletmenin Tanıtılması 
Bu çalışma Amasya’nın Merzifon ilçesinin Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir 
tesiste yapılmıştır. Đşletme ofis mobilyaları alanında panel mobilya üretimi yapmaktadır. 1985 
yılında Amasya’da kurulan fabrika sahası daha sonra yatırımlarına devam ederek 2010 yılında 
Merzifon ilçesine taşınmıştır. Mevcut tesis toplamda 10.000 m2’si kapalı olmak üzere 20.000 
m2 alan üzerine kuruludur. Toplamda 105 çalışanı ile faaliyetleri sürdüren işletmenin üretim 
bölümü haftada 5 gün 08:00-18:00 saatleri arasında çalışmaktadır. Đşletme stok miktarlarını 
düşük tutmak amacıyla müşterilerden gelen siparişleri belirli periyotlarda toplayarak üretim 
yapmaktadır. Gelen siparişlerin adet ve özelliğine göre 3-7 iş günü içerisinde üretilerek 
sevkiyatlarının yapılması planlanmaktadır. Üretilen ürünlerin hemen hemen hepsi demonte 
olarak paketlenmektedir. Bu şekilde işletme, ürünlerin paket hacimlerini küçültmekte ve 
nakliyede maliyetleri düşürmektedir.  
 
3.2. Mevcut Durum 
Genel olarak tesiste prosese göre yerleşim mevcuttur. Ancak aynı işi yapan makineler bir 
arada tutulurken oluşan bu gruplar belli bir iş akışı göz önünde bulundurularak sıralanmıştır. 
Böylece hem üretimde esneklik sağlanmaya çalışılmış hem de taşıma maliyelerinin 
azaltılması öngörülmüştür. Üretimde kullanılan temel malzeme plakalar halinde satın alınan 
yonga levhalardır. En çok kullanılan diğer temel malzemeler ise kenar bandı (PVC), metal 
olan masa ayak ve perdeleri, dolap ve masa camlarıdır. Bunların dışında parasal olarak yüksek 
meblağlar tutmayan bağlantı elemanları, aksesuarlar, kilit, karton ve strafor köpük de 
kullanılmaktadır. 
 
Fabrikanın kullandığı temel malzeme olan plaka halindeki melamin kaplı yonga levhaları 
kesmek için 2 adet çoklu kesim makinesi mevcuttur. Kesilen parçaların 
kenar yüzeylerinin işlenmesi için de 2 adet kenar bantlama makinesi vardır. Kesim 
makinelerinde istenilen ebatlarda kesilen parçalara, bazı ürünleri oluşturmak için eğrisel 
şekiller vermek gereklidir. Bunun için 2 adet CNC işlem merkezi bulunmaktadır. Ayrıca delik 
delme işlemlerini gerçekleştiren 2 adet de çoklu delik makinesi vardır. Bunun dışında kesilen 
parçaların istiflendiği büyük bir ara stok alanı, 5 adet işlem istasyonu ve paketleme lokasyonu 
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vardır. Sistemde panel ofis mobilyasını oluşturan parçalar, makineler ve lokasyonlar arasında 
rulolu konveyörler ve paletler vasıtasıyla taşınmaktadır. 
 
Simülasyon Đçin Kullanılan Ürünler ve Parçalar 
Fabrikada çeşitli tiplerde ofis mobilyaları üretilmektedir. Ancak bu çalışmada genel olarak en 
çok üretilen 15 model seçilmiştir. Söz konusu ürünler belirli modellerdeki masa, etajer, sehpa, 
dolap ve komodin tipleridir. Üretimde kullanılan melamin kaplı yonga levhaların ölçüsü 
3,66x1,83 m.’dir. Đmalatı yapılacak ürüne göre bu yonga levhanın kalınlığı değişmektedir. 
Masa üretimi için 30 mm kalınlığında yonga levha kullanılırken, dolap ve komodin üretimi 
için 18 mm kalınlıkta olanlar kullanılır. Ayrıca dolap ve komodinlerin arka yüzeylerini 
kapatmak için 8 mm kalınlığındaki yonga levhalar da kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda 
seçilen ürünleri oluşturan parçaların ölçüleri ve kullanım miktarları belirtilmi ştir. 

Tablo 1: Ürün Reçeteleri 
Komodin-1 Etejer-1 

Parça Adet Ölçü 
(cm) 

L/P2 Parça Adet Ölçü 
(cm) 

L/P 

Yan 2 64*48 15 Üst 1 90*55 12 
Üst 1 48*37 28 Ayak 2 60*45 24 
Alt 1 48*40 28 Dikme 2 12*45 80 
Arkalık 1 62*39 20 Perde 1 75*30 24 
Alınlık 3 21*40 68 Klavye 1 73*40 20 
Çekmece 
Altı 

3 40*34 45     

Sehpa-1 PC Masası 
Üst 1 50*50 21 Üst 1 90*60 12 
Ayak 2 35*40 40 Ayak 2 71*50 15 

Komodin-2 Orta 
Tabla 

1 71*50 15 

Yan 2 48*43 28 Alt Tabla 1 27*50 36 
Üst 1 41*45 32 Klavye 1 54*35 30 
Alt 1 43*40 32 Perde 1 57*35 30 
Arkalık 1 48*39 28  
Alınlık 3 16*40 88 
Çekmece 
Altı 

3 40*34 45 

Yan Kol Masa-2 
Tabla 1 80*50 12 Üst 1 160*60 6 

Komodin-3 Ayak 2 70*60 15 
Yan 2 48*43 28 Fon 1 161*25 14 
Üst 1 41*45 32 Perde 1 145*40 8 
Alt 1 43*40 32 Masa-3 
Arkalık 1 48*39 28 Üst 1 201*91 2 
Alınlık 3 16*40 88 Üst Altı 1 201*91 2 
Çekmece 
Altı 

3 40*34 45 Ayak 2 70*60 15 

Masa-1 Perde 1 153*45 8 
Üst 1 180*90 4 Çıta 4 70*15 60 
Ayak 2 60*80 12 Sehpa-3 
Dikme 2 12*80 60 Üst 1 61*51 18 

                                                           
2 L/P: Bir yonga levhadan çıkan ilgili parça adeti 
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Perde 1 164*25 14 Üst Altı 1 61*51 18 
Perde 
çıta 

1 164*12 28 Ayak 2 40*35 45 

Sehpa-2 Orta 
Tabla 

1 47*35 35 

Üst 1 60*50 18 Masa-4 
Ayak 2 30*40 48 Üst 1 160*80 4 

 Ayak 2 70*60 15 
Perde 1 145*40 8 

Etejer-2 Dolap 
Üst 1 100*60 9 Üst 1 80*38 16 
Üst Altı 1 100*60 9 Alt Tabla 1 80*35 20 
Ayak 2 70*45 20 Raf 4 77*33 20 
Perde 1 73*45 20 Yan 2 175*35 10 
Çıta 4 70*15 60 Arkalık 1 177*79 4 
Klavye 1 71*35 25 Kapak 2 72*40 20 

 

Ofis mobilyası imalat sisteminin simülasyonu için taleplere ilişkin verilere gereksinim vardır. 
Ancak çalışmanın yapıldığı ofis mobilyası fabrikasından bu bilgilerin işletme için önemli 
bilgiler olduğu gerekçesiyle gerçek talepler elde edilememiştir. Yapılan üretim sahası 
incelemeleri ve üretim planlama departmanının vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda tahmini 
talep miktarları oluşturularak sisteme eklenmiştir. Buna göre oluşturulan modelde aşağıda 
belirtilen miktarlarda ürünlerin sisteme girmesi sağlanmıştır. Burada sisteme gelişlerin aynı 
miktarlarda 2 sefer gerçekleştiği varsayılmıştır. Birinci seferdeki ürünler ile ikinci seferdeki 
ürünlerin renkleri farklı olabilir. Bu da daha gerçekçi bir modelleme oluşmasını 
sağlamaktadır. Tablo 2’de simülasyon sisteminde girdi olarak kullanılan ürünler ve temsili 
talep miktarları görülmektedir. 

Tablo 2: Sisteme Giren Ürünler ve Temsili Talep Miktarları 

Sıra 
Ürün Adet Toplam 

Adet 
Sıra Ürün Adet Toplam 

Adet 
1 Komodin-1 60 120 9 PC Masası 60 120 
2 Sehpa-1 40 80 10 Masa-2 24 48 
3 Yan Kol 24 48 11 Masa-3 30 60 
4 Komodin-2 60 120 12 Sehpa-3 30 60 
5 Masa-1 40 80 13 Etejer-2 30 60 
6 Etejer-1 40 80 14 Masa-4 30 60 
7 Komodin-3 60 120 15 Dolap 20 40 
8 Sehpa-2 40 80     

 

Çalışmada seçilen 15 ürünü oluşturan bütün parçalar yazılımda kodlanmıştır. Ayrıca 
oluşturulan talep miktarları için gereken parça sayılarını sağlamak amacıyla ne kadar melamin 
kaplı yonga levhaya ihtiyaç olunduğu (1)’deki formülle hesaplanmıştır. 

 

(1) 
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Formülde; 

YLM : Sisteme giren yonga levha miktarını, 
TM : Ürünün talep miktarını, 
KM : Bir ürün için kullanılan parça miktarını,  
ÇPA : Bir adet yonga levhadan çıkan parça adedini tanımlamaktadır.  

 

Tablo 3’te örnek iki ürün (komodin ve sehpa) için sisteme giren yonga levhalara ve bunların 
dönüştükleri parça miktarlılarına yer verilmiştir.  

Tablo 3: Seçilmiş Đki Ürün Đçin Sisteme Giren Yonga Levhalar ve Dönüştükleri Parça 
Adetleri3 

Yonga Levhaların 
Sistemde Tanımları 

Sisteme Giren Yonga 
Levha Miktarı (Adet) 

Yonga Levhanın 
Dönüşeceği Parçalar 

Dönüşen Parçaların 
Miktarları (Adet) 

S1 16 Komodin-1 Yan 240 
S2 4 Komodin-1 Üst 120 
S3 4 Komodin-1 Alt 120 
S4 6 Komodin-1 Arkalık 120 
S5 6 Komodin-1 Alınlık 360 
S6 8 Komodin-1 Çekmece Altı 360 
S7 4 Sehpa-1 Üst 80 
S8 4 Sehpa-1 Ayak 160 

Modelde Kullanılan Parçaların Đzlediği Rotalar 
Sistemde kullanılan parçaların yarı mamul stok alanına gelinceye kadar izledikleri rotalar 
Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 4: Seçilmiş Đki Ürünü Oluşturan Parçalar ve Đzledikleri Rotalar 

Parçalar Đzledikleri Rotalar  
Komodin-1 Yan K – KB – DĐ– YM 
Komodin-1 Üst K – KB – DĐ – YM 
Komodin-1 Alt K – KB – DĐ – YM 
Komodin-1 Arkalık K – YM 
Komodin-1 Alınlık K – KB – YM 
Komodin-1 Çekmece Altı K – YM 
Sehpa-1 Üst K – KB – DĐ – YM  
Sehpa-1 Ayak K – KB – DĐ – YM 

K:Kesme,   KB: Kenar Bantlama, DĐ: Delme Đşlemi, YM: Yarı Mamul 

Modelde Yer Alan Makinelere Ait Süreler 
Kesim makinelerinin hazırlık süreleri bir tür parçadan başka bir tür parçaya geçişte oluşan 
sürelerdir. Bu makinelerde ayrıca her 20 yonga levha kesildikten sonra testere değişimi 
yapılmaktadır. Tablo 5’de bu makinelerdeki hazırlık süreleri ile testere değişim süreleri 
verilmiştir.  

Tablo 5: Kesim Makinelerinin Hazırlık ve Testere Değişim Süreleri 

 Hazırlık Süresi (dk) Testere Değişim Süresi (dk) 
Kesim Makineleri N(0.58;0.04) N(8.37;0.89) 

                                                           
3
 Modelde yer alan 15 ürün için sisteme 66 parça girmiştir. Đlgili tabloda sadece seçilen 2 ürünü oluşturan 8 parçaya ait 

değerlere yer verilmiştir. 
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Kenar bantlama makinelerinde ise durmalar parçaların makineye yanlış yüklenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Kısa sürede giderilen bu durmalar ile ilgili süreler Tablo 6’da 
gösterilmiştir. 

Tablo 6: Kenar Bantlama Makinelerinin Durma ve Sorun Giderme Süresi 

 Durmalar (dk) Sorun Giderme Süresi (dk) 
Kenar Bantlama U(7,90) N(0.41;0.05) 

CNC işlem merkezinde parçaların işlem görmeden önce operatör tarafından yapılması 
gereken bazı hazırlıklar vardır. Bu hazırlıklara ait süreler Tablo 7’de belirtilmiştir. 

Tablo 7: CNC Đşlem Merkezlerinin Hazırlık Süresi 

 Hazırlık Süresi (dk) 
CNC Đşlem Merkezleri N(2.67;0.31) 

 

Modelde Yer Alan Parçaların Đşlem Süreleri  
Belirlenmiş 15 farklı ürünün üretilmesi için bütün faaliyetler incelenmiş ve 108 aşama tespit 
edilmiştir. Bu 108 aşama için zaman etüdü çalışması yapılmıştır. Her bir aşama 30 kez 
ölçülmüş ve ölçülen sürelerin ortalamaları ve standart sapmaları hesaplanarak simülasyon 
yazılımına aktarılmıştır. 

Maliyetler 
Simülasyonun daha anlamlı sonuçlar vermesi amacıyla önemli maliyet kalemleri 
hesaplanmıştır. Tablo 8’de mevcut simülasyon modelindeki lokasyonların, kaynakların ve 
yonga levhanın birim maliyetleri verilmiştir.  

Tablo 8: Lokasyonların, Kaynakların ve Yonga Levhanın Maliyetleri 
Yerin Adı Maliyeti Kaynaklar Maliyeti 
Kesim-1  5.5 TL/saat Forklift 2 TL/kullanım 
Kesim-2 5.5 TL/saat Kesim Operatörü 6 TL/saat 
Bantlama-1 110 TL/saat Bantlama Operatörü 7 TL/saat 
Bantlama-2 110 TL/saat Delik Operatörü 8 TL/saat 
CNC-1 40 TL/saat CNC Operatörü 8.5 TL/saat 
CNC-2 40 TL/saat Ara Stok Operatörü 6 TL/saat 
Delik-1 1 TL/saat Usta 1-2-3-4-5 9 TL/saat 
Delik-2 1 TL/saat Paketleme Sorumlusu 5 TL/saat 
Ara Stok 0.1 TL/saat Yonga Levha Maliyeti 
Montaj-1-2-3-4-5 2 TL/saat 8mm  55.5 TL/adet 
Paketleme 140 TL/saat 18mm 70.2 TL/adet 
  30mm 104.3 TL/adet 

 

Elde edilen veriler ProModel simülasyon yazılımına aktarılmış ve mevcut imalat sisteminin 
görsel şekli oluşturulmuştur.  
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Şekil 2: Mevcut Durumun Simülasyon Görüntüsü 

Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 
Simülasyon yazılımı seçilen 15 farklı ürün için toplamda 1176 adet ürünün üretimini simüle 
etmiştir. Sistemdeki süreler çeşitli dağılımlara sahip olduğu için her bir çalıştırma farklı sonuç 
verecektir. Bu yüzden toplam imalat süresini mümkün olduğunca doğru belirlemek için 
simülasyon 20 kez tekrarlatılmıştır. Oluşan değerler bu 20 kez çalışmanın sonucunda elde 
edilen ortalamalardır. 

Tablo 1: Mevcut Durumda Üretim Bölümlerinin ve Makinelerin Kullanım Miktarları ile 
Oranları 

Lokasyon Toplam Toplam Her Varlık için Kullanım 
Girdi 61,08 468 777,04 19,87 
Kesim1 61,08 65,05 22,51 39,95 
Kesim2 61,08 66,95 21,84 39,90 
Ara.01 61,08 4409 628,21 15,17 
Ara.02 61,08 4399 689,65 16,49 
Bantlama1 61,08 3553,6 2,78 54,08 
Bantlama2 61,08 3486,4 2,88 54,84 
CNC1 61,08 165,65 3,46 15,66 
CNC2 61,08 122,35 3,58 11,99 
Ara.03 61,08 6394 17,51 0,61 
Ara.04 61,08 298 35,38 0,36 
Delik1 61,08 2968,6 0,16 13,55 
Delik2 61,08 2031,4 0,17 9,44 
AraStok 61,08 6810 376,27 6,99 
Montaj1 61,08 18 104,61 51,44 
Montaj2 61,08 18 104,82 51,55 
Montaj3 61,08 31,4 57,1 48,96 
Montaj4 61,08 26,6 62,04 45,06 
Montaj5 61,08 6 59,04 9,68 
Konveyor 61,08 1176 0,77 0,90 
Paketleme 61,08 1176 5,58 9,00 
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Mevcut durumda 1176 adet ürünün üretilmesi 61,08 saat sürmüştür. Kesim makineleri ile 
kenar bantlama makineleri arasında oluşan stoklar Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 olarak 
tanımlanmıştır. Şekil 3’te bu alanlardaki parça sayılarının zamana göre değişimi verilmiştir. 
  

 

 Şekil 3: Mevcut Durumda Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 Alanlarındaki Parça Sayılarının 
Zamana Göre Değişimi 

Şekilde de görüldüğü üzere bu alanlarda bir yığılma olmaktadır. Yaklaşık 25. Saatten sonra 
parça sayısının azalmaya başlamasının sebebi kesim bölümünden daha fazla parça 
gelmemesinden dolayıdır.   

Çözüm Önerileri 
Mevcut durumun analizinden sonra tespit edilen Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki parça 
yığılmasına dair çözüm önerileri aşağıdaki gibidir. 
 
Birinci Öneri 
Đşletmenin üretiminde darboğaz olan kenar bantlama makineleri için çözüm olarak ilk önce 
aynı kapasiteli bir adet kenar bantlama makinesinin alınması önerilmiştir. Bu sayede kesim 
makinelerinden gelen parçaların 3 adet kenar bantlama makinesinden bantlanarak geçeceği ve 
yığılmaların azalacağı öngörülmüştür.  
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Şekil 4: Birinci Öneri Doğrultusunda Geliştirilen Modelin Simülasyon Görüntüsü 

Buna göre yeni durumda kesim makinelerinden çıkan parçaların kenar bantlama makinelerini 
beklediği Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki parça sayılarının zamana göre değişimi 
aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 5: Birinci Öneriden Sonra Ara Stok-1 Alanlarındaki Parça Sayılarının Zamana Göre 
Değişimi 
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Şekil 6: Birinci Öneriden Sonra Ara Stok-2 Alanlarındaki Parça Sayılarının Zamana Göre 
Değişimi 

Sistemdeki kenar bantlama sayısını üçe çıkarmak ara stok alanlarındaki yığılmayı önemli 
oranda azaltmış fakat parça birikme problemini tam olarak çözememiştir. 

Đkinci Öneri 
Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki parça yığılmalarının çözümü için sisteme bir adet 
daha kenar bantlama makinesi ilave edilebilir. Böylece kenar bantlama makinelerinin sayısı 
dörde çıkarılmış olur. Buna göre ikinci öneri doğrultusunda oluşturulan sistemin görüntüsü 
aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 7: Đkinci Öneri Doğrultusunda Geliştirilen Modelin Simülasyon Görüntüsü 

Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki parça sayılarının ikinci öneriden sonra zamana göre 
değişimi aşağıdaki gibidir.  
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Şekil 8: Đkinci Öneriden Sonra Ara Stok-1 Alanlarındaki Parça Sayılarının Zamana Göre 

Değişimi 
 

 

Şekil 9: Đkinci Öneriden Sonra Ara Stok-2 Alanlarındaki Parça Sayılarının Zamana Göre 
Değişimi 

Şekil 8 ve Şekil 9’dan da görüleceği üzere kenar bantlama makinelerinin sayısının dörde 
çıkarılması Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki yığılma problemini tamamen kaldırmıştır. 
Aşağıdaki grafikte mevcut durumdaki ve sunulan öneriler neticesindeki lokasyonların 
kullanım oranları verilmiştir.  
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Şekil 10:Mevcut Durumdaki ve Sunulan Öneriler Neticesindeki Lokasyonların Kullanım 
Oranları 

Aşağıdaki grafikte mevcut durumla birlikte verilen öneriler neticesinde talepte verilen 
ürünlerin her birinin ortalama sistemden çıkış süreleri verilmiştir.  

 

Şekil 11: Mevcut ve Önerilen Durumlardaki Bir Ürünün Çıkması Đçin Geçen Ortalama Süre 

Kaynakların toplam maliyetlerini farklı durumlar için karşılaştıran Şekil 12’deki gibidir.  

 

 

Lokasyonların Kullanım Oranları (%) 
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Şekil 12: Mevcut ve Önerilen Durumlara Ait Kaynakların Toplam Maliyeti 

4. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 

Elde edilen diğer bir sonuç işletmenin CNC işlem merkezlerini verimli kullanmamasıdır. Bu 
makinelerin kullanım oranları (yaklaşık CNC-1 %16, CNC-2 %12) çok düşüktür. Bunun en 
büyük sebebi bu makinelere parça gelmemesidir. Bu makineler yüzey işleme özelliklerine 
sahiptirler. Yani bir parçaya eğrisel şekil vermek amacıyla bu makineler kullanılır. Örnek 
olarak girilen talep işletmenin en çok sattığı 15 ürünü kapsamaktadır. Dolayısı ile işletmenin 
en çok sattığı bu ürünlerin çok az parçaları eğrisel şekil içerdiğinden bu makineler atıl 
kalmaktadır.  
 
Mevcut durumda imalatta kullanılan kaynakların toplam maliyeti 12.176,36 TL olurken 
toplam imalat maliyeti 65.759,31 TL olmuştur.  
 
Tespit edilen darboğaz probleminin çözümü için sisteme bir adet kenar bantlama makinesi 
daha ilave edilmesi düşünülmüştür. Simülasyon yazılımın en büyük faydalarından bir tanesi, 
sistemde arzu edilen bir değişikli ğin sonuçlarını, henüz o değişiklik için yatırım yapmadan, 
bilgisayar ortamında görmeye imkân vermesidir. Dolayısıyla öneri olarak sunulan bir adet 
kenar bantlama makinesinin sisteme eklenmesi durumunda nasıl değişiklikler olacağını 
simülasyon modelinin çalıştırılması ile tespit etmek mümkündür.  
 
Elde edilen yeni sistem simülasyon programında tekrar çalıştırıldığında aynı miktardaki 
talebin tamamlanma süresi 61,08 saatten 44,04 saate düşmüştür. Yaklaşık olarak talebin 
tamamlanma süresi %28 azalmıştır. Simülasyon süreci izlendiğinde Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 
alanlarındaki parça yığılmalarının önemli oranlarda azaldığı görülmüştür. 
 
Kaynak kullanımının maliyeti ise 12.176,36 TL’den 9.469,06 TL’ye düşmüştür. Sisteme iki 
kenar bantlama operatörü eklenmesine rağmen bu maliyetlerin düşmesinin sebebi toplam 
imalat süresinin %28 kısalmasıdır. Böylece örnek talep için harcanan işçilik maliyeti 
düşmüştür. Kaynak kullanım maliyetindeki düşme %22 civarında gerçekleşmiştir. 
 
Sisteme bir adet kenar bantlama makinesi ekleme önerisi sistemde çok olumlu etkiler 
yaratmasına rağmen Ara Stok-1 ve Ara-Stok-2 alanlarındaki parça yığılma problemini tam 
olarak çözememiştir. Sisteme sürekli iş verildiği zaman yavaş da olsa bu alanlarda yığılma 
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devam etmektedir. Bu yüzden ikinci bir öneri olarak sistemin 4 adet kenar bantlama 
makinesine sahip olması sunulmuştur. 
Birinci öneride olduğu gibi bu öneri için de mevcut sistem değiştirilerek 4 kenar bantlama 
makineli hale getirilmiştir. Yine bütün parça akışları düzenlenip, operatörler ve maliyetleri 
sisteme eklenmiştir. 
 
Đkinci öneride sistemin nasıl çalıştığı simülasyon programından izlenebilir hale getirildikten 
sonra bu sistemin örnek talebi tamamlama süresinin 42,53 saat olduğu görülmüştür. Bu süre 
bir önceki önerilen 3 kenar bantlama makineli sistemin tamamlanma süresi olan 44,04 saatten 
daha düşük bir süredir. Fakat tamamlanma süresindeki kısalma oranı %3’lerde kalmıştır.  
 
Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 olarak adlandırılan alanlardaki parça yığılmalarına bakacak olursak 
artık zamanla bir artışın olmadığı görülmektedir. Yani kenar bantlama makineleri K 
makinelerinden gelen parçaları kolaylıkla işleyebilmektedir. Burada artık kenar bantlama 
makineleri bir darboğaz olmaktan çıkmıştır. Ancak delik işlemlerini bekleyen parçaların 
tutulduğu Ara Stok-3 alanındaki parça sayılarında bir artış gözlenmiştir. Bu da delik 
makinelerinin 4 kenar bantlama makinesinden çıkan parçalara yetişemediğini göstermektedir. 
Ancak bu birikim mevcut durumdaki Ara Stok-1 ve Ara Stok-2 alanlarındaki birikme kadar 
yoğun değildir.  
 
Sistemde 4 adet kenar bantlama makinesi olması 3 makineli sisteme göre çok fazla 
hızlanmaya sebep olmamıştır. Elde edilen zaman tasarrufu birinci önerideki miktarın yanında 
çok düşüktür. Sistemdeki diğer lokasyonların kullanım oranlarındaki iyileşmeler de birinci 
önerideki iyileşme oranlarının çok altında kalmıştır. Artık diğer lokasyonlar darboğaz 
oluşturmakta ve bu da toplam sistem verimliliğini etkilemektedir.  
 
Kaynak kullanımının maliyeti ise birinci öneride gerçekleşen 9.469,06 TL’den 9.749,38 
TL’ye çıkmıştır. Bu rakam mevcut durumdan hala düşük bir maliyettir. Ancak bu maliyetin 
birinci öneride oluşan maliyetten daha yüksek gerçekleşmesinin nedeni elde edilen süre 
kazanımını karşılığındaki maliyet avantajının, ilave 2 operatör maliyetini 
karşılayamamasındandır.  
Bütün bu analiz sonuçlarına göre işletmenin daha optimize edilmiş bir şekilde çalışması için 
aşağıdaki öneriler sunulabilir.  

1. Mevcut durum incelendiğinde sistemde kenar bantlama makinelerinin bulunduğu 
lokasyon darboğaz oluşturmaktadır. Bu yüzden bu bölüme bir adet kenar bantlama 
makinesi eklemek çok faydalı olacaktır.  

2. Kenar bantlama makinelerinin darboğaz olduğu görüldüğünden bu makinelerin 
hızlarının en optimum ayarlarda çalışması gerekmektedir.  

3. Kenar bantlama makinelerinin durması bu sistem için bir handikaptır. Dolayısı ile bu 
makinelerin bakımı mutlaka en iyi şekilde gerçekleşmelidir. Ayrıca kullanım ömrü 
sınırlı olan makine parçaları var ise bu parçaların yedekleri fabrikada hazır 
bulundurulmalıdır.  

4. Kenar bantlama operatörlerinin eğitimlerine önem verilmeli, performansları 
ölçülmelidir. 

5. Sistem incelendiğinde kenar bantlama operatörlerinin parçaları makineye yüklerken ve 
boşaltırken aşırı efor sarf ettikleri görülmüştür. Bu yüzden onların hareket miktarlarını 
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düşürecek otomatik seviye ayarlayan parça istif paletlerinden makinelerin her iki 
tarafına da birer adet konulmalıdır. 

6. Sistemde 3 adet kenar bantlama makinesinin parça yığılma problemini tam olarak 
çözmediği görülmüştür. Ancak 4. Makinenin toplam işlem süresini çok azaltmadığı da 
ortadadır. Dolayısı ile yönetim elde edilecek süre kazancının bu 4. Makine yatırımını 
karşılayıp karşılayamayacağını iyi analiz etmelidir. Eğer bu süre kazanımı karşılığında 
sağlanacak müşteri memnuniyeti gibi faktörlerden elde edilecek gelir, 4. Makine 
yatırımının geri dönüşünü çok uzun vadede karşılıyor ise, bu yatırımdan 
vazgeçilebilir.  

7. Ara Stok-1 ve Ara Stok-2  alanlarındaki parça yığılmalarının çözümü için 3 adet kenar 
bantlama makinesi gereklidir. Aynı zamanda eğitim, bakım gibi faaliyetlerin 
iyileştirilmesi bu yığılmaları azaltacaktır. Bununla birlikte az da olsa sadece kenar 
bantlama makineleri bazı durumlarda fazla mesai yapmak gerekebilir. 

8. Đşletmenin 2 adet CNC işlem merkezi bulunmaktadır. Ancak bu işlem merkezlerine 
yeterince iş yükü verilemediğinden ciddi verimsizlik yaşanmaktadır. Bu yüzden 
işletme bu makinelerin özelliklerini kullanabilecek eğrisel şekilli yeni ürünleri 
portföyüne katmalıdır.  

9. CNC işlem merkezleri için fason üretim yapmak da diğer bir verimliliği artırma 
şeklidir. Çünkü bu makineler sadece parçalara eğrisel şekil vermekte ve eğrisel KB 
yapmakta kullanılmaktadır.  

10. Ara stok alanında çalışanların iş yükleri fazla değildir. Bu alandaki personel sayısının 
ikiden bire indirilmesi bazı büyük parçaların taşınmasında problem oluşturabilir. 
Ancak bu çalışanlara montaj masalarına gidecek parçaların hazırlanması dışında ilave 
işler verilebilir. 

11. Ara stok alanında hazırlanan ürünlerin parti büyüklüklerinin küçülmesi durumunda 
ustalara daha sık ürün göndermek mümkün olacaktır. Ara stok alanında çalışanların iş 
yükü buna müsaittir. Böylece bir usta iş yaparken diğer ustaların beklediği durumlar 
azalabilecektir. 

12. Montaj masalarındaki her usta belirli ürünleri yapmaktadır. Dolayısı ile bazen çok 
miktarda aynı tip ürün hazır olduğunda, hazır parçalar ara stok alanında ustanın 
elindeki işinin bitmesini beklemektedir. Bu beklemenin azaltılması için ustalar 
eğitilmeli her usta her tipteki ürünü yapabilmelidir. Yani komodin yapmaktan sorumlu 
bir usta eğer müsait ise masa yapmayı da bilmelidir. 
 

Bu çalışma sadece belirli ürün tiplerinin simülasyonunu içermektedir. Sisteme ilave ürünler 
yerleştirmek mümkündür. Ne kadar çok ürün olursa o kadar gerçekçi değerlere ulaşılır. 
Đşletmenin kendi ürünleri, bu ürünlerin katalogları ve mağazaları mevcuttur. Fakat işletme az 
da olsa bu ürünlerin dışında tek seferlik standart olmayan ürünleri de bazı müşterilerine 
yapmaktadır. Bu tip ürünler modele dâhil edilememiştir. Bunun en büyük sebebi bu ürünlerin 
ölçülerinin her seferinde farklı olması ve miktarlarının belirsizliğidir.    

 
Buna rağmen işletmelerin simülasyon yazılımlarını kullanmaları kendilerine, müşterilere 
temin sürelerini doğru verebilmek, sistemdeki problemleri tespit edebilmek, çalışanların 
verimliliğini ölçebilmek ve yatırım kararlarını sağlıklı verebilmek adına çok değerli bilgiler 
sunacaktır. Bu yazılımların her sektöre uygulanabilecek şekilde esnek olmaları mümkündür. 
Đşletme yöneticilerinin bu tip yazılımları temin ederek, teknik kadrolarının, mühendislerinin 
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bu yazılımları öğrenmelerini sağlamaları üretim sistemlerinin daha iyi yönetilmesini 
sağlayacaktır. 
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ÇEVĐK ÜRET ĐM SĐSTEMĐNĐN HAZIR G ĐYĐM ĐŞLETMELER ĐNDE 
UYGULANAB ĐLĐRLĐĞĐ: DÜZEY 2 TR72 BÖLGESEL KALKINMA AJANSI 

( KAYSERĐ, SĐVAS VE YOZGAT)  ÖRNEĞĐ 1 
 

Arzu ARSLAN 2 
 

ÖZ 
 

Bu araştırma,  hazır giyim işletmelerinin çevik üretim sisteminin temel prensiplerine sahipliği, 
çeviklik düzeyleri ve yatkınlıklarını belirlenmeye çalışarak, çevik üretim sisteminin hazır giyim 
işletmelerinde uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlar. Araştırmanın evrenini hazır giyim işletmeleri, 
örneklemini ise Düzey 2 TR72 Bölgesel Kalkınma Ajansı çerçevesinde Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde 
faaliyet gösteren 28 adet hazır giyim işletmesi oluşturmaktadır. Anket uygulaması sonucunda elde edilen 
veriler SPSS (15.0) paket programına aktarılarak, bulgular tablolarda frekans ve yüzde değeri olarak 
verilmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmanın yapıldığı illerde faaliyet gösteren hazır giyim 
işletmelerindeki çalışan sayılarının, sektörde bulunma sürelerinin ve sermaye güçlerinin yetersiz olduğu 
sonucuna varılmıştır. Fakat araştırmaya konu olan hazır giyim işletmelerinin çoğunluğunun mikro işletme 
olmasına karşın, rekabet öğesi olarak ürün kalitesini gördükleri ve bu doğrultuda üretimde yaşanabilecek 
sıkıntıları minimize etmede kolaylık sağlayan bilgisayar destekli üretim programlarına sahip oldukları 
görülmüştür. 
  

Anahtar Kelimeler:  Çeviklik, Çevik Üretim Sistemi, Bölgesel Kalkınma, Hazır Giyim, Kitlesel 
Kişiselleştirme 
 

APPLICABILITY OF AGILE MANUFACTURING SYSTEM IN READY -
MADE CLOTHING ENTERPRICES: REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY 

OF LEVEL 2 TR72 (KAYSER Đ, SĐVAS AND YOZGAT) EXAMPLE 
 

ABSTRACT 
 

This study aims to present applicability of agile manufacturing system to ready-made clothing 
enterprises by determining their ownership of ready-made clothing enterprises of agile manufacturing 
system, agility levels and predispositions. The universe of this research is formed from ready-made 
clothing enterprises and the sampling is constitued from twenty eight  enterprises still in business in 
Kayseri, Sivas and Yozgat within the frame of Level 2 TR72 Regional Development Agency. The results 
of survey application were transferred to   SPSS (15.0) package programme and the findings were 
presented as frequency and percentage value in tables. It is concluded that the number of employees, their 
duration of presence and capital power were insufficient in ready-made clothing enterprises in the 
provinces where the research is applied. Howeve; although the majority of these enterprises are micro-
enterprises they see the quality of the product as an element of competition element and in this direction it 
is observed that these enterprices have computer-aid manufacturing software to minimize probable 
problems. 
 

Key Words : Agility, Agile manufacturing System, Regional Development, Ready-made 
Clothing, Mass Customization 
 
 
 

                                                 
1 Bu çalışma, “Çevik Üretim Sisteminin Hazır Giyim Đşletmelerinde Uygulanabilirliği: Düzey 2 TR72 Bölgesel 
Kalkınma Ajansı (Kayseri, Sivas ve Yozgat) Örneği” başlıklı Yüksek Lisans tezinden derlenerek makale 
yapılmıştır. 
2Öğretim Görevlisi, Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
Tekstil,Giyim,Ayakkabı ve Deri Bölümü,Tekstil Teknolojisi Programı, arar-iscan@hotmail.com  
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1.GĐRĐŞ 
 
Bir canlının yaşamını sürdürebilmesinin, hücrelerine kadar uzanan damarlarında her 

an taze kan bulunmasıyla mümkündür. Bir ülke ekonomisi için de üretimin, canlılarda yaşamı 
sağlayan kan gibi olduğunu vurgular (Kobu,2006:3).  

Üretim, mühendisler tarafından fiziksel bir varlık üzerinde onun değerini arttırıcı 
değişiklikler yapmak, hammadde ve yarı ürünleri ürüne dönüştürmek olarak 
tanımlanmaktadır. Üretimin içeriği çok geniş olmasına rağmen ana amacı, toplumda değer 
yaratmaktır (Acar,1996:9). Dolayısıyla varlığını devam ettirmek isteyen işletmeler için, 
müşteri ihtiyaç ve beklentilerine cevap veren ürünler ya da hizmetler üretme zorunluluğu 
ortaya çıkar (Üreten,2006:5). Bu durum, üretimle ilgili tüm fonksiyonların toplandığı ve 
üretim sürecinin gerçekleştiği yer olan üretim departmanını, işletmelerin en önemli bölümü 
haline getirmektedir (Kişoğlu ve diğerleri,2004:27). 
 

2.ÇEVĐKL ĐK VE ÇEV ĐK ÜRET ĐM 
 

Hiçbir yeni fikir, tamamen olgunlaşmış olarak bir boşluktan ortaya çıkmaz. Yeni 
fikirler daha ziyade eski fikirlerin artık çalışmaz olduğu bir seri şarttan dolayı ortaya çıkarlar 
(Womack ve diğerleri,1993:19). Üretim alanında yeni fikirlerin ortaya çıkması da değişen 
ekonomik, siyasal, sosyal ve teknolojik şartlarda eski üretim yöntemlerinin işlevlerini 
kaybetmesinin getirdiği bir zorunluluk olarak görülebilir. Zira küresel ortam artık müşteri 
istek ve taleplerine kulak tıkayıp, ürünü zenginleştirmeden yapılacak olan üretimlerin üretici 
firmanın elinde kalmasına neden olacak cezalandırma mekanizmalarına sahiptir. Bu nedenle 
üreticiler artık etkileşimli bir süreç takip ederek, müşteri istek ve taleplerini de göz önünde 
bulunduracak, hatta bu talep ve isteklerdeki değişikliklere en kısa zamanda cevap verecek 
becerilere sahip olmak zorundadırlar.    
 

Küresel rekabet, gelişen teknoloji, değişen ve gelişen iş çevresi tüketiciyi memnun 
etmenin zorlaşmasına neden olmakta, işletmeleri daha da baskı altına almaktadır (Çetin ve 
diğerleri,2005:301). Zira uluslararası pazarda ürün çeşitlili ği artmış, ürün yaşam süreleri 
kısalmış, üretim partileri ve tekrarlanan siparişler kademeli olarak azalmıştır. 1970’li yıllardan 
sonra üretim alanında iyice ağırlığını hissettirmeye başlayan yalın üretim sistemi, eldeki kıt 
kaynakların kullanılmasıyla rekabet halindeki pazarlara tepki verebilen teknik ve yöntemleri 
içermesine rağmen temel amacı israfın önlenmesi olmuştur. Yeni bin yılda ise olaylar öyle 
hızlı gelişmekte ve değişmektedir ki bu değişmeleri takip etmek oldukça zorlaşmıştır 
(Baki,2003:291). Böylesine zor koşullar karşısında alışılmış tasarım ve imalat teknolojileri 
yetersiz kalmış, bu ihtiyacı gidermek üzere yeni kavramlar veya sistemler doğmuştur. Đşte bu 
yeni sistemlerden birisi de çevik üretim sistemidir (Güngör ve diğerleri,2010:1).  
 

Çevik üretim kavramı ilk kez 1991 yılında Amerikan ekonomisinde yaşanan 
durgunluğa çözüm bulmak amacıyla, Leigh Üniversitesi’nde Iacocca Enstitüsü’yle Amerikan 
hükümetinin yaptığı çalışmalar sonucunda hazırlanan bir raporda geçmiştir (Arslan, 2007:57). 
Çeviklik kelimesinin sözlük anlamı; hızlı hareket etmek, atiklik, aktifliktir. Iacocca 
Enstitüsü’nün çeviklik tanımı ise şöyledir; “pazarın değişim ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde 
cevap verebilmek için, ürün modelleri ve ürün hatları arasında hızlı bir değişim 
gerçekleştirebilen ve müşteri istek ve ihtiyaçlarını zamanında karşılayabilen olağanüstü 
yeteneklere sahip bir üretim sistemidir (Yusuf ve diğerleri,1999:36). 
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Üretimde çevikliği sağlamak için, müşteri odaklı olma, değişimi öngörme, insan 

bilgisine ve yeteneğine gereken değeri verme, ortaklıklar kurma gibi çeşitli unsurların bir 
araya getirilmesi gerekmektedir (Güngör ve diğerleri,2010:1). 
 

Hızlı teknolojik yenilikler ulusların ekonomik büyümesinde dikkati çeken birincil 
güçtür.  (Zerenler,2007:544). Çevik üretim, hızlı değişimi gerçekleştirmek için otomasyon 
aracılığı ile üretim esnekliği sağlayarak ürün miktar ve çeşidinde değişimlere cevap 
verebilmekte, farklı ürün hatları arasında hızlı değişiklik yapmaya imkân 
tanımaktadır(Christopher ve diğerleri,2000:206). 
 

Đmalatın küreselleştiği günümüz koşullarında bilgi teknolojilerinin üretici firmalar ve 
fiziksel dağıtımı bütünleştirmede önemli rol oynadığını ifade eden Gunesakaran (1999); 
Sayısal Kontrollü (NC) Đmalat Tezgâhları, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) / Bilgisayar 
Destekli Đmalat (CAM), Hızlı Prototipleme Araçları, Internet ve Elektronik Ticaret içeren 
teknolojiler sayesinde çevik üretimi başarmanın mümkün olabileceğine dikkat çeker. 
Demirhan’a (2002) göre, bilgi teknolojileri ile işletmeler, rakipleri karşısında üstünlük 
sağlayacak ürün ve hizmetler geliştirebilir, rekabet üstünlüğü sağlayarak verimliliği ve 
performansı arttırabilir, yönetim ve organizasyonlarda yeni yöntemler geliştirebilirler. 
 

Çevik üretim bünyesinde kişiye özel üretimin önem kazanmasıyla gündeme gelen 
tekno-terziliğin uygulanmasını sağlayacak CAD/CAM teknolojilerinin kullanıldığı 
bilgisayarla tümleşik üretim sistemlerine, işletme yönetimleri yatırımlarında mutlaka öncelik 
vermelidir (DPT, 2007). Tasarım süreci üretim süreci ile bütünleştirilmeli, hızlı ve etkin 
tasarım için rutin işlemler ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca, müşterilerin ürün tasarım sürecine 
katılımları sağlanmalı, müşterilerin beklentilerindeki değişimler doğrultusunda ürünlerin 
kompozisyonunda hızlı düzenlemeler yapılabilmelidir (Maskel,2001:5).  
 

Bugün teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte iletişim hızının artması, ürünlerin çok 
çabuk değişmesi sorununu gündeme getirmiştir (Sharifi ve diğerleri,1999:7). Dönüşüm ve 
değişimin çok hızlı yaşandığı iş ortamında, yeni pazarlara nüfuz edebilmek için başka 
işletmelerle sanal işbirliğine gitmek, günümüz işletmelerinin yeni başarı ölçütleri arasında yer 
almaktadır (Yüksel ve diğerleri, 2001:113). Bu konuda Baki (2003), çevik üretimin tek bir 
işletmenin ötesinde, şirketler arasında kaynak ve teknolojilerin paylaşımını gerektiren bir 
anlayışa karşılık geldiğini ifade eder. Ancak bu işbirliklerinin kurulabilmesi için, işletmeler 
arasında güven unsuruna ve bilgi paylaşımının gönüllü olmasına ihtiyaç olduğu açıktır.  
 

Çevikliğe ulaşmadaki en önemli adımlardan bir tanesi de değişimin yönetilmesidir. 
Çevik üretim anlayışı yeniden yapılanmayı, sürekli gelişmeyi ve kademeli değişimi ön plana 
çıkararak birçok problemi daha kolayca çözebilmeyi vaat etmektedir. Çevik bir işletme 
değişim ve belirsizliği yönetebilmeli, çevresindeki herhangi bir değişime karşı insan gücünü 
ve teknik sistemlerini hızla değiştirebilecek esnekliğe sahip olmalıdır (Özparlak,2003:58-59). 
  

Çevik üretim, karmaşık imalat ortamında hem operasyonel hem de stratejik şekilde 
çalışmayı amaçladığı için, kontrolü altında olmayan şeylerle de ilgilenmektedir 
(Baki,2003:296). Bundan dolayı çevik üretim işletmeleri sanal işletme, hızlı ortaklıklar 
kurma, hızlı prototipleme, müşteri ile bütünleşme, tedarik zinciri ortaklığı, esnek üretim ve 
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modüler üretim gibi farklı tesisleri de bünyesinde bulundurmalıdır (Gunasekaran, 1999:89). 
Bu unsurların tamamı stratejik olduğu için işletmeler işbirliği yoluyla temel rekabetçi güçlere 
karşı savunma stratejileri geliştirmelidirler (Demirhan,2002:118). 

Đşletmelerin, çalışanlarının yüksek seviyede bir motivasyona sahip olmalarını 
istemelerinin yanında onların bilgi, yetenek, tecrübe ve yaratıcılıklarını kullanmalarını 
istemeleri de önemlidir. Đnsanları daha iyi değerlendirmek, fizyolojik ve psikolojik 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim sistemi çalışanlarına çeşitli özgürlükler sunabilmelidir 
(Stevenson,2002:46).  
 

Bilgisayar operatörü, tasarım, yazılım, sistem ve bakım mühendislerine ihtiyacın 
arttığı çevik üretimde, çalışanların farklı alanlarda kullanılabilecek becerilere sahip, bilgi 
teknolojilerine ve takım çalışmasına yatkın, çok çeşitli görevleri başarabilecek kişiler olmaları 
gerekmektedir.  
 

Đşletmelerin organizasyonel kültür ve yapıları da çevik üretimde önem taşıyan 
hususlardan biridir. Hiyerarşiye önem veren, işgücünün ve sorumluluğun kesin çizgilerle 
ayrıldığı organizasyon yapılarını kaldırarak, sonuçları vurgulayan kurumsal yapılar 
oluşturulmalıdır (Özparlak,2003:61). Bu değişim için çalışanların yetkilendirilmesiyle 
birlikte, üst yönetimin finansal ve teknik desteğinin sağlanması gerekir (Yüksel,2004). 
 

3.YÖNTEM 
 

Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, araştırmanın evrenini hazır 
giyim işletmeleri, örneklemi ise Düzey 2 TR72 Bölgesel Kalkınma Ajansı kapsamında 
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren 28 hazır giyim işletmesi oluşturmaktadır. 
 

Araştırmada, hazır giyim işletmelerinde çevik üretim sisteminin uygulanabilirliliğini 
ortaya koyabilmek için, işletmelerin sistemin uygulanabilirliği için gerekli olan unsurlara 
sahip olup olmadıklarını görebilmek amacıyla anket formu düzenlenmiştir. Anket formu, 
konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaların bilgi toplama ölçeklerinden, uzman 
görüşlerinden ve kaynak taraması sonucunda elde edilen bilgilerden yararlanılarak 
hazırlanmıştır. Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, hazır giyim 
işletmelerinin genel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almıştır. Đkinci bölümde, 
işletmelerin üretim gücünü etkileyen dış faktörleri ölçmeye yönelik sorulara yer verilmiştir. 
Dış faktörler arasında, işletmelerin sektördeki temel rekabet öğesi olarak neyi gördükleri, 
işletmelerin tedarikçilerden ve ürün dağıtım kanallarından gelen bilgilere verdikleri önem 
dereceleri ve müşteri şikâyetlerini dikkate alma durumları belirlenmeye çalışılmıştır. Üçüncü 
bölümde ise, işletmelerin üretim gücünü etkileyen iç faktörleri ölçmeye yönelik sorular yer 
almıştır. Đç faktörler arasında; işletmelerin sahip oldukları rekabet faktörleri, yatırım 
öncelikleri, sahip oldukları üretim teknolojileri, çalışanların yetenek düzeyleri, değişimler 
karşısında yeniden yapılanma durumları, bilgi teknolojisi alt yapısına sahip olup olmadıkları 
ve başka bir işletme ile işbirliğine gitme durumları belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda veri elde edebilmek için hazırlanmış anket 
formunun pilot uygulaması, örneklemi oluşturan ve Sivas ilinde faaliyet gösteren 7 hazır 
giyim işletmesinin işletme müdürlerine doğrudan uygulanarak soruların açıklayıcı, net ve 
anlaşılabilir olup olmadığı kontrol edilmiş ve bu unsurlarla ilgili tespit edilen eksiklikler 
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düzeltilmiştir. Anket formu ile elde edilen veriler, SPSS paket programına aktarılarak 
sonuçlar frekans ve yüzde değeri olarak verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı α=0.750 
olarak bulunmuştur. Anketin uygulanması ile elde edilen verilerin yüzde frekans dağılımları 
yapılarak tablolarda verilmiştir. 
 

4.BULGULAR 
 

Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.  
 

Tablo 1. Đşletme Đle Đlgili Bilgiler 
Seçenekler S % 

Yönetici eğitim durumu 

Đlkokul 4 14 
Ortaokul 1 4 
Lise 12 43 
Üniversite 11 39 
Toplam 28 100 

Yöneticinin işletmedeki çalışma süresi (yıl 
olarak) 

0–5 16 57.1 
6–10 7 25 
11–15 1 3.6 
16–20 2 7.1 
21–25 1 3.6 
26 ve üzeri 1 3.6 
Toplam 28 100 

Đşletmenin sektörde faaliyette bulunma süresi 

0–5 16 57.1 
6–10 7 25 
11–15 1 3.6 
16–20 2 7.1 
21–25 1 3.6 
26 ve üzeri 1 3.6 
Toplam 28 100 

Đşletmenin toplam çalışan sayısı 

0-9 12 42.9 
10-49 4 14.3 
50-249 4 14.3 
250 ve üstü 8 28.6 
Toplam 28 100 

Üretilen hazır giyim ürün grubu 

Üst giyim 3 10.7 
Dış giyim 25 89.3 
Đç giyim - - 
Diğerleri - - 
Toplam 28 100 

 
Tablo 1 incelendiğinde, hazır giyim işletmelerinde yönetici pozisyonunda çalışan 

kişilerin büyük çoğunluğunun (%43) lise mezunu olduğu görülmektedir. Bu sonucun ortaya 
çıkmasında, işletmelerin bir kısmının aile şirketi şeklinde yapılanmış olmasının etkili olduğu 
söylenebilir. Yönetici pozisyonunda bulunan kişiler, küçük yaşlardan itibaren şirket içinde 
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bulunduklarını ve şirketi kuran aile büyüklerinin zamanla yönetimi kendilerine 
devretmelerinden dolayı eğitimlerine devam edemediklerini belirtmişlerdir. Sonuçlar 
incelendiğinde, yönetici pozisyonunda lise mezunlarından sonra en yüksek oran %39.3 ile 
üniversite mezunlarındadır. Bu veriler doğrultusunda günümüzde, işletmelerin yönetici 
pozisyonu için genellikle eğitimli ki şileri tercih ettiklerini söyleyebiliriz. 
 

Araştırmaya katılan yöneticilerin işletmelerindeki çalışma süreleri incelendiğinde 
%57.1’inin 0-5 yıl arasında çalıştığı görülmektedir. Bu durum genel olarak, işletme 
yöneticilerinin önemli bir kısmının sektörde uzun süreli bir deneyime sahip olmadıklarını 
göstermektedir. 

 
Đşletme yöneticilerinin çalışma süreleri ile işletmelerin sektörde bulunma süreleri 

arasında ise dikkat çeken bir paralellik söz konusudur. Zira, her ikisinde de 0-5 yıl aralığı  
%57.1’lik orana sahiptir. Elde edilen bulgular, TR72 kapsamında yer alan hazır giyim 
işletmelerinin büyük çoğunluğunun yeni kurulduğuna ve henüz yapılanma aşamasında 
olduklarına işaret etmektedir. 
 

Çalışan sayılarına bakıldığında, işletmelerin %42,9’unun 0-10 kişi arasında çalışana 
sahip olduğu görülür. “KOBĐ’lerin Türk Ekonomisine Etkileri”  adlı araştırmasında Özbek 
(2008), 10 kişiden az çalışanı olan işletmelerin mikro işletmeler; 50 kişiden daha az çalışanı 
olan işletmelerin küçük işletmeler; 250 kişiden daha az çalışanı olan işletmelerin orta ölçekli 
işletmeler; bu ölçeği aşanların ise büyük işletme olarak tanımlandığını ifade etmiştir. Bu 
sınıflandırma doğrultusunda, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin büyük çoğunluğunun 
mikro işletme olduğu söylenebilir. 
 

Çevik üretim sisteminde, çalışanlardan çok yönlü yararlanılabilmesi için her alanda 
yeterli bilgiye ve donanıma sahip olmaları beklenmektedir. Elde edilen bulgular, TR72 
kapsamında faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinde çalışanların eğitim düzeylerinin 
düşük olması ve sektör deneyimlerinin de yeterli olmaması nedeniyle bu beklentiyi 
karşılamaktan uzak olduklarını göstermektedir. 
 

Tablo 2. Sektördeki Temel Rekabet Öğesi 
Seçenekler 1 2 3 4 5 6 7 

S % S % S % S % S % S % S % 
Ürünün 
kalitesi 

1 3.6 - - 1 3.6 - - - - 2 7.1 24 85.7 

Üretim hızı - - 1 3.6 1 3.6 4 14.3 3 10.7 18 64.3 1 3.6 

Üretimin 
esnekliği 

2 7.1 6 21.4 5 17.9 4 14.3 11 39.3 - - - - 

Ürünün 
markası ve 
çeşitlili ği 

2 7.1 3 10.7 6 21.4 8 28.6 3 10.7 5 17.9 1 3.6 

Đşgörenlerin 
tecrübesi 

1 3.6 2 7.1 10 35.7 7 25 7 25 
 

1 
 

3.6 
 

- 
 

- 
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Üretim 
sürecinde 
kullanılan 
bilgi ve 
teknolojisi 

 
 
8 

 
 
28.6 

 
 
12 

 
 
42.9 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
4 

 
 
14.3 

 
 
2 

 
 
7.1 

 
 
1 

 
 
3.6 

 
 
1 

 
 
3.6 

Tedarik 
olanakları ve 
tedarik süresi 

 
14 

 
50 

 
4 

 
14.3 

 
5 

 
17.9 

 
1 

 
3.6 

 
2 

 
7.1 

 
1 

 
3.6 

 
1 

 
3.6 

    n= 28  En önemli: “7”  En önemsiz: “1” 
 

Tablo 2’deki verilere göre, işletme yöneticileri sektördeki temel rekabet öğelerinden 
ürün kalitesini %85.7 ile 7. derecede önemli bulurken, üretim hızını %64.3 ile 6. derecede, 
üretimin esnekliğini %39.3 ile 5. derecede önemli bulmaktadırlar. Đşletmelerin çoğu ürünün 
markası ve çeşitlili ğini orta düzeyde (3. ve 4. derece) önemli bulmuşlardır. Đş görenlerin 
tecrübesi çoğunlukla 3. derecede; üretim sürecinde kullanılan bilgi ve teknoloji ise 2. 
derecede önemli bulunmuştur. Đşletmelerin %50’si tedarik olanakları ve tedarik süresini 
rekabet öğeleri arasında önemsiz bulmuşlardır.  

 
Đşletmelerin, ürün kalitesini en önemli rekabet öğesi olarak görmeleri, çevik üretim 

sisteminin başarı unsurlarından biri olan, müşteriye sunulan değerin arttırılması kriterinin 
desteklenmesi açısından önemlidir. 
 

Tablo 3. Đşletmelerin Tedarikçilerden ve Ürün Dağıtım Kanallarından Gelen Bilgilere 
Verdikleri Önem Dereceleri 

Seçenekler Çok önemli Kısmen önemli Önemsiz 
S % S % S % 

Mevcut ürünlerde tasarım yeniliğine 
gitmek 

7 25 2 7.1 19 67.9 

Yeni ürün geliştirmeye katkı sağlamak 10 35.7 5 17.9 13 46.4 
Müşteri tatminini arttırmak 20 71.4 3 10.7 5 17.9 
Stok miktarlarını belirlemek 3 10.7 3 10.7 22 78.6 
Marka yaratmak 6 21.4 4 14.3 18 64.3 

   n= 28 
 

Tablo 3’te hazır giyim işletmelerinin tedarikçilerden ve ürün dağıtım kanallarından 
gelen bilgileri kullanım amaçlarına yönelik bulgulara yer verilmiştir. Đşletmeler 
tedarikçilerinden ve ürün dağıtım kanallarından gelen bilgileri müşteri tatminini arttırmak 
amacıyla kullanmayı  %71.4 oranında çok önemli olarak belirtmişlerdir. Fakat işletmelerin 
büyük çoğunluğu tedarikçilerinden ve ürün dağıtım kanallarından gelen bilgileri stok 
miktarlarını belirlemek, mevcut ürünlerde tasarım yeniliğine gitmek, marka yaratmak ve yeni 
ürün geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla kullanamadıklarından dolayı önemsiz 
bulmuşlardır. 
 

Çevik üretim sisteminin başarı unsurları arasında yer alan tedarikçiler ve 
tedarikçilerden gelen bilgilerin müşteri tatmininin sağlanması için kullanılması gerekliliğiyle, 
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TR72 kapsamında yer alan hazır giyim işletmelerinin, tedarikçilerden gelen bilgileri kullanma 
amacı örtüşmektedir. 
 

Tablo 4. Đşletmelerin Müşteri Şikâyetlerini Dikkate Alma Durumu 
 
Üretim alt yapısında değişiklik yaparken, 
satış rakamları ve müşteri şikâyetlerini 
dikkate alma durumu 

Seçenekler S % 
Hiç etkin değildir 2 7.1 
Orta düzeyde etkindir 5 17.9 
Çok etkindir 21 75 
Toplam 28 100 

        
Tablo 4’te, işletmelerin üretim alt yapısında değişikli ğe giderken satış rakamlarını ve 

müşteri şikâyetlerini yüksek düzeyde (%75) dikkate aldıkları görülmektedir. Çevik üretim 
sisteminde müşteriye sunulan ürün değerinin arttırılması öncelikli amaçlar arasında yer alır.  

 
Araştırmadan elde edilen sonuçlar, işletmelerin müşterilerinin artan ve çeşitlenen 

isteklerini karşılamaya yönelik faaliyette bulunduklarını göstermektedir. 
 

Tablo 5. Đşletmelerin Kendi Bünyelerinde Sahip Oldukları Rekabet Faktörleri 
Seçenekler S % 
Ar-Ge departmanı 8 28.6 
Kalite belge sistemi 7 25 
Kalite kontrol birimi 20 71.4 
Pazarlama birimi 11 39.3 
Web sayfası 9 32.1 
Elektronik ticaret 3 10.7 
Danışmanlık hizmeti alma 2 7.1 

        n= 28 
 

Tablo incelendiğinde işletmelerin %71.4’ü kalite kontrol birimine, %39.3’ü pazarlama 
birimine, %32.1’i web sayfasına, %28.6’sı Ar-Ge departmanına, %25’i kalite belgesine, 
%10.7’si elektronik ticarete ve %7.1’i danışmanlık hizmeti alma gibi rekabet faktörlerine 
sahip olduklarını belirtmişlerdir.  
 

Bölgede faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinin, herhangi bir üretim işletmesinde 
olması gereken temel birimlere  (kalite kontrol birimi, pazarlama birimi gibi) sahip oldukları 
görülmektedir. Ancak, günümüz işletmelerinin değişen pazar koşullarına göre 
şekillenebilmesini sağlamaya yardımcı olan Ar-Ge birimi ile ürünlerdeki kalite olgusunu 
netleştiren kalite belgesine ve müşterilerin yaşadıkları yerlerde ürünlere kolaylıkla 
ulaşmalarını sağlayan E-ticaret sistemine sahip olmamalarının rekabet gücünü zayıflattığı 
kanısına varılmıştır. 
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Tablo 6. Đşletmelerin Yatırım Önceliği 
Seçenekler 1 2 3 4 5 

S % S % S % S % S % 
Araştırma 
Geliştirme 
faaliyetleri 

10 35.7 4 14.3 1 3.6 4 14.3 9 32.1 

Makine parkını 
yenileme 

4 14.3 5 17.9 1 3.6 7 25 11 39.3 

Teknoloji 8 28.6 8 28.6 8 28.6 3 10.7 1 3.6 

Çalışanların eğitimi 3 10.7 6 21.4 12 42.9 6 21.4 1 3.6 
Üretim alanının 
iyileştirilmesi 

3 10.7 5 17.9 6 21.4 8 28.6 6 21.4 

  n= 28   En önemli: “5”   En önemsiz: “1”   
 

Đşletmelerin yatırım önceliklerine ait bulguların gösterildiği Tablo 6’ da, işletmelerin 
%39.3’ünün makine parkını yenilemeyi öncelik sıralamasında ilk sıraya taşıdıkları 
görülmektedir. Đşletmeler teknoloji önceliğini %28.6 ile eşit oranlarda 1, 2, 3. derecelerde 
önemli bulurken, %42.9’la çalışanların eğitimini 3. derecede, %28.6’la üretim alanının 
iyileştirilmesini 4. derecede önemli bulmaktadırlar. Araştırma geliştirme faaliyetleri ise 
işletmelerin %35.7’si tarafından, yatırım önceliği sıralamasında en önemsiz olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 
 

Çevik üretim sistemini diğer üretim sistemlerinden ayıran en temel özellik, pazarda 
meydana gelebilecek ani değişimlere hızlı ve etkili cevap verebilmektir. Bu nedenle 
işletmelerin yatırım önceliğini makine parklarını yenilemeye vermeleri anlaşılabilir 
görünmekle beraber, işletmelerin bu hızlı değişime cevap verebilmelerini sağlayacak diğer 
önemli bir faktör çalışanlarıdır. Hazır giyim işletmelerinin çoğunluğunun yeni kurulduğu 
(Tablo 1) dikkate alınırsa, işletmelerin çalışanlarından üst düzeyde verim elde edebilmeleri 
için onların eğitimine de gerekli önceliği vermeleri zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 
 

Tablo 7. Đşletmelerin Sahip Olduğu Üretim Teknolojileri 
Seçenekler S % 
CAD ( Bilgisayar destekli tasarım) 7 25 
CAM ( Bilgisayar destekli üretim) 8 28.6 
Vücut tarama sistemi - - 
Bilgisayar destekli süreç planlaması 2 7.1 
Bilgisayarla bütünleşik imalat 5 17.9 
Bilgisayar destekli kumaş tasarımı 2 7.1 
Ürün test laboratuarı 5 17.9 
Üretim yenilik programı 2 7.1 

        n= 28 
 
Tablo incelendiğinde işletmelerin %28.6’sının bilgisayar destekli üretim (CAM) 

programına, %25’inin bilgisayar destekli tasarım (CAD) programına, %17.9’unun 
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bilgisayarla bütünleşik imalat programına ve ürün test laboratuarına, %7.1’inin bilgisayar 
destekli kumaş tasarımı ve üretim yenilik programına sahip oldukları görülürken, elde edilen 
verilerden işletmelerin hiçbirinin vücut tarama sistemine sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 
 

Đşletmelerin özellikle üretimde yaşanabilecek aksaklıkları önlemeye ve üretim 
miktarını arttırmaya yardımcı olan bilgisayar destekli üretim ve bilgisayarla bütünleşik imalat 
programlarının yanında, müşterilerin tasarım sürecine katılım düzeylerini artırmaya olanak 
sağlayan bilgisayar destekli tasarım programına da sahip oldukları görülmektedir.  
 

Tablo 8. Çalışanların Yetenek Düzeyleri 
Seçenekler S % 
Đşletmelerde kalifiye çalışana duyulan ihtiyaç 
düzeyi 
 

Zayıf 1 3.6 
Orta 7 25 
Yüksek 20 71.4 
Toplam 28 100 

Rekabet unsurları dikkate alındığında çalışanların 
performansları ve yeteneklerinin yeterli olup 
olmadığı 

Hiç yeterli değil 1 3.6 
Kısmen yeterli 26 92.9 
Fazlasıyla yeterli 1 3.6 
Toplam 28 100 

Değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek için 
çalışanlara eğitim düzenleyip veya eğitim 
aldırdıkları 

Hiçbir zaman 6 21.4 
Đşe yeni 
başlayanlara 

16 57.1 

Her zaman 6 21.4 
Toplam 28 100 

   
Tablo 8 incelendiğinde, işletmelerin %71.4’ünün yüksek düzeyde kalifiye çalışana 

ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Rekabet unsurları dikkate alındığında, çalışanların 
performanslarını ve yeteneklerini kısmen yeterli bulan işletmelerin oranı %92.9’dur. 
Đşletmelerin %57.1’i değişen pazar koşullarına ayak uydurabilmek için işe yeni başlayanlara 
eğitim düzenlediklerini veya aldırdıklarını belirtmişlerdir. 

Çevik üretim sisteminde, çalışanların üretimde olabilecek değişimlere hazırlıklı 
olmaları ve bu değişimlerin üstesinden gelebilecek yeteneklere sahip olmaları gerekmektedir. 
Đşletmelerin büyük çoğunluğunun kalifiye elemana ihtiyaç duyduklarını belirtmeleriyle, 
rekabetten dolayı olabilecek bir üretim değişikli ğinde, çalışanların yeteneklerinin kısmen 
yeterli olduğunu belirtmeleri arasında tutarlılık görünmemektedir. Đşe yeni başlayanlara 
eğitim aldırmaları/düzenlemeleri, üretimde oluşabilecek aksaklıkları minimize etmeye dönük 
çabalar olarak görülebilir. 
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Tablo 9. Đşletmelerin Çevrelerinde Meydana Gelebilecek Değişimlere Göre Yeniden 
Yapılanma Durumları 

Seçenekler S % 
Đşletmelerin rekabet ortamındaki 
değişiklikler konusunda edindiği bilgiyi 
analiz edip kendi sistemine uygulama hızı 
 

Çok yavaş 3 10.7 
Orta 19 67.9 
Çok hızlı 6 21.4 
Toplam 28 100 

Đşletmelerin örgütlenme esnekliği açısından 
sahip olduğu özellik 
 

Çok az esnek 10 35.7 
Orta düzeyde esnek 15 53.6 
Çok esnek 3 10.7 
Toplam 28 100 

 
Çalışanların Karar Alma Süreçlerine Katılım 
Düzeyleri 
 

Katılım hiç yoktur 7 25 
Katılım orta düzeydedir 18 64.3 
Katılım en üst düzeydedir 3 10.7 
Toplam 28 100 

Tablo 9’da işletmelerin çevrelerinde meydana gelebilecek değişikliklere göre, yeniden 
yapılanma durumlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Yöneticilerin %67.9’u orta düzeyde 
bir hızla rekabet ortamındaki değişiklikleri kendi sistemlerine uyguladıklarını belirtmişlerdir. 
Örgütlenme esnekliği açısından, yöneticilerin %53.6’sı orta düzeyde esnekliğe sahip 
olduklarını, %35.7’si ise esneklik düzeylerinin çok az olduğunu belirtmiştir.  Karar alma 
süreçlerine katılım açısından, yöneticilerin %64.3’ü çalışanlarını orta düzeyde karar alma 
süreçlerine dâhil ettiklerini belirtmişlerdir. 
 

Çevik üretim, müşteri isteklerindeki değişimlere hızlı cevap verebilmeyi ve bu 
isteklere uyum sağlayabilmeyi gerektirir. Bu değişimlere cevap verebilmek için işletmelerin 
yüksek düzeyde bir esneklikle, miktarı ne olursa olsun bu değişime cevap verebilecek 
çeşitlilikte ürün üretebilme kabiliyetine sahip olması gerekmektedir. Fakat sonuçlar, 
araştırmaya konu işletmelerin, çevik üretim için gerekli olan hıza yeteri kadar sahip 
olmadıklarını ortaya koymaktadır. 
 

Çevik üretim sisteminin her aşamasında, çalışanların karar alma süreçlerine etkin bir 
düzeyde katılımları sağlanarak yetenek ve bilgilerinden en üst düzeyde faydalanılması 
amaçlanmaktadır. Bu katılımın sağlanabilmesi için de işletmelerin örgütlenme esnekliğine 
sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, elde edilen sonuçların olumsuz olmamakla 
birlikte çevik üretim sistemi için yeterli düzeyde olmadığı anlaşılmaktadır. 
 
Tablo 10. Đşletmelerin Tüketicilerden Gelecek Taleplere Ulaşabilmek için Bilgi Teknolojisi 

Alt Yapısına Sahip Olup Olmadıkları 
Seçenekler S % 

Sahip değil 5 17.9 
Kısmen sahip 12 42.9 
Kesinlikle sahip 11 39.3 
Toplam 28 100 

Tablo 10 incelendiğinde, işletmelerin %42.9’u tüketicilerden gelecek taleplere 
ulaşabilmelerini sağlayacak bilgi teknolojisi alt yapısına kısmen sahip olduklarını belirtirken, 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

241 

%17.9’u bu amaçla kullanılabilecek bilgi teknolojisi alt yapısına sahip olmadıklarını 
belirtmişlerdir.  
 

Çevik üretim sisteminde bilgi teknolojileri, hem üretim sürecinde oluşabilecek 
aksaklıkları önlemeye hem de müşterilerinden gelebilecek istek ve taleplerin yerine 
getirilmesini sağlamaya imkân tanıyacaktır. Đşletmelerde departmanlar arasındaki bilgi 
paylaşımı ve veri aktarımı, müşterilerin ürün tasarım sürecine katılımı, müşterilerin satın 
aldıkları ürünlerin takibi ve ürünleri satın alma sıklıkları gibi bilgilere elektronik ortamda 
ulaşmak ve takip etmek, çevik üretimde bilgi teknolojilerinin kullanımını zorunlu kılan 
etmenler arasındadır. 
 

Hazır giyim işletmelerinin sahip olduğu bilgi teknolojileri üst düzeyde olmamasına 
rağmen, işletmeler müşterilerin ve çalışanların bilgi paylaşımını kısmen de olsa 
karşılamaktadır. 
 
Tablo 11. Đşletmelerin Tüketicilerden Gelebilecek Taleplere Ulaşabilmek için Kullandıkları 

Bilgi Teknolojileri 
Seçenekler S % 
Internet ağı 10 35.7 
Web sayfası 8 28.6 
Anket gönderme 4 14.3 
Telefonla görüşme 20 71.4 
Mülakat (Yüz yüze) 7 25.0 

           n= 28 
 
Tablo 11’de işletmelerin tüketicilerden gelebilecek taleplere ulaşabilmek için 

kullandıkları bilgi teknolojileri incelendiğinde; telefonla görüşme yöntemi %71.4’le birinci 
sırada gelirken, işletmelerin %35.7’si internet ağı kullandığını, %28.6’sı web sayfası 
kullandığını, %25’i mülakat yaptığını ve %14.3’ü ise anket gönderdiğini belirtmişlerdir. 
Teknolojinin ilerlemesi ile bilginin paylaşımı daha kolay ve daha hızlı bir şekilde olsa da 
insanların satın aldıkları ürünlerle ilgili yaşadıkları sıkıntıları, işletme temsilcileri ile telefonla 
konuşarak paylaşmalarının müşterileri duygusal olarak daha fazla tatmin ettiği söylenebilir.
 

Tablo 12. Đşletmelerin Başka Bir Đşletme ile Đşbirliğine Gitme Durumu 

Seçenekler 
Kesinlikle 
gitmez 

 
Đhtiyaç 
durumunda 

 
Kesinlikle 
gider 

Toplam 

S % S % S % S % 
Đşletmenizin üretim açısından 
başka bir işletme ile işbirliğine 
gitme durumu 

 
5 

 
17.
9 

 
17 

 
60.
7 

 
6 

 
21.4 

 
28 

 
100 

Đşletmelerin iletişim ve bilgi 
teknolojisi kullanımı bakımından 
işbirliğine gitme durumu 

 
4 

 
14.
3 

 
18 

 
64.
3 

 
6 

 
21.4 

 
28 

 
100 
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Tablo 12 incelendiğinde, işletmelerin %60.7’si üretim açısından ihtiyaç duyarlarsa 
işbirliğine gidebileceklerini, %64.3’ü ise iletişim ve bilgi teknolojilerinin kullanımda ihtiyaç 
duydukları takdirde başka bir işletme ile işbirliğine gidebileceklerini belirtmişlerdir. 
Đşletmelerin ihtiyaç duydukları takdirde, gerek üretim açısından gerekse bilgi paylaşımı 
açısından işbirliğine gitmesi, çevik üretim sisteminin uygulanabilirliğini destekleyen 
verilerdir.
 

Tablo 13. Đşletmelerde Bilginin Paylaşım Durumu 

Seçenekler 
Zayıf 

 
Orta 

 
Yüksek Toplam 

S % S % S % S % 

Đşletmelerde Çalışanların 
Kendi Aralarında Bilgi 
Paylaşımı Durumu 

 
7 

 
25 

 
14 

 
50 

 
7 

 
25 

 
28 

 
100 

Đşletme Yönetim 
Kademesinin Çalışanlarla 
Bilgi Paylaşımı Durumu 

 
4 

 
14.3 

 
12 

 
42.9 

 
12 

 
42.9 

 
28 

 
100 

 
Tablo 13 incelendiğinde işletmelerin %50’si, çalışanlarının kendi aralarındaki bilgi 

paylaşımını orta düzeyde bulurken, işletmelerin yönetim kademesinin çalışanlarıyla bilgi 
paylaşımı  % 42.9’la hem orta hem de yüksek düzeydedir.  
 

TR72 kapsamında faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinde, çalışanların kendi 
aralarındaki bilgi paylaşımının orta düzeyde olması, çalışanların duygusal boyutta bilgiyi 
kendilerine sakladıklarını göstermesi açısından önemlidir. 
 

Üst yönetimin çalışanlarla bilgi paylaşımı, bazı işletmelerde üst düzeyde önem arz 
ederken bazı işletmelerde bu paylaşım orta düzeydedir. Bu farklılık, özellikle üretimde 
yaşanan sıkıntıları en aza indirmeye çalışan işletmelerin, çalışanlarıyla daha fazla bilgi 
paylaştıklarını göstermektedir.  

 
5.SONUÇ 
 
Bu çalışmada yeni ortaya çıkan ve son yıllarda ülkemizde de çeşitli platformlarda 

üzerinde durulmaya başlanan çevik üretim sisteminin temel yapısını oluşturan kavramlar 
üzerinde durularak, sistemin etkinliğini sağlayacak unsurlar açıklanmıştır. 
 

Çevik üretim sistemi, hazır giyim işletmelerinin uygulaması gereken bir sistemdir. 
Çünkü küresel rekabet sektörde beklenmedik hızlı değişimleri zorlamaktadır. Bu araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular, işletmelerin eksik yönlerinin belirlenmesi açısından amacına 
ulaşmıştır. Bu eksikliklerin tamamlanarak çevik üretim sisteminin uygulanabilir olması, 
müşteri taleplerindeki ani değişimleri karşılamak ve bu değişikliklere göre yeniden 
şekillenebilmek adına hazır giyim işletmelerinin lehine olacak sonuçlar doğurabilecektir. 
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Đşletmelerin sektör deneyimi açısından net bir fikir vermese bile, hazır giyim 
işletmelerinde yönetici pozisyonunda çalışanların çoğunluğunun lise mezunu ve sektörde 
faaliyette bulunma sürelerinin en fazla 5 yıl olması, gerek yöneticilerin gerekse işletmelerin 
sektör deneyimi açısından şüphe doğurmaktadır. 
 

Müşterilerin, satın alacakları ürünlerde öncelikli aradığı kriter kalitedir. Günümüzde 
farklı markalar altında bir ürünün benzeri veya türevleri üretilebilmektedir. Müşterilerinde bu 
ürün yelpazesi içerisinde kalite gerçeğini daha fazla ön planda tuttukları yadsınamaz bir 
realitedir. Araştırmaya konu olan hazır giyim işletmelerinin çoğunluğunun mikro işletme 
olmasına rağmen kaliteyi öncelikli kriter olarak aldıkları, kaliteli ürünler elde edebilmek için 
her türlü yapısal ve işlevsel önlemi almaya çalıştıkları görülmektedir.  
 

Đşletmelerin ürünün kalitesini en önemli rekabet öğesi olarak görmeleri, kalite kontrol 
departmanına sahip olmalarıyla da desteklenmektedir. Müşteri istek ve beklentilerini en kısa 
zamanda karşılamayı amaç edinen hazır giyim işletmelerinin, yatırım önceliğini makine 
parklarını yenilemeye verdikleri görülmektedir. Ancak, değişen müşteri isteklerine yönelik 
ürünlerin geliştirilmesini sağlayacak, pazarın nabzını tutmaya yardımcı olan Ar-Ge 
faaliyetlerini en az öneme sahip yatırım öncelikleri arasında görmektedirler. 
 

Hazır giyim işletmeleri tedarikçilerden ve ürün dağıtım kanallarından gelen bilgileri 
müşterilerin ürünlerinden beklentilerini karşılamak ve bu beklentileri üst düzeyde tutmak 
amacıyla kullanmaktadırlar. Elde edilen bu bilgiler, işletmelerin kendi iç bünyelerinde 
yapacakları yeniliklerde de yol gösterici olmaktadır.  
 

Ürün tasarım sürecine, müşterilerin katkı düzeylerini en yüksek seviyede tutmaya 
çalışan hazır giyim işletmelerinin, bilgisayar destekli tasarım programı ve bilgisayar destekli 
üretim programlarına sahip olmaları üretim sürecinde yaşanabilecek sıkıntıları en aza 
indirmeye çalıştıklarını göstermektedir. Ayrıca, sahip oldukları teknolojik yenilikleri kullanım 
amaçları da ürün kalitesi, müşteri memnuniyeti ve üretim hattında yaşanan sıkıntıları en aza 
indirmeye odaklıdır. 
 

Kalifiye çalışana fazlasıyla ihtiyaç duyduklarını belirten TR72 kapsamındaki hazır 
giyim işletmeleri, mevcut çalışanlarının yeteneklerini kısmen yeterli görmelerine rağmen, 
yeni bir ürünün üretimine geçtiklerinde çalışanlarının yetenek ve performanslarını tam olarak 
yeterli bulmamaktadırlar. Bu farkındalığın bir sonucu olarak işletmeler, ihtiyaç düzeyini en 
aza indirmek için özellikle işe yeni başlayanlara eğitim düzenlemekte ve/veya 
aldırmaktadırlar. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, çevik üretim sisteminde, işletmelerin 
istenilen düzeyde esnek örgütlenme yapısına sahip olmadıklarını göstermektedir. Bu durum, 
ihtiyaç duyulduğunda fırsat ekiplerinin oluşturulmasında da sıkıntılar yaratmaktadır.  
 

Đşletmeler müşterilerden gelebilecek taleplere, şikâyetlere veya talep edilen yeniliklere 
hızlı şekilde ulaşabilmelerini sağlayacak olan bilgi teknolojilerine kısmen sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. Đhtiyaç duydukları takdirde, hem bilgi teknolojilerinin paylaşımında hem de 
üretimde yaşanabilecek değişikliklerden dolayı başka işletmelerle işbirliğine gidebilmeye ise 
olumlu baktıkları söylenebilir. 
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Çevik üretim sisteminde çalışanların mümkün olduğunca üst yönetim ile bilgi 
paylaşımına gitmesi yaşanabilecek sıkıntıları önleyebilmek açısından önemlidir. Araştırmaya 
konu olan hazır giyim işletmelerinde gerek çalışanların kendi aralarındaki bilgi paylaşımı 
gerekse yönetimin çalışanlarıyla olan bilgi paylaşımı orta düzeydedirler ancak bu çevik 
üretim açısından istenilen düzeyde değildir. 
 

6.ÖNERĐLER 
 

TR72 kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde faaliyet gösteren hazır giyim 
işletmelerinin çoğunluğunun yeni kurulmuş olması, pazarda oluşabilecek ani talep 
değişikliklerine karşı hazırlıklı olmadıklarını göstermektedir. Söz konusu illerde Devlet 
Planlama Teşkilatı ve Bölgesel Kalkınma Ajansı gibi kurum ya da kuruluşların, hazır giyim 
işletmeleriyle işbirliği düzeyi artırılmalıdır. Bu sayede işletmelerin yönlendirilmesi ve yeni 
pazarlara ulaşabilmeleri sağlanıp ani talep değişikliklerinden çok fazla etkilenmelerinin önüne 
geçilebilir. Talep konusunda sağlanacak istikrar kuşkusuz yeni yatırımların önünü de 
açacağından, beraberinde daha fazla istihdam sağlanmasına da imkân tanıyacaktır.  
 

Sektördeki en önemli temel rekabet öğeleri ürünün kalitesi ve üretimdeki hızdır. Bu iki 
temel öğenin karşılanabilmesi için kalifiye çalışana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın 
karşılanabilmesi için özellikle Üniversite-Sanayi işbirliğine gidilerek, ülkenin vasıflı ara 
eleman ihtiyacını karşılamayı amaç edinen Meslek Yüksekokulları’nın ilgili programlarından 
mezun olan öğrencilerden yararlanılmalıdır. Bu işbirliği hem mezun olan öğrencilere iş 
imkânı sağlayarak bölgelerdeki işsizlik oranının düşmesine yardımcı olacak hem de 
işletmelerin dış pazarlara açılmalarında engel oluşturan kalite ve üretim hızı ihtiyaçlarını 
ortadan kaldıracaktır. 
 

Hazır giyim işletmelerinin, tedarikçilerinden gelen bilgileri müşteri tatminini 
arttırmanın yanında marka yaratma yolunda da kullanmaları gerekmektedir. Fason üretim, 
kazanç sağlaması açısından kısa vadede tercih edilebilir, ancak hem bölgenin gelişimi hem de 
işletmelerin geleceğe yönelik kendi başlarına ayakta kalmalarını sağlayacak stratejileri de 
geliştirmeleri sağlanmalıdır. Bunu sağlayabilmek için ciddi anlamda bir enformasyona ihtiyaç 
vardır. 
 

Çevik üretim sistemi müşteri odaklı bir üretim sistemidir. Hazır giyim işletmeleri 
müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını onların talep etmelerinden çok daha önce 
karşılanmalarını sağlayacak Ar-Ge departmanına ve faaliyetlerine de gereken yatırımı 
yapmalıdırlar. Çünkü istek ve beklentilerin talep edilmeden önce karşılanması çevik üretim 
sistemi için önem arz etmektedir. 
 

Đşletmeler, müşterilerden gelen /gelebilecek şikâyet ve taleplere göre üretimde 
değişikli ğe gitmelerine karşın, bu değişikli ğe neden olan bilgilere ulaşabilmek adına 
kullandıkları bilgi teknolojilerinin (telefonla görüşme) yanında, müşterilerin daha kolay ve 
hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayacak web sayfası, bu sayfada ürünlerle ilgili yer alacak anket 
formları, doğru ve net verilere ulaşılmasında kolaylık sağlayacaktır. 
 

Çevik üretim sisteminde üst yönetimin aldığı kararları çalışanlarıyla paylaşmaları, 
hazır giyim işletmelerinin çıkarlarına hizmet edecek stratejilerin belirlenmesinde yardımcı 
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olacaktır. Bu açıdan özellikle üst yönetimin işletme içinde bilgi paylaşımına öncülük ederek, 
çalışanların arasında da bilgi paylaşımına katkı sağlamaları gerekmektedir.   
 

7.KAYNAKÇA 
 

Acar, N.(1996). Üretim planlaması yöntem ve uygulamaları.(5.baskı). Ankara: Milli 
Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 280 

 
Arslan, O. (2007). 21.yy. üretim anlayışı: çevik üretim. Verimlilik Dergisi, Milli 

Prodüktivite Merkezi Yayınları, 3, 57–70 
 
Baki, B. (2003). 21.yüzyılın üretim paradigması: çevik üretim. Đktisadi Đdari Bilimler 

Dergisi, 17(1–2),291–305. 
 
Çetin, O. & Altuğ, N.(2005, 25-27 Kasım). Çevik üretim. V.Üretim Araştırmaları 

Sempozyumu, 301–306 
 
Christopher, M. & Denis, R.T. (2000). Supply chain migration from lean and 

functional to agile and customised. Suppy Chain Management:An  International 
Journal,5(4),206-213 

 
Demirhan, D. (2002). Đşletmlerde stratejik bilgi sistemleri yönetimi ve rekabet 

üstünlüğü elde edilmesindeki rolü. Ege Akademik Bakış Dergisi,2(2),117-124 
 
Gunesakaran, A. (1999). Agile manufacturing: A framework for research and 

development. International Journal Of Production Economics, 62,87–105 
 
Güngör, F. & Paçal, K. Çevik üretimin kobi’lerde uygulanabilirliği. 

Web:www.tedem.com.tr/makaleler.htm adresinden 24.08.2010 tarihinde alınmıştır 
 
Kidd,P.T. (1994). Agile manufacturing:forging new frontiers.England-Wokingham: 

Addison-Wesley 
 
Kişoğlu,S.,Çakar,G.,Çileroğlu,B.,Bayraktar,F. & Pamuk,B. (2004). Üretim 

planlaması.(1. baskı). Đstanbul: YA-PA Yayıncılık 
 
Kobu,B.(2006).Üretim yönetimi. (13.baskı).Đstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş 
 
Maskell, B. (2001). The age of agile manufacturing. Supply Chain Management: An 

International Journal,6(1),5–11 
 
Özbek,Z. (2008). KOBĐ’lerin Türk ekonomisine etkileri. Uluslararası Ekonomik 

Sorunlar Dergisi. Dışişleri Bakanlığı Yayınları, Sayı: XXXI, 49-57 
 
Özel Đhtisas Komisyonu Raporu (2007). Tekstil, deri ve giyim sanayi. Ankara: Devlet 

Planlama Teşkilatı, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) 
 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

246 

Özparlak, H.M. (2003). Yalın üretim-çevik üretim farkları ve çevik şirkete geçişin 
yönetilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri 
Enstitüsü, Đstanbul 

 
Perçin,S., & Ustasüleyman,T. (2009,15-17 Ekim). Analitik ağ süreci yaklaşımıyla 

çevik üretim sistemlerinin seçimi.9.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir,211-
217 

 
Sharifi,H. & Zhang,Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing 

organisations:An introduction. International Journal of Production Economics,62,7-22 
 
Stevenson,J.W. (2002). Operations management (Eight edition).Irvin: McGraw-Hill 
 
Türedi, H.A. (2004). Çevik üretim ve imalat sektöründe çeviklik analizi. 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Trabzon 

 
Üreten, S. (2006). Üretim /Đşlemler yönetimi: stratejik kararlar ve karar modelleri.(5. 

baskı).Ankara: Gazi Kitabevi. 
 
Womack,J.P,Jones,D.T. & Roos,D. (1993). Dünyayı değiştiren makina (çev. Otomotiv 

Sanayi Derneği).Otomotiv Sanayi Derneği, Đstanbul.(Eserin orijinali 1990’da yayımlandı) 
 
Yusuf,Y. Y., Sarhadi, M. & Gunasekaran,A. (1999). Agile manufacturing:The drivers, 

concepts and attributes. International Journal Of Production Economics, 62,33-43 
 
Yüksel, H.(2004). 21.yüzyılın üretim felsefesi: Çevik üretim. Mercek Dergisi, MESS 

Yayınları, 35 
 
Yüksel, Ö. & Murat, G. (2001). Sanal örgütlenmeler: enformasyon teknolojilerinin 

işletmelerin örgüt yapısına ve rekabet gücüne yansıması. Gazi Üniversitesi Đktisadi ve Đdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi,3(3),111–124 

 
Zerenler, M. (2007,2-4 April). Information technology and business performance in 

agile manufacturing:an amprical study in textile industy. 4th International Conference on 
Information Technology: New Generations, Las Vegas, Nevada, USA, 543 – 549 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

247 

BATTAL GAZ Đ VE DĐGENĐS AKRĐTAS DESTANINDA SĐMGELE ŞEN 
KIYAFET KÜLTÜRÜ ÜZER ĐNE 

 

Zofie UÇAR∗∗∗∗ 

Öz 

Digenis Akritas destanı ve Battal Gazi destanı, Bizans ve Türk olan iki komşu toplumun benzer 
dönemlerini anlatan kahramanlık öykülerini içerir. Bu iki destanda başkahramanların, yakınlarının ve 
düşmanlarının giysileri hakkında bilgiler yer almaktadır. Giysilerin tasvirlerine göre o toplumun genel giyim 
kuşam hakkında bilgi sahibi olunabilir, fakat giysilerin yalın tasvirlerini incelemek yeterli olmaz. Bu giyim 
kuşamın, tekstil malzemelerinin ve renklerin içinde insanların tavır ve tutumlar, dinî görüşleri ve dünyaya 
bakışları içinde saklıdır. Giysilerin bir nevi toplumsal dil olarak kabul eden antropoloji, bu giysilerin 
semboliğini, sosyal anlamlarını ve hatta hikâyedeki işlevlerini yorumlayabilir. Bu makalede hem Bizans, hem de 
Türk toplumundaki o dönemdeki giysiler genel olarak değerlendirilecek. O dönemde giyilen temel giysi 
parçaları tek tek tanıtılacak, destanlardaki bilgilere dayanarak toplumun hangi kısmı tarafından kullanıldığı 
konusunda bilgi verilecektir. Destanlarda betimlenen giysiler hakkındaki ayrıntılı bilginin, destanın hangi 
sahnesinde yer aldığından bahsedilecektir. Giysilerin kimi zaman destan karakterinin olumlu ya da olumsuz 
özelliklerini gösterdikleri veya vurguladıkları örnekle gösterilecektir. Giysilerin kısmi eksikliğine, çıplaklığına 
ve destanlarda bu durumun nasıl algılanıp değerlendirildiğine de değinilecektir. Ayrıca giyim kuşamı anlamada 
önemli rol oynayan renk semboliği de o toplumun kültürü ve dini ışığında değerlendirilecek ve destanda 
kullanılan renk semboliği somut olarak tanıtılacaktır. Giysilerin tasvir tarzı, giyim kuşamın ve renklerin 
semboliği o toplumun dinî, sosyal ve siyasî durumunu göz önüne alınarak değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Battal Gazi Destanı, Digenis Akritas Destanı, Giyim Antropolojisi, Kıyafet. 

 

ON SYMBOLIZED FASHION CULTURE IN EPICS OF BATTAL GHAZI AND 
DIGENIS AKRITAS 

Abstract 

Digenis Akritas and Battal Ghazi epics are epics of two neighbour societies: Byzantine and Turkish. They 
portray heroic deeds of similar period. These epics contain much information about clothes worn by main 
heroes, theirs friends and enemies. Descriptions of clothes in epic could provide general information about 
clothing and fashion of certain society, but examination of plain descriptions would not be enough. People’s 
world views, manner and attitudes and religious positions are hidden in clothing, kind of textile material and its 
colours. Anthropology, which defines clothes as a kind of social language, can interpret symbolism of clothing, 
its functions in epics and also its social meanings. In this paper clothing in both Byzantine and Turkish societies 
will be generally evaluated; descriptions of each piece of clothes worn in the period described in epics, will be 
presented in detail. The information about owner of clothes and his/her social status will be added, when found 
in scenes of epics. When needed for examination, notes about location of detailed information about clothes in 
epics will be precisely defined. The examples, in which clothes have power to introduce epic hero or heroine in 
positive or negative way or can stress his or her negative or positive character, will be also presented afterwards. 
The partial lack of clothes, the nudity and ways of perception and using these elements in epics will be 
mentioned as well. Furthermore the symbolism of colours, which plays crucial role for understanding clothing 
culture, will be evaluated in light of culture and religion of that specific society; the concrete examples of colour 
symbolism used in epics will be shown within. Style of depicting these clothes, symbolism of colours, clothing 
and fashion will be evaluated and interpreted in light of social, political and religious conditions in these 
societies.  

Key words: Epic of Battal Ghazi, Epic of Digenis Akritas, anthropology of clothing, fashion. 
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I. GĐRĐŞ 

Son yıllarda kıyafet ve moda incelemeleri sosyal antropolojinin yeni[lenen] odak 
noktası haline gelmiştir. Kıyafet kültürü ve incelemeleri bilhassa ‘çağdaş’ kıyafet ve 
küreselleşen moda etrafında yoğunlaşsa da (Tranberg Hansen 2004: 369), eski döneme ait 
kıyafetleri de mercek altına almak önemlidir. Toplumların geçmişteki tutum ve tavırları 
bugünlerdeki yaşam tarzını ve değer sistemini etkilemektedir. Kıyafet daha önceki 
dönemlerde olduğu gibi, bugünlerde de insanların sosyal durumlarını, dünya görüşlerini ve 
değerlerini ifade edebilir. Bu nedenle sosyal antropoloji için kıyafet oldukça değerli bir 
kaynak ve yoruma açık bir sahadır. Bir kişi giydiği kıyafeti sayesinde kendisi hakkında pek 
çok bilgi verir, bu bilgiler kolektif olarak belli bir simgesel gücü de kazanır; kıyafet bu şekilde 
‘kendi özgün dilbilgisi, sözdizimi ve söz dağarcığı olan görsel bir dil’ hâline gelebilir (Davis 
1997: 15-16). 

Giysiler, insan vücudundaki parçaların bütünü olarak tanımlanabilir. Giysilerin sadece 
insan vücudunu dış etkenlerden koruması değil, toplum içinde insanlar arasındaki iletişim 
aracı olabilmesi de işlevleri arasında yer alır. Giysilerin malzemesi, biçimi ve rengini hem 
dışardaki iklim ve hava şartları, hem de değişik sosyo-kültürel etkenler belirlerler. Giysi bu 
nedenle de bir gösterge sistemi olarak tanımlanabilir. Her sosyal, etnik ve dinî bir topluluk 
giyim konusunda pek çok norm ve kurallara sahiptir. Kimin neyi, hangi ortamda ve ne zaman 
giyebileceğini tanımlayan ve sınırlayan normlar o toplumda bilinir. Đnsanlar, belli bir giysiyi 
giyerek kendi cinsiyeti, yaşı, sosyal statüsü, din mensubiyeti, medenî hali, hatta o andaki 
duygularını ortaya koyabilir (Enninger 2003: 388-392). Kıyafet, bu sebeple sadece tarihî veya 
antropolojik araştırmanın konusu olmaktan çıkar ve disiplinler arası bir konu hâline gelebilir.  

Tarihte, insanların kıyafet tarzını tanımak, ona yükledikleri anlamı ve neyi 
simgelediklerini öğrenmek göründüğü gibi pek de kolay değildir. O dönemden kalan 
kaynakların sayısının az olması ve ortaya çıktıkları dönemin insan zihniyetinin bizim düşünce 
sistemimiz ve bakış açılarımızdan epey uzaklaşmış olması yorumlanma konusunda büyük 
zorlukları beraberinde getirmektedir. Bu anlamda destanlar, bir toplumun kıyafet kültürü ve 
ona yüklenilen anlamların tanınması için benzersiz bir kaynak oluşturmaktadırlar. 

Destanlar doğal olarak, bahsedilen olayları ve yaşam tarzını belgesel olarak gerçekçi 
biçimde yansıtmaya çalışan tarihî belgeler değildir. Onlar belli bir dönemin sosyal yaşamını, 
zihniyetini, zevkini, beğenilerini, simgeler sistemini, dönemin problemlerini ve bu 
problemlerin çözümlemelerini belli bir ölçüde yansıtan edebî, tarihî ve antropolojik eserler 
olarak algılanmalıdır. Battal Gazi ve Digenis Akritas destanı, iki farklı dine mensup iki komşu 
milletinin eserleridir. Esas olay örgüleri birbirine benzer; eserlerde Hıristiyan Bizanslılar ile 
onların Doğu sınırındaki Müslüman Arap ve Türkler arasındaki mücadeleleri anlatılır. 
Destanlarda her ne kadar tarihî olayların yansıması tam olarak aranmazsa da destanın ait 
olduğu toplum hakkında oldukça geniş bilgileri bu eserlerde bulmak mümkündür. Kıyafet ve 
ona yüklenen işlevlerin, simgelerin, gönderme ve anlamlandırmaların incelenmesi, toplumun 
zihniyeti, sosyal, dinî ve siyasî yaşamı hakkında pek çok şey söyleyebilir. Bu yazıda bu iki 
toplumun giyim kuşam kültürü üzerinde önce kısaca durulacak ve sonra da kıyafet kültürünün 
içerdiği simgeler ve anlam yüklemeleri incelenmeye çalışılacaktır. 
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II. BATTAL GAZ Đ VE DĐGENĐS AKRĐTAS DESTANLARI ÜZER ĐNE 

Battal Gazi destanı, Türklerin Đslam’ı kabul ettikten sonraki döneme ait bir destandır. 
Hem eski Türk destan geleneğinin devamı olarak kabul edilir hem de yeni yaşam şartlarının 
getirdiği değişik konu ve nesir şekliyle eski Türk destanlarından farklı sayılır. Battal Gazi 
destanı Anadolu’da teşekkül eden destanların ilkidir, Türklerin Anadolu’daki hâkimiyeti ve 
Đslamlaştırma mücadelelerini ifade eder (Demir, Erdem 2006: 21). Battal Gazi destanında 
Đstanbul’un kuşatılması (715-717), Akroinos’un kuşatılması (740), Amorion kalesinin zapt 
edilmesi (840), Malatya Emiri Ömer al-Akta’nın Bizans ordusuyla savaşı (863) gibi birçok 
tarihî olayın izi bulunmaktadır (Köksal 1987: 173-174). Battal Gazi destanında Đslam uğruna 
yapılan savaşlar, Đslam’ı yaymak için misyonerlik çabaları ve dinî motifler ön plandadır. 
Battal Gazi de bu vazifelerini tam olarak yerine getiren, ahireti düşünen ve dünya mallarıyla 
ilgilenmeyen bir alp-gazi tipi olarak tanımlanır (Đvgin 1987: 157). 

Digenis Akritas destanı, klasik Bizans edebiyatından epey ayrılır. Bizans edebiyatı 
çoğunlukla eski Yunan, Helenistik edebî normları ve Hıristiyanlık ile ilgili konulardan pek 
ayrılmamıştır. Bu edebiyat gittikçe günlük yaşamdan uzaklaşarak ‘dikotomi’ yaratmıştır 
(Mango 1980: 238; Mango 2003: 3-18). Bizanslıların çoğu, retorik sanata hayrandır, ancak 
bunun dışında sözlü olarak nakledilen edebiyatın da var olduğu şüphesizdir. Sözlü olarak 
nakledilen balad ve destanlar Bizanslı destancılar tarafından otuz ila kırk teli olan çalgı 
aletleri eşliğinde söylenmiştir. Đlk olarak XI. yüzyılın ortasında edebî dile çevirilerek yazıya 
geçirilen Digenis Akritas destanı, hemen hemen her sosyal sınıfta beğenilen bir destan 
olmuştur. (Rice 1998: 252, 256-258; Maguire 1998: 88).  

Digenis Akritas destanında bazı epizotlar, Bizans’ta Makedon hükümdar sülalesinin 
tahta geçmesinden sonra kazanılan zaferler (867-1080) üzerine kurulmuştur. Digenis Akritas, 
Bizans sınırında yaşayan, Bizans devletini Müslüman ordularına karşı savunan X. yüzyılın bir 
uç derebeyi olarak kabul edilir. Digenis Akritas onun gerçek adı değil, taşıdığı vasıfları 
gösteren bir lakabıdır. Kahramanın gerçek adı Basil’dir. Digenis kelimesi, ‘iki kanı olan’ 
anlamına gelir ve kahramanın baba tarafından Müslüman, anne tarafından Bizanslı olduğunu 
gösterir. Akritas ise, derebeyi anlamına gelen ‘akritai’ kelimesinden türenmiş bir lakaptır. 
Ancak bu destanda, Müslüman toplumla yapılan savaşlar, dini yayma çabaları ön plana 
çıkmaz. Daha çok kahramanın kişisel ve ailevî hayatına ve zenginlik ve lüks içindeki 
yaşamına önem verilmiştir. Hasan Köksal, bu din yayma çabaları seviyesindeki farkın, 
Hıristiyanlık ve Đslam dininin kendi insanlarına telkin ettiği hayat felsefesinden doğduğunu 
iddia etmektedir. (1987: 178). Ancak unutulmamalı ki, Bizans oldukça katı Hıristiyan bir 
toplumu temsil eder, ama dini yayma konusunda artık yeterince güçlü ve ısrarcı değildir. 
Digenis Akritas’ın zenginlik, lüks içinde yaşama eğilimi Hıristiyan değerler sistemiyle 
bağdaşmaz. Daha çok kahramanın, bazı antik Roma medeniyetinin unsurlarını benimsemiş 
toplumun, elit tabakasının mensubu olmasına bağlanabilmesi muhtemel olarak gözükür. 

I II. Đ nceleme 

IX.-XI. yüzyıllar dönemi Arap-Türk ve Bizans kıyafetleri hakkında bilinenler yeterli 
değildir. Genellikle kaynak olarak minyatürler, çiniler, ikonlar, freskolarda bulunan giysi 
tasvirleri temel bilgi olarak kabul edilir. Bu dönemin Türk erkek ve kadın kıyafetlerinde dış 
elbiseler olarak kaftan, mintan, hırka ve şalvar mevcuttu. Çoğu kez sağdan sola kapanan dik 
yakalı olan ve kuşak ile bağlanan kaftanlar, eski dönemlerden beri Uzak Doğu, Çin, Orta 
Asya ve daha sonra Yakın Doğu bölgesinde yayılmış, özellikle Türk toplumlarında önemli yer 
kazanmıştır (Okumura 2002: 1171-172). Gömlek, aslında iç giysi olarak sayılırdı (Koçu 1969: 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 
 

250 

177). Kumaş çeşitleri arasında ağırlıklı olarak yün ve pamuktan yapılmış olanlar kullanılırdı. 
Ama atlas gibi daha değerli kumaşların kullanımı zamanla artış göstermiştir. Kemerler hem 
kadın hem de erkek elbiselerini tamamlayan vazgeçilmez unsur olup, kıymetli maden, deri ve 
yünden yapılan sahibinin sosyal statüsüne, maddî durumuna ve kişisel zevkine göre değişirdi. 
Eski kıyafette kuşak, hem bir erkeğin süsü olarak görülür, hem de yeri geldiğinde cep gibi bir 
vazife görebilirdi (Koçu 1969: 160-161). Başlık olarak erkekler arasında sarık, dilimli taçlar, 
börk tipi şapkalar ve kadınlar arasında zülüfler ve uzun takma saçlar belirlenmiştir. Ayakkabı 
olarak çizmeler, keçe çorap ve kadınlar arasında parlak pullarla süslenmiş terlik ve pabuçlar 
giyilirdi. Süs ve takı olarak altın ve gümüş küpeler ve gerdanlıklar kullanılırdı (Süslü 1989: 
208-211). 

Bizanslıların kıyafet kültüründe erkek ve kadın elbiseleri arasında temelde çok az fark 
vardı. Bizanslıların elbiseleri genellikle keten veya ipekten, bazen de kilisenin karşı çıktığı 
saydam bezlerden yapılırdı. Đpek erken dönemlerde Çin’den ithal edildiği için oldukça lüks 
kumaş sayılır ve sadece elit tabakada kullanılabilirdi. Ancak X. yüzyıldan itibaren Bizanslılar 
kendi ipek kumaşlarını üretmeye başlayınca ipek kullanımı yaygınlaşmıştır. Hem kadınlar 
hem erkekler modayla ilgilenirdi. Erken dönemlerde hâlâ Roma modası devam etmiş, VI. 
yüzyılda kıyafet değişmeye başlamış ve eski Roma togası sadece ruhban kısmının sosyal 
statüsünü belirten bir elbise olarak kalmıştır. X. yüzyılda dinî elbise işlemelerle süslü, ipek, 
brokar veya kadife gibi lüks malzemelerden yapılırdı ve haç işlemeli askılarla beraber 
kullanılırdı. Gündelik hayatta Bizans giysilerinin esas parçaları olan uzun tunik ve pallium, 
yani bir çeşit pelerin kesimi erken dönemde geniş olup gittikçe daralmaya başlamıştır. 
Eteklerin kenarları ve omuzları işlemelerle süslenirdi. Bele kemer veya kuşak bağlanırdı. 
Kadınlar evden dışarıya çıkarken genellikle başörtülü ve peçeli giyinirlerdi. Süs ve takı olarak 
fildişi tarak, gerdanlık, yüzük ve küpe kullanılırdı. Ayaklara kışın deri çizme, yazın ise basit 
topuksuz ayakkabı ve sandalet giyilirdi (Ertuğrul 1994: 24, 27; Rice 1998: 89-90, 151-154, 
195, 199-205). 

Battal Gazi destanında kıyafet konusundan oldukça sık bahsedilir, ancak destanda 
yazılan bilgiler kıyafetin tek tek parçalarının betimlenmesi konusunda pek ayrıntı sunmaz. 
Bazı kıyafet parçaları ismiyle zikredilir. Örneğin, Battal Gazi Ummahan Sultan’a kendi 
türbesini yaptırmasını buyurduğu zaman başında imame ve yüzü peçeyle örtülü olarak 
gözüktüğü söylenmiştir (Köksal 2003: 9; Sarar, 1986: 115-116). Ayrıca Battal Gazi’nin külah 
giydiğinden bahsedilir (Köksal 2003: 254). Bunun dışında mendil, tuman, cübbe, kaftan, 
gömlek ve kuşaktan da bahsedilir (Köksal 2003: 15, 42, 132, 187). Kuşak, çoğunlukla güreş 
tasvirlerinde önemli yer alır. Güreşçiler birbirlerini kuşaklarından tutarak güreşirlerdi. Kuşak 
aynı zamanda eteklerinin kısımlarını da bir arada tutardı (Köksal 2003: 43, 118, 148, 150, 
158, 209, 289, 297). Zırhlı ve 36 parçadan oluşan savaş giysilerinin aksine, güreş daha çok 
yalın giysiler, yani sadece gömlek ve kuşak içinde yapılırdı (Köksal 2003: 29, 293). Papazlara 
özgü kuşak, destanda dinî ve sosyal statüyü belirten en önemli giyim parçalarından biridir. 
Papaz kuşağı için zünnar terimi de kullanılır (Köksal 2003: 84, 175, 262). Genel olarak kuşak, 
sahibinin sosyal, kültürel ve dinî statüsünü belirleyen en önemli unsur, olayın anlatımında 
önemli yere sahiptir. Örneğin, Abdülavahhap vaftiz edildikten sonra, yeni vaftiz olanlara ait 
özel, değişmiş yeni sosyal statüsünü belirleyen giysi, yani peylun ve kuşak giydirilmiştir 
(Köksal 2003: 249). 
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Kıyafet tasviri sosyal statünün açık bir belirtisi olarak kullanılmıştır. Destanda pek çok 
yerde emir, kral veya tacir elbisesinden bahsedilir. Elit tabakaya ait giysi genellikle ayrıntılı 
tasvir edilmezse de, hem Müslüman hem Bizans tarafında genellikle taç ve nefis, altın ile 
süslü elbise olarak betimlenir. (Köksal 2003: 38, 54, 77,114, 210, 235, 276, 303). Giysilerin 
sadece görkemli ve lüks olması değil, elit tabakanın da elbise çokluğu vurgulanır. Örneğin, 
Emir Ömer’in günde iki üç kez elbise değiştirdiği söylenir (Köksal 2003: 187). 

Elbise, sadece sahibinin sosyal statüsü veya maddî durumunu değil, o andaki ruh hâlini, 
duygularını ifade edebilir. Destanda giyilen elbiselerin rengi hem üzüntü ve yas durumlarının, 
hem de sevinç duygularının simgesi olarak kullanılır. Hem Bizans, hem de Müslüman 
toplumunda siyah renkli elbise üzüntünün, değerli bir insanın, akrabanın kaybetmesinden 
duyulan üzüntü, yas döneminin belirtisi sayılır. Beyaz veya açık renkli elbise bunun aksine, 
sevincin bir ifadesi olarak kullanılır (Köksal 2003: 18, 77, 125-126, 132, 155, 228, 308-309). 

Bu dönemde toplumda kumaşın ve elbisenin maddi değeri oldukça yüksek kabul 
edilirdi. Kumaş, özellikle de ipekten yapılmış atlas, brokar gibi değerli kumaş ticaretinin, 
Yahudi tüccarların elinde olduğu gözükür. Destanda iki yerde değerli kumaşlarla ticaret yapan 
Yahudi’den bahsedilir (Köksal 2003: 86, 234). Elbisenin aynı zamanda hem Bizanslı, hem de 
Müslüman toplumda değerli bir ganimet sayılması belirgindir (Köksal 2003: 26, 67, 98).  

Elbise değerli bir nesne olarak kabul edildiği için sık sık hediye olarak verilirdi. Bir 
mücadeleyi, güreşi kazanan veya başka bir başarıya ulaşan birine halife, ya da kayserden 
güzel kaftan gönderilirdi. Battal Gazi de ara sıra belli bir başarıya ulaşmış diğer gazilere veya 
yeni Müslüman olanlara giysi armağan ederdi (Köksal 2003: 15, 27, 34, 38, 46, 76, 85, 88, 
131-132, 165, 179, 187, 205, 249, 255-256, 267). Kaftan armağan etme geleneği Hun 
devletinden beri, hemen hemen bütün Türk boylarında bir kişiyi onurlandırmak anlamına 
gelen bir çeşit tören olarak bilinir (Türkoğlu 2002: 235-236). Bu geleneğe göre, kaftanlar hep 
sosyal statüsü yüksek olandan daha aşağı statüde bulunana gönderilirdi.  Bu geleneğin, 
destanda yer alan betimlemeleri değerlendirildiğinde, Battal Gazi’nin seyyid olmasına 
rağmen, mütevazı olduğu ve olması gereken şekilde, toplumsal düzen açısından kendini 
halifeden daha aşağı olarak gördüğü ortaya çıkar. Bu geleneğin devamı olarak, Battal 
Gazi’nin kendi oğlunun öğretmenine kaftan ve cübbe göndermesi (Köksal 2003: 187), 
öğretmeni onurlandırmak isteğiyle açıklanabilir. Aynı zamanda ondan daha üst pozisyonda 
olduğunun da altı çizilmiş olur. Ancak bu olay tamamen olağan bir maaş verme şekli olarak 
da açıklanabilir. 

Battal Gazi destanında sık sık karşımıza çıkan elbiseyle ilgili başka bir motif ise ‘tebdil-
i kıyafet’ motifidir. Battal Gazi bu şekilde pek çok sorunu çözer. Çoğunlukta fiziksel gücünün 
yetmediği, düşman sayısı fazla olduğu durumlarda bu yönteme başvurur. Battal Gazi, Rum, 
papaz, kadın kıyafeti veya kendi yendiği düşmanın giysilerini giyip Rum bölgelerine gider, 
casusluk yapar ya da yakınlarını kurtarır (Köksal 2003: 21, 40, 55, 60-61, 65, 75, 79, 93, 106, 
138, 142, 150, 159, 167, 171, 182, 203, 206-208, 228, 232, 245, 250, 264). Örneğin, bir kez 
saka gereçleri ve altın tası yanına alarak zenci sakanın nefis kıyafeti, külahı ve imamesini 
giyip kayseri bile aldatmayı başarır (Köksal 2003: 129-130). Böyle durumlarda kıyafet 
değişmek tek başına başarı için yeterli olamaz. Battal Gazi’nin başarıları sadece farklı 
kıyafete değil, onun zekâsına, bilgeliğine ve kurnazlığına bağlanabilir (Köksal 1984: 180-
182). Ancak aynı hile yöntemi ara sıra düşmanlar tarafından da kullanılır. Örneğin, Velid de 
sakalını aklaştırıp, sofiyane giysi giyip boynuna tespih asarak kıyafet değiştirme hilesini 
kullanır (Köksal 2003: 238). Kıyafet değiştirme, Türk halk anlatılarında sık sık kullanılan bir 
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motiftir. Bazı araştırmacılar masallardan, efsanelerden ve tasavvufî şiirlerden örnek vererek 
bu motifin temelinin Türk mitolojisine kadar götürülebileceğini iddia eder (Aslan 2004: 43). 
Ancak Battal Gazi destanındaki kıyafet değiştirme motifinin kullanımı, sanki anlatının 
mitolojik veya mistik boyutundan ziyade, Battal Gazi’nin savaş sırasında gösterdiği 
yeteneklerini, kurnazlığını ve bilgeliğini ortaya koyma amacına bağlanabilir. 

Giysiler üzerine yüklenen simgeler destanda rüya motifinde de yer alır. Rüyanın anlamı, 
rüyanın içinde tasvir edilen giysiye göre yorumlanabilir. Abdulvahap, rüyasında “kara 
balçıktan giysi giyinmiş vaziyette bir puta secde edip ondan yardım istemektedir. Sonra bir 
kişi gelip Abdulvahap’ın elbisesini çıkarır ve ak giysiler giydirir, vücudunu yıkar” (Köksal 
2003: 246). Bu rüyada elbiseler, insan ile ruhunun bütünlüğünü ve insanın bulunduğu halleri 
sembolize eder. Bu rüya gelecek olayın belirtisi ve kehaneti olarak kabul edilir, 
Abdulvahap’ın bir süre için Hıristiyanlığı kabul etmesine ve daha sonra Battal Gazi tarafından 
kurtarılmasına ve tekrar Đslam’a dönmesine işaret eder. Siyah rengin sembolize ettiği anlamı 
bu bağlamda Hıristiyanlığa olumsuz yüklemeler yaparak, ona uğursuzluk, eksiklik ve ölüm 
atfeder. Bu renk Abdulvahap’ın ruhunun ölmesine de işaret edebilir. Sonra ak elbise giymesi, 
bu ruhun doğru yol için tekrar kazanılmasını sembolize eder. 

Battal Gazi destanında kıyafete yaklaşım, o zamanki toplumun yaşam tarzına ve Đslamî 
tutumlara göre uygun olarak belirlenmiştir. Đslamiyet’te özellikle çıplaklığı örten, güzel, fakat 
gösterişten uzak duran elbise makul görünür. Özellikle A’raf süresi, 26. ayette çirkin yerleri 
örten elbiseden, süs elbisesinden ve en hayırlısı olan ‘takva elbisesi’den bahsedilir (Kur’an 
Yolu II 2007: 512-513). Gösteriş ve abartılı süs kullanma konusundaki uyarıdan sonra ikinci 
vurgu Nur suresinin 30. ve 31. ayetinde çıplaklığı örtmeye, mahrem yerlerinin uygun 
elbiselerle kapatılmasına dikkat çekilir (Kur’an Yolu IV 2007: 67-68). Đslamiyet’in önemli 
kavramı olan ‘ehli’l-vasat’ kavramının önemi ve etkisi göz ardı edilmemelidir. Müslümanlar 
herhangi bir uçtan, aşırılıktan uzak durması gereken bir toplum olarak algılanırdı. Bu ‘orta 
yol’ ilkesi, yaşamın maddî koşulları için de geçerli olup hem fazla lüks tüketiminden, hem de 
aşırı fakirlikten kaçınılması gerektiğini belirler (Kropáček 1993: 147-148). Battal Gazi 
destanında da hem lüks giyinme, hem de çıplaklık sayılan az giyinme eleştirilmektedir. 
Abartılı zengin, lüks malzemeden yapılan, altın ve değerli taşlarla süslü elbise, genellikle 
Bizans kıyafetlerinin betimlenmesinde yer alır. Aşırı lüks ve değerli kumaş ve malzemelerin 
kullanımı, örneğin Bizanslıların yeşil atlastan yapılmış gölgeliklerin kullanması (Köksal 
2003: 15), sanki onların gücü, cesareti ve mertliğini azaltır gibi görünür. Bu aşırı lüks kıyafet, 
onların günahkâr olarak algılanan yaşam tarzına, müsrifliğine ve ahlakî değerlerin 
bozukluğuna da gönderme yapar.  

Aşırı süslenme ve fazla değerli elbise sadece Bizanslı düşmanlara değil, putlara özgü bir 
unsur olarak da görünür (Köksal 2003: 23, 193). Nakış süslemeler, elmaslar ve değerli 
kumaşlar aynı zamanda destanda üç kez ortaya çıkan geyik tasvirinde de kullanılır. Geyik 
Türk toplumlarında efsanevi, kutsal, sihirli güce sahip olan, ama her zaman olumlu değerleri 
taşımayan bir hayvan olarak kabul edilir (Köksal 1984: 77, 138-140). Geyik, destanda bir kez 
iyi haberin müjdecisi olarak çıkar, Battal Gazi’nin doğumu hakkında haberi iletir. Diğer iki 
kez ise, geyik olumsuz bir olayın habercisi, hatta kendisi olumsuz bir kişiyi temsil eder. Geyik 
Battal Gazi’nin babasının ölümüne sebep olur. Battal Gazi’nin öldürdüğü Rad Cadı’nın kızı 
geyik şekline girerek Battal Gazi’den öç almaya çalışır. Geyik, genellikle değerli taşlarla 
süslenmiş atlas çulla örtülü veya nakışlarla süslenmiş olarak tasvir edilir (Köksal 2003: 14, 
16, 315-316). 
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Diğer yandan aşırı uç sayılan çıplaklık ve elbiselerin kısmî eksikliği olumsuz bir unsur 
olarak gösterilir. Çıplaklık ahlakî değerlerin bozukluğuna, küfre ve şeytanî işlere gönderme 
yapar. Hem Đslamiyet’te, hem Hıristiyanlıkta mahrem yerlerin açılması büyük bir günah 
sayılır, bozgunculuğa, zinaya, ailenin yıkımına ve toplumun bozulmasına yol açan kapı olarak 
algılanır (Küng, van Ess 1998: 79, 116). Büyü yapanlar, şeytanî güce sahip doğaüstü varlıklar 
çıplak olarak betimlenir, örneğin Harus çıplak olarak büyü yapar, Battal Gazi’ye zarar vermek 
isteyen ifrit kadının hem çirkin, hem de çıplak olduğu görülür (Köksal 2003: 240, 258). 
Çıplaklıkla aynı zamanda güçsüzlük, çaresizlik ifade edilir. Battal Gazi’nin zayıf olduğu, 
zarar görebildiği durumlar, elbiselerini çıkardığı anlar sayılır. Battal Gazi sadece elbise değil, 
silahları da çıkardığı için güçsüz ve savunmasız kalır. Battal Gazi elbiselerini yıkanmak, 
abdest almak, elbiselerini yıkamak veya uyumak amacıyla çıkarır, ancak bu anların çoğunda 
düşmanlar ona zarar vermeye çalışır. Destanda sadece gömlek, yani iç giyim içinde kalmak, 
çıplak kalmakla eş anlamlı olarak algılanır. Đç giyim toplumun belli bir sosyal statüsüne, 
kültürel veya dinî mensubiyetine gönderme yapmadığı için, sahibini sosyal anlamda 
bütünleştiren bir unsur olan dış elbisenin yerini alamaz. Sadece gömlek içinde kalmış 
kahraman, bu durumda gücüne ve kendini tamamlayan bütününe kavuşabilmek için uygun dış 
giysileri bulmak zorundadır (Köksal 2003: 55, 72, 108, 207, 109, 167, 202, 252).  

Battal Gazi destanında kıyafet konusunda bu iki uçtan uzak bir yaklaşım doğru olarak 
gösterilir. Battal Gazi dünya mallarına, değerli kumaş veya lüks elbiselerine fazla önem 
vermeyen, ganimetlerin hepsini halifeye, diğer gazilere ve fakirlere dağıtan biri olarak 
nitelendirilir Hatta dünya mallarını önemsemeyen, ikinci bir elbise sahibi olamayacak kadar 
fakir biri olarak karşımıza çıkar. Đslam dininin değerli kişileri destanda oldukça sade giyimli 
olarak betimlenir. Örneğin Battal Gazi’yi zehirlenmekten kurtaran Medineli Rabia’nin 
omuzunda seccade, ayağında takunya olduğu söylenir (Köksal 2003: 162, 186).  

Gigenis Akritas destanında kıyafet Battal Gazi destanına nazaran daha ayrıntılı şekilde 
betimlenmiştir. Çoğu kez elit tabakaya ait lüks giysi parçalarının görkemliliği ele alınır. 
Bizans toplumunda da, söylendiği gibi, giysilere göre sahibinin sosyal pozisyonu ve maddî 
durumu ortaya çıkardı. Digenis Akritas’ın ailesi elit tabakaya ait olarak, baba tarafından 
Edesa ve Melitene emiri olan soylu Müslüman ailesine, anne tarafından Bizans imparatorunun 
amirali olan Andronikus ailesine bağlanır (Hull 1972: xxxix-xliv; Mango 1980: 253). 
Elbiselerin muhteşemliği, kahramanın soyluluklarını ifade etmekte büyük rol oynamaktadır. 
Bilindiği gibi sadece kayserin ailesi veya yüksek mevkide bir aile bazı kumaş çeşitleri veya 
renkleri, örneğin mor, erguvan renkli ipekli kumaşları giyebilirdi (Rice 1998: 57).  

Digenis Akritas destanında bulunan kıyafet parçaları arasında tünik, gömlek, tuman, 
kuşak, eşarp, şapka, türban ve çizme, mücevherler arasında taç ve yüzük yer alır. Bir soylu 
Bizanslının giyiminin betimlenmesi, destanda Emir’in ailesiyle beraber tekrar Bizans’a geri 
dönmesi sırasında yer alır. Emir’in geniş kollu, kısa, bazen de zırh üstünde giyilebilen 
muhteşem bir palto ve altın monogram işlemeli beyaz türban giydiği söylenir. Paltonun 
önemli özellikleri arasında, mor ve beyaz ipekten yapılmış olması ve üzerinde güç sembolü 
olan, yarı aslan yarı kartal olan ejderha motifinin işlemesi yer alır (Hull 1972: 30, 36, 43-45, 
58). Bu elbise, Emir’in soyluluğunun, zenginliğinin ve gücünün simgesi olarak kabul 
edilebilir. 

Destanda Basil ile Eudocia’nin düğününde kıyafetin görkemliliği ve zenginliği benzer 
bir şekilde kullanılmıştır. Destanda kumaşlara, kıyafet tasvirlerine ayrılan geniş yer, Bizans 
toplumunun kumaşlara verdiği önemi açıkça gösterir. Para, altın ve mücevherin yanı sıra 
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çeyizin büyük kısmını temsil eden kumaş ve giysi parçaları ayrıntılı şekilde tasvir edilir. 
Çeyizin içinde elmaslı taç, hayvan motifleri işlemeli, altınla süslü eyerler, incilerle süslü 
ipekli çullar, altın işlemeli kuşaklar, ipek sarıklar ve kementler, hayvan motifli altın işlemeli 
çadır, yeşil ve beyaz ipek kumaşlar, ipekli eşarplar, altın monogram işlemeli beyaz türbanlar, 
arkası ejderha motifi işlemeli altın giysiler ve Fars elbiselerinden esinlenmiş, kolları yakaya 
kadar altınlarla kaplı üst giysiler yer alır (Hull 1972: 52, 54, 57-58). 

Aynı görkemi Emir’in ve Basil’in kullandığı çadırın, eyer ve silah takımlarının 
tasvirinde de bulabilmemiz mümkündür. Çadırlar altın işlemelidir ve içinde bulunan divanlar 
da altın işlemeli olan eyer takımları yeşil ve kırmızı ipekten yapılmıştır, gümüş ve kartal 
resimleriyle süslenmiştir, zırhlar altınla kaplı, mızraklar mavi ve altın renkli olarak betimlenir 
(Hull 1972: 6, 8, 12, 39, 129). Güreş elbiseleri savaş elbiselerinin aksine oldukça basit olarak 
görünür. Güreş giysilerinin benzer tasviri Battal Gazi destanında da yer alır. Basil hayvan 
veya ejderha ile güreşe hazırlanırken, tuniğini çıkarıp sade, ama hareketleri kısıtlamayan 
gömlek giyip eteklerinin uçlarını kuşağın içine sokar. Güreş sırasında da devetüylü kırmızı 
şapkayı takar (Hull 1972: 36, 62).  

Bizanslı erkeklerin modaya, şık kıyafete oldukça duyarlı ve düşkün olduğu bilinir. Emir 
ve Basil Bizanslı erkeklerin bu özelliğini taşıyan örneklerdir. Destanda güzellik unsuruna da 
önem verilir, pek çok yerde başkahramanlarının o zamanki güzellik anlayışına göre güzel dış 
görünümünden bahsedilir. Kahramanlar ince uzun boylu, beyaz tenli, kumral veya sarışın, 
kıvırcık saç ve sakallı, kadın kahramanları da benzer şekilde altın kıvırcık saçlı, kırmızı 
dudaklı ve siyah kaşlı olarak tasvir edilir (Hull 1972: 4, 38, 42-43). Battal Gazi destanında 
başkahramanın güzelliğinden de bahsedilmesine rağmen, bu güzellik özel olarak ayrıntılı 
biçimde ele alınmaz. Anlatımdan Battal’ın buğday tenli, iri yapılı ve yakışıklı, güzel sese 
sahip ve kadınlar için oldukça çekici olduğu anlaşılır. Güzellik Battal Gazi’nin güç sahibi 
olduğunu vurgulayan başka bir unsurdur (Demirel 1995: 56; Köksal 1984: 59-60). Ancak 
Battal Gazi kendi güzel görünüşü için çaba sarf etmez. Buna karşılık Basil kadınları etkilemek 
için çaba harcar, kıyafetine özen gösterir, örneğin yendiği Maksimo adlı Amazon kraliçesiyle 
buluşmadan önce zırh yerine ince, zarif elbise ve kıvırcık devetüyünden kırmızı bir şapka 
giyer (Hull 1972: 91). 

Battal Gazi destanının aksine Digenis Akritas destanında kadın giysileri hakkında da 
bilgi verilir. Kadın giysileri özellikle Maksimo’nun tasvirlerinde yer alır. Maksimo Battal 
Gazi ile buluştuğunda safran renkli ipekli palto ve altınla süslenmiş yeşil türban giyer (Hull 
1972: 92). Hava sıcaklığını bahane edip konuşma sırasında paltosunu çıkarıp sadece iç 
tuniğinde kalır. Bizanslı kadınlar genellikle kendi aile çerçevesi dışında ve evin dışarısına 
çıkarken, vücudunu, hatta yüzünü örterlerdi. Hıristiyanlığın Yeni antlaşma içinde Paulus’un 
mektuplarında kadınların başını örtme emri açıkça ifade edilir, kadınların başını, saçını 
örterek kocalarına saygı göstermeleri istenir (Đncil 2001 Korintliler I 11: 5-14). Bu gelenek 
Digenis Akritas destanında da yansıtılır. Basil’in çölde rastladığı kadın, Basil’i görünce, 
hemen olması gereken şekilde elbiselerine bürünür (Hull 1972: 64). Ancak Maksimo, Basil’i 
baştan çıkartmayı hedeflediği için sadece tünik içinde kalır. Đnce, örümcek ağı gibi olan 
tuniğinin şeffaflığı sayesinde amacına ulaşmayı başarır (Hull 1972: 93). Çıplaklık bu olayda, 
kahramanı doğru yoldan saptıran, Hıristiyanlıkta olumsuz, günahkâr, hatta şeytani olarak 
algılanan cinselliği içeren bir unsur olarak görülür.  

Çıplaklık unsuru sadece bu bağlamda algılanmaz, ayrıca Battal gazi destanındaki gibi, 
kahramanın bulunduğu güçsüz ve çaresiz durumu belirleyen ve vurgulayan bir unsur olarak 
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algılanır. Basil savaş sonrasında kirli elbiselerini yıkamaya gider. Basil çıplakken, garip elbise 
giyinmiş üç adam atlar üstünde nehre yaklaşır. Basil o anda elbisesiz ve silahsız olduğu için 
savunmaya hazır değildir (Hull 1972: 77). Giysilerin bozulması ve kısmi eksikliği destanda 
üzüntü ve yas ifadesi olarak da kullanılır. Basil babasının ölümünü haber alınca kendi 
elbiselerini yırtar ve hissettiği kaybı ve üzüntüyü elbise aracılığı ile ifade eder (Hull 1972: 
100). 

Digenis Akritas destanında elbise ile alakalı olan, oldukça ilginç başka bir motif daha 
bulunur. Kıyafet bu destanda kahramanın belli bir gelişme aşamasını tamamladığını ve yeni 
durumda bulunduğunu belirleyen bir unsur olarak kullanılır. Basil canavar ve vahşi ayıyı 
öldürerek ilk zaferini kazandıktan sonra yıkanır ve eski çirkin ve kirlenmiş giysi yerine yeni 
ve görkemli bir giysi alır. Hem yıkanması, hem de yeni bir kılık kıyafet sahibi olması onun 
yeni bir hayat aşamasına başlayabilmesinin simgesi olarak yorumlanabilir. Kıyafet, kişinin 
sosyal statüsüne işaret eden ve kişiyi toplumun içinde bir yere oturtan unsurlardan biri olarak, 
bu anlatımda Basil’in sosyalleşme aşamasına kişili ğinin bütünleşmesini ve yeni bir sosyal 
pozisyona ulaşmasını belirler. Destanlarda sık sık karşımıza çıkan bu ad takma motifinin 
Battal Gazi destanında da bulunması, onun destan geleneğine sıkı olarak bağlı olduğunu 
gösterir (Ekici 2001: 55-56). Güreşten sonra Basil’a giydirilen kıyafet ejderha motifiyle süslü 
tumandan ve kırmızı renkli, altın ve incilerle süslü bordürlü, düğme yerinde incilerle 
bezenmiş, düğme delikleri altınla örülmüş, yakası lavanta ve misk ile dolu olan bir üst 
kıyafetten oluşur. Bunun yanında Basil yeni at eyer takımını da alır. Eyer takımı kırmızı ve 
yeşil ipekli, elmaslarla ve altın işlemelerle süslenmiş olarak tasvir edilir (Hull 1972: 38-39). 

IV. Sonuç 

Bu iki destanda belirlenen kıyafet, hem tasvir edilen giysi parçaları ve onların 
anlatımdaki kullanımı, hem de onlara yüklenen simgeler açısından oldukça farklı 
görünmektedir. Anlatımlardan yola çıkarak, güreş giysilerinin aynı olması veya toplumların 
çıplaklığa olumsuz yaklaşımları gibi sadece birkaç ortak nokta bulunduğu söylenebilir. 
Kıyafet konusunda belirlenen farklılıkların, iki komşu milletin farklı yaşam tarzlarından, dinî 
öğretisinden, değer sistemlerinin farklılığından kaynaklanması olasıdır. Kıyafet, her iki 
toplumda farklı yorumlanmıştır, kıyafet bir tarafta elit tabakanın lüks yaşamını ifade ederken, 
öbür tarafta kıyafet dini uğruna savaşan kahramanın dinî kurallara göre yaşama isteğini 
simgelemektdir. Bu iki destandaki kahramanların farklı kişilikleri, çabaları, hedefleri, 
yaklaşımları ve toplumsal rolleri kıyafetlerindeki farklılıkları da ortaya çıkarmaktadır.  
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EUROPEAN CONCEPTION OF ISLAM THROUGH THE  DIVINE COMEDY AND 

TAMBURLAINE THE GREAT 

Aydın GÖRMEZ *   Zehra EKĐNEKER ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

ABSTRACT 

This paper has been prepared in an attempt to evaluate European conception of Islam in Medieval and 

Elizabethan periods through the analysis of two prominent literary works. One of them is Divine Comedy by 

Dante Alighieri and the other one is Tamburlaine the Great by Christopher Marlowe. While the first one is a 

work written in medieval ages by an Italian poet, the second one was written in Elizabethan period by an English 

playwright. Before the analysis of these two works the relationship between Europe and Islam will be presented 

for a better understanding of the issue. And later the details of the works as regard to European conception of 

Islam will be handled. By studying the works of two European writers of different origin and periods it is aimed 

to present a comprehensive analysis of the European conception of Islam.  

Key Words: Europe, Islam, Medieval Period, Elizabethan Period, Divine Comedy, Tamburlaine the Great.  

 

ĐLAHI KOMEDYA V E BÜYÜK TIMUR OYUNLARINDA AVRUPA’NIN Đ SLAM 

ANLAYI ŞI 

ÖZ 

Bu çalışma iki önemli eser ışığında Orta Çağ ve Elizabet dönemlerindeki Avrupa’nın Đslam anlayışını 

değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Eserlerden biri Dante Alighieri tarafından yazılan Đlahi Komedya, diğeri 

de Christopher Marlow’un Büyük Timur adlı eseridir. Birinci eser Orta Çağ’da Đtalyan bir şair tarafından 

yazılmış, ikincisi ise Elizabet döneminde bir Đngiliz oyun yazarı tarafında yazılmıştır. Bu iki eserin analizinden 

önce konunun daha iyi anlaşılması için Avrupa ve Đslam arsındaki ilişki ele alınacaktır. Daha sonra ise oyunların 

ayrıntıları Avrupa’nın Đslam anlayışı açısından irdelenecektir. Farklı kökenlere sahip ve farklı dönemlerde 

yaşamış olan iki Avrupalı yazarın eserleri üzerinde çalışarak Avrupa’nın Đslam anlayışına dair daha kapsayıcı bir 

analiz ortaya koymak amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Avrupa, Đslam, Orta Çağ Dönemi, Elizabet Dönemi, Đlahi Komedya, Büyük Timur. 

 

 

 

                                                           
* Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Đngiliz Dili ve Edebiyatı, 
aydingormez@hotmail.com 
∗∗

 Okutman, Bingöl Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, zehraekineker@hotmail.com 



           AKADEMĐK BAKI Ş DERGĐSĐ 
                        Sayı: 47       Ocak – Şubat 2015 
             Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi  

            ISSN:1694-528X Đktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası  
           Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZĐSTAN    

                                                     http://www.akademikbakis.org 

259 

Introduction 

 With this paper we aim to focus on literary aspect of Orientalism by examining two 

different European works in terms of their way of handling Islam. One of them is Divine 

Comedy by Dante Alighieri and the other one is Tamburlaine the Great by Christopher 

Marlowe. While the first one is a work written in medieval ages by an Italian poet, the second 

one was written in Elizabethan period by an English playwright. By studying on works of 

different European writers and periods, comprehensive analysis of the European perception of 

Islam will be provided. Before moving onto the details of the works, we think that it is of 

utmost importance to understand how Islam was perceived by the Europeans during the 

periods in which these works were produced.  

Orient has been regarded as the complimentary opposite of the West since ancient 

times and as an integral part of and closely associated with European civilization and culture 

in the sense that “the Orient is not only adjacent to Europe; it is also the place of Europe's 

greatest and richest and oldest colonies, the source of its civilizations and languages, its 

cultural contestant, and one of its deepest and most recurring images of the Other” (Said, 

1979: p. 1). The Orient has come to be an integral part of Europe for several other reasons. 

Firstly it is closely associated with the birth of three monotheistic religions, Judaism, 

Christianity and Islam. And of course in European realm it is with regard to the birth of 

Christianity, and therefore to Biblical revelation since Jesus was born in Palestine and his 

message spread from there. Secondly the mutual military interactions between the West and 

Islamic East helped the issue to gain a new and broader dimension. The European rush into 

the Islamic and holy lands during the Crusades and Islamic conquests reaching as far as Spain 

during the period of Umayyad Caliphate and later in Ottoman period as far as East Europe 

constituted a significant part of that military interaction. As Daniel puts it: “Violence had a 

double significance in the relations of Islam and Christendom: force was used by Islam and 

against it” (2000: p. 131). During all this turmoil Islam was on stage as a part of this 

relationship between the East and the West. The heavy cost of Crusades on the side of 

Europeans and traumata caused by it along with the rapid expansion of Islam especially in 

Ottoman period resulted in European fear and hatred of Islam. It was regarded a threat to 

Christendom as put by Bernard Lewis: “For more than 1,400 years, since the advent of Islam 
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in Arabia and then into the Islamic empire and civilization of the formerly Christian eastern 

and southern shores of the Mediterranean, Islam and Christendom have lived side by side—

always as neighbours, often as rivals, sometimes as enemies” (1993: p. vii). 

Islam was regarded as a threat to Europe not only for military reasons but also for a 

more subtle reason which was based on prejudices against Islam. For the Christians Islam was 

something new and distant in nature, which made them to end up with creating a “median 

category” for Islam, “a category that allows one to see new things, things seen for the first 

time, as versions of a previously known thing” (Said, 1979: p. 58). As a result it was judged 

that Islam was a manipulative new version of Christianity named as Mohammedanism since it 

was believed to have been created by a former Christian who renounced his religion and 

ended up with being labelled as infidel, fraudulent and schismatic. In that sense the polemic 

name “Mohammedanism” was given to Islam. For the Christians “Islam was at best a heresy, 

more usually a false doctrine, founded by one who was variously depicted, at different stages 

in the evolution of European consciousness, as a heretic, an impostor, and later, in the age of 

the Enlightenment, an Enthusiast” (Lewis, 1993: p. 7).  

The echoes of above mentioned misconceptions can be seen in a plethora of European 

literary works throughout history. In accordance with the context of this study the European 

misconception of Islam is aimed to be specified based on Middle Age and Elizabethan period.  

 In the context of medieval literary works the term “Saracen” came to refer to the 

Muslims and Prophet Mohammed was represented as the devil or Antichrist and he was 

assumed to be an idol of his followers. “Like in polytheistic practice a Saracen is introduced 

as a pagan who swore first by Muhammad as his powerful god and then God, The Almighty’’ 

(Al-Olaqi, 2012a: p. 65). For Europeans, the Muslims came to be associated with violence, lust 

and fraud. In Islam and the West: The Making of an Image, Norman Daniel discusses the 

place of self-indulgence in the attack on Islam and concludes that “In general sexual 

licentiousness, whether with women or extended to various unnatural forms of indulgence, 

was associated with Islam” (2000: p. 168). According to this tradition of anti-Islamic polemic 

“sexuality and violence were the characteristic marks of Islam” (2000: p. 169).  

 As for the Elizabethan period the attitude was not different. For Al-Olaqi, the 

Elizabethan dramatists “treated the Muslims unkindly as foreign to the English life. Hostility 

is obvious in Marlowe, Shakespeare, Greene, Massinger,...” (2012a: p. 66). As a result of the 
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Ottoman superiority and threat on Elizabethan England, their perception of Islam was mainly 

Turkish. The Turks were so closely associated with Islam that someone who converted to 

Islam was depicted as “turned Turk” instead of “turned Muslim” as it is put by Lewis, “Turk, 

the name of by far the most powerful and important of the Muslim states, even became a 

synonym for Muslim, and a convert to Islam was said to have “turned Turk” wherever the 

conversion took place” (1993: p. 7). The European response to Ottoman threat was reflected 

in Elizabethan plays and it was also a way of attacking on Islam. However at the same time 

“Christian authors witnessing the Islamic conquests had scant interest in the learning high 

culture, and frequent magnificence of the Muslims” (Said, 1979: p. 59). This interest of the 

Elizabethan playwrights in Orient accompanied with the curiosity and appreciation of the 

audience led to a high amount of plays produced in that period. Louis Wann, in “The Oriental 

in Elizabethan Drama”, identifies a corpus of 47 Elizabethan plays written between 1558 and 

1642 dealing with Oriental matter and covering events that took place since the rise of 

Ottoman Empire in the Thirteenth Century (1915: p. 423-426). According to Linda McJanet 

there is no any consensus among scholars as to the historical accuracy of these plays (2009: p. 

182), which is also confessed by Wann: “In brief, the characterization of Oriental matter is 

fairly accurate considering the fact that the great majority of dramatists very likely never saw 

one of them (those from the Orient such as Turks, Jews, Africans, Persians, Tartars, Arabs, 

and Egyptians)” (1915: p. 182). On the other hand, according to McJanet, Warner Grenelle 

Rice, in her unpublished dissertation, Turk, Moor, and Persian in English Literature from 

1550–1660 with Particular Reference to the Drama, and Samuel C. Chew, in The Crescent 

and the Rose don’t see the representations of Orient as fairly accurate and focus on plays’ 

prejudice towards the Orient and artistic failure by arguing that the representations of Islamic 

characters are examples to “monstrous cultural stereotypes” (2009: p. 183). For example in 

Tamburlaine the Great, the grave of Prophet Mohammed is quite incorrectly presented to be 

in Kaaba’s roof in Makkah (Marlowe, 1966: p. 107).  

 The tradition of Oriental playwriting and naturally accompanying disinformation 

about Islam continues for later periods as well. Theatregoers find the opportunity to see on 

London stage large number of matters about Islam and to learn playwrights’ opinions on 

elaborations of it.   
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Islam in Divine Comedy 

It has been a controversial issue among Dante scholars whether or to what degree 

oriental influences had an inspiring role in Dante’s Divine Comedy. In more specific terms 

the debate focused primarily on the influence of Muslim eschatology, namely the very nature 

of Islamic tradition of mi 'raj as a source for Divine Comedy, in which Dante starts out a 

spiritual journey to inferno, purgatorio and paradise, which bears in certain ways similarities 

with that of Prophet Mohammed. What is aimed in this paper is however to show the attitude 

adopted by Dante towards Islam and its constituents in Divine Comedy rather than to be a part 

of the controversy. In his journey, Dante the pilgrim meets Prophet Mohammed in inferno’s 

28th canto, which is a reversal of what is actually in Mi’raj. Of nine circles of the Hell, 

Prophet Mohammed is located in the eighth circle, which is the circle of fraud, the gravity of 

which is expressed by Virgil, who accompanies Dante throughout his journey of infernal 

places and purgatorio as in follows:  

But because fraud is an evil proper to man, it is  
more displeasing to God; and therefore the  
fraudulent have a lower place and greater pain  
assails them. (1996: p. 171) 

 
In the context of Dante’s inferno fraud is divided into two, simple fraud and 

treacherous fraud taking their parts in the eighth and ninth circles respectively. So after 

Prophet Mohammed come only those treacherous sinners. Before Dante reaches the eighth 

circle, in which Prophet Mohammed and other sinners are assumedly located, he encounters 

various inhabitants of the previous circles, which are the circles of lust, gluttony, avarice-

prodigality, anger and heresy. Moreover he is also located in the ninth bolgia of the eighth 

circle, the disgusting mode of which, for Dante, can be compared to nothing in the Hell. 

Considering all into account, it is easy to see the fact that he belongs to a rigid hierarchy of 

evils and he has a disgusting punishment: “he is endlessly being cleft in two from his chin to 

his anus like, Dante says, a cask whose staves are ripped apart” (Said, 1979: p. 69). The fact 

that the punishment takes place in the second deepest part of Hell means, for such critics as 

Otfried Lieberknecht, “a more severe condemnation. And this more severe condemnation 

does not imply an exculpation from the less grave sin of heresy, because according to the 

general rule each soul is punished at the place of his (or her) gravest sin” (1997: p. 3). The 

encounter with Prophet Mohammed is depicted as follows: 
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 Between his legs dangled his intestines; the pluck 
 was visible, and the wretched bag that makes shit 
 of what is swallowed. 
 While I was all absorbed in the sight of him, he, 
 gazing back at me, with his hands opened up his 
 breast, saying: "Now see how I spread myself 
 See how Mohammed is tom open! (Alighieri, 1996, p. 433-435) 

 

This circle of Hell belongs to people who are accused of schism and Prophet 

Mohammed is assumed to be one of them since he is believed to have invented a new religion 

against Christianity and that is why he is cloven like every sinner in that circle. Actually the 

idea that Bible is not the last revelation of God to human beings but Qur’an, and Jesus the 

Christ is not the last messenger of God but Prophet Mohammed is, in its very sense, a very 

provocative one for the Christians, causing one fourth of the world population to have faith in 

what is called heresy.  

Another aspect of the situation is that the last four circles of the Hell, which include 

the heretics, violent, fraudulent and treacherous, are located in the city of Dis, which is named 

as ruddy city by Dante. The city of Dis first appears in the eighth canto as a place containing 

weighty sinners and described by Dante as “Master, [here Dante addresses to Virgil] already I 

discern its mosques there clearly within the moat, as red as if they had just come out of the 

fire” (Alighieri, 1996: p. 131). The existence of mosques, which is something closely 

associated with Islam, in the city of Dis, where weighty sinners are located, is a deliberate 

attempt by Dante to distort the image of an Islamic element. In this way “Dante is repeating 

the common medieval Christian slander that Islam was a form of devil worship and that the 

characteristic architecture of the mosque and minaret was inspired by the devils” (p. 136). 

Upon Dante’s question to Virgil as to why the inhabitants of the previous four circles too 

aren’t punished in the city of Dis as the last four, Virgil puts the last touches on the 

conversation with a striking answer by saying self indulgence, which in this realm covers lust, 

gluttony, avarice-prodigality and anger, offends God less and acquires less blame.  

In the fourth canto the reader comes across the first circle of the inferno which is 

called Limbo. Limbo hosts those people who weren’t sinful but lived before Christianity and 

thus were deprived of baptism, which is, in Virgil’s terms, “the gateway to the faith” (p. 73). 

Limbo previously hosted Adam, his son Abel, Noah, Moses, Abraham, David, Israel and his 

father and children along with Rachel (Israel’s wife) and many others until the time Jesus the 
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Christ descended into the Hell and honoured them with heaven. The inhabitants of Limbo are 

different from those of subsequent circles because they aren’t exposed to any torture, living in 

desire without hope being their only punishment. It is the desire of being blessed by God. The 

fact that those aforementioned people were originally put into the first circle of Inferno by 

Dante is loosely based on the in Christian belief that there is a place for baptised children and 

people having lived before Christ and having faith in his prospective prophecy. However it is 

between Hell and Purgatory not in Inferno as Dante presents. Moreover the salvation of souls 

starts with the birth of Christ. What is interesting in this part however is the existence of some 

Muslims in Limbo when we think that in the context of Divine Comedy, they should have 

been in the subsequent circles like Prophet Mohammed and Ali. The situation is explained by 

Edward Said as follows: 

Earlier in the Inferno, a small group of Muslims turns up. Avicenna, Averroes, and 
Saladin are among those virtuous heathens who, along with Hector, Aeneas, 
Abraham, Socrates, Plato, and Aristotle, are confined to the first circle of the 
Inferno, there to suffer a minimal (and even honourable) punishment for not having 
had the benefit of Christian revelation. Dante, of course, admires their great virtues 
and accomplishments, but because they were not Christians he must condemn 
them, however lightly, to Hell. (1979: p. 69) 

The existence of those “virtuous heathens” in Limbo proves the European mentality that 

Prophet Mohammed and his partisans are seen as the source of all evil to such a degree that a 

high number of people along with those virtuous ones are drawn away from the true faith 

which is Christianity. According to Professor Annemarie Schimmel “More than any other 

historical figure, Muhammad has aroused fear, hatred, and even contempt in the Christian 

world. Dante, in his Divine Comedy, only expressed what innumerable medieval Christians 

felt when he condemned Muhammad to the lowest pit of hell” (qtd. by Hoffmann, 1996: p. 

90). Dante’s poetic perception of Islam is an example to the European misconception of 

Islam. In this way it can be argued that Islam and its representatives are designated creatures 

of Western vision based on the perceptions of Europeans rather than any empirical data.  

Islam in Tamburlaine the Great  

Tamburlaine the Great, the two-part play by Christopher Marlowe is based on the life 

of the Timurid emperor, Timur as an account of his achievements and cruelty summed up at 

the very beginning of the play “Tamburlaine the great, who, from a Scythian shepherd, by his 

rare and wonderful conquests became the most puissant and mighty monarch, and for his 
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tyranny and terror in war was termed the scourge of God” (1966: p. 1). Tamburlaine is a good 

example to have a better understanding of the attitude adopted by Elizabethan Europeans 

towards Islam and Ottoman Empire as it is very strikingly expressed by Cemil Meriç: “Even 

if we burn all Qur’ans and destroy all mosques we are still Ottoman for Europe; Ottoman, that 

is to say Islam. A dark, dangerous and hostile mass” (1979: p. 9). Tamburlaine’s battles 

against and his successive victories over the Turks along with an intolerable degree of 

humiliation of them make up a significant part of the play. Tamburlaine doesn’t humiliate 

sultans of other defeated countries as much as he does Turkish Bajazeth and his wife and 

Orcanes and other governors in the first and second parts of the play respectively. After the 

first defeat of Ottomans, (because Ottomans are defeated by Tamburlaine’s army three times 

in the play), Tamburlaine puts emperor Bajazeth into a cage and takes him wherever he goes. 

Moreover Tamburlaine uses him as a footstool so that he can rise into his royal throne. As a 

result of this extraordinary assault Bajazeth ends up with committing suicide by crashing his 

head against the cage. Similarly in the second part of the play Orcanes and other Ottoman 

governors are made to drag the chariot of Tamburlaine and later executed. For Hamit Çalışkan 

“Assuming Tamburlaine as a figure sent by God in order to punish humans and evil deeds is a 

prevalent perspective. However there is also a second one in which Tamburlaine is seen as a 

beauty lover pagan who protects Christian Europe against Islam” (1996: p. 21). The issue can 

be handled with an integration of these two perspectives. Firstly Tamburlaine declares himself 

as scourge and wrath of the paganic god Zeus. However while carrying out that supposedly 

spiritual (God-given) mission, he doesn’t make any discrimination between good and evil, 

which he calls “war’s justice” (1966: p. 123). In the first part of the play during the conquest 

of Damascus, four virgins of the city are sent to Tamburlaine for appeal which aims to 

“through the eyes and ears of Tamburlaine, convey events of mercy to his heart” (1966: p. 

59). However their attempt ends up with failure and they are killed to be hanged on Damascus 

walls. Again in the second part of the play after the conquest of Babylon, Tamburlaine orders 

that all inhabitants of the city - men, women, children - are drowned in the lake so that no 

living being remains. That is why those exposed to his tyranny think he has been sent from 

Hell to be an overall trouble for the world. Secondly, Tamburlaine seems to have a sort of 

sympathy for the Christians who have been downtrodden under the Ottoman menace. At one 

point in the play Tamburlaine proves that clearly: 
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Tamburlaine: I that am term’d the scourge and wrath of God 
 The only fear and terror of the world, 
 Will first subdue the Turk, and then enlarge 

 Those Christian captives which you keep as slaves, 
 Burdening their bodies with your heavy chains, 
 And feeding them with thin and slender fare, 
 That naked row about the Terrene sea, 
 And, when they chance to breathe and rest a space,  
 Are punish’d with bastones so grievously 
 That they lie panting on the galley’s side  
 And strive for life at every stroke they give. (p. 39) 

 

At this point it is possible to get the impression that Tamburlaine is the one sent by 

God against the Ottoman Empire to defend the rights of these downtrodden Christians. 

Another example to Tamburlaine’s sympathy for the Christians is the statement of one of the 

(Muslim) citizens of Babylon who requests the Governor of Babylon to send the Georgian 

Christians living in the city to make an appeal for mercy since he thinks they have always 

been helped and sympathized by Tamburlaine. 

Despite the fact that there was a long distance between England and Ottoman Empire 

Marlowe, like other Elizabethans, was aware of Turkish threat on Western Europe. With the 

character of Tamburlaine who spoils and defeats Turks, Marlowe tries to diminish the distress 

of Europeans. According to Oueijan “Marlowe presented to his Elizabethan audience a picture 

of the East they desired to see, an Orient filled with treachery, cruelty and false doctrine, an 

Orient that was being destroyed by its rulers” (qtd. by Al-Olaqi, 2012b: p. 183).  

As for Islam, Marlowe’s reference to Quranic God, Prophet Mohammed and Qur’an 

throughout the play is remarkable in quantity with 23 references to Prophet Mohammed 

making up the most of the total. In most of these references Prophet Mohammed and Qur’an 

are depicted holy and spiritual. The Muslims in the play swear by Prophet Mohammed and by 

the holy Qur’an. Even Tamburlaine swears by his name twice in the play. Yet there exist 

some misconceptions in the way Prophet Mohammed is presented by Marlowe. First of all as 

a result of European misconception of regarding Prophet Mohammed as the creator of a 

manipulative version of Christianity, which is Islam, and thus as the idol of the Muslims, 

Muslim characters are presented as praying to him for the forgiveness of their sins not to God. 

That is a European misconception in that the Muslims acknowledge the spirituality of Prophet 

Mohammad but not his divinity as the Christians do for Christ. Similarly in the accounts of 

Muslim characters Prophet Mohammed is presented to play an intermediary role between God 
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and the Muslims, which is again against Islamic faith because the Muslims want directly what 

they want from God. There is no need for any kind of intermediary to get the message across. 

The following example in the play will be of great benefit to understand the issue.  

Olympia:  Ah, sacred Mahomet, if this be sin, 
 Entreat a pardon of the God of heaven 
 And purge my soul before it come to thee. (Marlowe, 1966: p. 112) 

 
Secondly Muslim characters are depicted inconsistently in the way they worship. First 

of all at one point in the play we see Orcanes swearing by Sacred Mohammed in order to 

confirm his alliance with Sigismond, the King of Hungary. Yet in some other time, when 

Sigismond and his other generals prove to be unfaithful to their alliance by taking arms 

against Ottomans, the same Orcanes is depicted to be praying to both Islamic God and Jesus 

Christ to help the Ottomans defeat “the treacherous army of Christians” (Marlowe,1966: p. 

95).  

Orcanes poetically demands Cynthia, which was originally an epithet given to 

Artemis, Greek goddess of the moon, to open its veil so that God beholds the treachery of the 

Christians and punishes them: 

Orcanes: Open, thou shining veil of Cynthia, 
And make a passage from the imperial heaven, 
That he that sits on high and never sleeps, 
Nor in one place is circumscriptible, 

            But everywhere fills every continent 
With strange infusion of his sacred vigour, 
May, in his endless power and purity, 
Behold and venge this traitor’s perjury! (Marlowe, 1966: p. 96) 

 
Marlowe seems to have made use of Quranic vocabulary in Orcanes’ depiction of God, 

because the way God is depicted here is very similar to the one in Ayat al Kursi. After 

demanding God’s punishment Orcanes makes an appeal to Christ too: 

Orcanes: Thou Christ that art esteem'd omnipotent, 
     If thou wilt prove thyself a perfect God, 
     Worthy the worship of all faithful hearts, 
     Be now reveng’d upon this traitor’s soul, 
     And make the power I have left behind 
     (Too little to defend our guiltless lives) 
     Sufficient to discomfort and confound 
     The trustless force of those false Christians. 
     To arms, my lords! on Christ still let us cry: 
     If there be Christ, we shall have victory. (Marlowe, 1966, p. 96) 
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At the surface level Marlowe may seem to have included an anti-Christian element in 

the play by depicting the treachery and defeat of these Hungarian Christians. However as Jeff 

Dailey argues, in his article “Christian Underscoring in Tamburlaine the Great, Part II”: “the 

theme of the sub-plot is not an anti-Christian message, but rather a moral one” (2005: p. 149). 

Those, whether the Christians or the Muslims, are bound to receive their deserved punishment 

if they break a holy oath. That is also acknowledged by Sigismund as a “mortal well-deserved 

wound” (Marlowe, 1966: p. 96) and Orcanes, who attributes their victory to the justice of 

Christ and to the power of God. “There is also a more covert theological message in this 

speech. By calling on Christ to help, Orcanes acknowledges Jesus' divinity, and, by extension, 

the Trinity” (Dailey, 2005: p. 149). The Muslims believe in the prophecy of Jesus Christ but 

don’t believe in his divinity and also the Trinity as they do the same for Prophet Mohammed. 

Later at a particular point in the second part of the play, when Orcanes and other Ottoman 

governors are kept as the captives of Tamburlaine, we see Orcanes making a desperate appeal 

to the paganic god of underworld for help, which remains unanswered. 

 Thirdly, another misconception in the play is with regard to the place of Prophet 

Mohammed’s grave, which is actually in Medina not in Kaaba’s roof in Makkah as quite 

incorrectly presented in the play.  

Al-Olaqi argues that “Marlowe has established the text of Tamburlaine with the help 

of Quranic vocabulary. Thus, the Islamic colouring of Tamburlaine is merely decorative and 

used to amuse the Elizabethan audience rather than to boost an idea about Islam” (2012b: p. 

182). The assault on Islam reaches a climactic point in the second part of the play when 

Tamburlaine burns Quran and insults Prophet Mohammed. Marlowe’s hero, Tamburlaine 

orders his soldiers to collect the copies of the Quran and other superstitious books from the 

Islamic temples, 

Tamburlaine: Now, Casane, where’s the Turkish Alcoran, 
And all the heaps of superstitious books 
Found in the temples of that Mahomet 
Whom I have thought a god? they shall be burnt. (1966: p. 137). 

 Marlowe calls it the “Turkish Alcoran” as he feels the Ottoman threat to 

Christendom. And in the subsequent lines he reveals his pride with the power of his sword 

which sent “millions of Turks to hell, slew all his priests, his kinsmen, and his friends, And 

yet [he still] live[s] untouch’d by Mahomet” (1966: p. 137). He also thinks Prophet 
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Mohammed as the idol of Muslims saying “In vain, I see, men worship Mahomet” (1966: p.  

137). 

In the burning Quran scene Tamburlaine challenges and mocks Prophet Mohammed to 

come and prevent Tamburlaine from burning it by showing a miracle. Moreover he depicts 

Prophet Mohammed as being in hell and unable to hear his voice:  

Tamburlaine: Now, Mahomet, if thou have any power, 
 Come down thyself and work a miracle: 
 Thou art not worthy to be worshipped 

That suffer'st flames of fire to burn the writ 
Wherein the sum of thy religion rests: 
Why send'stTamburlaine thou not a furious whirlwind down, 
To blow thy Alcoran up to thy throne, 
Where men report thou sitt'st by God himself? 
Or vengeance on the head of Tamburlaine 
That shakes his sword against thy majesty, 
And spurns the abstracts of thy foolish laws?— 
Well, soldiers, Mahomet remains in hell; 
He cannot hear the voice of Tamburlaine: 
Seek out another godhead to adore; 
The God that sits in heaven, if any god, 
For he is God alone, and none but he. (Marlowe, 1966: p. 138)  

As Dailey argues “This is actually an intensely Christian moment” (2005: p. 153). Marlowe 

attacks Islam, Prophet Mohammed and his theology with the characterization of Tamburlaine 

and his attack can be regarded as natural when we take the historical process into 

consideration. Here Tamburlaine's burning of the Quran and humiliation of Prophet 

Mohammed seems to symbolize Christian power and victory over Islam and Ottoman Empire 

and the powerfulness of Mohammedanism.  

The fact that there is some sort of controversy as to Marlowe’s religious or 

nonreligious affiliations can pave the way for different interpretations of the complex 

religious themes of the play. And it is not certain to say whether Marlowe was really an 

atheist or Arian or Trinitarian in his life. However what is for sure is that there is an 

extraordinary attack on Islam and its representatives. Even when we take it for granted that 

Marlowe was really an atheist as some critics have argued he uses Islam and Prophet 

Mohammed as a means to attack all divine and holy entities including Christianity. If 

Marlowe believed in Trinity or held anti-Trinitarian views, which doesn’t necessarily mean 

the same thing as atheism, again the attack is on Islam with a remarkable Christian emphasis.  
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Conclusion 

 Based on what has been presented above, it becomes possible to conclude that 

European conception of Islam in the Medieval and Elizabethan periods was a mixture of fear 

and prejudice, which can also be seen in modern times. The source of these impressions about 

Islam was due to the fact that Christendom saw Islam as a manipulative version of 

Christianity and Prophet Mohammed as infidel. Secondly the widening of Islamic boundaries 

took place in a way so that it became a constant threat on Europe. Consequently they ended 

up with reflecting their impressions of Islam through their literary works in a way to control 

the threat exposed by the Islam and its representatives. In that sense the main attack is on 

Prophet Mohammed and both Dante and Marlowe put Prophet Mohammed into Hell.  
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DĐYARBAKIR, MARD ĐN, URFA, URFA-SĐVEREK AĞIZLARINDA KULANILAN 
BĐR ENKL ĐTĐK EDATI  “MA” 

Sadi H. NAKĐBOĞLU* 

ÖZ 

Türklerin Mezopotamya, Anadolu ve Ortadoğu’yu yurt olarak tutmaları 1071’den çok önceki 
zamanlarda meydana gelmiştir. Fakat ülkemizde Anadolu’daki Türk varlığı, Selçuklulardan sonraki dönem 
olarak bilinmektedir. 

Ancak, son dönemlerde bilimsel tespit ve bulgular, Türklüğün Anadolu’daki varlığını milattan yüzlerce 
ve hatta binlerce yıl öncesine götüren veriler ortaya koymaktadır. Diyarbakır, Mardin, Urfa başta olmak üzere 
Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkmen aşiretlerinin yoğun olarak yerleştiği bölgelerdendir.  

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızlarında Eski Türkçeden günümüze kadar taşınan ve çeşitli 
şekillerde kullanılan birçok dil malzemesi bulunmaktadır. “ma” enklitik edatı da bunlardan sadece birisidir. Yazı 
dilinde bugün için bir karşılığı olmayan bu edat kullanıldığı cümlelere göre çeşitli anlamlar kazanmaktadır. 

 “Ma” edatı cümle başında, bir cümlenin sonunda ya da iki cümleyi birbirine bağlamakta 
kullanılmaktadır. 

 “Ma/me” edatı, Eski Türkçe pekiştirme edatıdır. “Me” şeklindeki kullanımı düşmüş, günümüzde Eski 
Türkçenin bir devamı olarak, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızlarında “ma” şekliyle yoğun bir şekilde 
kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:  Anadolu’daki Türk varlığı, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızları, ”ma” 
edatı 

 

DĐYARBAKIR, MARD ĐN, URFA, URFA - SĐVEREK USED IN AN ORAL 
ENCLITICS PREPOSITION OF “MA” 

 

ABSTRACT 

Turks had settled in Mesopotamia, Anatolia and Middle East much earlier before 1071. However in our 
country, Turkish existence in Anatolia has been known after the Seljuk era. 

In recent years, new scientific discovery and findings indicated that the Turkish existence in Anatolia 
had begun hundreds of years before these periods. Turcoman tribes settled intensively in Southeastern Anatolia 
especially, Diyarbakir, Mardin and Urfa.  

The dialects of Diyarbakir, Mardin and Urfa-Siverek has used many old Turkish language materials 
from past to nowadays. The enclitic preposition of “ma” is just one of them. Today in written language this 
preposition is gaining several meanings according to the sentences. 

The preposition of “ma” is used either at the beginning or end, or to connect  the end of the sentence.  

The preposition of “ma/me” is former Turkish reinforcement particle. The preposition of “me” is no 
longer used, instead of this in the dialects of Diyarbakır, Mardin, Urfa-Siverek “ma” which is today as a 
continuation of the old Turkish is used intensively. 

Key Words: Turkish existence in Anatolia, dialects of Diyarbakir, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek, the 
preposition of “ma” 
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1. GĐRĐŞ 

“Diyarbakır ve çevresi tarih öncesi dönemlerden itibaren her devirde önemini korumuş 
Anadolu ile Mezopotamya, Avrupa ile Asya arasında doğal bir geçiş yolu bir köprü görevi 
yapmış bu nedenle de çeşitli uygarlıkların tarihi ve kültürel mirasını günümüze kadar 
taşımıştır. Tarih boyunca; Amida, Amid, Kara-Amid, Diyar-Bekr, Diyarbekir, Diyarbakır 
adlarını alan kent Güneydoğu Anadolu bölgesinin orta bölümünde, Elcezire denilen 
Mezopotamya'nın kuzey kısmındadır (http://diyar-x.tr.gg 2011: 1).”     

Diyarbakır, M.Ö 1700'lü yıllara dayanan bir tarihe sahiptir. Türkiye'nin 
güneydoğusunda, Mezopotamya’nın kuzeyinde yer alan şehir, bu uzun tarihi süreçte 
konuşlandığı bölgenin önemli bir kültür merkezi olmuştur. Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, 
Siirt, Mardin, Urfa, Batman ve Adıyaman illeriyle çevrelenmiş olan Diyarbakır ili, bölgenin 
tüm özelliklerini taşır. Kendisine bağlı 13 ilçe merkezi bulunmaktadır. Diyarbakır kent 
merkezi 7 bin 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tarihin her döneminde büyük uygarlıkların, 
kültürel ve ekonomik hareketlerin merkezi olarak kabul edilen kent, birbirini izleyen 26 
değişik uygarlığa beşiklik etmiştir. M.Ö. 3000 yıllarında Hurriler’den başlayarak 
Osmanlılar’a kadar uzanan yoğun bir tarihi geçmişi olan Diyarbakır’da yaşayanlar, 
dönemlerine ait izlerle kenti ölümsüzleştirmişlerdir. 

2. Tarih  

Sırasıyla Amedi, Amed, Kara Amed, Diyar-ı Bekr, Diyarbekir adlarıyla anılan şehir, 
tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Aslında Diyar-ı Bekr (Diyarbekir) adı 
Osmanlının son yıllarına kadar daha çok bir bölge adı olarak kullanılmıştır. Ancak merkez 
için kullanılan Amid isminin kullanımının özellikle Diyar-ı Bekr'in (Diyarbekir)1867 yılında 
Vilayet oluşu sonrası yavaş yavaş terkedildiği, bütün bölgeyi nitelemesinin yanında merkez 
sancak için de (Diyar-ı Bekr) Diyarbekir adının kullanıldığı görülmektedir. Đ. Ö. 3500 
yıllarında Hitit ve Hurrri-Mitanniler'le başlayan ve sırasıyla (Đ. Ö. 1260-653) Asurlular ve 
Urartular, (Đ. Ö. 653-625) Medler, (Đ. Ö. 140-85) Partlar, (Đ. Ö. 85-69) Büyük Tigran, ( Đ. Ö. 
69- Đ. S. 53) Romalılar, (53-226) Romalılar-Partlar, (229-395) Sasaniler-Romalılar, (395-639) 
Bizanslıların egemenliğinde kalmıştır. 639 yılında kent Müslüman Arapların eline geçmiş ve 
661 yılına kadar üç halife devrinde yönetilmiştir. Daha sonra Emeviler (661-750), Abbasiler 
(750-869), Şeyhoğulları (869-899), Abbasiler (899-930), Hamdaniler (930-978), 
Büveyhoğulları (978-984), Mervaniler (984-1085), Büyük Selçuklular (1085-1093), Suriye 
Selçukluları (1093-1097), Đnanoğulları (1097-1142), Nisanoğulları (1142-1183), Hasankeyf 
Artukluları (1183-1232), Mısır ve Şam Eyyubileri (1230-1240), Anadolu Selçukluları (1240-
1302, bu sevirde Hülagü orduları Diyarbakır ve çevresini istila etmiş ve büyük yıkımlarda 
bulunmuşlardır), Đlhanlılar (1302-1394), Timur (1394-1401), Akkoyunlular (1401-1507), 
Safeviler (1507-1515) egemenliğinde kalan kent, 15 Eylül 1515'te Bıyıklı Mehmet Paşa 
tarafından Osmanlı egemenliğine alınmıştır” (http://www.i-gunler.com, 2000:1). 

 “1612’de Simeon, 1655’te Evliya Çelebi, 1660’ta Pollet gibi gezginler gördükleri 
Kara Amid’in, temizliği, zenginliğinin yanında, ticaret ve el sanatlarındaki ileri durumunu 
anlatırlar. Şehirde yapılıp iki yılda işlenerek IV. Murad’a armağan edilen ipekli otağ, koca 
imparatorlukta eşsiz “Diyarbakır kirbası” (pamuklu çadır bezi), Avusturya’dan XVIII. 
yüzyılda bile özel müsaade ile satın alınıyordu. Şehir de renkli sahtiyan ve kösele işleyen 
debbağlık, kuyumculuk, bakırcılık, demircilik, şişecilik, çinicilik, ipek ve pamuk 
dokumacılığı çok ileri idi. Amidli hattat Gubarî, Đstanbul’da Sultan Ahmet Camii celi 
yazılarını yazmıştır. Şehirde musiki üstatları çoktu. Bu gün de halk ezgilerinden “Diyarbakır 
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ağzı”, eski Akkoyunlu havasından olup çok sevilir. Şehir ve köylerin Türkçesi Akkoyunlu 
izlerini taşır” (Türk Ansiklopedisi XIII. Cilt:385). 

“Milli Mücadele döneminde Đzmir’in işgali üzerine yurt çapında gerçekleşen 
protestolara katılan şehrimizde de 1919 yılı Haziran ayının son günlerinde “Müdafaa-i Vatan 
Cemiyeti” kurulmuş, bu cemiyet, Sivas kongresinden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i 
Hukuk Cemiyetinin bir şubesi haline getirilmiştir. Bu suretle Diyarbakır Milli Mücadele 
içerisindeki yerini almıştır. 

3. Değerlendirme 

Birçok Anadolu ve Rumeli ağızlarında olduğu gibi Diyarbakır, Urfa, Urfa-Siverek 
ağızlarında da Anadolu ve Rumeli Türkçesini Eski Türkçeye bağlayan birçok unsur vardır. 
Bunlardan biri de bu çalışmanın konusu olan “ma” enklitik edatır.  

Baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojinin, özellikle haberleşme alanında son yarım 
asırda aldığı mesafeyle sözlü kültür değerlerini yavaş yavaş ortadan kaldırması üzüntü veren 
bir gerçektir. Bununla beraber, teknolojik gelişmeleri durdurmanın imkânsızlığı da ortadadır. 
O halde yapılacak iş, bir an evvel sözlü kültür değerlerini derlemek ve gelecek nesillere 
aktarmaktır. Bu amaçla, Türkiye Türkçesi Ağızları üzerine yapılan çalışmaların son yıllarda 
giderek arttığını biliyoruz. 

“Yüzyıllardır halkımızın ağzından yörelere göre çeşitlenerek nesilden nesle aktarılan 
bu tabiî, canlı ve insicamlı dil değerlerini bilimsel metotlarla tespit edip aktarmak önemli 
görevdir.”(Özçelik vd.: 2001:1) 

“Bugün pek çok ülke kendi lehçe ve ağız çalışmalarını çoktan bitirmiş bulunmaktadır. 
Türkiye’de ise bu çalışmalar her geçen gün artmakla beraber bizi sonuca götürmekten 
şimdilik uzaktır. Bu çalışmalar tamamlandığında Türk dili araştırmalarında karşılaştığımız 
birçok problem de çözüme kavuşacaktır. Bu sebeple, ağız çalışmaları Anadolu ağızlarının ses 
ve şekil özelliklerinin ortaya çıkması, Türk dilinin zengin söz haznesinin anlaşılması 
açısından gereklidir (Nakiboğlu, 2001:111).” 

“Türkiye Türkçesi Ağızları, Türkçenin canlı müzesidir. Hem dilin zenginliği hem de 
tarihi gelişmesinin takibi Türkiye Türkçesi ağızlarında görülmektedir. Tarih boyunca Türkçe 
konuşulan hemen bütün coğrafyalardan Anadolu’ya göçlerin olduğu düşünülürse müzenin 
zenginliği bir kez daha ortaya çıkacaktır. Bu zenginliklerin belirlenmesi için Türkiye Türkçesi 
ağızları hakkında pek çok ciddi çalışma yapılmıştır. Özellikle son yıllarda ağız araştırmalarına 
verilen ağırlık sevindiricidir. Fakat henüz bölgelerin tamamı çalışılmadığı için bu konuda 
yeterli bir düzeye gelindiğini söylemek zordur (Demir, 2001:11).” 

Diyarbakır bölgesine baktığımızda, şu çalışmaların yapılmış olduğunu görürüz: 

“Beysanoğlu, Şevket, Diyarbakır Ağzı, Ankara, 1966.(Diyarbakır Halkevi Yay.), 
Bora, Fehmi, Diyarbakır Ağzında Fonetik Gelişmeler, A.Ü.DTCF. Türk Dili mez. Tezi, 
Ankara 1940, Erten Münir, Diyarbakır Ağzı(Đnceleme-Metinler-Sözlük), TDK Yay., Ankara 
1994, Oğuzata, Filiz, Diyarbakır Ağzı, A.Ü. DTCF. Türk dili mez. Tezi, Ankara 1969, Saatçi 
Önder, Kerkük, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Harput Ağızlarının Morfolojik Mukayesesi, G.Ü. 
Türk Dili Yüksek Lisans tezi, Ankara 1999, Şendöl, M. Ayhan, Diyarbakır Ağzı, A.Ü. DTCF. 
Türk Dili mez. tezi, Ankara 1967, Boz, Erdoğan Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağızından 
Derleme Sözlüğüne Katkılar/Diyarbakır/, MF, C.4 Yıl:8, S.29-30 Bahar/Yaz 1996, s.112-
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113.” (Gülensoy vd.:2003: 213), Özçelik Sadettin vd.(Haz.), Diyarbakır Çüngüş ve Çermik 
Yöresi Ağzı, Ankara, 2001 (Özçelik, vd.:2001). 

“Bu ağızlar ayırıcı ve belirleyici bazı ses, şekil ve söz dizimi özelliklerine göre başlıca 
üç gurupta toplanmaktadır: 1. Doğu Grubu Ağızları, 2. Kuzeydoğu Grubu Ağızları, 3. Batı 
Grubu Ağızları. Diyarbakır ağzı, Doğu Grubu Ağızlarının birinci alt grubunda bulunmaktadır: 
1. Grup Ağrı, Van, Muş, Bitlis, Bingöl, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hakkari, Urfa, (Birecik, 
Halfeti hariç ) Palu, Karakoçan(Elazığ)ağızları (Karahan, 1996:1-57).” 

“Doğu grubu ağızlarının sınırları ve diyalektolojik durumu şöyledir: Bu ağız bölgesi, 
kuzeydoğuda Artvin merkez, Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerini içine alır. Sınır çizgisi, 
Rize ve Trabzon’un güneyinden geçer. Rize-Erzurum arasındaki idari sınır, aynı zamanda bu 
ağız bölgesinin de sınırıdır .(Rz/TG26). Gümüşhane’yi kuşatan sınır çizgisi, bu ile bağlı Torul 
ilçesinin kuzeyinden bir kavisle güneye doğru uzanır.  

Sınır çizgisi, Erzincan, Tunceli ve Elazığ’ın batısından Malatya ve Adıyaman’ın 
doğusundan geçer. Urfa’nın Birecik ve Halfeti ilçelerini dışarıda bırakarak Suriye’ye ulaşır . 

Bölgenin ağız özellikleri, doğu ve güneyde siyasi sınırları aşıp doğuda Azerbaycan 
Türkçesi, güney ve güneydoğuda Irak Türkmen ağızları ile birleşir. Güneyde Urfa, Doğu 
grubu ağız bölgesini Irak Türkmen ağızları ile birleştiren bir geçiş bölgesi durumundadır. 
Doğuda Tuzluca, Iğdır, Aralık ilçelerini içine alan Sürmeli Çukurunda, Arpaçay ve kısmen 
Kars merkezinde yerleşmiş bulunan Kars Azerilerinin ağzı, Şireliyev’in tasnifinde güney 
grubu içinde yer alan Erivan-Nahcıvan-Ordubad ağzına; Çıldır, Arpaçay, Susuz, Selim ve 
Kars merkezinde yerleşmiş bulunan Kars tekerlemelerinin ağzı da yine aynı tasnifte Batı 
grubu içinde gösterilen Kazah, Ayrım-Borçalı ağzına bağlanır.”(Karahan, 1996: 54). 

Bu çalışmada Diyarbakır ağzının genel özelliklerinden çok, başta Diyarbakır olmak 
üzere Mardin, Urfa ve Urfa’nın Siverek ilçesinde yoğun olarak kullanılan “ma” edatının 
cümle başında, cümle içerisinde ve cümle sonunda kullanımı ele alınmaktadır. 

 “ma” edatıyla ilgili yaptığımız araştırmalarda şu bilgilere rastlanılmaktadır: 

Münir Erten’in Diyarbakır Ağzı adlı çalışmasının sözlük kısmında: “ma(Ar.ma): ma, o 
şey ki. “ açıklamasından başka bir bilgiye rastlanılmamaktadır. 

Ferit Devellioğlu’nun Osmanlıca-Türkçe Ansiklopdik Lûgat’inde “ma” ile ilgili şu 
açıklamalar yer almaktadır: “mâ – (a.e):1. O şeyki, şu nesne, … daki .”, ” ma’, maa (a, e):ile, 
berâber, birlikte.” (Devellioğlu,1982: 665). 

Tarama  Sözlük’ünün IV. Cildinde “ma:→me.”, ”me, (ma): 1. Nah, işte, al .” 

Eğer âşık isen eteğin koma 

Canın kanı dilerse di üşte ma    (Ferh. XIV. 34) 

 “Đlerü vardı o taam satanların birine belindeki akçadan çıkarup verdi dedi ki:Me, 
üşbuna bana taam ver” .(Leys. Ar. XV. 788) 

Üşte me sana beş tane altun var.     (Rahat. XVI.427) 

Sevindir o sevdiğim bu gönlüm 

Bana sunup bir alma dedi al ma      (D.B. XVI.28) 

Ele alıp o sevdiğim bir alma  
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Dedi kim gel elimden şunu al ma     (D.B. XVI. 29) 

Cânâ bu naz ü gonce aceb nolursar meâl 

Dil hot senindürür dileğin can ise me al    (Nizami. XVI. 34) 

2. “Bırak, elleme .” 

Serv gördü çınar el uzatmış 

Eğilip naz ile dedi me beni    (Nihani. XVI.13)  ( TS.IV.1969:2793-2798-2800). 

“Derleme sözlüğünün IX. Cildinde: ma (I) [me (II), meh -2, na(III)]  Đşte.(*Çivril ve 
çevresi –Dz.; -Ba. Ve çevresi; -Kü.; *Kandıra –Kc.; *Düzce –Bo.; *Çarşamba –Sm.; Çilehane 
*Çilehane *Reşadiye –To.; Karaçay, Başhöyük *Kadınhanı –Kn.; *Akseki ve çevresi –Ant.)” 

 “[me (II)] (-Af. Ve çevresi; Aslanapa –Kü.; *Sivrihisar –Es.; *Ünye, Kuz *akkuş –
Or.; -MI.; Ağrakos * Suşehri –Sv.)” 

 “[meh -2]: (-Brd.; Kösten, Oğuz *Acıpayam –Dz.; *Menemen –Đz.; *Düzce.- -Bo.; 
Sarıca *Gölköy –Or.; Küçükköy *Çumra –Kn.; *Silifke, *Gülnar –Đç.; Akçadağ –Mğ.)” 

 “[na (III)]: (-Rz.; -Tr. Ve çevresi) 

 “Ma (II) [ me (I) -1]” 

 “Ma (III) var anlamında kullanılır: Her şeyim ma. (-Dz.)” 

 

 “Ma(IV) [man (III), mani (II)] 1. Çağırma ünlemi: Ma Safiye gel buraya.(Yeşilyurt 
*Keçiborlu –Isp.) ” 

 “Mah (I) şaşma ünlemi: Mah sen de mi fikriñi değiştirdiñ. (*Bor – Nğ.; *Ereğli – 
Kn.)” 

“Me (I) [ma (II), mah (II), meh -1, na (IV)] 1. Al, buyur. (*Bolvadin –Af.; *Yalvaç, 
Gönen, Đleydağı vd.)  (DS., 1993: 3097-3104-3146). “ 

 “Bütünleme, pekiştirme, kuvvetlendirme, ilgi kurma vb. görevlerde kullanılan bu yapı 
(ma) bizce “edat” kategorisinde değerlendirilmelidir. Eski Türkçeden Diyarbakır, Urfa, Urfa-
Siverek ağızlarındaki örnekler aşağıdadır:  

ma Enklitik Edatı  

Genellikle” fakat, ama, e ama, ya ama, tamam ama, nedir ki, ne ki, işte, e işte, e tamam 
işte, da, de” vb. anlamlara gelen, cümle başında, cümle sonunda ya da iki cümleyi birbirine 
bağlamakta kullanılabildiği gibi, bazı ek yada kelimelerle birleşerek de kullanılabilmektedir: 
“ma hani, ma sanki, ma niye, ma gene, ma yine, ma nedir, e ma, değil ma, ma daha, ma böyle, 
ma ne, ma hiç, ma hep, ma hoş, ma bu …..” vb. 

“ma” Enklitik Edatının Eski Türkçe, Orta Türkçe, Batı Türkçesi, Çağdaş Türk 
Lehçeleri, Moğolca ve Türkiye Türkçesi ağızlarındaki kullanılışlarını şu şekilde 
sıralayabiliriz:  
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Eski Türkçede ma (me) Enklitiği 

 “ma 1.Ve, ise, bilhassa, bizzat:USp.285 

2.Keza, dahi: TT. VII. 40 47: biz-ma” biz dahi”.(Caferoğlu, 2011:127). 

“ma: dahi, de, da, ve, ise US, KB, ETG, KEI [yme] 

 ma: al işte; bırak, dokunma DLT, TS [me]”(Paçacıoğlu, 2006:393). 

“ma”da/de anlamında kuvvetlendirme edatı krş.me”(Ünlü, 2012:372). 

“me”da/de, dahi kuvvetlendirme edatı krş. ma”(Ünlü, 2012:380). 

“ma”da/de bağlama edatı krş. me”(Ünlü, 2013:703). 

“me”da/de bağlama edatı krş. ma”(Ünlü, 2013:724). 

“Ma/me<da /de>(Bk.ok/ök; da/de) 

Eski Türkçe, Karahanlı ve Harezm sahalarında sık kullanılan bir tekit ve bağlama 
edatıdır. Batı Türkçesi’nde hemen hemen hiç rastlanılmaz. Kullanılışı ve vazifesi şekil itibari 
ile ok/ök ve da/de edatlarının aynıdır. Daima sona gelir. Kendisinden önceki sözün umûmî 
âhengine uyarak ek hususiyeti gösterir. 

beglerge bolġıl başlıú ma meÆlep(Oğ. K. 246 ).”(Hacıeminoğlu, 1992: 248-249). 

“bizme” biz de”, negükeme” bir şeye karşı”(Gabaın, 1988: 95). 

Karahanlı Türkçesinde Kullanılan ma (me) Edatı  

 “ma=emirlerin sonuna gelen nehi edatı. III, 213-14, 213-16, 213-17;  

ma=” al, işte” anlamına bir kelime. Bk: mah, meh. [Rad., Uyg.; Caf., USp.].II, 213-21 

mah=” işte, mah, al ”anlamına bir şey verildiği zaman söylenen bir kelime .Bk:ma, 
meh.III, 118-3, 118-11; “(Atalay, 1991:405). 

 

  “meh= ”al, işte” anlamına bir kelime. Bk. ma, mah. [Rad., Kaz., Türkm., Hiv.].III, 
213-23; ” (Atalay, 1991:409). 

     “da/de manasında:yana ma saÆa aydım (KB.1088); bu taúı ma yiyür (KB.966); 
úılumaz ma şükrüÆ saÆa men bire (KB 392); telim bar yası ma öküş (KB.177); ata ornı 
úoldı at ma bile / adın ma taúı bolsu (KB.III) taúı ma tiler erdi (KB.418), uútuÆ ma; baġırsaú 
sen (KB.1942); harislik ma erke yavuz (AH.301), meniÆ bu özüm me bu yaÆlıġ turur 
(KB.735); hem úalem me tınar (KB.294); bu kün me kim edgü atansa kişi (KB.235); men me 
bu kün (KB.466); meniÆ me úılınçım (KB.826); ilig me açındı (KB.618); hem me yorıttı tilig 
(KB.149).”(Hacıeminoğlu, 1992: 249). 

35 “kim ol ma bu mülkni tutuġlı úayu 

kereklig aÆar bu óakimler ayu”(Arat, 1979:7). 

35  (Bir memleketi idare edenlerin kimler olduğunu ve onlara nelerin lazım geldiğini 
hâkimler söylemişlerdir.)(Arat, 1985:5). 

36 “mĆlikler úoruġ ma esbab tüze 
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bu tertib-ü şarùı emaret öze” (Arat, 1979:7). 

36 (Hükümdarların korunmaları ve bunun için gereken şeyler ile hâkimiyetin icap ve 
şartlarını; ) (Arat, 1985:5). 

38 “yime bu çerig sü er at ma úamuġ 

negü teg tirilgü yir bulġu yoluġ”(Arat, 1979:7). 

38 (Bir de bu ordu ve askerin nasıl toplanacağını, konak yerinin ve sefer yolunun nasıl 
seçileceğini; ) (Arat, 1985:5). 

39 “ munıÆ tertibin me kitabda aça 

aêırmış öêürmiş úamuànı seçe” (Arat, 1979:7). 

39 (Bütün bunların tertibin bu kitapta açıklamış, her şeyi bir-bir ayırmış ve tayin 
etmiştir.) (Arat, 1985:5). 

42 “buêunnıÆ óakı bar melikler öze 

melik me küzetse teni me canı”(Arat, 1979:7). 

42 (Hükümdarların halk üzerinde hakları olduğu gibi, halkın da aynı derecede, 
hükümdarlar üzerinde hakkı vardır.) (Arat, 1985:5). 

43 “yine bu ra’iyyet küêezgü anı  

melik me küzetse teni me canı” (Arat, 1979:7). 

43 (Raiyyet onun bu hakkını gözetmeli, hükümdar da onun ten ve canını korumalıdır.) 
(Arat, 1985:5). 

 

Harezm Türkçesinde ma (me) Edatı 

(10)   “Kür arslan ma buġday başı ülgü ol 

Çıyan hem yay oàlaú könek hem balıú 

Yÿsufàa sen ata irsenà biz me úarındaşmiz.”(Toparlı, 1998: 55-58). 

 “kopuzçılar ma sazın yirke saldı(K.1623); cihândın irikip candın ma taydın (K.927) 

zülfi me genc özre yılan tig (K.870); oú tig gevher me taşdın(K.509); yarattı tün me 
kün(K.20); tilep ol avnı yordı tün me kündüz(K.927).” (Hacıeminoğlu, 1992:249). 

“ Çağatay Türkçesinde ma (me)  Edatı 

 “Kuvvetlendirme (pekiştirme) Edatları: oú~ök “bizzat tam, tıpkı”: tapuàuŋda oú’ arø 
úılay” huzurun da arz edeyim”(Babur),  

ma~me”da, de”:nΨçe me”nasıl da”, taúı ma “daha da” 

kim bÿstÀn beúÀsı baú tursa pÀy-dÀr Ćrmes ve gülistÀn liúÀsı ma ber-úarÀr 
Ćrmes.”(Argunşah, 2013:144-232). 
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Batı Türkçesinde ma (me)  Edatı 

Batı Türkçesinde bu edata çok az rastlanılmaktadır: 

“cÀnuñ úanı dirlerse di uşta ma (FS.413).”(Hacıeminoğlu, 1992:249). 

me, (ma):1. Nah, işte, al. 

“Eğer âşık isen eteğin koma 

Canın kanı dilerse di üşte ma” (Ferh.XIV.34) 

§ “Yâ Muhammed me, tirkeşimden bir ok vereyim”(Enfes.XV.257) 

§”Üşte me sana beş tane altun var.”(Rahat.XVI.247) 

“Sevindirdi o sevdiğim bu gönlüm 

Bana sunup bir alma dedi al ma”(D.B.XVI.28) 

“Ele alıp o sevdiğim bir alma 

Dedi kim gel elimden şunu al ma”(D.B.XVI.29) 

§”Pilavı me al ye deyü çiniyi önüne sürüp bast-ı makaal eyledi” (Mevahib.XVI.211) 

2.Bırak, elleme. 

“Serv gördü çınar el uzatmış 

Eğilip naz ile dedi me beni”(Nihani.XVI.13).(TS., 1969:2798-2800). 

Çağdaş Türk Lehçelerinde ma(me) Edatı 

“Altay Türkçesinde: ma!ünl.işte, nah! 

meAl, git!”(Naskali, 1999:131-133). 

“Hakas Türkçesinde: ma! ünl.al! işte!; ma, al! işte, al!” (Naskali, 2007:291). 

“Uygur Türkçesinde:me I.(ağız)bk. miñe. 

me!II.Al!”(Necip, 1995:263). 

“Kırgız Türkçesinde:Me, nah!al!; menğiz!; nah, alınız.”(*)(Yudahin, 1988: 559). 

“Karaçay Türkçesinde: ma: bak! işte”(Pröhle, 1991:64). 

“Şor Türkçesinde: ma (ünl) Đşte! nah! Ma, al! Đşte al!”(Akalın, 1995: 62). 

“Teleüt Türkçesinde: ma ünl. Al! Alsana!”(Sırkaşeva, 2000: 71). 

 “Türkmen Türkçesinde:ME a. Al!, götür!:me, saña hat al sana mektup! § me saña, 
gerek, bolsa! işte, alsana!”(Tekin, 1995:452). 

 “Moğolca-Türkçe Sözlük’ünün I.Cildinde: MA bk.may 1. 

May, 1. /may/ [=man.] ünl.: işte, ta, aha!—ab!:işte, ta yukarıda.”(Lessıng, 2003:811-
816). 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızlarında kullanılan ma edatı 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızlarında kullanılan ma edatının, Diyarbakır 
ağzında yüklendiği farklı anlamları şu şekilde sıralayabiliriz:  
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Münir Erten’in Diyarbakır A ğzı adlı çalışmasından şu örnekleri verebiliriz: 

Rica-Yalvarma 

“DĆyi yÀv Allah için, ma n’olur? 

Diyor ki Allah için ma ne olur? 

 

E deyi al içeri úarı ma Allah için, ma Tanrı misafiridir n’olur, gelsin úalsın. 

E diyor al içeri karı ma Allah (rızası) için Tanrı misafiridir ne olur, gelsin kalsın. 

 

Çıkışma-Azar 

DĆyi ma ne yapmışam ki ne getiririm? 

Diyor  ma ne yapmışım ki ne getireyim ? 

 

DĆyi yÀv ma bu ohï dĆyi siz bunu görmemişsiz.  

Diyor yav ma bu ohï diyor siz bunu nasıl görmemişsiniz? “(Erten, 1994: 70-71). 

 

Diyarbakır A ğzından Derleme Örnekleri 

 

Azar 

Ma ne dönüp durisan başım döni (ÖZMEN, Sevim) 

Ne dönüp duruyorsun başım dönüyor artık 

 

Ma önce borcıni öde sonra para iste (AKYOL, Veysi) 

Önce borcunu öde de sonra para iste. 

 

Ma sen daha beni hĆç tanımamişsan (AKAY, Kara) 

Sen daha beni hiç tanımamışsın. 

 

Ma yemek yapmayi bilmisan niye mutfağa girisan (KIZIL, Rukiye) 

Yemek yapmayı bilmiyorsun da ne diye mutfağa giriyorsun. 

 

Ma ne bağırıp durisan karşında sağır yoḫtır. (AYDIN, Hediye) 

Ne bağırıp duruyorsun karşında sağır yoktur. 
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Rica  

Ma keka bize bir tabak yemek getirisan? (ALKALKAN, Fahrettin) 

Kardeşim bize de bir tabak yemek getirir misin? 

 

Ma eve giderken Eḫmeti de bırakisan?  (GÜZEL, Muhammet) 

Eve giderken Ahmet’i de bırakır mısın? 

 

Ma işe gitmeden babama uğrisan (KARABIYIK, Mehmet) 

Đşe gitmeden babama uğrar mısın? 

 

Ma baban ḫerıne bize biraz yardım edisan  (ERDEM, Yavuz) 

Baban hayrına bize biraz yardım eder misin? 

 

Sitem  

Ḫoca bize hep düşük not veri ma bu haktır?(YEŞĐL, Celal) 

Hoca bize hep düşük not veriyor bu hak mıdır? 

 

Ma bir gün bile beni arayıp sormisan(ERDEM, Canan) 

Bir gün bile beni arayıp sormuyorsun ki. 

 

Ma hep kendine alisan, başkasıni hĆç düşünmisan (AYDIN, Zelal) 

Hep kendine alıyorsun başkasını, başkasını hiç düşünmüyorsun. 

 

Ma hep bizi işe gönderisan, yakup evde otıri. (DAVUT,  Kızıl) 

Hep bizi işe gönderiyorsun, yakup da evde oturuyor. 

 

Herkese yirmi lira verisan ma miye niye az verisan. (AYDIN, Şeyhmus) 

Herkese yirmi lira veriyorsun da bana niye az veriyorsun. 
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Beğenme  

Ma arabasi çok ḫoştır ha. (AYDIN, Hüsna) 

Arabası da çok hoştur ha. 

 

Ma evi iyi boyamışlar ha. (CENGĐZ, Yılmaz) 

Evi de iyi boyamışlar ha. 

Ma keka araban parli ha. (SIRRI, Çakmak) 

Kardeşim araban da parlıyor ha. 

 

Ma sen de sanatçilar kadar ḫoş şarki söylisan. (AKIN, Mehmet) 

Sen de sanatçılar kadar hoş şarkı söylüyorsun. 

 

Ünlem  

Ma yalan söylisan böyle bir şey olur? ( ERSÖZ, Kenan) 

Yalan söylüyorsun, böyle bir şey olur mu hiç? 

 

Ma bunı bir daha yapma başına iş alırsan (ALTUNÇ, Beyhan) 

Bunu bir daha yapma yoksa başına iş alırsın. 

 

Ma bir daha arabanın önüne atlama! Arabanın altinda kalırsan. (AYDIN, Aziz) 

Bir daha arabanın önüne atlama, arabanın altında kalırsın yoksa. 

 

Ma sus artık konuşma valla kafamızi şişirdin. (ALTUNÇ, Deniz) 

Sus! Konuşma vallahi kafamızı şişirdin artık. 

 

Bağlaç  

Gidiyıḫ gidiyiḫ ma bu yol bitmek bilmi. (ORBAY, Felemez) 

Gidiyoruz gidiyoruz ama bu yol bitmek bilmiyor. 

 

Seni çağırdım ma sen miye baḫmadın. (AYDIN, Abdülkerim) 

Seni çağırdım ama sen bana bakmadın. 
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Eve gelmi ma iki laf edeğ. (SARUHAN, Ömer) 

Eve gelmiyor ki iki laf edelim. 

 

Kaynanam yaptığım işi beğeni ma gene des yüzi gülmi. (KAYA, Zuhal) 

Kaynanam yaptığım işi beğeniyor ama gene de yüzü gülmüyor. 

 

Yanımızdan geçisan ma bize selam vermisan. (AKYILDIZ, Hanım) 

Yanımızdan geçiyorsun ama bize selam vermiyorsun. 

 

Yemek yapisan ma ḫoş yapamisan. (ALBAYRAK, Meki) 

Yemek yapıyorsun ama hoş yapamıyorsun. 

 

Küçümseme,  Basite Alma 

Ma nedir ben de Đstanbul’i görmişem. (ÇAVUŞ, Ercan) 

Nedir ki ben de Đstanbul’u görmüşüm. 

 

Ne olmiş ma buni çocuk da yapabili. (ALTINSÖZ, Zozan) 

Ne olmuş ki bunu çocuk da yapabilir. 

 

Ma sanki ben araba kullanmasını bilmiyem. (ĐPEK, Ali) 

Sanki ben araba kullanmasını bilmiyorum. 

 

Ma internetten de anlamisan (KIZIL, Buke) 

Đnternetten de mi anlamıyorsun? 

 

Yakınma  

Ma o kadar çalışıyiḫ gene para kazanamiyiḫ. (ÖNDER, Yılmaz) 

O kadar çalışıyoruz gene de para kazanamıyoruz. 

Ma bize hĆç gelmiler bebeklerini görek.  (YAŞAR, Sultan) 

Bize hiç gelmiyorlar ki bebeklerini görelim. 

 

Bir gün bile evi temizlemiş değil ma. (ÇAKMAK, Fatma) 

Bir gün bile evi temizlemiş değil ki. 
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Ev ev değil ma tımarḫane olmış. (YILMAZ, Türkan) 

Ev, ev değil sanki tımarḫane olmuş. 

 

Ma kadın bir geldi gitmeḫ bilmi. (AY, sadık) 

Kadın bir geldi gitmek bilmiyor ki. 

 

4. SONUÇ 

 

Türklerin Mezopotamya, Anadolu ve Ortadoğu’yu yurt olarak tutmaları 1071’den çok 
önceki zamanlarda meydana gelmiştir. Fakat ülkemizde Anadolu’daki Türk varlığı, 
Selçuklulardan sonraki dönem olarak bilinmektedir. 

Diyarbakır, Mardin, Urfa başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkmen 
aşiretlerinin yoğun olarak yerleştiği bölgelerdendir. Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek 
ağızlarında Eski Türkçeden günümüze kadar taşınan ve çeşitli şekillerde kullanılan birçok dil 
malzemesi bulunmaktadır. “ma” enklitik edatı da bunlardan sadece birisidir. 

Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek ağızlarında kullanılan “ma” edatı genellikle 
“ fakat, ama, e ama, ya ama, tamam ama, nedir ki, ne ki, işte, e işte, e tamam işte, da, de…” 
vb. anlamlara gelen, cümle başında, cümle sonunda ve cümle içerisinde tek başına 
kullanılabildiği gibi, bazı ek ya da kelimelerle birleşerek de kullanılmaktadır. Örnek: “ma 
hani, ma sanki, ma niye, ma gene, ma yine, ma nedir, e ma, değil ma, ma daha, ma böyle, ma 
ne, ma hiç, ma hep, ma hoş, ma bu …..” vb. 

Bu edatın yukarıda anlamları verilen Arapça edatlarla bir ilgisi yoktur. Bugün için 
“ma” edatının yazı dilinde belli bir karşılığı yoktur. Bu edat, kullanıldığı cümlelere göre 
çeşitli anlamlar kazanmaktadır. 

 “ma” edatı cümle başında, cümlenin sonunda ya da iki cümleyi birbirine bağlamakta 
kullanılmaktadır. 

“ma/me” edatı, Eski Türkçe pekiştirme edatıdır. “me” şeklindeki kullanımı düşmüş, 
günümüzde Eski Türkçenin bir devamı olarak, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Urfa-Siverek 
ağızlarında “ma” şekliyle yoğun bir şekilde ve farklı işlevlerle kullanılmaktadır. 
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TÜRK ĐYE’DE ÖZEL SEKTÖR ĐŞ LETME KRED ĐLERĐNĐN BELĐRLEY ĐCĐLERĐ 
 

Şehnaz BAKIR YĐĞĐTBAŞ∗∗∗∗ 
 

ÖZ 
 
Makalede özel sektör işletme kredilerinin belirleyicileri olarak ekonomik faaliyet ve faiz oranları 

seçilmektedir. Banka kredileri, tüketim ve yatırım talebini etkileyen ekonomik koşullardan etkilenmektedir. Faiz 
oranları ise işletmelerin finansman maliyetini önemli düzeyde etkilemektedir. Buna ilaveten, işletmelerin 
geleceğe ilişkin beklentilerinin banka kredi hacmini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu kapsamda, 2003:1-
2012:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak ticari bankaların özel sektör işletmelerine verdikleri kredi miktarı 
ile, kredi faiz oranları, sanayi üretim endeksi ve reel kesim güven endeksi arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir.  
Bu amaçla bir regresyon modeli kurulmaktadır. Đlk olarak serilerin birim kök testleri yapılmakta ve değişkenler 
arasındaki korelasyon ve nedensellik ilişkisine bakılmaktadır. Regresyon analizinde özel sektör işletme 
kredilerinin faiz oranı ve ekonomik faaliyetteki değişmelere duyarlı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Buna 
karşın, reel kesim güven endeksi, özel sektör işletme kredilerindeki değişimi açıklamada istatistiksel olarak 
anlamlı bir etkiye sahip değildir.  

 
Anahtar Kelimeler : Özel Sektör Đşletme Kredileri, Kredi Faiz Oranları, Ekonomik Faaliyet 
JEL KODU :  E51, E43, E23 

 
           THE DETERMINANTS OF PRIVATE SECTOR CREDIT IN TURKEY 

 
ABSTRACT 
 

                 Economic activity and interest rates as the determinants of private sector business loans are selected in 
the this article. Bank loans are affected by economic conditions affecting consumption and investment demand. 
The interest rates are significantly affect the business of financing costs. In addition, the firms' expectations for 
the future are expected to affect the volume of bank loans. In this context, in this study examines the 
relationships between the private sector business loan amount, loan interest rates,  industrial production index 
and the real sector confidence index using montly data for the 2003: 1-2012: 12 period. A regression model is 
established for this purpose. First, the series of unit root tests are conducted and  then examined the correlation 
and causality between variables. It is concluded that private sector business loans are sensitive to the variations 
in the interest rates and economic activity in the regression model. On the contrary,  real sector confidence index 
is not to have a statistically significant effect in explaining the variation in private sector business loans. 
 
              Keywords: Private Sector Business Credit, Credit Interest Rate, Economic Activity. 
             JEL CODE: E51, E43, E23 
 

1. GĐRĐŞ 
Krediler hem hane halkı ve işletmelerin finansman ihtiyacını karşılayan önemli bir 

kaynak hem de merkez bankasının konsolide bilançosunda temel parasal yükümlülüklerden 
birini teşkil etmesi nedeniyle para politikası uygulamalarında göz önünde tutulan önemli bir 
değişkendir. Bir ekonomide kredilerin gelişim seyri para politikası aktarım mekanizmasında 
ve ekonomik faaliyetlerin analiz edilmesi noktasında önem taşımaktadır.  
  
          Bu araştırma Türkiye’de özel sektör işletme kredilerinin belirleyicilerini tespit etmeye 
yönelik ekonometrik bir analize dayanmaktadır. Kredi talebini etkileyen faktörleri inceleyen 
araştırmalarda (Cazla, Gartner ve Sousa, 2001, Hofmann, 2001) temel değişkenler olarak 
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ekonomik faaliyetleri yansıtan değişkenler (GSMH, sanayi üretimi) ile finansman 
maliyetlerini yansıtan değişkenlerin (faiz oranları ya da banka kredi faiz oranları) kullanıldığı 
görülmektedir1. Ekonomik faaliyet ve faiz oranları kredi hacmini hem kredi arzı hem de kredi 
talebi kanalı aracılığıyla etkilemektedir. Ekonomik koşullar tüketim ve yatırım talebini 
etkilediği için dolaylı olarak kredi talebini de etkiler. Diğer taraftan ekonomik faaliyetlerdeki 
değişmeler hem işletmelerin nakit akışına hem de bireylerin gelirlerine yansımaktadır. Nakit 
akışı ve gelir, işletme ve hanehalkının borçlarını ödeyebilirliklerinin bir göstergesi olarak 
bankaların kredi arzını etkilemektedir. Gerçekte kredi arzı ile kredi talep miktarlarını 
ayrıştırmak zordur. Bu çerçevede, araştırmada kredi verisi olarak kullanılan değişken işletme 
kredi talebi veya arzını göstermemekte sadece kredi kullanım hacimlerini temsil etmektedir. 
 
          Makalede işletme kredi miktarının belirleyicilerinden biri olarak ekonomik faaliyet 
değişkeni ele alınmıştır. Bir ekonomide kredi hacmi ile ekonomik faaliyet arasında nasıl bir 
ili şki olduğu yönünde farklı tartışmalar vardır. Örneğin Kashyap, Stein ve Wilcox (1993), 
ekonomik faaliyetlerdeki artış ile birlikte birey ve işletmelerin artan banka kredileri 
aracılığıyla daha fazla borçlanabileceklerini, daha fazla tüketim ve yatırım yapabileceklerini 
ileri sürmektedirler. Bunun tam tersi ekonomideki büyüme ile birlikte karların artacağı ve 
buna bağlı olarak işletmelerin finansman ihtiyaçlarını dış kaynak yerine iç kaynak kullanarak 
karşılayacaklarını ve bu nedenle ekonomik faaliyetler ile krediler arasında negatif yönlü bir 
ili şkinin ortaya çıkacağını ileri süren araştırmalar da bulunmaktadır (Friedman ve Kurtner, 
1993; Bernanke ve Gertler, 1995) 
 
          Kredi hacmini etkileyen önemli unsurlardan bir diğeri ise faiz oranlarıdır. Faiz oranları 
işletmelerin finansman maliyetini önemli düzeyde etkilemektedir. Faiz oranları kredi talebi 
üzerinde negatif bir etkiye sahiptir; faiz oranları yükseldiği zaman kredilerin maliyeti de 
artmaya başlar ve buna bağlı olarak kredi talebi azalabilir.  Öte yandan faiz oranları kredi 
arzını da etkilemektedir. Merkez bankasının sıkı bir para politikası uygulaması kredi faiz 
oranlarının da yükselmesine ve dolayısıyla bankaların kredi arzını daraltmalarına yol açabilir. 
Sıkı para politikası uygulaması ile faiz oranlarındaki yükselme işletme ve hanehalkının 
finansal pozisyonlarında bir bozulma yaratacağı için kredi değerliliğinde bir düşüşe ve buna 
bağlı olarak kredi arzında azalışa yol açabilir (Bernanke ve Gertler, 1989: 35). Gerçekte, bir 
ekonomide kredi hacmi hem kredi arzı hem de kredi talebi tarafından belirlenmesine rağmen, 
faiz marjı, banka karlılığı gibi kredi arzını belirleyen unsurlar bu araştırmada göz ardı 
edilmiştir. 
 
          Đşletmelerin gelecek beklentilerini yansıtan reel kesim güven endeksi değişkeni ise 
kredi hacmini belirleyebilecek bir unsur olarak diğer araştırmalardan farklı bir şekilde bu 
araştırmada yer bulmuştur. Reel kesim güven endeksi ile kredi hacmi arasında pozitif yönlü 
bir ili şkinin olması beklenir. Bu araştırmada ekonomik faaliyet, faiz oranları ve reel kesim 
güven endeksi kredi miktarını etkileyen değişkenler olarak ele alınmakta ve bu değişkenler 
arasındaki ilişkileri incelemeye yönelik regresyon modeli oluşturulmaktadır. Makalenin planı 
şu şekildedir. 2. kısımda krediler ile ekonomik faaliyet, faiz oranı arasındaki ilişkiler Türkiye 
açısından ele alınmaktadır. 3. kısımda veriler açıklanmakta ve ekonometrik analiz 
yapılmaktadır. Son kısım olan 4. kısımda ise sonuç yer almaktadır. 

                                                 
1  Bu iki değişkene ilave olarak Hofmann (2001) kredi talebinin belirleyicisi olarak hisse senedi fiyatlarını 
ampirik analizinde kullanmıştır. 
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           2. TÜRKĐYE’DE EKONOM ĐK FAAL ĐYET, BANKA KRED ĐLERĐ VE FAĐZĐN  
              GELĐŞĐMĐ  
    
           Finansal piyasalarda kredilerin gelişimi ile ilgili olarak sıklıkla kullanılan 
göstergelerden biri, kredilerin milli gelire oranı ve kredilerin büyüme oranınıdır. Kredi 
stokundaki değişimin milli gelire oranını temsil eden kredi büyümesi, hem kredi büyümesi 
hem de kredilerin milli gelire oranla ne kadar büyüdüğünü gösteren bileşik bir endeks olarak 
düşünülebilir (Kara, Küçük ve v.d., 2013: 3). Bu kısımda kullanılan grafiklere ait veriler 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden alınmıştır. Grafik 
1, 2000-2012 dönemi yurt içi kredi stokundaki değişimin üretim hacmine oranı görülmektedir. 
Buna göre 2000 ve 2001 krizlerinde kredi büyümesinde hızlı bir düşüş gerçekleşmiş, krizden 
sonra krediler ekonomik faaliyetlere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlemiştir.    
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Grafik 1. Kredi Stokundaki Değişimin GSYİH'ya Oranı

 
            

           Türkiye’de 2001 yılından sonra ciddi bir kredi genişlemesi yaşanmıştır (Grafik 2). 
Kredi genişlemesi en yüksek seviyelerine 2003-2006 yılları arasında ulaşmıştır. 2010 yılının 
2. çeyreği ile son çeyreğinde kaydedilen kredi büyümesi 2003 yılının sonlarında ve 2004 
yılının ortalarında ulaşılan büyüme oranlarından düşüktür. Türkiye’de kredi büyümesi en 
yüksek seviyesine 2004 yılında ulaşmış, 2008 yılında 2000-2001 yılları arasındaki kadar 
olmasa da önemli bir düşüş yaşamıştır.    
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Grafik 2. Toplam Kredi Artış Hızı (% Değişim)
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           Türkiye’de kredilerdeki dalgalanmalar ile ekonomik faaliyetteki dalgalanmalar 
genellikle birlikte hareket etmektedir (Grafik 3). Güçlü bir kredi genişlemesine daha sağlam 
bir üretim artışı eşlik ederken, kredilerdeki daralmayla birlikte üretim yavaşlamaktadır. 
Krediler ve ekonomik faaliyetlerdeki dalgalanmaların genellikle örtüşmesini kredi talebi ve 
kredi arzı olmak üzere iki farklı noktadan açıklamak mümkün olabilir. Kashyap ve diğerleri 
(1993) belirttiği gibi kredi talebi, ekonomik faaliyetlerdeki değişime uyum sağlar, Bernanke 
ve Gertler  (1989), Kiyotaki ve More (1997) ileri sürdüğü gibi ekonomik faaliyetlerdeki 
daralma ya da genişleme işletmelerin net değerini etkilediği için kredinin elde edilebilirliğini 
etkiler. Cazla, Gartner ve Sousa (2001) ve Hofmann (2001)’a göre krediler ile ekonomik 
faaliyet arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Oshikoya (1994) belirttiği gibi 
gelişmekte olan ülkelerde, banka kredi hacmindeki artışlar özel yatırım faaliyetleri üzerinde 
pozitif bir etkiye sahiptir.  
 

Grafik 3. Krediler ve Ekonomik Faaliyet 
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Grafik 4. Krediler ve Faiz Oranları 
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            Faiz oranları da özel yatırımlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir. Daha 
yüksek faiz oranları yatırımları negatif yönde etkilemektedir (Blejer ve Khan, 1984). Greene 
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ve Villanueva (1991), Serven ve Solimano (1992) faiz oranları ile yatırımlar arasında negatif 
bir ili şki olduğunu göstermişlerdir. Krediler ile kredi faiz oranları arasında ise negatif bir 
korelasyon olduğunu Cazla, Gartner ve Sousa (2001) araştırmalarında ortaya koymaktadır. 
Kredi faizleri, finansman maliyetinin bir göstergesi olarak düşünüldüğünde faiz oranlarının 
yükselmesi kredi talebini olumsuz yönde etkileyecektir. Türkiye’de krediler ile faiz oranı 
arasında genellikle negatif korelasyon bulunmaktadır (Grafik 4).    

 
           3. EKONOMETRĐK ANAL ĐZ 
           3.1. Veriler 
         Bu araştırmada 2003:1-2012:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak özel sektör 
işletmeleri kredi miktarı ile, kredi faiz oranları, ekonomik faaliyet ve reel kesim güven 
endeksi arasındaki ilişkiler analiz edilmektedir. Özel sektör işletme kredi hacmindeki değişimi 
açıklamaya yönelik bir regresyon modeli oluşturulmaktadır. Özel sektör işletmeleri kredi 
hacmi bağımlı değişken olarak, kredi faiz oranları, ekonomik faaliyet ve reel kesim güven 
endeksi değişkenleri bağımsız değişken olarak modelde yer almaktadır.  
 
         Tüm veriler, T. C. Merkez Bankası Elektronik Veri Dağıtım Sistemi’nden alınmış olup 
krediler ve faiz oranları nominal değerleri ile modele katılmışlardır. Kredilere ait zaman serisi 
verileri ticari banka bilançolarında yer alan işletme kredileridir. Faiz oranına ait veriler ticari 
kredilere uygulanan aylık faiz oranlarıdır. Ekonomik faaliyetleri temsilen sanayi üretim 
endeksi değişkeni kullanılmıştır. Modelde yer alan bir diğer değişken reel kesim güven 
endeksidir. Reel kesim güven endeksi, özel sektör üst düzey yöneticilerin bugünkü iş 
durumlarını nasıl değerlendirdiklerinin ve geleceğe ilişkin beklentilerinin bir fonksiyonu olan 
toplulaştırılmış bir göstergedir. Endeks büyüklüğünün 100’e eşit olması ekonomik faaliyetlere 
ilişkin istikrarlı bir görünüm, 100’den büyük olması ekonomik faaliyetlere ilişkin güvenin 
arttığı iyimser görünüm, 100’den küçük olması ise ekonomik faaliyetlere ilişkin güvenin 
azaldığı kötümser görünüm olarak yorumlanmaktadır (TCMB).  
 
 
          Regresyon analizinin yapıldığı bu araştırmada, zaman serisi verileri kullanıldığından ilk 
olarak serilerin durağanlıkları incelenmektedir. Ardından EKK yönteminin temel 
varsayımlarının geçerliliği irdelenmektedir. Serilerin normal dağılım gösterip göstermedikleri, 
kurulan modelde otokorelasyon sorunu ve değişen varyans sorununun olmaması modelin 
güvenirliği açısından önem taşımaktadır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi de 
incelendikten sonra en anlamlı model elde edilmiştir.  
 
           3.2. Birim Kök Testi 
          Standart Augmented Dickey-Fuller (1981) birim kök testi kullanılarak serilerin 
durağanlıkları incelenmiştir. Tüm serilerin logaritmaları alınmış, sanayi üretim endeksi ve reel 
kesim güven endeksi değişkenlerine ait veriler Census X12 yöntemi ile mevsimsellikten 
arındırılmıştır. Tablo 1’de yer alan ADF birim kök test sonuçlarına göre, sabit modelde reel 
kesim güven endeksi değişkeninin düzey değerine ait ADF istatistiklerinin mutlak değeri %5 
anlamlılık düzeyindeki MacKinnon kritik değerlerinin mutlak değerlerinden büyüktür. Sabit 
model için reel kesim güven endeksi değişkeni düzey değerlerinde I(0) durağandır. Düzey 
değerlerinde durağan olmayan faiz, sanayi üretim endeksi ve krediler değişkenlerinin 
logaritmik birinci farkları alındığında I(1) durağan hale gelmektedir.  Sabit ve trendli modelde 
tüm değişkenler birinci farkları alındığında durağandır.  
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Tablo 1 : ADF Birim Kök Testi 
Değişkenler                  
            Sabit                  Trend ve Sabitli   
  I(0) I(1) I(0) I(1)   
Kredi -0.43(0) -10.61(0)* -1.66(0) -10.56(0)*  
Faiz -2.45(3)   -7.79(0)* -3.13(3)  -7.90(0)*  
Sanayi Üretim Endx. -1.58(1) -19.87(0)* -2.09(1) -19.82(0)*  
Reel Kesim Güven 
Endx.     -2.89(1)**  -2.87(1)  -7.56(0)*   

 
Sabit katsayılı model için MacKinnon kritik değerleri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde sırasıyla -3.49,  -
2.89, -2.58’dir. 
Trendli ve sabit katsayılı model için  MacKinnon kritik değerleri %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeylerinde 
sırasıyla -4.04, -3.45, -3.15’dir.   
Parantez içindeki sayılar Schwartz bilgi kriterine göre elde edilmiş en uygun gecikme uzunluğunu 
göstermektedir. Maksimum gecikme uzunluğu 12 olarak alınmıştır. * %1, ** %5 anlamlılık düzeyini 
göstermektedir. 
 
           ADF testi zaman serilerinde yapısal kırılma durumunu dikkate almadığı için 
eleştirilmektedir. ADF testindeki bu boşluğu giderecek birim kök testlerinden biri Phillips 
Peron (PP) testidir (1988). Bu nedenle serilerin durağanlıklarının tespiti için PP testi de 
yapılmış ve sonuçlara Tablo 2’de yer verilmiştir.  PP testinde de ADF sonuçlarına uygun 
sonuçlar elde edilmiştir. Sabit model için reel kesim güven endeksi değişkeni düzey 
değerlerinde I(0) durağandır. Düzey değerlerinde durağan olmayan faiz, sanayi üretim endeksi 
ve krediler değişkenlerinin logaritmik birinci farkları alındığında I(1) durağan hale 
gelmektedir.  Sabit ve trendli modelde tüm değişkenler birinci farkları alındığında durağandır.  
 

Tablo 2 : Phillips Peron Birim Kök Testi 

Değişkenler    
                 Sabit   Trend ve Sabitli   
  I(0) I(1)  I(0)        I(1)   
Kredi -0.44(6) -10.62(7)*       1.70(4)         -10.58(7)*  
Faiz -1.90(6)     -8.02(5)* -1.89(6)    -8.08(5)*  

Sanayi Üretim Endx. -1.77(3) -20.09(3)*                 
-       

3.24(5)***  -20.18(4)*  
Reel Kesim Güven 
Endx.      -2.60(4)***  -2.60(4)   -7.56(0)*   
 
* %1, ** %5, *** %10 anlamlılık düzeyini, parantez içindeki sayılar optimal gecikme uzunluğunu 
göstermektedir. Bant aralığı olarak Newey-West yöntemi kullanılmıştır. Test kritik değerleri MacKinnon 
(1996) tek yanlı tablo değerleridir. 
 
           Birim kök sorunu giderilen ve durağan hale dönüştürülen değişkenlere ait tanımlayıcı 
istatistikler de değerlendirilmiştir. Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’de yer 
almaktadır. Değişkenlerin normal dağılıma ne kadar yakın olduklarını belirlemek için Jargue- 
Bera istatistiği kullanılmaktadır. Bu test genellikle çarpıklık ve basıklık/sivrilik değerlerini 
hesaplamak için kullanılmaktadır. Bir değişkenin normal dağılıma sahip olması için çarpıklık 
(skewness) değerinin sıfır, basıklık/sivrilik (kurtosis) değerinin 3’e eşit olması beklenir.  
Jarque-Bera istatistiğine ait olasılık değerinin seçilen anlamlılık düzeyinden büyük olması 
normal dağılımın olduğunu ileri süren sıfır hipotezinin kabul edilmesi anlamını taşımaktadır. 
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Bu açıdan değerlendirildiğinde, Tablo 3’de görüldüğü üzere faiz ve sanayi üretim endeksi 
değişkenleri normal bir dağılıma sahiptirler. Kredi ile reel kesim güven endeksi değişkenleri 
ise çarpıklık değeri için beklenen sıfır değerine sahip olmakla birlikte kredi değişkeni basık, 
reel kesim güven endeksi değişkeni daha sivri bir dağılım sergilemektedirler. Buna rağmen 
her iki değişkenin normal dağılıma yakın olduklarını söylemek mümkündür.    

  
Tablo 3 : Değişkenlere Ait Tanımlayıcı Đstatistikler 

  Kredi Faiz 

Sanayi 
Üretim 
Endx. Reel Kesim Güven Endx. 

Skewness -0.277 0.201 -0.158 -0.576 
Kurtosis 1.904 2.648 3.799 10.722 
Jarque-Bera 7.538 1.427 3.664 302.217 
Prob. 0.023 0.490 0.160 0.000 
          

 
           Değişkenler arasındaki ilişkilerin niteliğini görebilmek için değişkenler arasındaki 
korelasyona da bakılmıştır. Aşağıda Tablo 4’de değişkenler arasındaki ilişkilerin beklenildiği 
gibi, kredi ile faiz oranı arasında negatif, kredi ile sanayi üretim endeksi ve reel kesim güven 
endeksi arasında pozitif bir ilişki sözkonusudur. Đşletme kredileri ile sanayi üretim endeksi ve 
faiz oranı arasında güçlü bir ilişki ortaya çıkmaktadır.  
 

 
Tablo 4 : Değişkenler Arasındaki Korelasyon Đlişkisi 

  Kredi Faiz 
Sanayi Üretim 
Endeksi 

Reel K. Güven 
Endeksi 

Kredi 1.00    
Faiz -0.11 1.00   
Sanayi Üretim Endx. 0.35 -0.05 1.00  
Reel Kesim Güven 
Endx. 0.07 0.03 -0.004 1.00 

 
           Đşletme kredileri ile sanayi üretim endeksi arasında ilişkinin yönü pozitif olup değeri 
0.35 iken, işletme kredileri ile faiz oranı arasındaki ilişkinin yönü negatif olup değeri -
0.11’dir. Đşletme kredileri ile reel kesim güven endeksi arasındaki ilişki ise beklenildiği gibi 
pozitif yönlüdür,  korelasyon katsayısı 0.07 olup faiz değişkenine göre daha düşük bir ilişki 
düzeyini yansıtmaktadır. 

 
           3.3. Granger Nedensellik Analizi 
           Modelde kullanılan değişkenler arasında nedenselliğin yönünü görmek amacıyla 
Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Nedensellik analizi durağan olmayan serilerin 
logaritmik birinci farkları alınarak durağan hale getirilen verilerle yapılmış ve analiz 
sonuçlarına Tablo 5’de yer verilmiştir. Buna göre %5 anlamlılık düzeyinde kredi faiz oranları 
ile ekonomik faaliyetlerden işletme kredilerine doğru bir nedensellik bulunmaktadır. Reel 
kesim güven endeksi ve işletme kredileri arasında bir nedensellik bulunmamaktadır.  
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Tablo 5 : Granger Nedensellik Testi 
Nedenselliğin Yönü F Đstatistiği Olasılık 
Faiz → Kredi 4.53659 0.0128 
Kredi → Faiz 3.64729 0.0292 
Sanayi Üretim Endx. →Kredi 3.60547 0.0304 
Kredi → Sanayi Üretim Endx. 2.87428 0.0606 
Reel K. Güven Endx. →Kredi 0.41739 0.6598 
Kredi → Reel Kesim Güven Endx. 2.33958 0.1011 
 
           3.4. Regresyon Analizi 
           Đşletme kredi miktarının bağımlı, kredi faiz oranı, sanayi üretim endeksi ve reel kesim 
güven endeksinin bağımsız değişken olarak belirlendiği regresyon modeli aşağıdaki gibidir.   

 tjtüvenendxreelkesimgjtimendxsanayiüretjtfaiztkredi XXXY εββββ ++++= −−− )(3)(2)(10)(                                  (1) 

 :)(tkrediY t döneminde özel ticari işletmeler tarafından kullanılan kredi miktarı 

)( jtfaizX − : (t-j) dönemi ticari kredi faiz oranı 

)( jtimendxsanayiüretX −  : (t-j) dönemi sanayi üretimi endeksi 

)( jtüvenendxreelkesimgX − : (t-j) dönemi reel kesim güven endeksi 

tε : hata terimi 
 

           Araştırmanın kapsamı çerçevesinde oluşturulan regresyon modelinde, t döneminde 
işletme kredi miktarı üzerinde bağımsız değişkenlerin bir etkisi olup olmadığı analiz 
edilmektedir. Analiz sonucunda işletme kredi miktarının kredi faiz oranının bir dönem 
gecikmeli değeri ve sanayi üretim endeksinin t dönemdeki değeri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişkiye rastlanmış, ancak reel kesim güven endeksi değişkeni ile istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Bu nedenle reel kesim güven endeksi değişkeni 
modelden çıkarılmıştır. Tahmin edilen modelin denklemi aşağıda yer almaktadır.   
 

   ttimendxsanayiürettfaiztkredi LogXLogXLogY εβββ +∆+∆+=∆ − )(2)1(10)(                                              (2) 
 
          Değişkenlere ait veriler logaritmik farkları alınarak durağan hale geldiğinden, 
araştırmanın modeli yukarıda belirtilen model (1) gibi doğrusal değil logaritmik olacaktır. 
Yukarıda ifade edilen model (2) şöyle yorumlanabilir: Analizin yapıldığı dönem aralığı 
itibariyle ticari kredi faiz oranında t dönemindeki değişme, (t+1) döneminde işletme kredi 
talebini etkilerken, sanayi üretiminde t dönemindeki değişme işletme kredi talebini yine t 
döneminde etkilemektedir.   
 
           Tahmin edilen modelde otokorelasyon sorunu ve değişen varyans sorununun olup 
olmadığının tespitine yönelik olarak LM testi, White testi, Breusch-Pagan-Godfrey testi 
yapılmıştır. Tahmin edilen modelde otokorelasyon sorununa rastlanmamaktadır. 
Otokorelasyon için yapılan LM testi sonuçlarına Tablo 6 ve Tablo 7’de yer verilmektedir. 
 

Tablo 6 : LM Testi (1 gecikmeli) 
F-Đstatistiği  0.423 Olasılık F(1,114) 0.517 
R2  0.436 Ki-Kare(1) 0.509 
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Tablo 7 : LM Testi (2 gecikmeli) 
F-Đstatistiği  0.232 Olasılık F(2,113) 0.792 
R2  0.484 Ki-Kare(2) 0.785 
 
          Tahmin edilen modelin hata teriminin sabit varyanslı olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla yapılan White testi ve Breusch-Pagan-Godfrey testi varyansların sabit olduğunu ve 
değişen varyans sorununun olmadığını ortaya koymaktadır. Test istatistiklerine Tablo 8 ve 
Tablo 9’de yer almaktadır. 

 
Tablo 8: White Testi 

F-Đstatistiği 0.143 Olasılık F(5,112) 0.981 
R2 0.747 Ki-Kare(5) 0.980 
 

Tablo 9 : Breusch-Pagan-Godfrey  Testi 
F-Đstatistiği 0.039 Olasılık F(2,115) 0.961 
R2 0.082 Ki-Kare(2) 0.960 

 
 
          Yukarıda yapılan testlerden sonra en iyi tahmin modeli 2 numaralı model olup, 
gösterimi aşağıdaki gibidir; 
 

 ttimendxsanayiürettfaiztkredi LogXLogXLogY ε+∆+−=∆ − )()1()( 17.015.001.0                                             (3) 
 
          Modelin tahmin sonuçları Tablo 10’da görüldüğü gibi işletme kredileri ile faiz oranı 
arasında negatif, sanayi üretim endeksi ile pozitif bir bulunmaktadır. Ticari kredi faiz 
oranlarındaki bir birimlik azalma, işletme kredi miktarını 0.15 birim artırmaktadır. Sanayi 
üretiminde bir birimlik artış, işletme kredi miktarını 0.17 birim artırmaktadır.  
 

Tablo 10: Model Tahmin Sonuçları 

  Katsayılar 
Standart 
Hata t- istatistiği Olasılık 

Sabit 0.014 0.0040 3.377 0.0010 
Faiz(-1) -0.146 0.0751 -1.945 0.0542 
Sanayi Üretim Endx. 0.165 0.0432 3.814 0.0002 
     
 
            Modelin açıklama gücünü ifade eden R2 (0.150) değerine bakıldığında, bu değerin çok 
yüksek olmadığı görülmektedir. R2 değerinin bu kadar düşük çıkmasına rağmen, örneklemin 
yeterince büyük olması nedeniyle modelin tümünün anlamlılığı için F-istatistiği değerine 
bakılmaktadır. F-istatistiği=10.167, Olasılık (F istatistiği)=0.000086<0.05 olduğu için, tüm 
değişkenlerin katsayılarının sıfıra eşit olduğunu yani modelin bir bütün olarak anlamlı 
olmadığını ileri süren H0 hipotezi reddedilir. Model, istatistiksel olarak % 5 önem düzeyinde 
tümüyle anlamlıdır. Bu durumda, R2 değerinin yine de anlamlı olduğunu söylemek 
mümkündür. Çünkü regresyonunun genel anlamlılığının bir ölçüsü olan F değeri aynı 
zamanda R2 anlamlılığının da bir ölçüsüdür. 
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4. SONUÇ 
 
Bu araştırmada 2003:1-2012:12 dönemi arasında işletme kredileri faiz oranları, 

ekonomik faaliyet ve reel kesim güven endeksinin özel sektör işletme kredileri üzerindeki 
etkileri ekonometrik olarak analiz edilmiştir. Đlk olarak, değişkenler arasında korelasyon 
analizi yapılmış, beklenildiği gibi kredi ile faiz oranı arasında negatif, kredi ile sanayi üretim 
endeksi ve reel kesim güven endeksi arasında pozitif bir ilişki ortaya çıkmıştır. Ancak işletme 
kredileri ile sanayi üretim endeksi arasındaki korelasyon katsayısı, işletme kredileri ile kredi 
faiz oranları arasındaki korelasyon katsayısından daha büyük çıkmıştır. En düşük korelasyon 
katsayısı işletme kredileri ile reel kesim güven endeksi değişkenlerine aittir. Đkinci olarak 
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine bakılmış ve bunun için Granger nedensellik testi 
yapılmıştır. Buna göre kredi faiz oranları ile ekonomik faaliyetleri temsilen kullanılan sanayi 
üretim endeksinden, işletme kredilerine doğru bir nedensellik bulunmaktadır. Oysa reel kesim 
güven endeksinden işletme kredilerine doğru bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Üçüncü olarak, 
işletme kredilerinin bağımlı değişken, kredi faiz oranları, ekonomik faaliyet ve reel kesim 
güven endeksinin açıklayıcı değişken olarak yer aldığı bir regresyon modeli kurulmuştur.      
     
           Regresyon modelinde işletme kredileri ile kredi faiz oranları arasında negatif, 
ekonomik faaliyet ile pozitif bir ilişkiye rastlanmıştır. Açıklayıcı değişken olarak yer alan reel 
kesim güven endeksi değişkeninde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
Yapılan regresyon analizinde kredi faiz oranındaki düşüşler ve ekonomik faaliyet hacmindeki 
artışlar işletme kredilerindeki artışın temel belirleyici faktörleri olarak tespit edilmiştir. 
Đşletme kredileri ile kredi faiz oranları arasında bulunan ilişki bir dönem gecikmelidir, yani 
kredi faiz oranında t dönemindeki değişme, (t+1) döneminde işletme kredi talebini 
etkilemektedir. Đşletme kredileri ile ekonomik faaliyet arasında bulunan ilişkide ise gecikme 
yoktur, sanayi üretiminde t dönemindeki değişme işletme kredi miktarını yine t döneminde 
etkilemektedir. 
  
           Sonuç olarak hem kredi faiz politikaları hem de bir ekonomide toplam talebi bir bütün 
olarak etkileyen ekonomik faaliyet düzeyi özel sektör işletme kredilerinin belirleyicileri 
arasında yer almaktadır. Bu sonuç ekonomi politikaları uygulayan kurumlar açısından faiz 
politikalarının yanı sıra ekonomik büyümeyi artıracak diğer politikaların önemine bir kez 
daha vurgu yapmaktadır.  
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