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6335 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 
SONRASI YENİ TÜRK TİCARET 

KANUNU’NDA TİCARİ 
DEFTERLERİN YENİ DÜZENİ VE 

FİNANSAL RAPORLAMA

ÖZET| 55 yılı aşkın bir zaman yürürlükte kalan 6762 

Sayılı Türk Ticaret Kanunu ticari faaliyetlerin belirli bir 

düzen içerisinde gelişmesini sağlamıştır. Ancak Türkiye’de 

ve dünyada meydana gelen ekonomik ve ticari yaşamdaki büyük 

değişimler karşısında mevcut ihtiyaçları gidermek bakımından 

yetersiz kalmıştır. Bu durum, doğal olarak, çağın gerektirdiği niteliklere 

sahip yeni bir kanunun hazırlanarak yürürlüğe konulmasını zorunlu 

kılmıştır. Bu amaçla, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (YTTK), 

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni Türk Ticaret 

Kanunu yürürlüğe girmeden, uygulamada yaşanabilecek sorunları 

engellemek ve mevzuata olan uyumu kolaylaştırmak amacıyla 6335 

Sayılı Kanun, 50 maddelik bir değişiklik paketi olarak, 30 Haziran 

2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Yeni 

TTK ile birlikte yürürlüğe girmiştir. Bu makalede, şirketlere önemli 

düzenlemeler getiren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 6335 

Sayılı Kanun değişiklikleri de dikkate alınarak, ticari defterlerin 

kayıt düzenine ve finansal raporlama konularına getirdiği köklü 

yenilikler ve yaptığı düzenlemeler irdelenerek değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Ticari Defter, 
Finansal Raporlama. 
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THE NEW ORDER OF 
COMMERCIAL BOOKS AND 

FINANCIAL REPORTING IN THE 
NEW TURKISH COMMERCIAL 

CODE FOLLOWING CHANGES IN 
THE LAW NO. 6335

ABSTRACT | Turkish Commercial Code No. 6762, 
which remained in force for over 55 years, has provided 

for the development of commercial activity in a specific order. 
However, Turkish Commercial Code was insufficient to cover 
the current needs in the face of major changes occurring in the 
economic and trade life of Turkey and the rest of the world. 
This situation certainly gave rise to the need for preparation 
and implementation of an update commercial code. For this 
purpose, the New Turkish Commercial Code No. 6102 (New 
TCC) entered into force on July 1, 2012. Code No. 6335, as a 
50 articles revision package, entered into force in conjunction 
with the New TCC published in Official Gazette No. 28339, 
dated June 30, 2012 in order to prevent problems that might 
arise in practice and to facilitate adaptation of legislation 
before effective date of the New TCC. In this study, the 
radical innovations and regulations on the order of entry of 
commercial books and financial reporting issues under the 
Code No. 6102, which also includes the changes of Code No. 

6335, were examined and evaluated.

Keywords: The New Turkish Commercial Code, Commercial 
Book, Financial Reporting.
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1. GİRİŞ

29 Haziran 1956 tarihinde tasarısı Prof. Dr. Hirsch tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 1957 
tarihinde de yürürlüğe giren 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, o dönemin koşulları içerisinde 
Türkiye’nin ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap verebilen başarılı bir kanun olarak kabul edilmiştir. 
Ancak, gerek Türkiye gerekse dünya ekonomi ve ticari hayatında yaşanan büyük değişimler 
neticesinde, ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmış ve bu durum çağdaş nitelikte 
yeni bir ticaret kanunun hazırlanıp uygulanması ihtiyacını arttırmıştır.

Ticari işlemlerin şeffaflaşmasını ve şirketlerin kurumsallaşmasını hedefleyen Yeni Türk 
Ticaret Kanunu’nun uygulama sahasına getirdiği yeniliklere gereksinim duyulmasında ve 
kanunun çıkarılmasında şu gerekçeler etkili olmuştur: (1) AB (Avrupa Birliği), NAFTA (Kuzey 
Amerika Serbest Ticaret Anlaşması), GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması), 
WTO (Dünya Ticaret Örgütü) gibi dünya ticaretini yönlendiren, ekonomik ve bölgesel 
birliklerin, maddi hukuk kuralları koymaları ve uluslar üstü hukuk rejimleri oluşturmaları. (2) 
AB tam üyeliği sürecinde ve müzakere eden ülke konumuna gelinmesi, buna paralel olarak da, 
AB müktesebatının Türk hukukuna aktarılması zorunluluğu. (3) Türk piyasalarının uluslararası 
piyasaların bir parçası haline gelebilmesi, yabancı sermayeyi çekebilmesi, uluslararası pazarda 
rekabet edebilmesi ve uygulama birliğinin sağlanabilmesi. (4) Teknolojik gelişmeler ve internetin 
yaygınlaşması ile çağın gereksinimlerine cevap vermede yetersiz kalınmış olması, günün 
şartlarına uyum sağlanması ve (5) uluslararası piyasalarda Türk işletmelerinin güvenilir aktör 
olmaları arzusu da gerekçeler arasında gösterilebilir (Karahan, 2011:3; Tuan, 2012:160).

Yukarıda sayılan ihtiyaçları karşılamak üzere çalışmalarına 1999 yılında başlanan; Türk 
hukukunda kapsamlı yenilikler ve değişiklikler getiren 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 
(YTTK), 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilerek 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanmıştır. Türkiye’deki ticari yaşamı geliştireceği ümit edilen bu yeni kanunun, 
gerçek ve tüzel kişi tacirlerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın karşılığı olan 
Türkiye Muhasebe Standartları’na tabi olmalarını öngören finansal raporlamaya ilişkin 
düzenlemelerinin 01.01.2013, sermaye şirketlerinin internet siteleri kurmalarına ilişkin 
düzenlemeyi yapan 1524. maddesinin 01.07.2013 ve diğer maddelerinin tamamı 01.07.2012 
tarihinde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

Son derece kapsamlı olan 6102 sayılı Yeni TTK, 1535 madde ve 6 kitaptan oluşmuştur. Bu 
yeni kanuna,  5 ana kitaptan oluşan 6762 sayılı TTK’ ya ilave olarak “Taşıma İşleri” başlığı altında 
yeni bir kitap eklenmiştir. Buna göre, Yeni TTK, 10 maddeden oluşan “Başlangıç” hükümlerinden 
sonra, 1. Kitap “Ticari İşletme (md.11-123)”, 2. Kitap “Ticaret Şirketleri (md.124-644)”, 3. Kitap 
“Kıymetli Evrak (md.645-849)”, 4. Kitap “Taşıma İşleri (md.850-930)”, 5. Kitap “Deniz Ticareti 
(md.931-1400)”, 6.Kitap “Sigorta Hukuku (md.1401-1520)” ve 15 maddelik “Son Hükümler” 
şeklinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
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Yeni TTK’ da şirketler için, dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak 
sistematik bir yapı ve kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü benimsemiş bir 
kurumsal yönetim anlayışı öngörülmüştür. Ayrıca, Uluslararası Muhasebe Standartları ve 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu ulusal standartlar düzenlenmiştir. 
Profesyonel meslek mensuplarına yetki ve sorumluluk yükleyen yeni bir uygulama getirilmiştir. 
Muhasebe kayıt düzeni ve prensipleri ve özellikle finansal tabloların sunumu ve denetimi 
konularında yeni ve oldukça da önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Türkiye’de ticari yaşama, adeta, reform sayılacak köklü değişiklikler getiren 6102 sayılı 
yasanın, şirketlere ve tacirlere büyük yük getiren bazı maddeleri de uygulamada karşılaşabilecek 
sorunları en aza indirebilmek için 6335 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun 
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 
yeniden düzenlenmiştir (Ernst&Young Türkiye, 2012:1). 6335 Sayılı Kanun değişikliği sonrası 
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda şirketlerin defter düzenine ve finansal raporlarına yönelik 
düzenlemeler bu makalenin amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda, bundan sonraki bölümlerde 
ilk olarak şirketlerin defter düzeni, daha sonra ise finansal raporlama konusu ayrıntılı bir şekilde 
ele alınacaktır.

2. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NDA ŞİRKETLERİN DEFTER DÜZENİ 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda; tacirin, ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç 
ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içerisinde elde edilen sonuçlarını belirlemek üzere, işletmesinin 
nitelik ve durumuna göre tutmak zorunda olduğu ticari defterlere ilişkin yeni ve oldukça da 
önemli düzenlemeler yer almaktadır (Bilen, 2007:123). Geçici maddeler hariç 1535 maddenin 
yaklaşık 1200 adedi yenidir ve bunlardan pek azı defter tutma ile ilgili esasları düzenlemiş 
olmasına rağmen uygulamaya getirilmek istenen yenilikler açısından ticaret hayatında çok 
güçlü etkiler yaratmıştır (Albayrak, 2012).

Ticari işlemleri kayıt altına alan ve muhafaza eden defter tutma faaliyeti ile ilgili konular 
irdelenirken, yalnızca Türk Ticaret Kanunu’nu değil Türk Vergi Kanunları’nı da incelemek 
gereklidir (Albayrak, 2012). Ticari işlemlerle tacirin finansal durumunu şeffaf bir şekilde ortaya 
koymak, gerek muhasebe gerekse vergilendirme süresinde doğru ve güvenilir bilgilere temel 
teşkil etmek üzere defterlerin tutulması ile ilgili yükümlülükler, öteden beri Türk Ticaret Kanunu 
ve Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmiş hukuki, kural ve normlara bağlanmıştır (Bilen, 2007:124; 
Kpmg Türkiye, 2011:25).

Yeni TTK’da ticari defterlere ilişkin düzenlemeler, Kanun’un beşinci kısmında “Ticari 
Defterler” başlığıyla (madde 64-88) hüküm altına alınmıştır. Kanun’un 64. maddesinin ilk 
fıkrası, defterlerin tutulması konusunda gerçek kişi ve tüzel kişi ayırımı ortadan kaldıracak 
ve de işletmelerin muhasebe sistemlerinde köklü değişiklikler yaratacak Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları’yla tam uyumlu olan ulusal standartlara uyma zorunluluğunu 
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getirmiştir. Bu hüküm, 6335 Sayılı Kanun ile değişmeden önce; “her tacir, ticari defterleri tutmak 
ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı durumunu, Türkiye Muhasebe Standartları’na ve 
88. madde hükümleri başta olmak üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya 
koymak zorundadır” şeklinde idi (YTTK md.64/1).

Ancak, bu düzenlemenin ardından 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren muhasebenin Tek 
Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu’na göre mi yoksa Türkiye Muhasebe Standartları’na göre 
mi tutulacağı, daha Yeni TTK yürürlüğe girmeden, kamuoyunda en çok tartışılan konulardan 
birisi olmuştur (Öncü, 2012). Uygulamada ortaya çıkabilecek bu tür sorulara cevap vermek 
amacıyla 6335 Sayılı Kanun’un 8. maddesi bu düzenlemeyi; “her tacir, ticari defterleri tutmak 
ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak 
ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir 
bir şekilde ortaya koymak zorundadır” şeklinde yeniden düzenlemiştir. Böylece ticari defterlerin 
Türkiye Muhasebe Standartları’na göre tutulacağına ilişkin yükümlülük kaldırılmıştır.

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ve aynı zamanda “belge yoksa kayıt da yoktur” ilkesine 
de vurgu yapılarak; tacire, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, 
fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, 
görsel veya elektronik ortamda saklama yükümlülüğü getirilmiştir (YTTK md.64/2). Bu hüküm, 
belgelerin saklama ortamını sınırlandırmadan, teknik gelişmelere paralel olarak değiştiğini açık 
olarak göstermektedir.

6335 Sayılı Kanun’la düzenlenen diğer bir konu da Yeni TTK’nın 64. maddesinin 
üçüncü fıkrasında yer almaktadır. Yeni TTK madde 64/3’de ticari defterlerin tümünün açılış 
ve kapanışları noter tarafından onaylanır denilerek; defterlere resmiyet verilmesi, diğer bir 
ifadeyle de onay gereği vurgulanmakta idi. Aslında bu hükümle uygulanmak istenen gerek 
hesaplara ilişkin ticari defterlerde gerekse pay, karar ve genel kurul defterlerinde olabilecek 
çift defter kullanımını engellenmek idi (YTTK md.64 Gerekçe). Çünkü, 6762 Sayılı TTK’nın 
69. maddesine göre; defterlerin tasdik işlemi noterce yapılabileceği gibi, ticari işletmenin 
bulunduğu yerin ticaret sicil memurları tarafından da yapılabilmekteydi. Kapanış onaylarının 
ise 6762 Sayılı TTK madde 70 ve 72’ye göre ise yevmiye defterinin yeni senenin en geç Ocak ayı, 
envanter defterinin ise gelecek iş yılının ilk üç ayı içerisinde (Mart ayı sonuna kadar) kapanış 
tasdiklerinin yaptırılması gerekmekteydi. Bu süre, uygulamada sıkışıklığa yol açmamak için, 
Yeni TTK 64/3’de, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar uzatılarak, yeniden 
düzenlenmiş idi. Aşağıdaki tabloda 6335 Sayılı Kanun değişikliği sonrası Yeni TTK’ya göre 
tutulacak defterler ve bu defterlerin noterce onay zamanı gösterilmektedir.
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Tablo:1 Tutulacak Ticari Defterler ve Noterce Onay Zamanı

Muhasebeyle İlgili 
Olan Defterler

Kuruluşta Açılış

Onay Zamanı

Gelecek Yıllarda Açılış Onay 
Zamanı

Kapanış Onay Zamanı

Yevmiye Defteri
Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Faaliyet döneminden önceki 
ay sonuna kadar

İzleyen faaliyet 
döneminin üçüncü 

ayının sonuna kadar

Defter-i Kebir
Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Faaliyet döneminden önceki 
ay sonuna kadar

Yok

Envanter Defteri
Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Faaliyet döneminden önceki 
ay sonuna kadar

Yok

Yönetim/Müdürler 
Kurulu Karar 

Defteri

Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Faaliyet döneminden önceki 
ay sonuna kadar

İzleyen faaliyet 
döneminin üçüncü 

ayının sonuna kadar

Ortaklar Pay 
Defteri

Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Yeterli yaprakları bulunmak 
kaydıyla izleyen faaliyet 

dönemlerinde açılış 
onayları yaptırılmaksızın 

kullanılabilecektir

Yok

Genel Kurul 
Toplantı ve 

Müzakere Defteri

Kuruluş sırasında 
veya kullanılmaya 
başlamadan önce

Yeterli yaprakları bulunmak 
kaydıyla izleyen faaliyet 

dönemlerinde açılış 
onayları yaptırılmaksızın 

kullanılabilecektir

Yok

Kaynak: TÜRMOB, 2012:6-7.

Ayrıca Yeni TTK madde 64/3,  TMS’ye göre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle 
tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları ile bu defterlerin tutulma düzenini 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın düzenlemesine bırakmıştı. 6335 Sayılı Kanun değişikliğiyle 
defterlerin TMS’ye göre tutulacağı hükmü metinden çıkarılmış; fiziki ortamda veya elektronik 
ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış 
ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 
müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir denilerek yetki mercii de değiştirilmiştir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 66. maddesinde; tacir hakiki şahıs ise karar defteri 
hariç olmak üzere yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri veya işletmesinin 
mahiyet ve önemine göre sadece işletme defterinin tutulması gerektiği belirtilmiş olmakla 
birlikte, Yeni TTK’da tutulacak defterler arasında işletme defteri yer almamaktadır (Ulusan, 
vd., 2012:14). Yeni TTK’da 64/4’e göre tutulacak ticari defterler: (1) Yevmiye Defteri, (2) Defteri 
Kebir, (3) Envanter Defteri, (4) Ortaklar Pay Defteri, (5) Yönetim Kurulu Karar Defteri (Limited 
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şirketlerde bu Müdürler Kurulu Defteri) ve (6) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olarak 
belirlenmiştir. İşletmenin muhasebesi ile ilgili olmayan pay defteri, yönetim kurulu karar defteri 
ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri de ticari defter olarak nitelendirilmiştir.

Bir başka değişiklik ise yine 64. maddenin son fıkrasında karşımıza çıkmaktadır. Beşinci 
fıkra; yevmiye, defteri kebir ve envanter defteri dışında tutulacak defterler Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (TMSK) tarafından bir tebliğ ile belirlenir (YTTK md.64/5) şeklinde idi. Bu 
hükümle kurul, işletme defterinin tutulmasını ancak belli koşullar altında mümkün kılabilmekte 
idi. Bu fıkra: “Bu Kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’nun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanun’un 175. ve mükerrer 
257. maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak zorundadır. Bu 
Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme, karşılıklar, 
hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı Kanun ile diğer vergi kanunlarının 
aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına uygun olarak 
vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların hazırlanmasına engel teşkil 
etmez” şeklinde değiştirilmiştir. Burada açıkça belirtilmek istenen: TTK uyarınca finansal tablo 
düzenlemek mecburiyetinde olan tacirler için, VUK uyarınca da finansal tablo düzenlenmesine 
engel olabilecek her hangi bir kısıtın olmadığıdır (Öncü, 2012).

Defterlerin tutulma şekline ilişkin kuralları içeren 65. madde hükmüne göre, defterler 
ve gerekli diğer kayıtlar eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak Türkçe tutulur. Eğer 
kısaltma, rakam, harf ve sembol kullanılıyor ise, bunların anlamları karışıklığa yol açmayacak 
şekilde, açıkça belirtilmelidir (YTTK md.65/1, 65/2). Eski yazım veya kayıtlar, önceki içeriği 
okunmayacak şekilde karalanmamalı, kapatılmamalı sadece temiz bir şekilde çizilmelidir 
(YTTK md.65/3 Gerekçe).

Yeni TTK madde 64/2 ve 65/4’de açılış ve ara bilançoları, finansal tablolar ve topluluk 
finansal tabloları hariç olmak üzere diğer tüm defter, belge ve kayıtların saklanmasında iki 
seçenek sunulmaktadır (Ulusan, vd., 2012:15). Defterler fiziki dosyalamayla saklanabileceği gibi 
veri taşıyıcıları aracılığıyla elektronik ortamlarda da saklanabilmektedirler. Bu hükümle saklama 
ortamı, teknik gelişmelere paralel bir tarzda sınırlandırmayarak, açık bir şekilde gösterilmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

Yeni Türk Ticaret Kanunu işletmelerin muhasebe sistemlerini etkileyecek finansal 
raporlama konusunda da yeni hükümler getirmiş ve büyük ölçüde ticaret hayatında şeffaflaşmayı 
sağlayacak raporlama yapılması üzerine temellendirilmiştir (Erhan, 2012:157). Açılış bilançosu, 
yılsonu finansal tabloları başlığı ile düzenlenen 68. maddeye göre; tacir, ticari faaliyetlerinin 
başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren 
finansal tabloyu çıkarmak zorundadır.

Tacirin hazırlaması gereken yılsonu finansal tabloları, Kanun’un 68. maddenin 3. fıkrasında 
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bilanço ve gelir tablosu olarak tanımlamıştır. Ayrıca madde, Kanun’un 514. maddesi ile Türkiye 
Muhasebe Standartları’nın bu konudaki hükümlerine de uyulması gerektiğini vurgulamıştır. 
514. madde; bilanço, gelir tablosu, nakit akım ve öz sermaye değişim tabloları ile eklerinin 
yılsonu finansal tablolar olduğunu açıkça belirtmiştir (YTTK md.68 Gerekçe).  

Finansal tablolar, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yayımlanan 
ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile tam uyumlu olan Türkiye Muhasebe 
Standartları’na uygun olarak düzenlenmeli, açık ve anlaşılır olmalı ve düzenli bir işletme 
faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır (YTTK md.69). 6762 Sayılı TTK’da 
bu konuya ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktaydı (Ulusan, vd., 2012:17). Ayrıca, 
yılsonu finansal tablolarının dili Türkçe, para birimi Türk Lirası ile düzenlenir ve tacir tarafından 
tarih atılarak imzalanır (YTTK md.70, 71). Gerekçede ise, Borçlar Kanunu’nun 12. maddesine 
gönderme yapılarak güvenli elektronik imza da geçerli kılınmıştır.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda finansal tablo kalemlerine ilişkin ilkeleri 72 ila 77. maddeleri 
arasında düzenlenmiştir. Kanun’un 72. maddesinin birinci fıkrası tamlık ilkesini açıkça 
belirtmektedir. Bu fıkra gereği; aksine kanuni hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı 
kalmak kaydıyla, finansal tabloların, ticari işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen 
giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve 
giderleri doğru şekilde değerlendirilmiş olarak gösterilmesi zorunludur. Yine aynı maddenin 
ikinci fıkrası ise açıklık ilkesinin bir gereği olarak aktiflerin pasif kalemlerle, giderlerin gelirlerle, 
taşınmazlara ilişkin hakların, bunlara ilişkin yüklerle mahsubunu yasaklamıştır.

Bilançoda; TMS’de aksi öngörülmemişse, duran ve dönen varlıkların, özkaynakların, 
borçlar ve dönem ayırıcı hesapların yeterli derecede ayrıntıya inilerek şemalandırılmasını 
öngörmüş, işletmeye devamlı olarak tahsis edilmiş varlıkları duran varlık tanımlamıştır (YTTK 
md.73). Bu hüküm, bilançodaki aktif-pasif ayrımına genel bir biçimde değinmekte ise de, 
uyulması zorunlu bir bilanço şemasına yer vermemektedir (YTTK md.73 Gerekçe).

Tamlık ilkesinin bir başka uygulaması da 74. maddede düzenlenmiştir. TMS’de aksi 
öngörülmemişse; 

•	 işletmenin kuruluşu ve özkaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar, 

•	 bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine 
kalem konulamaz, 

•	 sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez.

Bilançoda yer alan önemli kalemlerden karşılıklar ve dönem ayırıcı hesaplar, YTTK madde 
75 ve 76’da yer almıştır. Kanun, gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden 
doğabilecek muhtemel kayıplar ve bilanço gününden sonraki belirli bir süre içerisinde gidere 
dönüşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar için TMS’de öngörülen 
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kuralların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Uluslararası sermaye piyasalarında finansal raporlamanın vazgeçilmez ilkelerinden olan 
şeffaflık ilkesi gereği, pasifte yer almayan sorumluluk ilişkilerinin bilançonun altında veya ekte 
TMS’ye göre açıklanması zorunluluğu, Kanun’un 77. maddesinde düzenlenmiştir.

Yeni TTK’nın 64. maddesine paralel olarak 88. maddede de önemli düzenlemeler 
yapılmıştır. Bunlardan ilki, 26 Eylül 2011 tarihinde 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu’nun kaldırılarak, yerine tüm yetki ve görevlerini 
devredeceği Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun kurulmasıdır. 
Dolayısıyla, 6335 Sayılı Kanun’un 9. maddesi Yeni TTK’nın 88/2 maddesini değiştirerek; Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu Türkiye Muhasebe Standartları 
üzerinde tasarruf yetkisi olan tek kurum olarak görevlendirmiştir (6335 Sayılı Kanun md.9/2). 
Bu yetkilendirmedeki amaçlar ise kısaca şöyle özetlenebilir (PwC Türkiye, 2011a:20):

•	 Uluslararası piyasalarda yer alabilmek için bu piyasalara uygun finansal raporlamayı 
kullanmalarını sağlamak,

•	 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile tam uyumlu Türkiye Muhasebe 
Standartları’nın yayımlanmasını sağlamak,

•	 Uluslararası pazarlarda Türk işletmelerinin sürdürülebilir rekabet gücünü artırmak,

•	 Ekonomide stratejik derinliği olan çağın gerektirdiği politikalara ulaşmaktır.

88. maddede yapılan önemli düzenlemelerden ikincisi ise, ticari defterlerin Türkiye 
Muhasebe Standartları uyarınca tutulması düzenlemesinden vazgeçilmiş olmasıdır (Öncü, 
2012). 6335 Sayılı Kanun değişikliğiyle birlikte, 64 ila 88. madde hükümlerine tabi gerçek ve 
tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, 
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara 
uymak ve bunları uygulamak zorundadır. 514 ilâ 528 inci maddeler ile bu Kanunun ilgili diğer 
hükümleri saklıdır (6335 Sayılı Kanun md. 9/1). Bu madde gereği, işletmelerin muhasebe ve 
defter tutma yükümlülükleri Tek Düzen Hesap Planı ve VUK hükümleri kapsamında olurken; 
finansal raporlama zorunlulukları uluslararası muhasebe standartları ile uyumlu TMS/TFRS 
hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nca, değişik 
ölçütteki işletmeler, sektörler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için farklı düzenlemelere, 
özel ve istisnai standartlar konulabilir (6335 Sayılı Kanun md. 9/3). Kanunlarla, belirli alanları 
düzenlemek ve denetlemek üzere kurulmuş bulunan kurum ve kurullar (Ör: BDDK, SPK); 
Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olmak şartıyla, kendi alanları için geçerli standartlar 
ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler. (6335 Sayılı Kanun md.9/4; 
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Sipahi, 2012:14). Gerek TMS’de gerekse ilgili oldukları alana özgülenerek özel standartlarda da 
hüküm bulunmadığı takdirde uluslararası uygulamada genel kabul gören muhasebe ilkelerine 
uyulur (YTTK md.88/5). Burada kast edilen ilkeler Amerika Birleşik Devletleri’nin Genel Kabul 
Görmüş Muhasebe İlkeleri (General Accepted Accounting Principles)’dir (YTTK md.88/5 
Gerekçe).     

Yeni Kanun, KOBİ’ler için de kapsamlı TFRS ile aynı kavramsal çerçeveye sahip, ancak 
daha sade bir standart seti olan KOBİ TFRS’lerin kullanılabileceğini belirtmektedir (PwC 
Türkiye, 2011b:4). KOBİ’ler ile ilgili kısımları da dahil olmak üzere, 6335 Sayılı Kanun değişikliği 
sonrası Yeni Kanun’nun TMS ile ilgili hükümleri 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI VE FİNANSAL RAPORLAMA İLE İLGİLİ CEZAİ 
YAPTIRIMLAR

Gerek ticari defterlerin tutulması gerekse finansal tabloların sunulmasıyla ilgili olarak 
Yeni TTK’da öngörülmüş olan düzenlemelere hiç uyulmaması ya da eksik veya hatalı bir şekilde 
uyulması durumunda yönetim kurulu üyelerine, şirket yönetici ve müdürlerine ciddi adli para 
cezaları hatta hapis cezaları getirmiş idi. 6335 Sayılı Değişiklik Kanunu, Yeni TTK’nın 562. 
maddesiyle düzenlenen ve en çok eleştirilen konularından birisi olan suçlar ve cezalar konusunu, 
suç ve cezalarda orantılılık ilkesine atıfta bulunarak yeniden düzenlemiştir (Ernst&Young 
Türkiye, 2012:5). Bu değişiklikler çerçevesinde, birçok fiile uygulanması öngörülen hapis cezaları 
tamamen olmasa da kısmen kaldırılmış; ayrıca, adli para cezaları da yumuşatılarak idari para 
cezasına çevrilmiştir.

Aşağıdaki tablo, 6102 Sayılı TTK ile düzenlenen daha sonra 6335 Sayılı Kanun ile 
değiştirilen, ticari defterlerin tutulmasına ve finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin olarak 
belirlenen suçları ve cezaları toplu bir şekilde göstermektedir:

Tablo:2 Ticari Defterlerin Tutulması ve Finansal Raporlama ile İlgili Cezai Yaptırımlar

Suçlar ve Cezalar

Ceza Gerektiren Fiiller ve Failler
Eski Ceza

(6102 Sayılı TTK)

Yeni Ceza

(6335 Sayılı Kanun 
Değişikliği)

Defter tutma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 
halinde defter tutma yükümünü yerine getirmeyen 

yöneticiler, YK ve müdürler

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Belgelerin bir kopyasının sağlanamaması halinde 
kopyaları saklama yükümünü yerine getirmeyen 

yöneticiler ve müdürler

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası
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Defterlerin açılış ve kapanış onaylarının 
yaptırılmaması halinde gerekli onayları yaptırmayan 

yöneticiler, YK ve müdürler

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Defterleri 6102 Sayılı TTK’nın belirttiği şekilde 
tutmayan yöneticiler YK ve müdürler

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Hileli envanter çıkaranlar,
İki yüz günden az 

olmamak üzere adli 
para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Elektronik ortamda saklanan belgelerin ibraz 
edilmemesi halinde bu belgeleri ibraz etmeyenler

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi 
Standartları’na, kavramsal çerçevede yer alan 

muhasebe ilkelerini ve bunların ayrılmaz parçası olan 
yorumlara uyulmaması halinde; bu düzenlemelere 

uyma yükümlülüğünü yerine getirmeyen yöneticiler, 
YK ve müdürler

Yüz günden üç yüz 
güne kadar adlî para 

cezası

Dört bin Türk Lirası 
idari para cezası

Bağlı şirket yönetim kurulunun şirketin hakim ve 
bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında rapor düzenleme 
yükümlülüğünü yerine getirmeyen YK ve müdürler.

Hakim şirket tarafından talep edilmesine karşın bağlı 
şirketin rapor hazırlama yükümlülüğünü ihlal eden ve 

şirket hakkında bilgi vermekten kaçınan kişiler

İki yıla kadar hapis 
ve adli para cezası

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Defter, kayıt, bilgi ve belgelerin Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı’nca denetime yetkili kişilere 

verilmemesi veya eksik verilmesi ya da Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarının görevini 

yapmalarının engellenmesi halinde, bu fiilleri 
gerçekleştirenler

Üç aydan iki yıla 
kadar hapis cezası

Üç yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Ticari defterlerin mevcut olmaması, hiçbir kayıt 
içermemesi veya Kanuna uygun saklanmaması 

halinde sorumlular
-

Üç yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası
Yönetim kurulunca bilanço gününden itibaren altı ay 
içinde, finansal tabloların, yıllık faaliyet raporunun, 
kar dağıtımına ilişkin genel kurul kararının, denetçi 
görüşünün ve genel kurulun buna ilişkin kararının 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilmemesi

İki yüz günden az 
olmamak üzere adli 

para cezası

Metinden 
çıkarılmıştır.

Kaynak: Ernst&Young Türkiye, 2012:6-7; Deloite Türkiye, 2012:9-10.

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi, Yeni TTK’nın 562. maddesinde tanımlanan suçlar 
ve cezalar, kamuoyundan gelen başta yönetim kurulu üyelerine, şirket yönetici ve müdürlerine 
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hapis cezaları öngören bazı hükümlere ilişkin eleştiriler neticesinde, 6335 Sayılı Kanun’un 30. 
maddesi ile değiştirilmiştir. Ayrıca, işlem denetçisinin kanuna aykırı rapor düzenlemesi, sermaye 
şirketlerinin finansal tablolarını Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve internet sitelerinde ilan 
ettirmemeleri gibi suç tanımları ise 6335 Sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır (Deloitte 
Türkiye, 2012:9).

5. SONUÇ

Ticari işlemlerin şeffaflaşmasını ve şirketlerin kurumsallaşmasını hedefleyen 6102 Sayılı 
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu Türkiye 
Muhasebe Standartları çerçevesinde şirketlerin muhasebe kayıt düzeni ve özellikle de finansal 
tabloların sunumu konularında yeni ve oldukça da önemli düzenlemeler yapmıştır. 

Türkiye’de ticari yaşama, adeta reform sayılacak köklü değişiklikler getiren 6102 Sayılı 
yasanın, şirketlere ve tacirlere büyük yük getiren bazı maddeleri uygulamada karşılaşabilecek 
sorunları en aza indirebilmek için 6335 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.

Bir ülkenin uluslararası piyasaların bir parçası olabilmesi, ülkesine yabancı sermayeyi 
çekebilmesi ve aynı zamanda da uluslararası piyasalarda rekabet edebilirliğini arttırabilmesi 
için gerek ticari defterlerin tutulması gerekse finansal tabloların hazırlanması sırasında tam 
şeffaflığa dayalı ve daha gerçekçi şirket verilerine ihtiyacı vardır. 6335 Sayılı Kanun sonrası 
yapılan değişikliklerle birlikte Yeni TTK’da yapılan düzenlemeler bu yönde olup, şirketlerin 
küresel piyasalarda güven duygusu kazanmasını sağlayarak, uyumlaşmayı kolaylaştıracaktır.

Birçok maddesi 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6102 Sayılı TTK 
ile 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’da 
değişiklikler içeren 6335 Sayılı Kanun’da, tacirlerin defter tutma düzeni ve finansal raporlama 
konularında meydana gelebilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla yapılan önemli 
değişiklikler şu şekilde özetlenebilir:

Uluslararası Muhasebe Standartları’nın özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartları’na 
göre defter tutma zorunluluğu konusundaki düzenlemeler metinden çıkarılmıştır.

Defter tutma ve kayıt zamanı ile ilgili olarak VUK hükümlerinin uygulanmasının 
gerekliliği vurgulanmıştır.

Tüm ticari defterler için getirilen kapanış onayı zorunluluğu, yevmiye ve yönetim kurulu 
karar defterleri ile sınırlandırılmıştır.

Ticari defterlerin kapanış onayı zamanı da yeniden düzenlenerek, sonraki faaliyet 
döneminin üçüncü ayının sonu olarak belirlenmiştir.

Noterce yapılması gereken açılış ve kapanış onayları, elektronik ortamda tutulan defterler 
için gerekmemektedir.
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Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağı ile şekil 
ve esasların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınarak, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığınca müştereken çıkarılacak tebliğle belirleneceği belirtilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nu Türkiye Muhasebe 
Standartları üzerinde tasarruf yetkisi olan tek kurum olarak görevlendirmiştir.

6102 Sayılı Kanun’un 562. maddesiyle düzenlenen suçlar ve cezalar konusunu, suç ve 
cezalarda orantılılık ilkesine atıfta bulunarak yeniden düzenlenmiştir.

Ticari hayatı yakından ilgilendiren birçok fiile uygulanması öngörülen hapis cezaları, 
tamamen olmasa da kısmen kaldırılmış; ayrıca, adli para cezaları da yumuşatılarak idari para 
cezasına çevrilmiştir.

Yukarıda sayılan bu son değişikliklerle birlikte, Yeni Türk Ticaret Kanunu işletmelerin 
etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla, başta şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik 
unsurları çerçevesinde kurumsal yönetim anlayışını benimsemektedir. Özellikle de ticari defter 
tutma yükümlülüğü ve finansal raporlama konularına getirdiği düzenlemelerle işletmelerin, 
gerek ulusal gerekse uluslararası piyasalarda güven duygusu ve itibar gibi ciddi kazanımlar 
sağlamasını hedeflemektedir.
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üretim hızını ve esnekliğini artırıp kalite, maliyet 

ve performansı aynı anda iyileştirmeyi hedeflemektedir. 
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1. GİRİŞ

Günümüzde kalite kontrol tüketici ve pazar araştırmasından, mamul dizaynına; imalat 
yöntemlerinden, sevkiyata kadar tüm işletme faaliyetlerinde yer alan geniş kapsamlı bir sistem 
olarak düşünülmektedir. Üretim sisteminde kalite kontrolünün sadece birkaç faaliyet veya 
departmanı ilgilendirdiği düşünülürse, ulaşılmak istenen amaçlardan uzaklaşmak kaçınılmaz 
olur(Kobu, 2003:543). Buna göre; kalite kontrol, üretimin her aşamasında olduğu kadar, ondan 
önceki ve sonraki faaliyetlerde de etkili olan geniş kapsamlı bir işletme fonksiyonu olarak 
düşünülebilir.

 İşletme açısından üretim, yeni bir fiziksel varlık veya hizmet ile sonuçlanan bir fayda 
yaratmak amacı ile girişilen faaliyet şeklinde tanımlanabilir (Kobu, 2003:37). “Yalın” pek çok 
şeyin daha azı demektir: daha az israf, daha kısa çevrim süreleri, daha az tedarikçiler, daha az 
bürokrasi. Yalın, aynı zamanda kurumsal anlamda daha çevik olmayı, verimlilik artışını, daha 
memnun müşteriyi ve başarının uzun süreli olmasını sağlar (Sayer ve Williams, 2007:12). İşletme 
açısından optimumluk sağlayan Yalın üretim; en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız 
üretimi, müşteri talebine birebir uyabilecek şekilde en az israfla ve tüm üretim faktörlerini en 
esnek şekilde kullanıp, potansiyellerinin tümünden yararlanarak nasıl gerçekleştiririz arayışının 
bir sonucudur. Yalın Üretim kavramı, Womack, Jones ve Ross (1990) “Dünyayı Değiştiren 
Makine” kitabında ilk olarak kullanılmıştır. Yalın üretim, Toyoto üretim sistemi tarafından 
yığın(kitle) üretim sistemine karşın büyük çaplı devrimi açıklamaktadırlar. (Yüksel, 2009:191). 
Yalın Üretim’in yalın olmasının sebebi, karmaşıklıktan uzak ve basit olması, seri üretimle 
kıyaslandığında her şeyin daha azını kullanmasıdır. Ayrıca ihtiyaç duyulan stokların çok daha 
azının bulundurulması yeterlidir, çok daha az bozuk mal çıkmasını ve daha fazla ve gittikçe de 
artan çeşitlilikte ürünler üretilmesini esas alır (Gökçe, 2006:12). Aynı zamanda Yalın üretimin; 
mamul üretimi için zamanla ilişkili bir yaklaşım olduğu ileri sürülmektedir (Stevenson, 1993:53).

Yalın düşüncenin temel amacı organizasyonlar, teknolojiler ve sabit kıymetler üzerinde 
odaklanmak yerine, ürün üstüne odaklanarak, kaynakları ürünü etkileyecek çalışmalara 
yönlendirmektir. Buna bağlı olarak Yalın Üretim; yapısında hiçbir gereksiz unsur taşımayan, 
hata, stok, işçilik, üretim alanı, fire, müşteri memnuniyetsizliği ve maliyet gibi unsurların en 
aza indirgendiği üretim sistemidir. Yalın üretim, “en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz 
ve hatasız üretimi, müşteri talebine de bire bir uyabilecek/yanıt verebilecek şekilde, en az 
israfla (israfsız) ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp, potansiyellerinin 
tümünden yararlanılmasıdır (Belgutay, 2007:21). Bu durumda, Yalın imalatın hedefleri; 
siparişlerin müşterinin istediği tarihte teslim edilmesi, hata ve gecikmeyi minimum kılarak değer 
yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve sürekli mükemmelliği yakalamak için çaba 
harcamasıdır (Öztürk, 2009:471). İşletmelerde bir sürecin tasarımı ve planı için pek çok farklı 
yollar vardır. Çoğu süreçler tasarlanırken iyileştirilebilir. Bu iyileştirmelerden biri olan israf-
atık; ürüne değer katmada kesinlikle gerekli olan ekipman, malzeme, parça, alan ve süre dışında 
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ürüne değer katmayan her şeydir (Yüksel, 2009:186). Bir diğer açıdan, herhangi bir işletmede, 
tüm israfın önlenebildiği noktada üretim gerçekleşir. Başka bir deyişle tam zamanında üretimin 
gerçekleşebilmesinde israfın ne ölçüde engellenebildiği önemli bir noktadır (Güneş vd., 1999:9). 
İşletme sürecinde, tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü 
israfın yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa 
koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması ve nakit akışının hızlandırılması ile firma kârlılığının 
artırılması hedeflenir (İpbüken, 2010:9). Yalın üretimde kullanılan “değer” kavramının doğru 
zamanda ve uygun fiyatla müşteriye sağlanan bir yeterlilik olduğu söylenebilir.

2. YALIN ÜRETİM SİSTEMİNİN GELİŞİMİ

Günümüzde yalın üretim olarak isimlendirilen üretim ve yönetim sisteminin temel 
ilkeleri; verimlilik artışı sağlayabilmek, düşük maliyetli ve kaliteli üretim yapabilmek, pazarda 
var olabilmek amacıyla Japonya’da Toyota Motor Company’de geliştirilmiştir. 1950’lerde 
Amerika’da kitle üretiminin yapılması bir sorun yaratmıyordu. Çünkü pazarda rekabet düşüktü, 
farklılaşmamış ürünün çok miktarda satılabileceği ve doymamış bir pazar vardı. Bu nedenle, aşırı 
iş bölümüne dayanan ve üretim miktarı arttıkça kar düzeyi artan kitle üretim sisteminin sonucu 
oluşan israf bir sorun olarak görülmüyordu. Fakat aynı yıllarda Japonya’da durum çok farklıydı. 
Pazarın küçük olması, kişi başına düşen milli gelir düşük ve sermaye birikimi yetersizliğiydi. 
Ayrıca farklı özellikte ürüne talep ve rekabet var olmasıdır. Toyota ve Ohno’nun kitle üretim 
sistemini eleştirici gözle inceleme nedenleri de bu kısıtlardır (Güre, 2006:34).

Kitle üretiminde, her üretim faktörü ya da unsuru olabildiğince çok sayıda kullanıldığından, 
üretimde pek çok gereksizlik ya da israf (Japoncada “muda”) söz konusu olmaktadır. Diğer 
önemli nokta da; üretimdeki aşırı adanmışlık ve esneksizliğin doğal bir sonucu olarak, kalıp 
değiştirme ya da bir üründen diğerine geçebilme için gerekli ayarlamalar çok uzun süre almakta, 
dolayısıyla büyük lot üretim zorunluluğu doğmaktaydı. Büyük lot üretimin en önemli yan etkisi 
ise, işlenmekte olan ürün stokunun çok yüksek düzeylere çıkmasıdır. Yüksek stok, önemli bir 
maliyet kaynağı olduğu gibi, üretime bir tür rehavet de getirmekte ve üretimde kalitenin mutlaka 
yüzde yüz sağlanması gereken bir olgu olarak görülmemesine neden olmaktadır. (Akçagün, 
2006:28)

Firmalar için asıl maliyet oluşturan kalemler, yöneticilerin göremediği alanlarda ve katma 
değer oluşturmayan zaman kayıplarında gizlidir. Bu sistemin temel hedefi bu gizli maliyetlerin 
ortaya çıkarılması ve azaltılmasıdır. Yalın üretimde stok israf olarak görülmektedir ve azaltılması 
gerekmektedir. Yalın üretim iş ve imalat sürecinde değer katmayan yedi çeşit israf-atıktan 
bahsetmektedir. Bunlar; Fazla üretim, Bekleme, Ulaşım, İşlem(ekstra), Stok, Hareket(insan) 
ve Kusurlardır. Yalın üretimin temel amaçlarından birisi de ürün ve hizmette değer katmayan 
her şeyin kaldırılmasıdır. Süreçte değer katmayan bileşenleri ortadan kaldırmak için yukarıda 
bahsedilen israf- atık türünün azaltmanın yolları araştırılmalıdır (Yüksel, 2009:193). Yalın 
Üretim sürecindeki tekniklerden bazıları; kanban sistemi, tek parça akış, üretim dengeleme, U 
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tipi yerleşim ve iş rotasyonu, otonomasyon, andon, Poka-Yoke ve deney tasarımı, bir dakikada 
kalıp değiştirme (SMED) ve model dönüş süresi (MDS), Kaizen ve kalite çemberleri, 5S (Tertip-
Düzen-Temizlik), Toplam Verimli Bakım, Toplam Kalite Yönetimi ve Altı Sigma’dır.

3. YALIN ÜRETİM DÜŞÜNCESİNİN İLKELERİ

Womack, Jones, ve Ross (1990) ”Dünyayı Değiştiren Makine” kitabında Yalın Üretimi, bir 
yöntemden çok, bir düşünce tarzı olarak ifade etmişler ve organizasyondaki herkesin faaliyetlerini 
sürekli geliştirmeyi benimsedikleri bir kültürün yaratılmasında, bütünsel bir sistem yaklaşımı 
olduğunu vurgulamışlardır. Yalın üretim, gerekli olmadıkça bir şeyin üretilmeyeceği ilkesine 
dayanmaktadır. Yalın düşüncenin ve Yalın Üretimin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir (Yüksel, 
2009:191);

•	 Değerin, müşterinin bakış açısıyla belirlenmesi,

•	 Değer akışının tanımlanması ve müşteri tarafından değerlendirilen çıktının elde 
edilmesi için gerekli olan faaliyetler kümesinin saptanması

•	 Değer katmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve değer katan aşamaların akışını 
sağlamak suretiyle değer akışı boyunca değerin akışının sağlanması

•	 Müşterilerinin, değer akışı aracılığıyla, değeri çekmesinin sağlanması

•	 Mükemmelliğin sürdürülmesi

•	 Problemlerin kaynağında belirlenmesi ve çözülmesi

•	 Sıfır hatalı üretim

•	 Değer katmayan ve gereksiz yere maliyetleri yükselten faaliyetlerin ortadan kaldırılması 
ve kaynakların kullanımının maksimize edilmesi

•	 Maliyetlerin azaltılması, kalite ve verimliliğin artırılması ve bu çabaların sürekliliğinin 
sağlanması

•	 Ürünlerin, son müşteri tarafından çekilmesi

•	 Etkinlikten ödün vermeden ürünlerin farklı karmalarda ve/veya çeşitlilikte üretilmesi

•	 Tedarikçilerle uzun dönemli ilişkilerin kurulması

4. TEKSTİL SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Dünya tekstil ve hazır giyim pazarında yeni trendler belirlenmeye başlamıştır. Bu trendlerin 
belirleyicileri; üretim, tüketim, pazarlama, ihracat ve ithalat trendleridir. Yalın Üretim sistemi, 
özellikle finansman ihtiyacını azaltacağından, Türkiye için büyük öneme sahiptir. Türk tekstil 
sektöründe yalın üretim sistemini uygulamak oldukça güç bir iştir. Bu sektörün kendi içerisinde 
çözülmesini bekleyen problemler olduğu gibi, diğer sektörlerle beraber ele alınabilecek başka 
problemler de mevcuttur. Bunlar özetle ekipman organizasyonu, üretim planlama ve kontrolü, 
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iş gücü sorunu, yan sanayici sorunu ve finans sistemi sıkıntılarıdır.

Rekabet avantajını geliştirme isteği, son yirmi yıllık dönemde işletmelerin yüksek 
teknolojiye ve post-fordist üretim modellerine yönelmelerinin önemli bir nedeni olarak 
gözükmektedir. Böylece, işletmeler, tüketici taleplerini daha hızlı ve daha kaliteli mamullerle 
karşılama olanağına ve piyasalarda yüksek pay oranına sahip olabilmektedirler. Böyle bir eğilim, 
aynı zamanda yeni mamul ve imalat süreçleri ile ilave bir rekabet avantajı da getirmektedir 
(Akgeyik, 2000:46). Günümüzde Asya’nın diğer tarafında ekonomi açısından esen kasırga, 
Türkiye’de tekstil ve konfeksiyon ihracatçılarının atölyelerini ve fabrikalarını yıkmıştır. Herkes 
bu açmazdan nasıl çıkılacağı konusunda girişimlerde bulunmaktadır. Ortak kanı, aradan 
sıyrılmanın en kestirme yolunun bir ‘farklılık’ yaratmaktan geçtiğidir. İlk bakışta öne çıkan ‘fark’ 
Türkiye’nin teslim sürelerinde ürettiği hızdır. Ancak ‘hız’ öyle bir kavramdır ki, her teslimatta 
kendi rekorunuzu kırmanız ile mümkündür. Doğal olarak tüketici talebinin sonu yok gibi 
düşünülebilir. Maliyet hesaplarının da doğru yapılması gerekmektedir. Yalın Üretim, tam da bu 
noktada bir çözüm önerisi olarak tekstilcilerin karşısına çıkmaktadır.(Atay, 2006:8)

5. YALIN ÜRETİMİN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULAMASI

5.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi

İşletmede sürekli gelişmenin sağlanması için belirli dönemlerde yapılan tüm faaliyetlerin 
bilimsel çalışmalarla ölçülmesi zorunludur (Tekin, 2004:70).Yalın Üretim, rakipleri de aynı 
sistem içine çekecek ve yüksek kalite ile yüksek fiyat stratejisiyle sağlanan pazar payı uzun 
dönemde rakiplerle paylaşılacaktır (Ertuğrul, 2006:11).

Bu çalışmada,yalın üretim sisteminin, bir tekstil işletmesinde şirket çalışanlarının gözlem 
ve yorumlarıyla, uygulama sürecinde yaşanan sıkıntıların tanımlanması, analiz edilmesi, 
uygulanabilir proseslerin seçimi ve uygulaması ile sıkıntıların ne şekilde çözümlenebileceğinin 
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu çalışmanın önemi, işletmenin yalın üretim sistemine geçişinde 
ne gibi zorluklarla karşılaşıldığının ortaya konulması, geçiş süreci aşamalarının incelenmesi 
ve yalın üretimin beraberinde getirdiği üstünlüklerin değerlendirilmesidir. Yalın Üretim ile 
işletmenin fire ve ıskarta oranı azalacak, maliyetleri düşecek, verimlilikteki artış ile büyüme ve 
karlılık sağlanabilecektir.

5.2. Çalışmanın Kapsamı

Çalışmanın uygulanması için bir tekstil firması seçilmiştir (Gündoğan,2010:1-138). Şirket 
büyüklüğü göz önüne alındığında, çalışma kapsamının çok büyük olacağı açıktır. Bu yüzden 
tüm bölümler yerine sadece işletmenin boya, baskı ve terbiye işlemlerinin yapıldığı boya-
terbiye fabrikası uygulama alanı olarak seçilmiştir. Uygulama kısmında yalın üretim sisteminin 
uygulama süreci, yapılan çalışmalar ve uygulama sonuçları sayısal veriler yardımıyla ortaya 
konmuştur.
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5.3. Çalışmanın Yöntemi

Çalışmanın yöntemi, vaka olay incelemesidir. Seçilen işletmede yapılan yalın iyileştirmeler 
öncesi ve sonrası durumun analizi için işletme kalite ve üretim raporları ile veriler kullanılmıştır.

5.4. Çalışmadan Elde Edilen Bilgi ve Bulgular

5.4.1. Firmanın Genel Tanıtımı

Uygulama alanı olan tekstil firması başlangıçta bir iplik işletmesi olarak kurulmuş, bugün 
350.000 m2 açık ve 305.000 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren, örgü ve dokuma sektöründe 
iplikten konfeksiyona 2 dikey entegrasyon hattına sahip, Avrupa’nın en büyük tekstil 
firmalarındandır. İplikten kumaşa tüm üretim aşamaları kendi çatısı altında gerçekleşmektedir. 
Firma bu özelliği ile yüksek kalite standartlarını sağlamakta ve müşterilerine daha iyi hizmet 
verme olanağı sağlamaktadır. İplik fabrikaları, örme ve dokuma tesisleri, örme ve dokuma 
terbiye fabrikaları firma bünyesinde tam entegre olarak faaliyet göstermektedir. Ayrıca, hızlı 
servis, yüksek kalite standartları ve uygun fiyat politikası firmanın vazgeçilmezleridir. Bugün 
3000’i aşan çalışanı ve yaklaşık 200.000.000 dolar cirosuyla Türkiye’nin büyük ve güçlü tekstil 
işletmesi olan firma, gerek ihracat miktarları, gerekse üretim çeşitliliği açısından bu çalışma için 
uygun bir firmadır. Uygulama yapılan tekstil firması sekiz ana departmandan oluşmaktadır. 
Bunlar, iplik, örgü, örgü boya, örgü konfeksiyon, dokuma, dokuma boya, denim dokuma ve 
boya-denim konfeksiyondur.

5.4.2. Yalın Üretim Sistemine İlişkin Bilgiler

 Tekstil firması sahip olduğu ISO 9001:2008, OEKO-TEX, BELCORO ve SANTEX kalite 
standartları ile yüksek kalite anlayışını belgelendirmiştir. Firma; yüksek kalite, uygun fiyat 
ve hızlı servis anlayışıyla müşterilerine hizmet vermektedir. Tekstil firmasının bölgesindeki 
diğer fabrikalardan daha önce kurulmasına rağmen, Boya-Terbiye Fabrikası 2006 yılı sonunda 
kurulmuştur. Burada da üretim diğer departmanlarda olduğu gibi seri üretim ve itme sistemi 
esasına dayanarak yapılmaktaydı. Ancak tüm departmanların incelenmesi zor olacağından sadece 
dokuma boya terbiye departmanı seçilmiştir. Üretimde herhangi bir malzeme ihtiyaç planlama 
programı kullanılmaması, üretimin çekme sistemine uygun çalışmasını engellemektedir. Tekstil 
mamullerinin (açık elyaf, ön iplik, iplik, tekstil yüzeyi-dokuma, örme, halı, dokusuz yüzey ve 
bitmiş parçaların) görünümünü, tutumunu ve kullanılma özelliklerini geliştirmek için yapılan 
işlemleri “tekstil terbiye işlemleri” olarak tanımlanabilir (Tarakçıoğlu, 1984:67). Bu işletmede 
uygulanan terbiye işlemlerinin açıklamalarını yapmak israfın ayırt edilebilmesi için faydalı 
olacaktır. Bu işlemler aşağıdaki gibidir,

Yakma: Yakma işleminde amaç, kumaşı oluşturan ipliklerden çıkan lif uçlarını (hav 
tüycüklerini) uzaklaştırmaktır.

Haşıl Sökme: Kumaşların dokunmaları sırasında çözgü iplikleri haşıllandığından (kumaşa 
optimum çalışma şartı sağlamak) terbiye işlemleri esnasında bu haşılın uzaklaştırılması 
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gereklidir.

Haşıl Sökme bekletmesi: Haşıl sökme kimyasallarının kumaş üzerine aktarılması ardından 
enzimlerin nişastayı parçalamaya çalışması için verilen süredir.

Haşıl sökme yıkaması: Haşılı kumaştan uzaklaştırabilmek için iyi bir yıkama yapılması 
gerekmektedir.

Merserizasyon: Bu işlem sonucunda doğal haliyle pek parlak olmayan pamuklu mamul 
belirli bir parlaklık kazanmakta, kumaşın boyarmadde alımı artmakta ve daha koyu renkler 
daha az boyarmadde ile elde edilebilmektedir.

Kasar: Ağartmanın amacı liflerin temiz, beyaz bir görünüşe sahip olmasını sağlamaktır.

Lisa: Kumaşın yüzeyinde düzgün bir tüy tabakası oluşturmak için yapılan işlemdir. Burada 
kumaş enine açık kuru halde fırçalar arasından geçirilerek yüzeyi tüylendirilir.

Lisa sonrası yıkama: Lisa işleminde kumaş fırçalandığı ve tüylendirildiği için kopan 
tüycüklerin bir kısmı kumaşın üzerinde kalır. Bu yüzden yıkama yapılarak bu tüycükler 
kumaştan uzaklaştırılır.

Boyama: Kumaşı renklendirmenin birkaç yöntemi vardır. Bunlardan biri boyama diğeri 
ise baskıdır. Bunu yapabilmek için kumaş enine açık kuru halde boyarmadde çözeltisi içeren 
tekneden geçirilir, düzgün bir şekilde sıkılır ve bir silindir üzerine sarılır ve bekletmeye alınır.

Boya bekletmesi: Boyanın kumaşla birleşmesi için öncelikle emdirilir ve ardından bu 
adımda bekletmeye alınır ve yaklaşık 24 saat bekletilerek işlem tamamlanır.

Boya sonrası yıkama: Kumaş boyandıktan sonra üzerinde kalan boyanın fazlasının 
uzaklaştırılması için yıkanır. Aksi takdirde bu boyarmadde artıkları kullanıcı kıyafeti aldığında 
akar, ki bu da diğer kıyafetleri kirletir.

Apre öncesi kurutma: Apre kimyasallarını kumaşa emdirebilmek için öncelikle enine 
açık halde kurutulur. Aksi takdirde ya istenen efekt elde edilemez ya da emdirilen çözelti 
konsantrasyonu arttırılırsa çözelti çöker ve kumaşta yağ lekesine benzer lekeler yapar.

Apre: Tekstil mamullerinin kullanma özelliklerini, tutumunu ve görünümünü geliştirmek 
için yapılan terbiye işlemlerinin tümüne apre denir.

Kalandır: Kalandırlamanın esası kumaşı basınç altındaki iki veya daha fazla merdane 
arasından geçirmeye dayanır. Bu işlemde amaç kumaş yüzeyini düzgün bir duruma getirip, 
ütüleyerek parlaklığını arttırmaktır.

Sanfor: Sanfor işleminin esası kumaşı enden ve boydan sıkıştırıp toplatarak nihai tüketici 
aldığında çekmemesi sağlamaktır.

Her ne kadar işletme son model ve iyi makinelerle donatılmış ise de, yukarıda incelenen 
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tüm bu işlemler klasik üretim yöntemlerine göre düzenlenmiş ve geleneksel üretim akışlarıyla 
yapılmaktadır. Bunun sonucunda, hem makineler üretim metotlarını iyileştirmek için gerekli 
teknolojiye sahip, hem de üretim metotları gelişmeye açık bir durumdadır. Ancak işletme 
yerleşimi makine söküm ve montajı güçlüğü sebebiyle optimizasyon (U hattı yerleşim) yapmaya 
pek müsait değildir. İşletme geneli personelinin eğitim seviyesi lise olmasına ve işletmenin 4 
yıldır üretim yapmasına rağmen iş gören devir oranı yıllık %60 olması sebebiyle operatörlerin 
deneyimi azdır. Bu yüzden işçinin potansiyelini değerlendirmek oldukça güçtür.

5.4.3. Uygulamadaki Yalın Üretim Çalışmaları ve Değerlendirmeler

Ağırlıkla ihracata çalışan ve kalitenin oldukça yüksek olduğu firmada iplikten kumaşa, 
kumaştan konfeksiyona üretimin her departmanında ISO:9001 kalite yönetim sisteminin 
yanı sıra, ulusal ve uluslararası test yöntemlerine göre üretim kontrol altında tutulmaktadır. 
Fabrikada ulaşılan yüksek kalite standartları, tüm üretim aşamalarının firma bünyesinde 
yapılması ve üretimin her safhasında kullanılabilen ileri teknoloji ile üretim sıkıntısız bir şekilde 
sağlanabilmektedir. Firma çok büyük olduğundan ve bir üretim takip programı olmadığı için 
itme şeklindeki çalışma sistemi değiştirmek zordur. Bu yüzden firmada öncelikle değer ve değer 
yaratmayan işlemleri tanımlayıp israfları minimum seviyelere indirmeye odaklanmıştır. Bu 
sebeple yukarıdaki terbiye proseslerin amaçları ve müşteri için yarattıkları değerler incelenmiştir. 
İlk olarak terbiye işlemlerini tanımlanması ile başlamanın faydalı olacağı kanısına varılmıştır.

Firma incelendiğinde, değer katan adımlardan çok, fazla israf mevcut olduğu görülmüştür. 
Uygulama sırasında kurulan kalite çemberlerinde yapılan beyin fırtınaları ile öncelikle 
hangi israflardan hiçbir ek masraf yapılmadan kaçılabilir sorusu sorularak aşağıdaki bilgilere 
ulaşılmıştır;

1) İlk israf olan haşıl sökme için şöyle bir çözüm bulunmuştur. Eğer dokumada nişasta ve 
türevi bir haşıllama maddesi kullanılırsa sökmek için haşıl sökme işlemi gerekmektedir ve suda 
direkt çözülebilecek bir malzeme kullanılırsa sadece yıkama yeterli olabiliyor. Nişasta haşılı için 
ise bir kalite çemberi kurularak, haşıl sökme işlemini kısaltabilmek için çalışma yapılmıştır. 
Firma en geleneksel soğuk bekletme yöntemini uygularken operatörler bu sistemi iyileştirmek 
için bir yöntem arayışına girmiştir. Sıcakta haşıl sökme yapılarak tamamen israf olan 24 saatlik 
bekletme süresi 6 saate kadar düşürülebilmiştir. Bekletme süresi iptal edilemeyerek ama israf 
olduğundan en azından %75’lik süre tasarrufu sağlanmıştır.

2) Haşıl sökme yıkaması merserizeye girecek malın üzerindeki haşıldan temizlenip, 
merserize teknesini kirletmemesi için yapılıyordu. Merserize ile kasarın yerini değiştirip, 
haşıl sökme yıkamasını kasarın girişindeki iki kabinde yaparak bu yıkama iptal edildi. Hem 
yıkama makinesini kullanarak israf yapılmayıp, hem de buradaki darboğazı giderilerek hat 
dengelenmeye yardımcı olunmuştur.

3) Bununla birlikte kasar işlemini yaştan yapabilmek öncelikle mümkün değildi, çünkü 
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makine kurudan yaşa çalışılıyordu, yani kumaş kasara kuru girip doğal olarak arkadan yıkama 
sonrası yaş çıkmaktaydı. Yapılan çalışma ile yaştan yaşa çalışabilmek için gerekli makine 
fonksiyonunu üretici firma montörleri ile görüşülüp işletmede devreye alınmıştır.

4) Merserizeye girmeden önceki kurutmayı yapmamak için de bir kalite çemberi kuruldu 
ve kimyasal tedarikçilerinin de yardımıyla yaş halde sıcak merserize proses geliştirilerek bu 
kurutmadan da kurtarılmıştır.

5) Lisa öncesi kurutma günümüz teknolojisi ile kaçılabilecek bir israf değildi, zorunlu 
olarak devam edilmiştir. Lisa işlemi için kumaşın mutlaka kuru olması gerekiyordu çünkü 
tüylendirme ancak kuru haldeyken yapılmaktaydı.

6) Lisa sonrası yıkama ve kurutmadan kurtulmak için makine üreticisi ile irtibata geçilmiş 
ve kumaştaki tüyleri emen fanlar kuvvetlendirilip, tüyleri emildikten sonra depolamaya yarayan 
toz torbaları büyütülerek ve bir fırça yerleştirilerek bu yıkama ve kurutma işlemleri iptal 
edilmiştir.

7) Boya bekletmesi için öncelikle iptal edebilmek için çareler aranmış, sadece süre 
kısaltması yapılmıştır. Uygun boyarmaddeler kullanılarak bekletme süresi 24 saatten 12 saate 
düşürülmüştür.

8) Boya sonrası yıkama, boyama tekniğinin bir parçası olduğu için müdahale edilmedi. 
Eğer boyama esnasında fiske olmamış boyarmadde molekülleri kumaştan uzaklaştırılmazlarsa 
kullanım esnasında tüketiciye ciddi sorunlar çıkartılabilir ve üretim esnasında da düzgün 
boyama yapmak mümkün olamayabilir.

9) Apre verme işlemi işletmede yaştan yaşa yapılamadığı için kurudan yapılmaktaydı. 
Yaştan yaşa çalışıp ara kurutmayı atlayıp kimyasallar kumaşa yaş haldeyken verilerek apre öncesi 
kurutmadan kurtarılmış olundu. Sadece çözelti konsantrasyon artışı ile bu kuru çalışmadan yaş 
çalışmaya geçmek mümkün olmuştur. Gereksiz bir işlem olan ara kurutma yapılmamıştır.

Tablo 1: Aylar Bazında Günlük Üretim

Aylar Toplam üretim(m) Aylık çalışılan gün Ortalama üretim m/gün

Ocak 622.728 23 27.075
Şubat 753.573 24 31.399
Mart 703.514 26 27.058
Nisan 694.033 25 27.761
Mayıs 667.153 26 25.660

Haziran 666.496 26 25.634
Temmuz 859.059 27 31.817
Ağustos 853.490 26 32.827

Eylül 618.801 20 30.940
Ekim 749.380 26 28.822
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Kasım 901.244 25 36.050
Aralık 1.058.824 26 40.724

Tablo 1 ’de görüldüğü üzere eylül ayının başında başlanan bu işlemler sayesinde günlük 
üretim ortalama 30.940m’den, %31,6 artışla aralık ayında 40.724m’ye kadar çıkmıştır. Her ne 
kadar işlenen kumaş miktarı siparişe bağlı olsa da yapılan iyileştirmelerin sonuçları 2 ayın 
sonunda kendisini göstermiştir.

Tablo 2: İşlemlerin İyileştirme Önce ve Sonrası Toplam Süreler

1000mlik bir parti için
Makine çalışma hızı 

(m/dk)
Yalın üretim 

öncesi süre (dk)
Yalın üretim sonrası 

süre (dk)
Yakma - Haşıl Sökme 100

Haşıl Sökme bekletmesi 1440 360
Yıkama 40 25 0

Kurutma 50 20 0
Merserize 40 25 25
Kurutma 50 20 0

Kasar 40 25 25
Kurutma 50 20 20

Lisa 40 25 25
Yıkama 40 25 0

Kurutma 50 20 0
Boyama 25 40 40

Boya bekletmesi 1440 720
Yıkama 40 25 25

Kurutma 50 20 0
Apre 50 20 20

Kalandır 40 25 25
Sanfor 50 20 20

TOPLAM SÜRE (dk) 3235 1305

Tablo 2’te görüldüğü üzere, israfların bir kısmının giderilmesi ile taşıma, hazırlık, makine 
bekleme süreleri dikkate alınmadan dahi makinelerdeki işlem süreleri 3235 dakikadan 1305 
dakikaya düşürülerek yaklaşık %60 iyileştirme sağlanabilmiştir.
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Tablo 3: Aylar Bazında Özgül Enerji Tüketimleri

Aylar

Toplam Birim kumaş başına

Üretim 
(m)

Buhar 
Sarfı 
(ton)

Elektrik 
Sarfı 

(kwh)

Doğal 
Gaz 
sarfı 
(m3)

Buhar 
Sarfı 

(kg/m)

Elektrik 
Sarfı 

(kwh/m)

Doğal Gaz 
sarfı 

(m3/m)

Ocak 622.728 1.697.985 641.546 369.942 2,73 1,030 0,59
Şubat 753.573 1.413.726 567.385 181.279 1,88 0,753 0,24
Mart 703.514 2.000.145 531.472 202.759 2,84 0,755 0,29
Nisan 694.033 1.845.632 650.018 197.085 2,66 0,937 0,28
Mayıs 667.153 1.981.980 621.321 555.290 2,97 0,931 0,83

Haziran 666.496 1.695.670 624.956 611.116 2,54 0,938 0,92
Temmuz 859.059 1.846.339 779.901 271.886 2,15 0,908 0,32
Ağustos 853.490 1.467.560 653.387 215.046 1,72 0,766 0,25

Eylül 618.801 1.928.360 610.914 218.325 3,12 0,987 0,35
Ekim 749.380 2.656.592 805.822 204.144 3,55 1,075 0,27
Kasım 901.244 2.083.333 688.875 165.096 2,31 0,764 0,18
Aralık 1.058.824 2.234.119 778.236 232.941 2,11 0,735 0,22

Müşteri için üretilen ürün açısından değer yaratmayan işlemler süreçlerden çıkarıldı. 
Makinelerin malzemeyi yaş ve/veya kuru işleyebilme özelliğine ve bir sonraki işlemde kumaşta 
kalanların prosese zarar verip vermeme durumuna göre prosesler tek tek incelendi. Teknik olarak 
çıkarılamayan israflar azaltılmaya çalışıldı. Değer yaratan işlemler de ya daha hızlı, ya da daha 
az maliyetle yapılmaya çalışıldı. Proseslerin ve işlem sürelerinin kısalması sayesinde tüketilen 
enerji de azaltılmıştır. Örneğin, doğal gaz sarfiyatı 0,59 m3/m’den, 0,22 seviyesine kadar, elektrik 
sarfiyatı ise benzer şekilde 1,03 kwh/m’den, 0,735 gibi bir değere gerilemiştir.

Bu iyileştirmeler ortalama günlük üretim ve özgül enerji tüketimleri ile de takip edilmiştir. 
Tablo 3’te görüldüğü üzere eylül ayından itibaren kurutmalar azaltıldığından bunun için sarf 
edilen doğal gazın özgül tüketimi 0,35’ten 0,22’ye düşmüştür. Bunun yanı sıra yıkama işlemleri de 
azaltılabildiğinden, buhar özgül tüketimleri 3,12’den 2,11 seviyelerine gerilemiştir. Çalışmaların 
başlangıcında öngörüldüğü gibi yalın üretim çalışmaları ile enerji tasarrufu çalışmaları paralel 
olarak ilerlemiş ve başarıya ulaşılabilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde çalışmaların başladığı eylül ayından itibaren kademeli olarak hem 
üretim miktarı günlük olarak artmakta, hem de özgül tüketimler azalmaktadır. Burada özellikle 
hem üretimde darboğaz olan, hem de enerji tüketimi yüksek olan yıkama ve kurutma işlemleri 
yapılan çalışmalarla mümkün olduğunca azaltılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak, işletmede 
kaliteye yönelik araştırmalar ve iyileştirmeler de yapılmıştır. Tablo 4’te bunların sonuçları 
özetlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda oluşan iyileşmeler Tablo 4’te görülmektedir.
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Tablo 4: Aylık Hata Oranları

Aylar
Üretim 

(m)
leke (m)

kırık 
(m)

baş-son 
farkı 
(m)

kanat 
farkı 
(m)

renk 
farkı 
(m)

diğer 
hata-

lar 
(m)

Toplam 
Hata 

1A (m)

1A 
Oranı 

(%)

Ocak 622.728 12.583 3.652 1.065 3.997 1.158 2.523 24.977 4,01
Şubat 753.573 8.962 2.586 853 4.927 1.253 3.988 22.569 2,99
Mart 703.514 6.245 7.896 1.148 9.858 963 4.658 30.768 4,37
Nisan 694.033 6.145 2.415 1.256 2.797 2.684 2.175 17.472 2,52
Mayıs 667.153 10.128 3.264 1.620 2.136 1.023 999 19.171 2,87

Haziran 666.496 8.054 2.236 962 1.606 865 2.353 16.075 2,41
Temmuz 859.059 6.349 1.498 2.468 11.390 924 3.723 26.352 3,07
Ağustos 853.490 12.458 2.058 1.281 3.791 1.346 1.392 22.326 2,62

Eylül 618.801 11.853 4.764 2.469 2.683 854 2.772 25.395 4,10
Ekim 749.380 9.584 1.326 1.598 5.348 1.453 8.722 28.031 3,74
Kasım 901.244 4.365 1.154 2.648 14.475 2.268 7.867 32.777 3,64
Aralık 1.058.824 3.216 896 1.967 12.403 1.369 7.674 27.525 2,60

Toplam 9.148.295 99.942 33.745 19.335 75.411 16.160 48.846 293.438 3,21
Yıllık % hata 1,09 0,37 0,21 0,82 0,18 0,53 3,21
Toplam hata 
içindeki %si

34 11 7 26 6 17

Uygulamada, İstatistiksel Kalite Kontrol Tekniklerinden biri olan Pareto analizi 
uygulanmıştır. Pareto analizi, 80:20 kuralı olarak da bilinir. Pareto analizi problemlerin ya da 
problemin nedenlerinin derecelerinin belirlenmesiyle en önemlilerin üzerine odaklanmayı 
sağlar (Demir ve Gümüşoğlu, 2003:795). Pareto diyagramı, sınıflama ile düzenlenen özellik 
verilerinin basit sıklık dağılımıdır (Montgomery, 1991:120-123). Bu çalışmalarda işletme 
hatalarının kontrol altına alınabilmesi için Pareto analizi yardımıyla kronik en önemli üç hata 
belirlenmiştir. Bunlar; leke, kanat farkı ve kırıktır. Bu hataların sırasıyla toplam hatadaki oranları 
leke:%34, kanat farkı:%26 ve kırık:%11 olmak üzere toplamda %71’dir.

Şekil 1: Pareto analizi verileri
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Bütün hata cinsleri göz önüne alındığında yaklaşık 20 kadar, yani sayıca %20’lik kısmın 
toplamın %80ini oluşturduğu belirtilen kalite kontrol tekniklerinden Pareto kuralının burada 
da yaklaşık olarak işlediği görülebilir. Bu yüzden öncelikle bu üç hatayı gidermek üzere iş 
görenlerle birlikte kaizen çalışması kapsamında kalite çemberleri kurulmuştur. Yaklaşık 7-8 
kişilik grupların hataları incelemesi çalışmalarıyla aşağıdaki sonuçlara varılmıştır,

1) Leke hatasının boya mutfağından uçan boyarmaddeler ile boyama fulardı kaynaklı 
oldukları tespit edilmiştir. Bu iki hata kaynağı için balık kılçığı diyagramı oluşturarak, insan-
makine-malzeme-metot bağlantılı alt sebepleri bulunmuş ve bunlar neticesinde boya mutfağına 
otomatik açılıp kapanan kapı yapılıp, kullanılan boyarmaddelerin daha az tozuyanları tercih 
edilmeye çalışılmıştır. Boyama makinesiyle ilgili boyama sonrası temizleme tertibatı devreye 
alınmış, boya tesisatı temiz olup olmadığı görünebilen şeffaf boruya çevrilerek bir nevi 
uyarı andonu vazifesi görmesi sağlanarak, boyama programı açıktan koyu gidecek şekilde 
düzenlenmeye başlanarak bir sonraki boyamayı kirletme engellenmiştir.

Şekil 2: “Leke hatası” örneği için balık kılçığı diyagramı

2)Kanat farkı için ise aynı yolla makinelerde silindirlerin kontrol periyotları sıklaştırılıp, 
boyanan her tip kumaş için farklı makine ayarları oluşturulmuş ve üretimin ilk partisinde 
boyamanın ardından kanat kontrolü yaparak üretimin devamının hatalı olması engellenmiştir. 
Bu kontrolü yapmak için üretimden alınan tam boyuttaki kumaş parçasının sol, orta ve sağ 
kısımlarında renk ölçüm cihazı (spektrofotometre) ile ölçüm yapılarak, renk farkının ticari 
olarak kabul edilebilir sınırlarda olduğundan emin olduktan sonra devamındaki partilerin 
boyamasına başlanmıştır. Bu yüzden sorun oluşması durumunda, ilk kısa parti oluştuktan sonra 
gerekli müdahaleler ile devamındaki uzun partilerde tamir veya ıskarta oluşumu engellenmiştir.

3)Kırık hatası ile ilgili çok fazla yol alınmamıştır. Çünkü bu hata makine seçimiyle direkt 
bağlantılı olduğundan, mevcut durumun değiştirilmesi çok mümkün olmamıştır. Sadece çalışılan 
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ürünlerin seçiminde sıkıntı yaratabilecek olanların yapılmamasına çalışılmıştır. Ama yine de 
devam eden siparişlerde üretim durdurulmadığından, hata kısmen de olsa devam etmiştir. Bu 
hata oranı yaklaşık %0,59’larda iken, yıl içinde %0,08 ile 1,12 arasında dalgalanmıştır

Yapılan çalışmalar bize gösterir ki ; Yalın dönüşüm, yalnızca işletme içinde gerçekleştirilen 
kapalı bir yapılanmayı ifade etmez. Asıl amaç, işletmenin dış çevresinde oluşabilecek ani 
değişimlere en hızlı şekilde tepki geliştirebilmesini sağlamaktır. Uygulamanın başarı kriterleri 
yalınlaştırılacak üretim organizasyonunda esnekliği hâkim kılacak teknoloji yoğun bir 
yapının tesis edilmesi, rekabetin maliyetler üzerinden yapılması, değer yönetiminin etkili bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, üretim sistemini tamamlayacak yalın yönetim anlayışının ve işgücü 
organizasyonunun oluşturulması, kalitenin standart bir değer haline getirilmesi ve yalın 
işletmenin üretim sürecinde işbirliği yapacağı tedarikçi işletmelerle ilişkilerinin doğru şekilde 
geliştirilmesi olarak sıralanabilir (Türkan, 2010:28-41).

6. SONUÇ

Bu çalışmada öncelikle firmanın durumu ve sektör göz önüne alınarak firma için avantajlı 
konular ve değişmesi güç durumlar incelenmiştir. Firmanın yeni ve iyi makinelere sahip 
olmasına rağmen, makineler klasik geleneksel üretim akışlarıyla üretim yapmakta ve makine 
yerleşimi de modern akış şeklinde değildi. Bu yüzden hem makineler üretim metotlarını 
geliştirmek için gerekli teknolojiye sahip, hem de üretim üretim metotları iyileştirmeye hazır 
durumdaydı. Öncelikle, tüm süreçler yalın üretim bakış açısıyla incelenmiş ve müşteri için 
değer yaratmayanlar israf olarak değerlendirilip bu adımlar çıkarılmaya çalışılmıştır. Aynı 
zamanda, mühendislik açısından da enerji tasarrufu imkânları da değerlendirilmiştir. Tablolar 
incelendiğinde, çalışmaların başladığı yılın eylül ayından itibaren kademeli olarak hem üretim 
miktarı günlük olarak artmış, hem de özgül tüketimler azalmıştır.

Firmada yapılan çalışmalar ile tekstil üretiminin temel ayağı diyebileceğimiz kalite–fiyat–
termin üçlemesinde firmaya rekabet gücü sağlamıştır.Hata kaynağı için balık kılçığı diyagramı 
oluşturarak, insan-makine-malzeme-metot bağlantılı alt sebepleri bulunmuş ve bunlar 
neticesinde boya mutfağına otomatik açılıp kapanan kapı yapılıp, kullanılan boyarmaddelerin 
daha az tozuyanları tercih edilmeye çalışılmıştır. Üretim esnasında gerekli müdahaleler ile 
devamındaki uzun partilerde tamir veya ıskarta oluşumu yalın üretim sayesinde engellenmiştir.

 Kalite konusu, günümüzde müşteriler için vazgeçilmez bir olgu olduğu gibi, yalın üretim 
açısından da stokların azaltılması için çok önemlidir. İş gören devir oranının yüksek olması 
sebebiyle operatörlerin deneyimi oldukça azdır. Ancak 3-4 ay gibi kısa bir sürede dahi iş görenlerin 
aynı zaman da, kalite çemberleri aracılığıyla işe katılması sonucunda da elde edilen kalite artışı 
ve süreç iyileştirmeleri dikkat çekicidir. Mükemmellik açısından bu adımlar bir başlangıç olmuş 
ve sonuçları hızla görülmüştür. Kaizen için öneri sistemi yardımıyla problem saptama, inceleme, 
fikir üretme ve uygulama sistematik olarak ileriki dönemlerde gerçekleşecektir.
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Tekstil alanında ve özellikle boya-terbiye konusunda Türkiye’de bunları başarabilmiş firma 
sayısı gerçekten çok azdır. Bu firmalarda katma değeri yüksek, pahalı ve nitelikli ürünler, nispeten 
düşük miktarlarda ve çeşitli, hızlı, en az hata oranlarıyla üretilmektedirler. Bu yüzden sistematik 
bir çalışmayla yalın üretim tekstil boya ve terbiyesi için hızla ulaşılabilir bir hedeftir. Eğer tüm 
bunlar yalın üretimin diğer ilkeleri ile beraber uygulanmaya devam edilebilirse firmanın başta 
üretim terminleri olmak üzere kalite ve fiyatlarında da (enerji ve işçilik giderlerinin azalması 
sebebiyle) iyileşme sağlanacak ve gelişmesini tamamlamış ülkeler ile daha güçlü rekabet 
edebilme imkânları sağlanabilecektir.
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1. GİRİŞ

İkinci Dünya Savaşı sonrası dünya iktisat literatürüne egemen olmaya başlayan kalkınmacı 
retorik daha sonraki yıllarda ithal ikameci model ile kendisini gösteriyordu. Bu model amaç 
olarak ülkenin ithal ettiği malların yurt içinde üretilmesini öngörüyor ve bunun sağlanması için 
ithal malları üzerine tarife ve kotalar gibi çeşitli kısıtlamalar konulması ve sübvansiyonlar, ucuz 
girdi sağlanması, aşırı değerli yerli para ve sabit döviz kuru gibi uygulamalarla yerli sanayinin 
dış rekabete karşı korunmasını öngörüyordu. Ne var ki bu modelin 1970’lerin sonlarına doğru 
birçok gelişmekte olan ülkede ithalata eskisinden daha çok bağımlılık, aşırı dış borç yükü, 
uluslararası alanda rekabet edemeyecek zayıf yerli sanayiler gibi olumsuz sonuçlar ortaya 
çıkardığı eleştirisiyle 1980’lerin başından itibaren dünyanın birçok ülkesinde dışadönük ve 
ihracatı özendiren sanayileşme modeline geçilmiştir. Başkaya (2011) ithal ikameci modelin en 
zayıf yönünün ülke gerçeklerinden kopuk, diğer sektörlerle bütünlüğü olmayan, görece ülkenin 
genel ihtiyaçlarına göre daha ileri teknoloji içeren ve nüfusun ancak %10-20’lik bir kesimine hitap 
eden sanayiler kurulması olduğunu belirtmiştir. Lin (2012) ise aynı paralelde gelişmekte olan 
ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine uymayan sektörlerde yatırımları yoğunlaştırmalarının 
modelin temel yanlışlarından biri olduğunu belirtmiştir. Her ne kadar Güney Doğu Asya 
örneği bu durumun istisnası olarak gözükse de dünya genelinde ortaya çıkan sonuçlar Lin 
ve Başkaya’nın yorumlarını destekler nitelikte olmuştur. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkeler 
önceleri karşılaştırmalı üstünlüklere uygun olarak emek-yoğun sektörlere yönelmişler, 1980 
sonrası ise kişi başına milli gelir ve tasarruf düzeyi görece eski durumlarına göre yükseldikten 
sonra sermaye-yoğun sektörlere yönelmişlerdir.

Emek-yoğun bir faaliyet alanı olan tekstil dünyanın en eski ekonomik faaliyet alanlarından 
biridir. Özellikle sanayi devriminden sonra gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınmalarında öncü 
bir rol oynayan tekstil sektörü, daha sonraları Türkiye ve pek çok gelişmekte olan ülke ekonomisi 
açısından öncü bir sektör olmuştur.

Dünyada ithal ikameci modelin egemen olduğu 1960’lı yıllardan itibaren gelişmiş ülkeler 
emeğin görece ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelerden tekstil ürünleri ithalatında kısıtlayıcı 
önlemlere başvurmuşlardır. Yakın zamana kadar tarife ve kotalar yoluyla dış rekabete karşı 
korunan tekstil sektörü Uruguay Round Ticaret Müzakereleri sonucunda yürürlüğe giren 
Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması kapsamında bulunan Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması (ATC) 
uluslararası ticaretin kademeli olarak serbestleştirilmesi ve miktar kısıtlamalarının 1 Ocak 2005 
tarihi itibariyle kaldırılmasını öngörmüştür ( Çakmak, 2005:66; Dilber, 2004:89). Dolayısıyla 
tekstil sektöründe dünya ile sıkı bir rekabete giren ülkemizin rekabet gücü açısından durumu 
büyük önem kazanmıştır.

Emeğin görece bol olduğu bir ülke olan Türkiye’nin emek yoğun bir sektör olan tekstil 
alanında uzmanlaşması 1980 sonrası ihracata dönük sanayileşme modelini benimseyen bir ülke 
olarak tekstil ihracatçısı bir ülke olmayı benimsemesi, gerek karşılaştırmalı üstünlüklere gerekse 
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uygulamaya konan modelin mantığına uygun bir yaklaşım olmuştur. 2010 yılı itibariyle ülke 
GSYİH’sının %10’unu oluşturan tekstil üretimi bugün tarımdan sonra en büyük istihdama sahip 
sanayi dalıdır. (STB, 2010:4). Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörlerinde bugün uluslararası 
pazarın en önemli oyuncularından biri haline gelmiştir ( Yılmaz ve Karaalp, 2012:105).

Bu çalışmada dünya piyasasında tekstil alanında Türkiye’nin çeşitli rekabet endeksleri 
yardımıyla rekabet gücü belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde Türkiye’de tekstil sektörünün 
yıllara göre genel görünümü ile ilgili bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde önde gelen rekabet 
endeksleri tanıtılmış ve dördüncü bölümde bu endekslerden literatürde en çok kullanılan 
Balassa, Vollrath ve KİP endekslerine göre rekabet analizleri yapılmıştır. Beşinci ve son bölümde 
ise sonuç ve değerlendirmelere yer verilmiştir.

2. TEKSTİL ENDÜSTRİSİNİN TÜRKİYE’DEKİ GENEL GÖRÜNÜMÜ

2001 yılı başı itibari ile 31.3 milyar$ olan Türkiye’nin toplam ihracatı, 2011 yılı sonu 
itibariyle 134.9 milyar$’a ulaşmıştır. Buna karşılık tekstil ihracatı 2001 yılında 3 milyar$ 
seviyesinde bulunmakta iken 2011 yılında 9.3 milyar$ a ulaşmıştır. Ülkemiz 2011 yılı sonu 
itibariyle dünya tekstil ihracatının %3.7’lik kısmını temin etmektedir.

 2001 yılı itibari ile 41.4 milyar $ olan Türkiye’nin toplam ithalatı, 2011 sonu itibariyle 240.8 
milyar$ dır , buna karşın tekstil ithalatı 2001 yılı itibari ile 2.7 milyar seviyesinde bulunurken 
2011 yılı sonunda 10.5 milyar $ a ulaşmıştır.

Tablo 1: Türkiye’nin Toplam Mal ve Hizmet İhracat ve İthalat Değerleri (Milyar Dolar)
Ekonomik 

Faaliyet/Yıllar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

İHRACAT 31.3 36 47.2 63.1 73.4 85.5 107.2 132 102.1 113.8 134.9

İTHALAT 41.4 51.5 69.3 97.5 116.7 139.5 170 201.9 140.9 185.5 240.8

Kaynak: WTO 2012 verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Tablo 2: Türkiye’nin Yıllar İtibariyle Tekstil Dış Ticareti(Milyar Dolar)
Ekonomik 

Faaliyet/Yıllar
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

İHRACAT 3 3.2 3.9 4.9 5.4 6.1 7.3 7.8 6.45 7.6 9.3
İTHALAT 2.7 3.8 4.6 5.6 5.9 6.3 8.2 7.5 6.44 9.2 10.5

Kaynak: TÜİK 2012 verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Bu veriler ışığında Türkiye tekstil sektöründe 2001, 2008 ve 2009 yıllarında net 
ihracatçı konumunda iken, bunun dışındaki yıllarda net ithalatçı konumda olmuştur. 
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3. REKABET GÜCÜ KAVRAMI

Rekabet literatürde oldukça çok geçen bir kelime olmasına rağmen üzerinde ortak bir 
tanımı oluşturulamayan bir kavramdır. Bu bağlamda literatürde yapılan tanımlara bakmak 
faydalı olacaktır. Gündelik yaşamda, menfaat sağlamak amacıyla rakiplerini geçmeye çalışmak 
anlamına gelen rekabet kavramı iktisadi açıdan iki farklı manaya sahiptir. Rekabet, iktisadi 
faaliyetlerin etkin bir şekilde devamı için gerekli olan ve stratejik öneme sahip olan bir unsurdur. 
Aynı zamanda rekabet, bir davranış biçimi olarak da tanımlanabilir. Rekabet, kıt kaynakların 
sınırsız ihtiyaçları karşılama durumu nedeniyle ortaya çıkan bir olaydır (Bekmez ve Terzioğlu, 
2008: 3-4).

Rekabet gücü, yerli bir firmanın ulusal ya da uluslararası bir piyasada rekabet gücüne sahip 
olması, ilgili firmanın yerli veyahut yabancı rakiplerine karşı fiyat-kalite, zamanında teslim ve 
satış sonrası hizmet gibi unsurlar açısından hali hazırda ve gelecekte onlara eşit veya onlardan 
daha üstün olmasıdır(Kibritçioğlu, 1996: 4). Rekabet gücü genel olarak firma bazında, endüstri 
bazında ve uluslar arası bazda tanımlara sahiptir, biz burada uluslar arası bazda rekabetin 
üzerinde duracağız. Ulusal yada uluslar arası rekabet gücü, Dünya Ekonomik Forumu’na göre; “ 
Bir ülkenin ekonomik refah ve yaşam standartlarını iyileştirebilmesi için gerekli olan ekonomik 
güçtür”( Özkıvrak ve Dileyici, 2001: 165).

Literatürde firma, endüstri ve ulusal perspektifte rekabet gücünü ölçmek maksadıyla 
çeşitli model ve endeksler geliştirilmiştir. Çalışmada bunlardan Açıklanmış Karşılaştırmalı 
Üstünlükler, Balassa, Vollrath, Net İhracat Endeksi ve Karşılaştırmalı İhracat Performansı 
yöntemlerine yer verilmiştir.

3.1. Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) yaklaşımı, rekabet gücünü ölçmek 
amacıyla sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Bir ülkenin mal ya da endüstri bazındaki 
ihracat yapısının ülkenin karşılaştırmalı üstünlüklerini, ithalat yapısının ise karşılaştırmalı 
dezavantajlarını yansıttığı AKÜ yaklaşımına göre, bir malın ticaret dengesi pozitif ise, o ülke 
söz konusu malda karşılaştırmalı üstünlüğe, tersi durumda ise bu malın ihracatında rekabet 
gücünden yoksunluğa sahiptir(Bekmez ve Terzioğlu, 2008:17).

3.1.1. Balassa AKÜ

Balassa’nın (1965) AKÜ yaklaşımı, karşılaştırmalı üstünlüğün gerçek biçiminin, ticaret 
sonrası verilerden gözlemlenebileceğini varsaymaktadır. Balassa, bir ülkenin belli bir mal ya da 
endüstri ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüğünü ölçmek için, bu mal ya da endüstrinin toplam 
dünya ihracatındaki payının, ülkenin toplam dünya ihracatındaki payına oranını veren bir indeks 
oluşturmuştur. Buradaki amaç, karşılaştırmalı üstünlüğün altında yatan kaynakları belirlemekten 
çok, ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığının belirlenebilmesidir(Çakmak, 
2005:69).
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Balassa’nın oluşturduğu formül :

AKÜ1= ( Xij / Xj ) / ( Xiw / Xw )

Formülde, ‘i’ rekabeti yapılan mal, ‘j’ rekabet yapan ülke, ‘w’ toplam dünya ihracatı, ‘x’ ise 
ihracatı temsil etmektedir.

Endeks ölçümü neticesinde sonuç 1 den büyükse ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip 
olduğu, küçükse karşılaştırmalı dezavantajı olduğu anlaşılmaktadır.

Bir diğer Balassa formülü :

AKÜ2= ln [ (Xij / Xit ) / ( Mij / Mit ) ]

Xij : i ülkesinin ‘j’ ürünü itibariyle söz konusu bir pazara yaptığı ihracat

Xit : i ülkesinin söz konusu pazara yaptığı toplam ihracat

Mij : i ülkesinin söz konusu bir pazardan yaptığı ‘j’ ürünü ithalatı

Mit : i ülkesinin söz konusu pazardan yaptığı toplam ithalat

Hesaplanan AKÜ değeri için :

-0.5<AKÜ<0.5 ise söz konusu malda karşılaştırmalı üstünlük marjinal sınırdadır.

AKÜ<-0.5 ise karşılaştırmalı üstünlük düşüktür.

AKÜ>0.5 ise söz konusu malda ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü yüksek seviyededir

3.1.2. Vollrath Endeksi

Vollrath(1991) Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler’ in hesaplanabilmesine yönelik 
alternatif yöntemler ileri sürmüştür. İhracat ve ithalat verileriyle ilgili olan Nispi Ticaret Avantajı, 
Balassa’nın endeksine denk sayılan Nispi İhracat Avantajı ile Nispi İthalat Avantajı arasındaki 
farka eşittir. Bunun dışında kulanım açısından uygun olan ln RXA endeksi de mevcuttur. Bu 
endeks Nispi İhracat Avantajının logaritmasına eşittir. Bu endeks hem asimetri hem de benzer 
faktör yoğunluğuna sahip rakip ülkelerin aynı hedef pazarda ihracat performanslarına bağlı 
olarak rekabet güçlerinin kıyaslanmasına olanak tanıması geniş kullanım alanı bulmasına neden 
olmaktadır(Altay; 2008:226). Üçüncü bir endeks ise açıklanmış rekabet edebilirlik endeksidir. 
Bu ise Nispi İhracat Avantajını logaritması ile Nispi İthalat Avantajının logaritması arasındaki 
farka eşittir.

RXA = (Xij / Xit) / ( Xnj / Xnt)

RMA = (Mij / Mit) / ( Mnj / Mnt)

RCij = Ln (RXAij) – Ln (RMAij)

X ve M sırasıyla ihracat ve ithalatı, i seçilen ülkeyi, j ölçüm yapılan malı, t toplam mal 
miktarını, n ise karşılaştırması yapılan ülke veya ülke grubunu temsil etmektedir.
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RCij ise j ülkesinin i malında göreli rekabet üstünlüğü indeksidir.

Vollrath endeks değerinin sonucunun 0’dan büyük olması ülkenin ilgili sektörde 
karşılaştırmalı avantaja sahip olduğunun göstergesidir. 0’dan küçük olması ise karşılaştırmalı 
dezavantaja sahip olduğunu göstermektedir.

3.2. Net İhracat Endeksi ( NETİHR)

Bu endeks seçilen ülkenin net ihracatının göreli büyüklüğünü gösteren bir parametredir.

NETİHRi =(Xi – Mi)/ (Xi +Mi ) * 100

Formülde ‘Mi’ i endüstrisinin toplam ithalatını, ‘Xi’ i endüstrisinin toplam ihracatını temsil 
etmektedir( Bekmez ve Terzioğlu, 2008:19).

3.3. Karşılaştırmalı İhracat Performansı Yöntemi (KİP)

KİP endeksi, rekabet gücünün belirlendiği ülkenin ilgili mal grubundaki ihracatının toplam 
ihracatı ve malın dünya ihracatı içindeki payını karşılaştırmaktadır (Fırat ve Dirlik, 2008:114) 
Endeks değerinin 100’den büyük olması, ilgili mal grubundaki ülke ihracat payının, aynı mal 
grubundaki dünya ihracat payından yüksek olduğunu göstermektedir. Donges vd.(1982) ’nin 
geliştirdiği Karşılaştırmalı İhracat Performansı aşağıda verilmiştir:

KİPirj = (Xij / Xrj) / (∑Xit / ∑Xrt)

Bu eşitlikte geçen KİPirj, i ülkesinin (Türkiye) rakip (r) ülke(ler) karşısında j mal grubunda 
karşılaştırmalı ihracat performansı katsayısını; (Xij) i ülkesinin j mal grubundaki ihracatını; 
( Xrj) rakip ülkelerin j mal grubundaki ihracatını; (∑Xit) i ülkesinin toplam ihracatını; (∑Xrt) ise 
rakip ülkelerin toplam ihracatını göstermektedir.

KİP endeks değerinin sonucunun 1’den büyük olması ülkenin rekabet avantajına sahip 
olduğunu, küçük olması ise dezavantaja sahip olduğunu gösterir.

4. TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE AB VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

2008 yılı itibari ile Dünya Ticaret Organizasyonu verileri ışığında tekstil sektöründe 
ihracatta söz sahibi sayılabilecek ülkelerden olan Türkiye ve AB aralarında rekabet söz konusu 
olup bu rekabetin derecesi ölçülecektir. AKÜ ve diğer endeksler ışığında Türkiye ve AB’nin 
rekabet düzeylerini ölçmeye yarayacak veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.

Tablo 3: AB’nin dünya pazarına toplam ihracat ve ithalatı(milyon dolar)
AB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ABihr. 4718.11 5114.57 5801.70 6807.94 7532.19 5999.37 6545.39 7621.64

ABith. 4562.43 5022.46 5739.99 6716.14 7496.72 5839.45 6404.8 7436.86
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Tablo 4: Türkiye’nin AB tekstil ticareti (milyon dolar)
TÜRKİYE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AB’ye ihracat 2.473 2.653 3.126 3.615 3.548 2.899 3.249 3.987

AB’den ithalat 2.075 2.072 2.141 2.240 2.140 1.827 2.073 2.052

Kaynak: TÜİK 2012 verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Tablo 5: Türkiye’nin AB dış ticareti (milyon dolar)
TÜRKİYE 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AB’ye ihracat 36.58 41.36 47.93 60.40 63.39 47.01 52.68 62.35

AB’den ithalat 48.09 52.70 59.39 68.39 74.41 56.51 72.18 91.13

Kaynak: TÜİK 2012 verilerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Bu veriler ışığında söz konusu değerleri endekslerimizde kullanarak Türkiye’nin AB(27) 
ye karşılaştırmalı üstünlüğü ya da karşılaştırmalı dezavantajı olup olmadığını analiz edebiliriz.

AKÜ2 = Ln [ (AB’ye yapılan tekstil ihracatı / AB’ye yapılan toplam ihracat) / (AB’den 
tekstil ithalatı / AB’den toplam ithalat) ]

Tablo 6: Balassa, Vollrath ve KİP Endeksi analiz sonuçları

Endeks 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Balassa 0.449 0.489 0.593 0.603 0.666 0.646 0.764 1.044

Vollrath 0.426 0.558 0.617 0.570 0.702 0.584 0.591 0.756

KİP 5.90 5.59 6.82 6.82 6.69 7.25 7.86 8.22

Tablo-8’de Balassa, Vollrath ve KİP endeksi sonuçları gösterilmiştir. Genel eğilim her üç 
endeksin gösterdiğine göre Türkiye’nin AB’ye göre rekabetçi üstünlüğünün arttığı yönündedir. 
2004 ve 2005 yılları için Türkiye Balassa endeksine göre Türkiye’nin karşılaştırmalı üstünlüğü 
düşük seviyede iken 2006 yılından sonra yüksek seviyeye çıkmış 0,5 olan marjinal sınırın altına 
bir daha düşmemiştir. Vollrath ve KİP endeks değerleri ise sırasıyla 0 ve 1 olan sınır değerlerinin 
her yıl üzerinde seyretmiştir.

Her bir yılı ayrı ayrı incelediğimizde ise şunu görmekteyiz: 2005 yılı için Ballasa ve Vollrath 
endeksi rekabetçi üstünlükte bir artışı gösterirken, KİP endeksi düşüşü göstermektedir. 2006 yılı 
için her üç endeks artışı gösterirken, 2007 için ilk iki endeks artış gösterirken KİP endeksi sabit 
kalmıştır. Yine 2008 yılı için ilk iki endeks artışa işaret ederken KİP endeksi ufak da bir düşüşü 
göstermektedir. Küresel krizin etkisini yoğunlukla hissettirdiği 2009 yılı için ulusal üretim 
ve küresel çapta daralan talebi nazarı aldığımızda Balassa ve Vollrath endeksi rakip ülkelerin 
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talebinin aşırı daralması sonucu rekabetçi üstünlükte bir düşüşü gösterirken, KİP endeksi 
ise yükselişi göstermektedir. Bu da endeksin formülüne bağlı olarak rakip ülkelerin üretimin 
daralma etkisinin büyük çıkmasından kaynaklanmaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında ise her üç 
endeks rekabetçi üstünlükte artışa işaret etmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışmamızda Türk tekstil endüstrisinin durumu rekabet gücü, çeşitli endeksler vasıtası 
ile ölçülmeye çalışılmıştır. Türkiye’nin ihracat ve ithalat rakamları ile tekstil sektörüne has verileri 
AB ülkeleri ile olan dış ticareti kapsamında incelenmiş ve AB (27) pazarına karşı rekabeti ortaya 
koyulmuştur. Balassa, Vollrath ve KİP endeksleri sonuçlarına göre 2004-2011 dönemi içerisinde 
2 ortak bulgu saptanmıştır. Bu ortak bulgular şunlardır: Türkiye-AB (27) rekabet analizinde (a) 
2004-2011 döneminde (2004 ve 2005 yılları için sınıra çok yakın sonuçları olan Balassa endeksi 
değerlerini bir kenara bırakırsak) Türkiye’nin karşılaştırılmalı rekabet avantajına sahip olması 
(b) Bu rekabet avantajının genel anlamda artan bir seyir izlemesi ve 2011 yılına gelindiğinde söz 
konusu rekabet avantajının en yüksek düzeye ulaşmasıdır.

Bu analizler göz önüne alınırsa; emek-yoğun bir sektör olan tekstil sektöründe AB’ne karşı 
gözlemlenen rekabet gücündeki artışı devam ettirebilmek, ayrıca Çin ve Hindistan gibi ülkelere 
karşı olan rekabet gücünü artırabilmek için tekstil sektörü yatırımları işgücü maliyetlerinin 
düşük olduğu Türkiye’nin doğu bölgelerine kaydırılabileceğini söyleyebiliriz. Bu bölgelerdeki 
yatırımları teşvik edebilmek adına gerekli altyapı yatırımları ve vergi teşvikleri gibi gerekli mali 
düzenlemelerin yapılması uygun bir politika olarak gözükmektedir.
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ÖZET | Bu çalışma organize olmuş perakende 
mağazalarından alışveriş yapan tüketicilerin 

tercihlerini etkileyen faktörlerin araştırılması, mağaza 
özellikleri ile ilgili asıl ve alt kriterlerin belirlenmesi ve 
perakendeci seçimi için ürün özellikleri ile ilgili tüketici 
tercihlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Tüketici 
tercihlerini belirlemek amacı ile 154 katılımcıya bir anket 
uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen verilere Faktör 
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kriteri bu beş perakendecinin müşterileri arasında 
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ve gelecek araştırmalar için yapılan öngörülerle 
sonlanmaktadır.
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1. INTRODUCTION

Globalization of retailing industry gave birth to mega-sized retailing companies within the 
last few decades correspondingly the rapid and continuing globalization of the world economy. 
In today’s intensive competitive business environment, the retail industry will be more effective 
for the big economies because of population increasing.

Retailing entails the business activities involved in selling goods and services to consumers 
for their personal, family, or household use. A retailer is one who stocks the producer’s goods 
and is involved in the act of selling it to the individual consumer, at a margin of profit. Retailing 
is the last stage in a distribution channel, which contains the businesses and people involved in 
physically moving and transferring ownership of goods and services from producer to consumer 
(Berman and Evans, 2009).

The retailing landscape has changed significantly during the last two decades. The retailing 
industry in the world has converted from the domestic market-based traditional market 
format of the past to large scaled franchising and establishment of brand names (Kim et al., 
2012). Income, technology and lifestyles of consumers are changing, even from whom they 
buy are changing. The location or the place where they buy is changing; the shops are opened 
closed according to the convenience of the buyers. The purchasing function has gained great 
importance and the desires, expectations and preferences of consumers have been changing 
rapidly in the competitive markets due to factors such as globalization and technological change 
recently. Changes in technology bring new attitudes to buying products and services and to 
better organization of the supply chain (Londhe, 2006).

In Turkey, as in many emerging economies, there have been drastic changes in the retail 
industry. Although there have been many local retailers such as Migros, Kiler, Tansaş, Kipa 
BİM, Dia-Sa, A-101 and others, many multinational companies such as Metro, Carrefour, Real 
and Champion have entered Turkish market and intensified their competitive activities and 
developed new competitive strategies because of the market potential of our country (Kurtulus 
et al., 2006).

According to the official figures, Turkey was the 17th largest economy in the world with 
a GDP of $613.6 billion in 2009. In 2010, Turkish GDP increased to $737 billion, with a real 
growth rate of 8.9 % (DRT, Deloitte, 2011).

The estimated consumer spending level of $6,977 in 2010 is expected to reach $12,948 by 2014. 
Growth expectations have stemmed from the performance of the retail sector in 2010, which returned 
to pre-crises levels, as evidenced by indicators such as retail sales and consumer spending. In 2010, 
67.2% of the Turkish population was between the economically-active ages of 15-64, while 39.4% 
was between the ages of 20-44, which points out the immense consumption potential in Turkey. 
Moreover, slightly higher than 75% of the population is classified as urban (DRT, Deloitte, 2011).
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In parallel with macroeconomic growth and stable economic conditions, retail sales 
experienced strong growth between 1998 and 2008 with a CAGR of 27.4%. Retailing saw positive 
market growth in 2010, as the sector returned to its 2008 levels. The $187 billion retail sector size 
of 2010 is expected to reach $250 billion by 2014. In 2010, food and non-food retail sub-sectors 
have totaled $96 billion and $91 billion, respectively. Turnover growth rates of non-food retail 
and ready-wear retail were strong, at 16% and 27%, respectively, compared to 11% and 18% in 
2009. Additionally, Consumer Confidence Index has reached 90.99 at the end of 2010 (DRT, 
Deloitte, 2011).

For most developing countries, including Turkey, traditional retail formats are being 
replaced by supermarkets and hypermarkets. In the past, selecting their preferred retail store 
was not a problem for most Turkish shoppers as there were few other stores available beside 
traditional retail formats. However, with the expansion of modern retail outlets, consumers can 
choose which retail format to visit depending on various factors that they perceive as important. 
Consumers have to make many decisions in their lives relating to purchasing objects, products 
and services. The decision to purchase one product rather than another becomes more difficult 
as the number of alternatives under consideration increases. In this research, which factors 
affected consumer preferences? Consumer buying behavior is influenced by the major three 
factors:

•	 Social Factors

•	 Psychological Factors

•	 Personal Factors

Consumer preferences are the subjective tastes, as measured by utility of various bundles 
of goods. The individual consumer has their own set of preferences and determination of these 
is based upon culture, education, and individual tastes, among a plethora of other factors.

This paper aims to identify the factors affecting consumer preferences related to shopping 
at organized retail store and the main and sub-criteria related with store attributes and determine 
the consumer preferences onto product attributes for retailer selection.

2. LITERATURE REVIEW

There are many researchers who focus towards the building of consumer preferences and 
their attitude formation and the factors which are responsible for the same. Attitude means a 
learned predisposition to respond to an object in a consistently favorable or unfavorable way. 
It significantly plays an important role in consumer behavior. Attitudes cannot be observed 
directly, they are mental positions that marketers must try to infer through research measures 
(Wilkie, 1994: 83).

There are several papers discussing the consumer preferences (Singh and Agarwal, 2012), 
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Verma and Khandelwal, 2011; Brand and Leonard, 2001), store attributes (Bianchi, 2009), AHP 
(Saaty, 1980;  Subbaiah, 2011), retailer selection (Liisa 1990; Mitchell and Kiral 1998; Arora, 
1999; Franklin, 2001; Liu - Hai, 2005; Philippidis and Hubbard, 2003; Tzeng et al., 2002). 
Retailer selection decisions are complicated by the fact that various criteria must be considered 
in decisions making process. The analysis of such criteria and measuring the performances of 
retailers have been the focus of many scientists and purchasing practitioners since the 1970’s. 
Many papers and researches were dedicated to this problem. Especially in recent years, the topics 
such as competition in retailing, retailer power and retailer-manufacturer relationship are rather 
popular and some studies were carried out. Most of these studies were focused on groceries and 
nutrition products (Goffin, Szwejczewski and New, 1997; Howe, 1998; Dawson, 2000).

3. RESEARCH METHODOLOGY

For identifying the consumer preferences, a questionnaire was developed on the basis of 
the foregoing review of the literature. The questionnaire consisted of 31 closed ended questions 
which were framed keeping in mind the various factors that the respondent may wish to see in 
a retail outlet. After demographic characteristics of respondents were asked, the indicators of 
consumer preferences were placed. A sample of questions in the survey is shown in figure 1.

Items of Consumer Preferences

Cleanliness of retail outlet is important for me.

Score

1 32 4 5

Layout design of retail outlet is important for me. 1 32 4 5

Retailer outlelet must have variety of products. 1 32 4 5

Prices must be suitible for me. 1 32 4 5

Quality of goods must be high. 1 32 4 5

A retailer outlet must have large parking area 1 32 4 5

Money back guarantee if any non customer satisfaction. 1 32 4 5

…... 1 32 4 5

Figure 1. A Sample of question in the survey

The data was collected outside the major retail outlets, where the respondents were 
consumers who have completed their shopping in an five organized retail stores and willing 
to respond to the questions. Data was collected on a Likert-type of scale, where 1 stands for 
minimum agreement and 5 stands for maximum agreement.

The demographic characteristics for the respondents are in Table 1 given below:
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Table 1: Demographic Characteristics of the Respondents
Sex Percentage Have Job or Not Percentage

Male : %38 Employed : %71
Female : %62 Unemployed : %29

Income Level Percentage
Low Income : %14

Middle Income : %65
High Income : %21

Education Level Percentage
High School : %27

Under Graduate : %55
Graduate : %18

154 usable questionnaires were analyzed using SPSS 16.0. Factor analysis was carried out 
because FA is a multivariate statistical technique used for data reduction and summarization of 
a large number of variables into a smaller number of subsets or factors. The purpose of factor 
analysis is to simplify the data.

Descriptive statistics were utilized to calculate the mean standard error scores. An 
exploratory factor analysis was used to uncover the underlying factors which affect consumer 
preferences.

Reliability estimated using Cronbach’s alpha. Coefficients of 0,79 were calculated as the 
minimum value.

Principle components analysis was used because the primary purpose was to identify and 
compute scores for the factors underlying the consumer preferences.

The initial eigenvalues showed that the first six factors explained 24%, 15%, 11%, 10%, 8%, 
5% of the variance respectively. Varimax rotation was used.

The statistical analysis associated with factor analysis would produce factor loadings 
between each factor and each of the original variables. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure 
of sampling adequacy was 0.71, above the recommended value of 0.6, and Bartlett’s Test of 
sphericity was significant (χ2 (153,0.95)=125.4 ; p<=0.05) (Owen, 1962, Handbook of Statistics 
Tables, Addison Wesley Company, Renewal, 1990, Pearson).
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Table 2: Results of Factor Analysis

Component
Initial Eigenvalues

Total % of Variance Cumulative %
V1-Quality 4,3 24,4 24,4

V2-Price 2,8 14,8 39,2
V4-Product Variety 2,2 11,4 50,6

V6-Services 1,8 10,1 60,7
V3-Location 1,5 7,8 68,5

V5-Ambiance 0,9 5,4 73,9
V8-Brand Image 0,7 4,0 77,9

V7-Personnel 0,6 3,9 81,8
Extraction Method: Principal Components | Rotation Method: Varimax

Screen plot of the analysis is given in Figure 2.

1
2

3
4

Factor Number

Ei
ge

nv
al

ue

Figure 2. Scree Plot of the test

In order to allocate the retail stores effectively, priority structure of the dimensions of 
the consumers’ is needed. Analytic Hierarch Process is used in the study to obtain the priority 
ratings.

The structure of research methodology is given in figure 3.

Factor Analysis

Questionnaire Dimensions of 
Consumer Preferences

Analytic Hierarchy 
Process 

Priority Structure of 
Consumer Preferences

Figure 3. Research Methodology of the study



EROĞLU | Factors Affecting Consumer Preferences For Retail Industry And Retailer Selection...

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 6 * Year 2013

50

In the second stage, after finding the underlying factors which affects consumer preferences, 
to measure the importance of each factors (decision criterion), we have designed a survey that 
can quantify the relative preference level between two decision criteria. Based on the consumers’ 
preference, the consumer can score the relative preference level between two attributes from 1 to 
9, where 1 is nominally preferred and 9 is extremely preferred (Tseng and Lin, 2005, 201).

Five different retailers that have been in different locations in Istanbul were chosen. These 
retailers were chosen for the reason that the properties they have and different service levels they 
give. The firms were stated in the questionnaire with their real names, however, in our paper the 
firms’ names were stated as A, B, C, D and E. 218 randomly selected consumers who have been 
shopped in all of these retailers at least three years were answered our questionnaire and 22 of 
these respondents not having suitable consistency ratio were not included.

We attempt to identify the main factors (criteria) hierarchically that are related to retailer 
selection. In the light of results of factor analysis and studies carried on retailer choice, the 
main criteria (factors onto store attributes) (Mitchell and Kiral, 1999, 21) are chosen. We also 
identified sub-criteria of each criterion. The main and sub criteria are shown in Figure 5.

In the second part of the questionnaire, the demographic properties of the respondents 
were asked and the main criteria were compared within. In the second section, sub components 
of the criteria and in the last section the five firms (according to the main criteria) were compared 
within. The pairwise comparisons in the questionnaire were shown as the same in Figure 4.

Comparison Pair
A VS B

Price Quality

Evaluation Criteria

More Important

A B

Magnitude

1 3 5 7 9

Figure 4: The pairwise comparisons in the questionnaire

4. ANALYTIC HIERARCHY PROCESS

Analytic Hierarchy Process (AHP), introduced by Saaty (1980), is a systematic procedure 
for representing the elements of any problem hierarchically. AHP is an intuitively easy method 
for formulating and analyzing decisions (Saaty, 1980: Saaty, 2000). It provides a structure on 
decision-making processes where there are a limited numbers of choices but each has a number 
of attributes. AHP uses paired comparisons of objects with respect to a common goal or criteria.

AHP is relying on determining the weight score (preference score) of the factors compared 
within that affects the choice. Main criteria are compared within the form of paired groups. Also 
sub-criteria are compared within.

The response scale for the preference (Saaty, 2000; Hafeez et al., 2002) during comparing 
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the criteria is shown in Table 3.

Table 3: Measurement Scale of preference between two elements
Verbal Judgment or Preference Weights Numerical Rating

Equally Preferred 1
Moderately Preferred 3

Strongly Preferred 5
Very Strongly Preferred 7

Extremely Preferred 9
Intermediate values 2, 4, 6, 8

(Nydick and Hill, 1992: Bhutta and Huq, 2002)

Based on the comparison results of these criteria for each consumer responded to the 
survey, we have input the scores of each consumer into a comparison matrix and calculated the 
geometric mean (Budescu, Zwick and Rapoport, 1986: 71; Duke & Aull-Hyde, 2002: 137) of all 
consumers’ ratings. The same procedure was repeated for the sub-criteria.

The next step was to calculate the preference level or weight score of each decision criterion 
according to contribution of overall goal. Each column was totaled after pairwise comparison 
matrix (A) for the criteria was set up, then each element in the matrix was divided the column 
sum that it belongs, so normalized matrix was set up. By calculating the row means of the values 
in the normalized matrix (N), general weight scores of the main criteria (key factors) were find 
out (Table 4,5).

Table 4: Pairwise comparison matrix for the criteria
A

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
V1 1,00 1,21 2,62 1,64 2,89 2,17 3,61 3,40
V2 0,83 1,00 2,24 1,42 2,56 1,88 2,99 2,23
V3 0,38 0,45 1,00 0,57 1,46 0,70 1,75 1,91
V4 0,61 0,70 1,75 1,00 2,30 1,43 2,65 2,63
V5 0,35 0,39 0,68 0,43 1,00 0,56 1,35 2,22
V6 0,46 0,53 1,43 0,70 1,78 1,00 2,15 1,33
V7 0,28 0,33 0,57 0,38 0,74 0,47 1,00 0,98
V8 0,29 0,45 0,52 0,38 0,45 0,75 1,02 1,00

Total 4,20 5,07 10,82 6,52 13,18 8,96 16,52 15,70
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Table 5: Normalized pairwise comparison matrix for the criteria
N

Variable V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
V1 0,24 0,24 0,24 0,25 0,22 0,24 0,22 0,22
V2 0,20 0,20 0,21 0,22 0,19 0,21 0,18 0,14
V3 0,09 0,09 0,09 0,09 0,11 0,08 0,11 0,12
V4 0,15 0,14 0,16 0,15 0,17 0,16 0,16 0,17
V5 0,08 0,08 0,06 0,07 0,08 0,06 0,08 0,14
V6 0,11 0,10 0,13 0,11 0,13 0,11 0,13 0,08
V7 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,05 0,06 0,06
V8 0,07 0,09 0,07 0,06 0,03 0,08 0,06 0,06

Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

The results on Table 8 has shown that the weight of the first criterion “Product quality-V1” 
is calculated to be 0,23. It means that the first criterion is the most preferable. The second 
most preferable criterion is “Price-V2” with a weight score of 0,19., followed by “product 
variety-V4” with a weight score of 0,16. “Store personnel-V7 is the least preferable criterion. 
In the comparisons, some inconsistencies can be expected and accepted. When contains 
inconsistencies, the estimated priorities can be obtained by using the matrix as the input matrix 
using the eigenvalue technique where maxλ  is the largest eigenvalue of .

Table 6: Calculation of maximum eigenvalue
Aw 1,894 1,570 0,787 1,281 0,658 0,930 0,479 0,513
w 0,23 0,19 0,10 0,16 0,08 0,11 0,06 0,07

Aw/w 8,11 8,12 8,11 8,12 8,08 8,13 8,09 8,06

( )

8,10 88,10        0,015
1 8 1

0,0151,41    8 0,011 0,1
1,41

max
max

nCI
n

CIRI for n CR
RI

λλ − −
= = = =

− −

= = = = = <

If CR<=0.1, then the estimate is accepted; otherwise, a new comparison matrix is solicited until 
CR<=0.1 (Chang et al., 2007).

The acceptable range varies according to the size of matrix i.e. 1,11 for a 5 by 5 matrix, 1.41 for a 
8 by 8 matrix and 0,1 for all larger matrices, n>=5(Saaty, 2000; Cheng and Li, 2001).

In the continuance of the study, by utilizing the marks obtained for the five retailers in the 
research, we have calculated the weight scores of these retailers according to each factor (Table 7). For 
these calculations, procedures of AHP were used.
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Table 7: Weights of the Criteria for the Retailers
Criteria Ret A Ret B Ret C Ret D Ret E

V1-Quality 0,26 0,20 0,26 0,18 0,10
V2-Price 0,16 0,19 0,20 0,21 0,24

V3-Location 0,24 0,17 0,18 0,21 0,20
V4-Product Variety 0,26 0,20 0,26 0,17 0,11
V5-Store Ambiance 0,26 0,20 0,28 0,16 0,10

V6-Services 0,24 0,21 0,25 0,17 0,13
V7-Personnel 0,25 0,21 0,25 0,16 0,13

V8-Brand Image 0,27 0,20 0,27 0,16 0,10

After the overall weighted score matrix are formed, by multiplying the values on Table 
7 with the factor scores, the column sum are found (Table 8). If all the criteria are taken into 
account, the column sums show the selection possibility of the retailers.

Table 8: Normal Weights of the Criteria for the Retailers
Criteria Ret A Ret B Ret C Ret D Ret E
Quality 0,060 0,046 0,060 0,041 0,023

Price 0,030 0,036 0,038 0,040 0,046
Location 0,024 0,017 0,018 0,021 0,020

Product Variety 0,042 0,032 0,042 0,027 0,018
Store Ambiance 0,021 0,016 0,022 0,013 0,008

Services 0,026 0,023 0,028 0,019 0,014
Personnel 0,015 0,013 0,015 0,010 0,008

Brand Image 0,019 0,014 0,019 0,011 0,007
Overall Weights 0,237 0,197 0,241 0,182 0,143

5. RESULTS AND THE CONCLUSION

This paper aims to identify the factors affecting consumer preferences related to shopping 
at organized retail store and the main and sub-criteria related with store attributes and determine 
the consumer preferences onto product attributes for retailer selection.

This study also aims to check the usefulness of AHP method, which is an experimental 
method to find the most preferred factor for win - win growth of retailing industry in Turkey.

This study uses AHP to identify the attributes of grocery retailers (stores) that the public is 
demanding. Due to this research and the requirements of AHP, when the hierarchical structure 
of the main and sub criteria for retailer selection in Figure 2 are examined, it can be seen that 
the consumers attach importance gradually each selection criteria. As the criterion “products’ 
quality” has been the most important factor with the weight of 0,23 and the “store personnel” 
criterion has been the least important factor with a weight of 0,06. If one looks at the “Price” 
criterion on Table 9, although retailer E is the first preferable one with a weight of 0,24 , if all the 
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factors are taken into account, it has been seen that retailer E has been the last preferable. The 
values concerning retailer E has shown that being superior with respect to one factor, it cannot 
provide to be preferred by the consumers. The companies have to correct their present situations 
by determining their strong and weak aspects in the subject of preferability.

Table 9: The results of AHP (Priority of Hypermarkets)
Hyper

Markets

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
Priority

0,23 0,19 0,10 0,16 0,08 0,11 0,06 0,07

E 0,10 0,24 0,20 0,11 0,10 0,13 0,13 0,10 0,143
D 0,18 0,21 0,21 0,17 0,16 0,17 0,16 0,16 0,182
C 0,26 0,20 0,18 0,26 0,28 0,25 0,25 0,27 0,241
A 0,20 0,19 0,17 0,20 0,20 0,21 0,21 0,20 0,197
B 0,26 0,16 0,24 0,26 0,26 0,24 0,25 0,27 0,237

The results of the analysis on Table 9 show that the possibility to select Retailer C is quite 
high with a weight of 0,241 according to the other retailers. If you look at the overall weighted 
score, it is expected that A, B, D, E are selected sequentially. But a consumer may want to select a 
retailer by evaluating only one criterion. In this situation, if a consumer gives more importance 
to the price criterion, he/she will select retailer E which has a weight of 0,046.
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Goal
Retailer 
Selection

Quality of Products

Well-known Brands

Number of Own Brands

Quality of Fresh Counters

Existence of Meat Section

Existence of Bakery

0,054

0,045

0,019

0,053

0,031

0,028

Quality

Price Level

Issue Store Cards

Discount Days

0,083

0,057

0,050

Price

Close to Home

Close to Work

Traffic and Easy Parking

0,043

0,021

0,035

Location

Spaciousness

Layout Design

Ease of Shopping

0,017

0,014

0,014

Store Ambiance

Cleanliness 0,019

Ease of Driving Trolleys 0,015

Products Variety

Ready Meals

Frozen Food

Vegetables and Fruits

0,056

0,035

0,029

0,040

Product Variety

Recognition

Advertising

Customer Type

0,027

0,022

0,020

Brand image

0,235

0,195

0,082

0,231

0,135

0,122

0,437

0,298

0,264

0,432

0,215

0,264

0,242

0,213

0,179

0,174

0,192

0,352

0,216

0,180

0,252

0,390

0,320

0,290

0,23

0,19

0,10

0,08

0,16

0,08

Time of Waiting Que

Express Checkouts

Exchange Guarantee

Cash Back Offer

0,031

0,025

0,029

0,026

Services

0,279

0,223

0,262

0,236

0,11

Personel Attitudes

Number of Staff

Neat and Tidy Staff

0,024

0,014

0,022

Store Personnel

0,399

0,229

0,372

0,06

Figure 5: Hierarchical structure of the main and sub criteria for retailer selection Results of AHP 
Analysis

In this study, firms in different categories are discussed; the results that AHP introduces 
for the firms’ possess some similarities are assessed. In the future, this study can be applied 
both to the firms that have close attributes and subsidiaries of a firm at different locations. Thus 
the firms can overcome their competitive weakness and by comparing their subsidiaries can 
strengthen their weak aspects.
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PSO supported GA techniques were used for finding the shortest 
route in condition of to visit every city one time but the starting city 
twice. The problem is a well-known Symmetric Travelling Salesman 
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YAPAY ARI KOLONİ ALGORİTMASI 
ve PARÇACIK SÜRÜ 

OPTİMİZASYONU DESTEKLİ 
GENETİK ALGORİTMA İLE 

KOMBİNATORYAL OPTİMİZASYON 

ÖZET | Kombinatoryal optimizasyon problemleri 
genellikle NP-zor sınıfında yer alan ve çözüm uzayları çok 

büyük olan problemlerdir. Bu nedenle çözüm uzayında yer alan 
bütün çözümlerin tek tek denenmesi mümkün değildir. Yapay Arı 
Kolonisi (YAK), Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) ve Genetik 
Algoritma (GA) kombinatoryal optimizasyon problemlerinin 
çözümü için geliştirilmiş olan meta-sezgisel tekniklerdir. YAK 
ve PSO doğadan esinlenilmiş sürü zekâsı temelli algoritmalardır. 
Bu çalışmada YAK ve PSO ile desteklenmiş GA tekniği bütün 
şehirlerin dolaşılması ve başlangıç şehrine dönmek koşuluyla 
en kısa rotanın bulunmasında kullanılacaktır.Problem herkesçe 
bilinen Simetrik Gezen Satıcı Problemi (SGSP)’dir. Bu çalışmada 
yer alan Gezen Satıcı Problemi (GSP) Türkiye’deki 81 şehirden 
oluşmaktadır. YAK ve PSO ile desteklenmiş GA tekniği GSP’nin 
çözümü için kullanılmış ve elde edilen sonuçlar Karınca Kolonisi 
Algoritması (KKA) ile elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 
Araştırmamız YAK ve PSO ile desteklenmiş GA tekniği 
ile kombinatoryal optimizasyon probleminin çözümüne 
dayanmaktadır. Elde edilen sonuçlar göstermektedir ki YAK ve 
PSO ile desteklenmiş GA tekniği ile elde edilmiş olan sonuçlar 
KKO ile karşılaştırıldığında oldukça etkili ve iyi sonuçlardır.
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1. INTRODUCTION

Many inherent circumstances are leading to forming the research area. During the last 
decade swarm intelligence has become very popular. The most popular swarm intelligence 
approaches are Ant Colony Optimization, Particle Swarm Optimization and Artificial Bee 
Colony (ABC) Algorithm. These days ABC Algorithm has attracted the researchers’ interest. 
Travelling Salesman Problems are very interesting problems and have the attraction of the 
researchers for the decades. Traveling Salesman Problem (TSP) is a well-known and extensively 
studied NP-hard combinatorial optimization problem and the aim of TSP is to find shortest 
tour that visits every city once for a given list of cities and back to the starting city (Liao et al, 
2012). Another TSP definition is defined by Zhong et al. as follows; that there is one salesman 
who wants to visit n cities, and his object is finding the shortest Hamilton cycle through which 
he can visit all the cities only once and return to the starting point (Zhong et al, 2007). PSO 
and ABC are population based swarm intelligence algorithms. PSO was proposed by Kennedy 
and Eberhart in 1995. ABC was proposed by Karaboğa for numerical function optimization in 
2005. PSO and ABC are well-known techniques for solving the continuous problems and these 
techniques can be applied discrete problems such as TSP. The TSP is an important optimization 
problem for many areas such as engineering, manufacturing, transportation, logistics, etc. 
(Kıran et al, 2012). In recent years, many kind of swarm intelligence algorithms based on bees 
have been developed. These approaches are Artificial Bee Colony (ABC), Virtual Bee Colony, 
Bee Colony Optimization Algorithm, BeeHive Algorithm, Bee Swarm Optimization Algorithm 
and Bees Algorithm (Marinakis et al, 2011). ABC has three essential components while the 
honey bees exhibiting the behaviour of foraging. These components are food sources, employed 
bees and unemployed bees. There are two types of unemployed bees, onlooker bees and scout 
bees. Employed bees are responsible for carrying the nectar to the hive and making the dance in 
the dancing area. Onlooker bees are responsible for watching the dances in the dancing area and 
make a decision of the selecting the food sources by the information from employed bees. Scout 
bees are in charge of searching the area for new food sources randomly when a food source is 
depleted. When scout bee finds a food source it becomes an employed bee. The nourishment 
behaviour of honey bees used for searching the solution area and the behaviour of their dance 
in the dancing area used for sharing the information between bees (Karaboğa, 2005). Several 
heuristic techniques have been developed for solving combinatorial optimization problems. 
This paper introduces three methods for solving combinatorial optimization problems. The one 
with the ACO was solved by Söyler and Keskintürk in 2007. The other two methods will be take 
part in this study. The results will be compared at the end of the paper. The rest of the paper is 
organized as follows; in section two problem definition will be given, in section three PSO based 
GA for TSP will be introduced, in section four ABC Algorithm for TSP will be introduced, and 
finally the comparative results will be presented.
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2. PROBLEM DEFINITION

There are 81 cities in Turkey. While developing our algorithm we used the plate numbers 
to represent the cities. In this study our aim is to find shortest route in Turkey in condition of to 
visit every city one time but the starting city two times. The problem is a well-known symmetric 
travelling salesman problem. In the symmetric travelling salesman problem the distance between 
two cities is the same in each opposite direction. The data set of the city distances provided by 
Republic of Turkey General Directorate of Highways web site. The link can be found at the 
references section. The traveling salesman problem consists of a salesman and a set of cities. 
The salesman has to visit each one of the cities starting from the beginning city and returning 
to the same city at the end of the tour. The aim of the traveling salesman is to minimize the 
total length of the trip. The traveling salesman problem can be described as follows: TSP is a 
graph and is shown as G=(V,E). V={0,...,n} are the nodes and A={(i,j):i,j ϵ V, i ≠j} is the arc 
set. G=(V,A) is a graph cij: is the cost of each arc (non negative value). The unit of cost can be 
distance or transportation duration. G is a graph that contains a traveling salesman tour with 
cost that should be minimized Hamilton tour. When all the (i,j)ϵA and cij=cji than the problem 
is symmetric and E={(i, j) : i, j ϵ V ,i < j} is a arc set and the graph without direction described 
in G=(V,E).

3. PARTICLE SWARM OPTIMIZATION AND GENETIC ALGORITHM FOR TSP

In this part of the study PSO was used for clustering and GA was used for solving the 
optimum route. Clustering made the initial solutions better. GA algorithm starts iterations with 
clustered solutions for reducing the complexity. The main objective of clustering is to obtain 
quality initial solution. 

3.1. Clustering Using Particle Swarm Optimization

Particle swarm optimization is one of the new techniques for solving clustering problems. 
PSO based clustering is an effective algorithm for multi-dimensional clustering problems. In 
n dimensional Euclidian space Rn, N data points separate into K clusters and assign to cluster 
centers. Each particle’s value is coding with real numbers strings. K is the number of cluster 
centers for n dimensional space the length of the particle is K*n. The initializing of population 
is done randomly and each particle of the population shows all cluster centers (Chen&Ye, 2004). 
A coded particle string example is shown in the table below. In this particle the number of 
dimension is 2 and the number of cluster is 5. The string of this particle represents 5 cluster 
centers. 

Table 1. A coded particle string 

Center of cluster 1 Center of cluster 2 Center of cluster 3 Center of cluster 4 Center of cluster 5
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 X5 Y5

39.76596 27.56894 40.17901 30.21879 38.93444 34.44647 38.362728 38.094931 38.730906 41.689388
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PSO based clustering algorithm can be shown as below: 
INPUT: GPS coordinates number of clusters, number of iteration, inertia weight, cognitive and social coefficients
Initialize locations of particles
FOR iteration number 
  FOR number of particles 
   Update locations
   Find nearest cluster center to each city
   Calculate total distance from each city to its nearest cluster center
    IF total distance < particle’s best distance THEN
     Update best distance of particle
    ENDIF
  ENDFOR
  Update global best of the population
  Update velocities
ENDFOR
Assign each city to its nearest cluster center
Calculate the total distance from each city to its nearest cluster center.
OUTPUTS: Coordinates of cluster centers, Each city’s cluster ID, Total Distance

Table 2. Selected control parameters in PSO algorithm

Parameters The value of parameters
Number of particles 30
Number of iterations 1000

Inertia Weight 0.7
Cognitive coefficient 1.47

Social coefficient 1.47
Stopping criteria Number of iteration

Clustering analysis in two dimensions with PSO starts with initializing all particles in 
the population. 30 particles in the population take initial values randomly. But the upper and 
lower limits of the initial solutions are determined using GPS coordinates of the cities. Then, 
numbers of iteration, inertia weights, cognitive coefficients, social coefficient are determined. 
The GPS coordinates of the cities are put into the system in matrix form. During the iteration the 
locations of the X and Y dimensions of the particles are updated. Then, the distances between 
city and cluster centers are calculated. The sum of these distances is identified. If the calculated 
value is less than the global best value, it is saved. Then, the velocity vectors of particles are 
updated. Particles are assigned to the nearest cluster centers and again the total distances from 
cities to cluster centers are calculated. After all the iterations have finished the results become 
coordinates of cluster centers, each city’s cluster ID and total distance (fitness value). Solving 
TSP via Genetic Algorithm with PSO based Initial Solutions
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The code was developed with MATLAB programming language for solving TSP. The 
inputs and outputs are shown below: 

 ✴Inputs:
 ✴The number of cities.
 ✴The size of population
 ✴Number of iteration
 ✴City coordinates or distance matrix.
 ✴Outputs:
 ✴Total traveling distance for best solution

 ✴Best route

The aim of the MATLAB code is to minimize the total traveling distance. The control 
parameters used in the GA are shown below: 

Table 3. Control Parameters of Genetic Algorithm

Control Parameter The Value of Control Parameter
Size of the population 80
Number of iteration 1000

Types of mutation
Insertion mutation

Swap mutation
Reversion mutation

Stopping criteria Number of Iteration
Selection strategy Tournament Selection

4. ARTIFICIAL BEE COLONY ALGORITHM FOR THE TSP

In literature studies about TSP is divided two classes. Exact algorithms and heuristic 
algorithms have been developed for solving the TSP problems. In this paper we are going to use 
heuristic algorithm for solving the TSP. The heuristic one based on tour improvement method 
which starts an initial tour and try to change it to the shortest route. Artificial Bee Colony (ABC) 
algorithm is a meta-heuristic method that was developed by Derviş Karaboğa in 2005. The 
method was inspired by honey bee colonies and based on observing the nourishment behaviour 
of honey bees. Although it was developed in 2005 the ABC algorithm became a very popular 
method and attracted the interest of many researchers. The artificial bee colony optimization is 
a population-based algorithm for combinatorial optimization that is inspired by the foraging 
behavior of bees. The population consists of two types of artificial bees: employed bees which 
scout for new, good solutions and onlooker bees that search in the neighborhood of solutions 
found by the employed bees (Diwold et al, 2011). To summarize the foraging behaviour of bees; 
at first the scout bee starts to search the environment randomly in order to find a food source. 
After finding a food source the scout bee becomes an employed bee of the source. The employed 
bee is responsible for carrying the nectar to the hive. When the employed bee arrives to the hive 
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there is two options; after carrying the nectar the employed bee can go back to the source or can 
go to the dancing area for sharing the information about the food source. If the source is depleted 
the employed bee becomes a scout bee again. Onlooker bees are responsible for watching the 
dances in the dancing area and have to make a decision of the selecting the food sources by the 
information from employed bees. These selections are depends on the quality of the source. 
There will be much more dances about the qualified nectar then the others. In ABC algorithm 
it is assumed that there is only one scout bee. Employed bee numbers and the onlooker bee 
numbers are equal (Akay and Karaboğa, 2012). The behaviour of honey bee foraging for food 
source can be seen in Figure 1.

Figure 1: The behavior of honey bee foraging for food source
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Artificial bee colony algorithm is simple, easy, very fast, and it can be effectively applied 
to the combinatorial optimization problems. The procedure of ABC can be described as follows 
(Karaboğa and Akay, 2009); Equation [1] represents the initial solution. In this study random 
routes between 1 and 81 generated by using this equation. When a source is abandoned then a 
scout bee searches the new foods by the equation below at the same time; 

min max min(0,1)( )ij j j jx x rand x x= + −                                                                                           [1]

Equation [2] represents the employed bee phase. Each employed bee represents a solution 
in the solution space. The employed bee performs random modifications on adjacent to a 
solution which belongs to it. 

( )ij ij ij ij kjx x xυ φ= + −                                                                                                              [2]

Equation [3] represents the onlooker bee phase. Onlooker bees choose a food source 
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with probability proportional to the quality of the food source. The fitness of a solution can be 
evaluated by the equation below;

1 0
1
1 ( ) 0

i
ii

i i

if f
ffitness

abs f if f

 ≥ +=  
 + < 

                                                                                           [3]

4.1. Parameter Tuning

The number of ABC control parameters is fewer than the other heuristic techniques. 
The proposed ABC algorithm can be tunable because there are only a few parameters. These 
parameters are food number, employed bee number, onlooker bee number, limit and iteration 
number. To determine appropriate parameter settings, we used trial and error method. Three 
levels for each parameter were selected and we run the ABC algorithm three times to select the 
proper values from the parameter levels. Parameter tuning table and selected values as follows; 

Table 4: Parameter levels and selected values for ABC algorithm

Parameters Considered Values Selected Value
Food number  10, 15, 30 30

Employed bee number  10, 15, 30 15
Onlooker bee number  10, 15, 30 15

Limit  100, 200, 300 100
Iteration number 1000, 3000, 5000 3000

We used three manipulating operators. These operators are swap, insertion and reversion 
operators. If a solution consists ten cities then randomly two numbers produces in range 
between cities. The swap operator changes two points randomly by the selected random two 
numbers formerly. For instance if the selected two numbers are 2 and 7 then the permutation 
will be below; 

Figure 2: The swap operator

Before Swap Operator 8 6 5 3 2 4 1 7 10 9
After Swap Operator 8 1 5 3 2 4 6 7 10 9

The insertion operator changes the placement of the permutation. The changing of the 
permutation can be seen in Figure 3;

Figure 3: The insertion operator

Before Insertion Operator 8 6 5 3 2 4 1 7 10 9
After Insertion Operator 8 5 3 2 4 1 6 7 10 9

The reversion operator reverses the placement of the permutation. The changing of the 
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permutation can be seen in Figure 4; 

Figure 4: The reversion operator

Before Reversion Operator 8 6 5 3 2 4 1 7 10 9
After Reversion Operator 8 1 4 2 3 5 6 7 10 9

A flowchart depicting the proposed ABC Algorithm is given in Figure 5. 

Figure 5: A flowchart of ABC
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Table 5. The route proposed by PSO based GA and ABC algorithm
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Total length of the route proposed by PSO based GA and ABC algorithm is 9920 kilometer

5. RESULTS

Our research mainly focused on the application of ABC and PSO based GA algorithms 
in combinatorial optimization problem. Numerical experiments show that ABC and PSO based 
GA are very competitive and have good results compared with the ACO, when it is applied to 
the TSP problem. The route which we proposed takes part in table 5. The proposed route can 
be considered as a closed loop. So the starting city is not important it can be selected randomly. 
The results are shown in Table 6:

Table 6. Optimization Results Using ACO, PSO_GA and ABC Algorithms

ACO GA ABC
9921 KM 9920KM 9920 KM

6. CONCLUSION

In this paper, we proposed ABC method and PSO-GA approach based on clustering 
concept for solving Symmetric Traveling Salesman Problem. The proposed methods show 
competitive performance compared to the ACO algorithm. We obtained very close solutions for 
TSP with 81 cities. For very large size problems, selecting initial solutions with PSO supported 
clustering algorithm is effective method. Thus, we may conclude that the proposed PSO-GA 
approach is efficient methodology for very large size TSP.
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1. Giriş

 Finans tarihi boyunca piyasaların nasıl hareket ettikleri, bireylerin yatırım tercihlerinde 
neye göre ve nasıl hareket ettiklerine dair pek çok teori ve bunları destekleyen birçok çalışma 
mevcuttur. Geleneksel finans modelleri yatırımcıyı, pek çok veriyi elde ettikten sonra bunları 
sayısal analize tabi tutup elde edecekleri faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen ve bu 
hedefe ulaşmada rasyonaliteyi yegâne ölçüt alan, benmerkezci varlıklar olarak kabul eder. 
Ayrıca bu modeller piyasanın etkin olduğunu iddia ederler. Zamanla geleneksel modeller 
piyasaların etkinliğini ve bireylerin rasyonelliğini açıklamada yetersiz kalmışlardır. Özellikle 
geleneksel finansın piyasada oluşan ve anomali olarak da tarif edilen bazı düzensizlikleri kendi 
perspektifinde açıklamadaki yetersizliği Davranışsal Finans adı altında yeni bir bilim dalının 
doğmasına neden olmuştur. Davranışsal finans bireyin yatırım kararı verirken üst düzey 
karmaşık analizlerde bulunmak yerine bazı kısa yolları kullandığını iddia etmektedir. Yatırımcı 
kimi zaman hırsının ya da cesaretinin, kimi zaman çevresinin, kimi zaman sosyal statüsünün 
etkisi altında kalır, kısa yolan karar verir ve akli melekelerini kullanmayı geri planda bırakır. 
Bu kısa yoldan karar verme modelleri arasında temsililik yanılgısı, bilişsel çelişki, çapalama, 
pişmanlıktan kaçınma, sürü psikolojisi, temsil sorunu gibi modeller yer almaktadır.

 Bu çalışmanın ana konusunu davranışçı finansın yukarıda adı geçen ve geçmeyen bazı 
modellerinin Türk ve Azeri bireysel yatırımcı üzerinde etkili olup olmadığının araştırılması 
oluşturmaktadır. Çalışmada öncelikle geleneksel finans modelleri üzerinde durulup sonrasında 
davranışçı finans ve karar verme modelleri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından davranışçı 
finansın bazı karar verme modelleri temel alınarak oluşturulan ana amacın test edildiği 23 
soruluk bir anket formunun Türkiye’de ve Azerbaycan’da bireysel yatırımcılara uygulanması 
yoluyla elde edilen istatistiki sonuçlar çalışmada yer almaktadır.

2. Geleneksel Finans Modelleri

 Geleneksek finans teorileri, finans alanında yapılan akademik çalışmaları yaklaşık son 
otuz yıldır şekillendiren Etkin Piyasalar Hipotezi, Modern Portföy Teorisi, Sermaye Varlıklarını 
Fiyatlandırma Modeli gibi çalışmaların alt yapısını oluşturduğu paradigma için kullanılmaktadır 
(Bostancı, 2003: 3). Geleneksel finans teorileri temelde Beklenen Fayda Teorisine dayanmaktadır.

 Bu teoriye göre belirsizlik şartları altında karar veren insan, yatırım alternatifleri arasından 
sayısı ne olursa olsun kendisine en faydalısını tercih edecektir. Bu modele göre insan sırf aklını 
kullanır ve her türlü duygusallıktan ve dış etkilerden uzaktır.

 Geleneksel finans teorileri içerisinde sayılabilen teorilerden olan Etkin Piyasalar Hipotezi 
ilk defa Fama tarafından dile getirilmiş ve üzerinde uzun seneler çalışılmıştır. Etkin piyasalar 
hipotezi, pazarın işleyişi, pazarda fiyat oluşumu ve yatırımcı davranışı ile ilgili aşağıda sayılan 
pek çok varsayıma dayanır ( Atakan, 2008: 99 ) ( Güngör, 2003:111).

•	 Yatırımcının temel amacı, nihai zenginliğin faydasını en çoklamaktır.
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•	 Yatırımcı risk ve getiri temeline dayalı seçimler yapar.

•	 Yatırımcıların risk ve getiri beklentileri homojendir.

•	 Yatırımcılar birbirlerinin aynı zaman ufkuna sahiptir.

•	 Bilgi serbestçe elde edilir.

•	 Bilgi edinmenin ve işlemlerin komisyon maliyeti yoktur.

•	 Yatırımcılar bilgiyi aynı şekilde yorumlarlar.

Fama piyasadaki bilginin menkul kıymet fiyatlarını etkilemesi açısından etkin piyasaları 
zayıf, yarı güçlü ve güçlü olarak 3 başlıkta ele alır.

Özetle bu teoriye göre yatırımcı rasyonel davranır, menkul kıymetleri rasyonel 
değerlendirir, bazı yatırımcılar rasyonel değillerse de alım satımları rasgele olduğu için fiyatları 
etkilemeksizin birbirini elerler ve arbitraj piyasasındaki rasyonel yatırımlar, rasyonel olmayan 
yatırımcıların fiyatlar üzerindeki etkisini elimine ederler (Gürünlü, 2001: 33-34 ).

Etkin piyasalar hipotezi çerçevesinde dikkat çekici akademik çalışmalar zayıf etkinlikteki 
piyasalar üzerinde yapılmış ve rassal yürüyüşler hipotezi ortaya çıkmıştır. 1950’li ve 1960’lı 
yıllarda araştırmacılar menkul kıymetlerin tahmin edilemeyen rassal bir yol izledikleri üzerine 
yoğun çalışmışlardır. ( Lawrence ve Diğ, 2007: 161 ). Bu hipoteze göre ise menkul kıymet fiyatları 
diğer faktörlerden etkilenmemekte ve zaman içerisinde rassal bir seyir izlemektedir.

Geleneksel finans teorileri içerisinde sayılabilen bir diğer teori de Modern Portföy 
Teorisidir. Harry Markowitz’in (1952) “Portfolio Selection” çalışması ile ortaya attığı bu teori, 
finansal varlıklarla oluşturulan bir portföyün beklenen getirisinin ve beklenen riskinin çeşitli 
varsayımlar sayesinde hesaplanması esasına dayanmaktadır (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 251). 
Menkul kıymetlerin tek tek ele alınması yerine, tümünün bir arada, uygun seçilmiş bir portföy 
içinde düşünülmesidir. Yani menkul kıymetin tek başına risk ve getirisini hesaplamak yerine, 
portföye katıldığında portföyün nasıl etkileneceği daha önemlidir ( Saraç, 2012: 3). Buna 
göre yatırımcı maksimum faydayı verebilecek portföyü rasyonel şekilde oluşturur bu sayede 
beklenen getirideki riskini de azaltmayı sağlamaya çalışmaktadır. Burada da yatırımcı portföyü 
oluştururken rasyonel hareket eder ve hedefi karını maksimize etmektir.

Geleneksel finans teorileri içerisinde sayılabilen diğer bir teori Sermaye Varlıklarını 
Fiyatlandırma modelidir. Modeli kısaca tanımlamak gerekirse CAPM, herhangi bir hisse 
senedinden yatırımcıların beklediği getiri oranının risksiz faiz oranına ve riskin çeşitlendirmeyi 
yansıttığı durumundaki risk primine eşit olacağını savunan bir önermeye dayanılarak 
geliştirilmiş bir modeldir. (http://www.baskent.edu.tr/:07 Haziran 2013)

Her modelde karşımıza çıktığı gibi CAPM’de de bulunan varsayımlar aşağıdaki gibidir ( 
Hitchner, 2006: 185) :
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•	 Yatırımcılar, bir dönem için portföylerinin beklenen getirileri ve standart sapmalarını 
dikkate alarak değerlendirirler.

•	 Yatırımcıların hepsi rasyonel davranırlar ve riskten kaçarlar.

•	 Yatırımcılar servetlerinin etkisi olmaksızın yatırımlarında istedikleri pozisyonları 
alabilirler ve Markowitz’in geliştirdiği etkin çeşitlendirmeyi sağlamaya çalışırlar.

•	 Tüm yatırımcılar aynı yatırım dönemine sahiptirler.

•	 Yatırımcılar homojen beklentilere sahiptir. Yatırımcılar, beklenen getiriler, standart 
sapmalar ve finansal varlıkların kovaryansları ile ilgili aynı anlayışa sahiptirler.

•	 Yatırımcılar pazarda her miktardaki parayı, risksiz faiz haddi üzerinden borç alıp 
verebilmektedir. Pazar faiz oranı dışında bir faiz oranı kullanılmamaktadır.

•	 Sermaye piyasaları tam rekabetçi anlayışa sahiptir.

Özetle yukarıda bahsi geçen Geleneksel Finans modelleri, yatırımcıların yatırım 
kararlarında rasyonaliteyi tek kıstas olarak aldığını, yatırımcıların benzer özelliklere ve 
beklentilere sahip olduklarını, en yüksek faydayı hedeflediklerini, ayrıca piyasaların ise etkin 
olduklarını ve menkul kıymet fiyatlarının çoğu zaman rastlantısal olarak oluştuğunu iddia 
etmektedir. Zamanla bu modeller piyasadaki pek çok olayı açıklamakta yetersiz kalmış ve ciddi 
eleştiriler alır hale gelmiştir. Bundan sonraki başlıkta özetle bu eleştirilere ve davranışçı finans 
konusuna yer verilecektir.

3. davranışçı Finans

1970’li yılların sonlarına doğru geleneksel finansın öngörülerine itirazlar gelmeye 
başlamış ve geleneksel finansın öngörülerinden farklı öngörülere sahip çalışmaların temelleri 
atılmıştır. Bilindiği üzere geleneksel finans yatırımcıların nasıl davranması gerektiğine ilişkin 
akılcı çözümler üretmeye yoğunlaşmıştır. Yani Geleneksel Finans bir model geliştirir ve bunun 
piyasada işleyip işlemediğini test eder. Ancak Geleneksel Finans, yatırımcıların gerçek hayattaki 
davranışları ve bunların sonuçları ile ilgilenmemiştir. Bilişsel ve duygusal zayıflıkları insanı 
sürekli etkilemesine rağmen geleneksel finans bu yargıları dikkate almaz ve insanların daima 
rasyonel kararlar alacağını varsayar (Baker ve Nofsinger, 2002: 97). Oysaki her insan gibi 
yatırımcılarda duygu ve sezgilere ve dış etkilere olabildiğince açık bir yapıya sahiptir. Sezgilerin 
ve duyguların kullanımı sonucu karar verme sürecinde önyargılar oluşmaktadır (Tversky ve 
Kahneman, 1973). Bu önyargılar yatırımcıların karar almalarını etkileyecek güce sahiptir ve 
buda yatırımcıların yatırım kararlarında rasyonaliteden uzaklaşmasına neden olabilmektedir.

Yatırımcıların rasyonaliteden uzaklaşıp karar aldıklarına dair çalışmalar davranışçı 
finans alanının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Davranışçı finans, piyasada rasyonel ve 
düzenli olmayan vakalar üzerine yoğunlaşır ve bu vakaları psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin 
perspektifinde gözlemlemek suretiyle yeni ve sıra dışı modeller üretmiştir.
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Davranışçı finansın önemli varsayımları aşağıdadır; (Bostancı, 2003:9)

•	 İnsanların nasıl davranması gerektiğini değil, nasıl davrandığını ortaya koyar.

•	 İnsanlar “rasyonel” değil “normal” kabul edilir.

•	 Yatırımcılar risk ve getiri dışında başka değişkenleri de gözetir.

•	 Bu değişkenlerin değerlendirilmesi kusursuz bir süreç değildir.

•	 Faydayı maksimize etmek değil, karar alıcının tatmin olması önemlidir.

Görüldüğü üzere davranışçı finans geleneksel finansla farklı varsayımlara sahiptir ve bu 
varsayımlar finansal vakaların gözlemlenmesi sonucu ortaya atılmıştır.

Davranışçı finans piyasaların etkinliği noktasında da geleneksel finanstan oldukça 
farklılaşmaktadır. Davranışçı finans “anomali” kavramı çerçevesinde piyasaların etkinliğine 
farklı bir boyut getirir. Anomali piyasalarda rasyonel ve düzenli olmayan vakaları ifade eder. 
Davranışçı teoriler, geleneksel finans tarafından konu edinilmeyen anomalileri açıklarlar 
(Bloomfield, 2010: 2 ).

Günümüze değin yapılan çalışmalar birçok anomali türü hakkında bilgi vermektedir. 
Bunlar arasında mevsim, tatil etkisi, gün ve ay, pazartesi etkisi, aşırı tepki, kar zamanlaması, 
firma büyüklüğü, ilan sonrası sapma gibi anomaliler sayılabilir (Güngör, 2003: 114-115 ).

Davranışçı finans riskin algılanmasında da kendine özgü modellere sahiptir. Risk ve getiri 
beklentilerinin homojen olduğuna dair geleneksel görüşün aksine riskin tek düze olmadığını 
kişiden kişiye, toplumdan topluma farklı şekilde algılanabileceğini öngörür. Toplumların dahi 
birbirinden farklı algıya sahip olduklarını savunur. Asya tabanlı kültürlerin batılı kültürlere 
göre sosyal kolektif paradigmaya daha bağlı hareket ettiğine dair bulgular vardır. Örneğin Asya 
kültürlerinde aile ya da diğer grup üyeleri, önemli bir kayıpla karşılaşan diğer grup üyesine 
yardım için devreye girerken, bireyselci batılı devletlerde, riskli bir karar alan kişiden aldığı 
kararın olumsuz sonuçlarına bireysel olarak katlanması beklenmektedir. Kolektif temelli 
toplumlar, aynı sigorta poliçesinin alınmasında olduğu gibi riskli kararların sosyal dağılımını 
(ya da etkisini) dikkate alırlar. Dolayısıyla, karşılaşılan kaybın etkisi Asya ve Batılı kültürlerde 
farklı olduğu için, bu tür bir riskin algılanma da farklılıklar olabilir (Gongmeng ve diğ, 2007: 
428).

Davranışçı finans, toplumların yanında bireylerin sahip oldukları cinsiyet, gelir durumu, 
medeni durum ve yaş gibi faktörlerin, bireylerin yatırım kararlarında farklılık oluşturduğunu 
dolayısıyla yatırım kararlarını etkilediğini de savunur.

Bu başlık altında buraya kadar yazılanlar davranışçı finansın kendine özgü savları üzerine 
olmuştur. Davranışçı finans bu savlarını piyasayı gözlemleyerek ortaya atar ve her bir savını 
zaman içerisinde birçok yazar tarafından geliştirilmiş modeller ile ifade eder. Aşağıda gerek 
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yatırımcı davranışlarını gerekse piyasadaki vakaları açıklamak üzere geliştirilmiş davranışçı 
finans modelleri bulunmaktadır.

4. YatırıMcıların davranış Modelleri

Yatırımcıların pek çoğu yatırımları ile ilgili karar alırken çeşitli sebeplerden dolayı etraflıca 
düşünmeden harekete geçme eğilimindedir. Bunun sebepler arasında;

•	 Cazip fırsatları kaçırmamak adına aceleci ve hırslı davranmak

•	 Piyasadaki bilgiye güvenin tam olmaması

•	 Piyasada etik kuralların işlerlik sağlamaması

•	 Yatırımcının kendine olan güveninin eksikliği

•	 Piyasadaki karmaşık bilgiler üzerinden net bir sonuca ulaşabilecek entelektüel kapasite 
eksikliği sayılabilir.

Bu sebeplerden dolayı yatırımcılar analitik düşünmeden, basitleştirerek kısa yoldan hızlıca 
karar alma eğilimdedirler. Kısa yoldan anlama noktasında yatırımcılar bazı hatalı düşünce 
modelleri yatırım kararları alırken kullanırlar. Bu hatalı düşünme kalıpları uzun süre almayan, 
hızlıca sonuca götüren ve yatırımcı açısından psikolojik belli bir düzeyde tatmin edici olmakla 
beraber güvenilir olmayan özelliktedirler. Bunlardan bazıları aşağıda kısaca izah edilmeye 
çalışılmıştır.

4.1. temsililik Yanılgısı

Bazı sembollere olduğundan daha fazla önem vermek suretiyle karar verme yanılgısıdır. 
Yatırımcılar yatırım kararı alırken karmaşık, uzun ve analiz gerektiren süreçleri takip etmekten 
ziyade basit kısa yolları tercih ederler. Örneğin yatırımcılar iyi bir şirket ile iyi bir yatırımı 
karıştırabilirler. Yatırımcılar iyi bir şirketin kaliteli ürün, yetenekli yönetici, yüksek beklenen 
büyüme gibi özelliklerini iyi bir yatırımla bağdaştırıp yanlış olarak atfedebilirler (Gongmeng 
ve diğ, 2007: 427). Burada şirketin iyi özellikleri şirketi iyi bir yatırım kararı olarak görmede 
yatırımcı için kısa yoldur. Geçmişteki kazançlarından dolayı bir firma iyi olarak nitelendirilir 
ancak pek az şirketin geçmişteki yüksek fiyat artışlarını sürdürebildiği gerçeği göz ardı edilir 
( Baker ve Nofsinger, 2002: 100 ). Burada da geçmişteki kazançlar yatırımcı için bir kısayol 
olmakta şirketi iyi olarak nitelendirmesine neden olmaktadır. Hem birey hem de grup kararları 
temsililik önyargının etkisi altında kalmaya yatkındır ( Lim ve Benbasat, 2007: 454 ). Chang 
ve diğ. (2007) çalışmalarında Amerikan Ulusal Futbol Liginde super bowl olarak adlandırılan 
senenin en önemli karşılaşması esnasında reklam veren şirketlerin super bowl karşılaşmasını 
takip eden günlerde borsada daha yüksek fiyatlandırıldığını tespit etmişlerdir. Bu örnekte 
sadece bireylerin teker teker değil bireylerin topluca temsililik önyargısının altında kaldığını 
bize göstermektedir.
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4.2. Bilişsel çelişki

İnsanoğlu düşünceleri ve kararları ile çelişen bilgileri görmezden gelme, kabul etmeme 
veya minimize yoluna gider. Bu duruma “bilişsel çelişki” denilmektedir ( Baker ve Nofsinger, 
2002: 101 ). İnsanlar doğrunun haricindeki bir şeye inanmışlarsa eğer kendi tercihlerini bu yolda 
kullanırlar ( Akerlof ve Dickens, 1982: 318 ). Yatırım kararlarında da bu model yatırımcılar 
tarafından kullanılmaktadır. Piyasa araştırmaları göstermektedir ki otomobil gibi temel satın 
alma kararlarındaki endişe, tüketicilerin kendi seçimlerinin yerinde olduğu noktasındaki 
kanaatlerini perçinlemektedir. ( Goetzmann ve Peles, 1997: 10) . İnsanlar kendi yatırım 
kararlarının hep iyi olduğunu düşünür ya da buna inanmak isterler. Aksi durumda maruz 
kalacakları mutsuzluk ya da ıstırabı çekmemek pahasına yanlış yatırımlarda bulunmayı uzun 
süreler tercih edebilmektedirler.

4.3. tanıdık olanı tercih etme

İnsanoğlunun fıtratında tanıdık olana karşı bir meyil, tanıdık olandan yana bir tercih 
eğilimi vardır. Yatırımcılar yatırım kararlarında bu kısa yolu sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu, 
çeşitlendirme bakış açısına göre ideal olmasa da, yatırımcılar, yatırım portföyleri içerisinde yerel 
yatırımları daha çok bulundurma eğilimde olmaktadırlar ( Schoenmaker ve Bosch: 2007: 1 ). 
Sialm ve diğ. (2012) Amerika’da büyük çaplı yatırım fonlarının ( funds of funds ) yatırımlarının 
önemli bir kısmını kendi eyaletlerindeki hedge fonlara yatırdıklarını araştırmalarında ortaya 
koymuşlardır. Chan ve diğ. (2005) 26 ülkede yatırım fonlarının dağılımını incelemiş, gelişmiş 
piyasaya sahip olma, aşinalık, diğer ülkelerden uzak olma, ayrı bir dil konuşma gibi nedenlerle 
yerel yatırımcıların yerel piyasalarda daha fazla yatırımda bulunduklarını tespit etmişlerdir.

4.4. ruh Hali ve iyimserlik

Ruhsal durum insanların her türlü kararlarını etkilemekle birlikte yatırımcıların da 
analizlerini ve değerlendirmelerini etkilemektedir. Ruh hali üzerinde etkili olan faktörler 
arasında güneşli ve uzun günlerin etkisi sayılabilir. Güneşli ve uzun günlerin hisse senedi getirileri 
üzerinde yatırımcıların ruh halini pozitif etkilemek suretiyle etkin olduğuna dair literatürde pek 
çok çalışma bulunmaktadır. Ruh hali ve iyimserlik üzerinde etkili bir diğer faktörde politik iklim 
değişimleridir. Bireyler kendilerinin sempati duydukları parti iktidara geldiğinde daha iyimser 
olmakta ve piyasayı daha az riskli ve daha az değerlenmiş olarak algılamaktadırlar (Bonaparte 
ve diğ, 2012: 22 ).

4.5. aşırı Güven

Aşırı güven, insanlarda kendilerine daha fazla güvenmelerine neden olmakta buda finansal 
yatırımlarında riskleri tam değerleyememelerine, bunun sonucu olarak yanlış kararlara neden 
olabilmektedir. Aşırı güven yatırımcıda varlık fiyatlarındaki potansiyel bilgiyi görmektense 
kendi şahsi analizlerine daha fazla güvenmenin sebebidir ( Peng ve Xiong, 2006, 574). Kendine 
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aşırı güven, eğer piyasada olumlu sinyaller algılanırsa yatırımcılarda daha fazla varlık satın 
almaya, tam tersi piyasada olumsuz sinyaller algılanırsa yatırımcılarda daha fazla varlık satmaya 
neden olmaktadır ( Wang, 2001: 140 ). Literatürde yatırım kararlarında erkeklerin kadınlara, 
eğitimlilerin daha az eğitimlilere nazaran kendilerine daha fazla güvendiklerine dair pek çok 
tespit bulunmaktadır.

4.6. donanım etkisi

İnsanoğlu gelecekte elde etmesi muhtemel varlıklardan daha ziyade sahip olduklarını 
muhafaza etmeye daha fazla heveslidirler (Kahneman ve diğ, 1991: 2005). İnsanlar sahip 
oldukları varlıktan vazgeçebilmek için kendilerinin elde etmek için ödeme yapmaya istekli 
oldukları aynı varlıktan daha fazla tazminat talep ederler ( Knetsch, 2009: 407). İnsanın 
sahip olduğuna karşı aşinalık duyması aynı değerde de olsa diğer bir varlıkla sahip olduğunu 
değişmesinin önünde engeldir. Baker ve Nofsinger (2002) araştırmalarında, öğrencilere yüklü 
bir miras kaldığı varsayılarak kendilerinden çeşitli ve birbirinden farklı yatırımlar yapmalarını 
istemiştir. Öğrencilerin çoğunun mirasın mevcut şekli ile kalmasını tercih ettikleri görülmüştür. 
Donanım etkisi yatırım kararlarında da gözlemlenmektedir. Örneğin bu etki kadınların bir 
menkul kıymeti erkeklere nazaran daha fazla ellerinde tutmalarına neden olmaktadır.

4.7. statüko eğilimi

Birçok maddi yatırım, yatırımcının karşılaştığı yatırım alternatifleri karşısında hiçbir şey 
yapmama, önceki yada mevcut yatırımı devam ettirme olarak tarif edilen statüko eğilimine açıktır 
(Samuelson ve Zeckhauser, 1988: 7). Bu optimal bir tercih olmasa dahi statüko eğilimine maruz 
yatırımcılar yatırım alternatifleri arasından önceki seçtiklerini tercih etme eğilimindedirler ( 
Kempt ve Ruenzi, 2006: 204 ). Agnew ve diğ. (2003) çalışmalarında 7.000 civarında emeklilik 
yatırım hesabını incelemiş, varlık yatırımlarının pek çoğunun ya %0 ya da %100 oranında hisse 
senedine yatırıldığı, portföyün nadiren tekrar düzenlendiği, yatırımcıların yatırımlarını koruma 
eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir.

4.8. referans noktası ve demirleme

Yatırımcıların menkul kıymetin belirli bir fiyat noktasını “referans noktası” kabul ederek 
bu noktaya odaklanması (demirleme) olarak adlandırılan bir durumdur. Eğer yatırımcı bir 
müddet önce bir varlık satın aldıysa yatırımcı bunu çok sık referans noktası olarak kullanma 
eğiliminde olacaktır. (Baker ve Nofsinger, 2002: 106 ). En yüksek fiyatta yatırımcı için bir 
referans noktasıdır (Baker ve Wurdler, 2011: 64). Clarkson ve diğ. (2012) çalışmalarında, 52 
haftalık yüksek fiyat artışları ve yatırımcının standart sapma hassasiyetindeki artışların hedef 
fiyat önyargısında sırasıyla %4,7 ile %14,7’lik artışlara tekabül ettiğini tespit etmişlerdir.

4.9. küçük sayılar kanunu

Bu kanuna göre popülasyondan alınan bir örneklem tüm popülasyonu temsil etmektedir. 
İnsanlar tesadüfi olarak bir popülasyondan çekilen örneklemin popülasyonun tüm özelliklerini 
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yüksek bir temsil gücüne sahip olduğunu kabul ederler ( Tversy ve Amos, 1971: 105). De Bond 
(1993) yaptığı çalışmada Amerikan Yatırımcılar Birliğinin rastgele olarak 125 üyesinin, menkul 
kıymet piyasasının gelecek 6 hafta içerisindeki durumu hakkındaki olumlu, olumsuz ve nötr 
görüşlerinin, bu görüşlerinin sorulmasından önceki haftada yayınlanan yönerge ile çok yakın 
ilişkide olduğunu tespit etmiştir. Yani yatırımcıların bu tip küçük çaplı yönergelerden piyasanın 
gidişatı hakkında görüş çıkartma eğiliminde oldukları ortaya çıkmıştır.

4.10. Zihinsel Muhasebe

Nasıl ki işletmeler işlemleri için ayrı ayrı hesaplar kullanırlar, yatırımcılarda yaptıkları 
her bir işlem için zihinlerinde ayrı bir mental hesap açıp bu işlemi diğer işlemlerden bağımsız 
izlerler. Bir sonuç mental bir hesaba kaydedildikten sonra, o sonuca diğer bir açıdan bakmak 
güçleşmekte ve bu nedenle de bireyin kararlarının beklenmedik bir şekilde etkileyebilmektedir 
( Döm, 2003: 111 ). Nofsinger ( 2001 ) yılında bu konu hakkındaki ampirik çalışmasında, 
insanların kısa vadeli ihtiyaçları için borç kullanmaktan kaçındıklarını, ev ve araba gibi uzun 
süreli ihtiyaçları içinse uzun vadeli kredi temin etmeyi tercih ettiklerini tespit etmiştir.

4.11. sürü Psikolojisi

Fiyat mekanizması uzun dönemli tercihlerin basit piyasa yapısı altında etkin olduğunu ve 
hiçbir şekilde sürü psikolojisinin bulunamayacağını garanti etmekle birlikte oldukça kompleks 
olan bilgi yapısı sürü psikolojisine neden olur ve fiyat balonlarını mümkün kılar (Avery ve Zemsky, 
1998: 740). Genelde insanoğlu özelde ise yatırımcılar topluca hareket etme eğilimindedirler. 
Yatırımcıların özellikle toplu halde hareket eden akımlara kendi kanaatlerinden daha fazla önem 
verip bunlardan etkilenmek suretiyle yatırım kararlarını verdikleri sıklıkla gözlemlenmektedir 
ki bu psikolojiye sürü psikolojisi adı verilmiştir. Yatırımcıların rasyonel davranmadıklarına dair 
en önemli bulgular sürü psikolojisi üzerine yapılan makalelerde yer almaktadır.

 Örneğin, ünlü yatırımcı Warren Buffet’ın bir emtia ya da menkul kıymet satın aldığına dair 
haberler çıkmasının ardından emtia ve menkul kıymetin fiyatının yükseldiği gözlemlenmiştir 
(Hirshleifer ve Teoh, 2003: 25). Chiang ve Zheng (2010) 18 ülkenin Menkul Kıymet Borsalarını 
incelemiş ve Amerika hariç gelişmiş borsalarda ve Asya borsalarında yatırımcıların topluca sürü 
psikolojisi içerisinde hareket ettiklerini tespit etmişlerdir. Khan ve diğ (2011) Avrupa Borsaları 
üzerinde yaptıkları çalışmada kriz ve karmaşa dönemleri hariç sürü psikolojisinin varlığını 
deneysel olarak bulmuşlardır. Cajueiro ve Tabak (2009) çalışmalarında Japon Nikkei Borsasında 
işlem gören en itibarlı 225 menkul kıymetleri incelemiş ve hisse senedi getirilerindeki çok 
kırılganlığı sürü psikolojisine bağlamışlardır.

4.12. Mizaç (Pişmanlıktan kaçınma) etkisi

İnsanoğlu davranışları neticesinde memnun ya da tatmin olmak ister asla pişman olacağı 
sonuçları arzu etmez. Yatırımcıların da finansal kararları esnasında bu davranış biçiminin etkisi 
altında hareket ettikleri görülmüştür. Mizaç etkisi varlık üzerinden kazanma sürecinde satma 
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elden çıkarma, kaybetme sürecinde elde tutma, bekleme eğilimi olarak tanımlanabilir (Weber 
ve Camerer, 1998: 166). Frazzini (2006) 1980 ve 2003 yılları arasında ticareti yapılan yatırım 
fonları üzerine yaptığı çalışmada ortalama getiriden daha düşük getiri sağlayan ve daha az likit 
yatırım fonu sahiplerinin iyi yada herhangi bir habere karşı düşük reaksiyon gösterdiklerini ve 
çok nadir satımda bulunduklarını tespit etmiştir. Genesove ve Mayer (2001) ev sahipleri üzerine 
yaptıkları çalışmada ev sahiplerinin evlerini satın alma fiyatının aşağısında bir fiyata satma 
konusunda isteksiz olduklarını tespit etmişlerdir.

4.13. Bireysel Özellikler

Yatırımcıların yaş, cinsiyet, gelir ve medeni durumu gibi çeşitli özellikleri de yatırım 
kararlarını etkileyebilmektedir. Agnew ve diğ. (2003) yaptıkları bir çalışmada, erkeklerin 
hisse senetlerine daha fazla yatırım yapmakta olduklarını ve kadınlara nazaran daha fazla al-
sat işleminde bulunduklarını, evli yatırımcıların bekarlara göre daha agresif yatırımlarda yer 
aldıklarını, yüksek gelirin daha yüksek değerli varlık yatırımlarına neden olduğunu ve daha 
fazla ticari hacme sahip olduğunu, yaşlı yatırımcıların ise gençlere göre daha fazla al-sat işlemi 
yaptıklarını tespit etmişlerdir.

Emektar’da (2007) yapmış olduğu çalışmada, finansal kararlarda kadınların erkelere 
nazaran risk algısının daha yüksek olduğu, medeni durumun etkisinin var olduğu, eğitim düzeyi 
yüksek olan yatırımcıların daha fazla risk algısına sahip olduğunu belirtmektedir.

Watson ve Mcnaughton (2007)’de Avustralya’daki üniversitelerin personeline emeklilik 
maaşı sağlayan Unisuper Fonu üyelerinin 1997-2003 yılları arasındaki yatırım stratejileri 
üzerine yaptıkları analiz sonucunda kadınların yatırım planlarında düşük risk aldıklarını ortaya 
koyulmaktadır.

Wang ve diğ. (2011) yaptıkları çalışmalarında kadınların pek çok kategori içerisinden 
varlık yatırımları konusunda erkeklere nazaran risk algılarının yüksek olduğunu, tahvil gibi 
getirisi sabit ve blue chip stock olarak adlandırılan getirisi yüksek, prestijli ve değerli menkul 
kıymetler söz konusu olduğunda ise farklılaşmış risk algısının her 2 cinste de tespit edilemediğini 
rapor etmişlerdir. Ayrıca kadınlar sanat, antika ve altın yatırımları gibi alternatif yatırımları 
erkeklere nazaran daha az riskli olarak sınıflandırmış bunun sebebi olarak ta kadınların bu tür 
yatırımlara olan tutkuları gösterilmiştir. Barber ve ve Odean ( 2001 ) bir aracı kurumdan elde 
ettikleri şubat 1991 ile ocak 1997 tarihlerini kapsayan 35.000 üzerinde hesabı yatırımcıların 
aşırı işlem yapmaları ile ilgili olarak analize tabi tutmuşlardır. Çalışmalarında bir hesaptaki 
hisse senetlerinin bir yılda yüzde kaçının değiştiğini yani satılıp yerine baksa senetlerin alındığı 
üzerine yoğunlaşmışlardır. Çalışma sonucunda erkeklerin kadınlara nazaran % 45 daha fazla 
işlem yaptıkları ortaya çıkmıştır..

4.14. sosyal etkiler

Basın yayın organları, sosyal çevre, internet kullanımı da yatırımcıların kararları üzerinde 
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etkiye sahiptir. Endelberg ve Parsons (2011) yaptıkları 19 yerel piyasadaki yatırımcıların firmalar 
hakkında medya vasıtasıyla bilgiye verdikleri ardışık tepkinin varlığının tespiti için çalışmada 
yerel medya ağının varlığı ya da yokluğu ile iş hacminin büyüklüğü arasında kuvvetli ilişki 
tespit etmişlerdir. Ayrıca şiddetli hava şartları nedeniyle yatırımcıların medyaya ulaşamadıkları 
zamanlarda iş hacmi ile medya ağı arasındaki normal zamanlardaki ilişki yok olmuştur. Tetlock 
ve diğ. (2008) ise negatif medya dilinin yatırımcılar ve varlık fiyatları üzerinde etkili olduğunu 
çalışmalarında belirtmişlerdir. Barber ve Odean (2002) 1990’larda online yatırım yapan 1.607 
yatırımcı üzerinde yaptıkları çalışmada yatırımcıların online yatırım ile birlikte işlem hacminin 
2 kat arttığını fakat bununla birlikte öncesine göre yıllık % 3 kadar piyasadan daha kötü kararlar 
aldıklarını belirtmişlerdir.

5. BireYsel YatırıMcıların YatırıM kararlarına etki eden Psikolojik 
FaktÖrlerin tesPit edilMesine YÖnelik araştırManın Metodolojisi

5.1. çalışmanın amacı

Bu çalışmanın amacını bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olan 
psikolojik ve demografik faktörleri tespiti etmek oluşturmaktadır. Bu amaçla çeşitli davranışçı 
finans modellerini ölçmek üzere tasarlanmış bir anket formu oluşturulmuş ve bu modellerin Türk 
ve Azeri bireysel yatırımcıların yatırım kararları üzerinde etkili olup olmadığı araştırılmıştır.

5.2. Ölçek Geliştirme aşamaları

Anket sorularının nasıl, niçin ve hangi Davranışçı Finans modeli kullanılarak hazırlandığı 
bu başlık altında izah edilmiştir.

Anketin birinci kısmının ilk 2 sorusu temsililik yanılgısı ve kendine güven; üçüncü ve 
dördüncü soruları kayba karşı korunma ve zihinsel muhasebe, beşinci sorusu küçük sayılar 
kanunu ile referans noktası; altıncı sorusu referans noktası ve demirleme, yedinci ve sekizinci 
soruları tanıdık olanı tercih etme; dokuzuncu ve onuncu soruları zihinsel muhasebe ile referans 
noktası-demirleme; on bir, on iki, on üç, on dördüncü soruları zihinsel muhasebe; on beşinci 
soru aşırı güven; on yedinci soru tanıdık olanı tercih etme, statüko eğilimi ve bağlılık önyargısı; 
yirmi ikinci soru aşırıgüven; yirmi üçüncü soru aşırı güven ve hırslı davranma modelleri 
üzerinden hazırlanmıştır.

Anketin üçüncü ve dördüncü sorusu literatürden direkt olarak alınmış olup, on sekiz, on 
dokuz ve yirminci sorusu ise bu çalışmaya özgü literatürde rastlamadığımız fakat piyasada var 
olan bir olgunun tespitine yöneliktir. Aynı zamanda bu 3 soru zihinsel muhasebe modeli hesaba 
katılarak ele alınmıştır. On altıncı soru yatırım kararlarında teferruatla ilgilenme derecesini, 
yirmi birinci soru ise sadece isimlerinden yola çıkarak bir yatırımın çekici gelip gelmeyeceğini 
ölçmek için düzenlenmiştir.

Anketin ikinci kısmı yaş, eğitim ve gelir düzeyi, medeni hal, aylık gelir gibi demografik 
özellikleri tespit için sorular yer almaktadır. Bu kısmdaki dördüncü soru ise başkalarının 
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fikirlerine önem derecesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Sonraki yedi, sekiz ve dokuzuncu 
sorular katılımcıların bağlılık, onuncu soru ise kendilerine aşırı güven derecelerini ölçmek 
amacıyla düzenlenmiş olup anketi uzatmamak için birkaç soru ile zenginleştirilmeden ölçülmeye 
çalışılmıştır.

5.3. ana kütle ve verilerin toplanması

Çalışmanın ana kitlesini 20 yaş üstü bireysel yatırımcılar oluşturmaktadır. Anket çalışması 
yüz yüze yapılmıştır. Anketin tasarımı literatür taramasının uzun sürmesi nedeniyle yaklaşık 3 
ayı bulmuş, anket uygulaması ise her 2 ülkede 2013 yılının mart ve nisan aylarında yapılmıştır.

5.4. araştırmanın kısıtları

Anket çalışması Türkiye ve Azerbaycan’da ikamet eden bireysel yatırımcılara uygulanmıştır. 
Bireylerin zaman kısıtı ve anketteki soru fazlalığı ankete katılan kişilerin sayısının çok fazla 
arttırılamamasına neden olmuştur. Araştırma da demografik faktörler üzerinden yapılan 
analizler psikolojik faktörler üzerinden yapılan analizlere göre daha baskındır. Yatırım kararları 
üzerinde etkili olan psikolojik faktörleri tam manasıyla ölçmek için büyük çaplı kişilik testi 
benzeri ölçeklere ihtiyaç vardır. Bu tip bir çalışma uzun süreceği için anketin ikinci kısmında 
birkaç soruya verilen cevaplar neticesinde psikolojik faktörlerin yatırım kararları üzerindeki 
etkisi sınırlı ölçülebilmiştir. Çalışmanın Azerbaycan uygulamasında Türk Lirası Azerbaycan 
para birimine çevrilmiştir.

5.5. analiz sonuçları:

 Anket sonuçları SPSS 20.0 programında Ki-kare ve Anova testleri uygulanmak suretiyle 
yorumlanmıştır. Aşağıdaki tablolarda sırasıyla Türk ve Azerbaycan bireysel yatırımcılarının 
yatırım kararları üzerinde etkili olan demografik ve psikolojik faktörlerin istatistiki sonuçlar 
eşliğinde analiz sonuçları verilmiştir. Etkili olmayan demografik ve psikolojik faktörler ise 
çalışmayı uzatmamak adına tabloya eklenmemiştir.

 Aşağıda Türk yatırımcısı üzerinde yatırım kararı alırken etkili olan psikolojik ve 
demografik faktörler ardı sıra Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo1: Türk Yatırımcısı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
YAŞ ETKİSİ CİNSİYET ETKİSİ

Soru Numarası 8 17.7

Model Tanıdık Olanı Tercih Tanıdık Olanı Tercih

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 5

Pearson chi-square 0.078<0.10 0.043<0.05
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Sonuç Katılımcıların yaşı yedinci soruya verilen cevaplar üzerinde 
farklılık oluşturmaktadır. Yaş ilerledikçe yatırımcıların daha 
fazla kar elde etmek için kendi şehrinden daha uzak yerlere 
yatırım tercihleri artarken, genç yaşlarda bu tercih daha düşük 
oranlarda gerçekleşmiştir. Örneğin 1.000 Km uzağa % 50 kar 
elde etme adına 21-30 yaş arası kimse çıkmaz iken, 31-60 yaş 
arası katılımcılardan 5’i bu şıkkı tercih etmiştir. 21-30 yaş arası 
mesafe artışı ile tercih oranı b,c,d şıklarında azalırken, 31-40 
yaş aralığında tercih oranı sürekli artmıştır. Düşük yaşlarda 
tanıdık yatırımlar daha fazla tercih edilmekte, riske fazla 
girilmemektedir.

Katılımcıların cinsiyeti 17. Sorunun 7. 
seçeneğine verilen cevaplar üzerinde farklılık 
oluşturmaktadır. Frekans değerlerine 
baktığımızda arsa ve bina yatırımlarının 
kesinlikle cazip olduğunu işaretleyenlerin 
oranı kadınlarda % 72,9 iken erkeklerde 63,4 
çıkmıştır. Kadınlar daha garanti gördükleri 
kendilerinin çok fazla analitik düşünmeden 
karar verebilecekleri arsa ve bina yatırımlarını 
erkeklere göre daha fazla tercih etmektedir.

CİNSİYET ETKİSİ CİNSİYET ETKİSİ

Soru Numarası 22 23

Model Aşırı Güven Aşırı Güven – Hırslı Davranma

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 10

Pearson chi-square 0.066<0.10 0.091<0.10

Sonuç Katılımcıların cinsiyeti 22. soruya verilen cevaplar üzerinde 
farklılık oluşturmaktadır. Frekans değerlerine baktığımızda 
kadınların % 43,8’i daha az riskli olan 5 farklı menkul kıymeti 
bünyesinde barındıran portföyü tercih ederlerken erkeklerin 
ise % 38,6’sı bu seçeneği işaretlemiştir. Erkeklerin % 24,8’i 
çeşitlendirmenin olmadığı dolayısıyla riski yüksek yükselen 
değer THY menkul kıymetine yatırımı tercih ederken, kadınlar 
bunu % 10,4 oranında tercih etmiştir. Kadınlar erkeklere göre 
riski daha az almakta, kendilerine güven noktasında daha 
temkinli davranmaktadır.

Katılımcıların cinsiyeti 23. soruya verilen 
cevaplar üzerinde farklılık oluşturmaktadır. 
Kadınların % 39,6’ı 1 ev ve 1 araba 
edininceye kadar çalışma motivasyonunu 
sürdürebileceğini ifade ederken, erkeklerin 
ise % 29,7’si bu seçeneği işaretlemiştir. 
Erkeklerin % 53,5’i mal varlıklarını en fazla 
artırabilecekleri noktaya kadar motivasyonunu 
sürdürürken, kadınlar bu seçeneği % 41,7 
oranında tercih etmiştir. Bu verilere göre 
erkelerin kadınlara nazaran biraz daha fazla 
hırslı hareket ettikleri sonucu çıkarılabilir.

MEDENİ HAL ETKİSİ MEDENİ HAL ETKİSİ

Soru Numarası 12 13

Model Zihinsel Muhasebe Zihinsel Muhasebe

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 10

Pearson chi-square 0.063<0.10 0.063<0.10

Sonuç Katılımcıların medeni hali 12. soruya verilen cevaplar üzerinde 
farklılık oluşturmaktadır. Evli olanların % 81,4’ü bir eve sahip 
olmadıkları durumda çalışarak biriktirdikleri 150.000 TL ile 
ev satın alacaklarını ifade ederken, burada bekârların oranı ise 
%72,2’dir. Bu para ile altın alırım diyenler bekârlarda %10,1, 
evlilerde ise %1,4’tür. Evlilerin bekârlara oranla ev sahibi olma 
farkındalığının daha fazla olduğu bu verilerden çıkarılabilir.

Katılımcıların medeni hali 13. soruya verilen 
cevaplar üzerinde farklılık oluşturmaktadır. 
Evli olanların % % 25,7’si bir eve sahip 
oldukları durumda piyangodan elde ettikleri 
150.000 TL ile ev satın alacaklarını ifade 
etmişlerdir. Bu oran bir ev sahibi olmadıkları 
ve çalışarak elde ettikleri 150.000 TL’yi 
harcama durumunda % 81,4’tü. Burada 
bekârların oranı ise %22,8’dir. Bu oran bir ev 
sahibi olmadıkları ve çalışarak elde ettikleri 
150.000 TL’yi harcama durumunda bekârlar 
için % 72,2’ydi. Bu para ile evliler en çok % 38,6 
ile arsa alacaklarını beyan ederken, bekârlar 
ise en çok % 26,6 ile arsayı tercih etmişlerdir. 
Araba alırım diyenlerin oranı evlilerde % 4,3 
gibi düşük gerçekleşirken, bekârlarda ise bu 
oran % 15,2’dir. Burada hem medeni hal hem 
de paranın kazanılma şekli ile ev sahibi olup 
olmamanın, yatırım tercihlerinde etkiye sahip 
olduğu sonucu çıkarılabilir.

MEDENİ HAL ETKİSİ MEDENİ HAL ETKİSİ
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Soru Numarası 15 22

Model Aşırı Güven Aşırı Güven

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 10

Pearson chi-square 0.061<0.10 0.062<0.10

Sonuç Medeni hal 15. soruya verilen cevaplar üzerinde farklılaşmaya 
neden olmaktadır. Bekâr olanların % 63,3’ü her ay biriktirdikleri 
paralarını altına yatırırken, evlilerde bu oran % 52,9’dur. Menkul 
kıymetlerde değerlendirenlerin oranı % evlilerde % 12,9 iken 
bekârlarda oran 3,8’dir. Buradan evli olanların muhtemelen altın 
birikimlerinin olması bekârlara oranla altına yatırımını daha az 
tercih ettiklerine, menkul kıymetlere daha fazla ilgi duymalarına 
sebep olmaktadır sonucu çıkarılabilir.

Medeni hal 22. soruya verilen cevaplar 
üzerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. 
Bekarların % 44,3’ü daha az riskli olan 5 
farklı menkul kıymeti bünyesinde barındıran 
portföyü tercih ederlerken evlilerin ise % 35,7’si 
bu seçeneği işaretlemiştir. Evlilerin toplamda 
% 17,5’i çeşitlendirmenin olmadığı dolayısıyla 
riski yüksek yükselen değer THY ya da koç 
Holding menkul kıymetine yatırımı tercih 
ederken, bekârlar bunu % 9,9 oranında tercih 
etmiştir. Evliler bekârlara nazaran riski daha 
çok almakta, menkul kıymet çeşitlendirmesine 
bekârlara göre daha az gitmektedir.

EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DURUMU

Soru Numarası 11 12

Model Zihinsel Muhasebe Zihinsel Muhasebe

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 5

Pearson chi-square 0.087<0.10 0.001<0.05

Sonuç Katılımcıların eğitim durumu 11. soruya verdikleri cevapları 
farklılaştırmaktadır. Bu soru bir eve ve kendi kazandıkları 
150.000’ye sahip olmaları durumunda yatırımcılara sorulmuştur. 
Menkul kıymet yatırımını tercih edenlerin içerisinde lisans ve 
yüksek lisans mezunu olanların oranı toplamda % 83,4’tür. Bu 
oran arsayı tercih eden lisans ve yüksek lisans mezunlarında % 
50,9 iken, evi tercih edenlerde ise %66,7’dir. Eğitim seviyesi ile 
birlikte entelektüel varlıklara yatırım artmaktadır.

Katılımcıların eğitim durumu 12. soruya 
verdikleri cevapları farklılaştırmaktadır. 
Bu soru bir eve sahip olmayan ve kendi 
kazandıkları 150.000’ye sahip olmaları 
durumunda yatırımcılara sorulmuştur. Eve 
yatırımını tercih edenlerin içerisinde lisans 
ve yüksek lisans mezunu olanların oranı 
toplamda % 63,10’dur. Bu oran arsayı tercih 
eden lisans ve yüksek lisans mezunlarında % 
35,2 çıkmıştır. Bir eve sahip olmama özellikle 
eğitimli yatırımcıları daha yüksek oranda ev 
yatırımında bulunmaya itmektedir.

EĞİTİM DURUMU EĞİTİM DURUMU

Soru Numarası 13 14

Model Zihinsel Muhasebe Zihinsel Muhasebe

Anlamlılık Düzeyi % 10 % 5

Pearson chi-square 0.089<0.10 0.006<0.05

Sonuç Katılımcıların eğitim durumu 13. soruya verdikleri cevapları 
farklılaştırmaktadır. Bu soru bir eve sahip olan ve piyangodan 
elde ettikleri 150.000’ye sahip olmaları durumunda yatırımcılara 
sorulmuştur. Bu durumda arsayı, evi ve menkul kıymetleri tercih 
edenler içerisinde lisans ve yüksek lisans mezunu olanların oranı 
%55 ile %56 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Diğer seçenekler hem 
frekans hem de değer olarak daha geride kalmıştır.

Katılımcıların eğitim durumu 14. soruya 
verdikleri cevapları farklılaştırmaktadır. Bu 
soru bir eve sahip olmayan ve piyangodan elde 
ettikleri 150.000’ye sahip olmaları durumunda 
yatırımcılara sorulmuştur. Bu durumda eve 
yatırımı tercih edenlerin içerisinde lisans 
ve yüksek lisans mezunu olanların oranı 
toplamda % 62,10’dur. Bu oran arsayı tercih 
eden lisans ve yüksek lisans mezunlarında % 
57,1 çıkmıştır.

EĞİTİM DURUMU SİGARA KULLANIMI

Soru Numarası 15 22

Model Aşırı Güven Aşırı Güven

Anlamlılık Düzeyi % 5 % 5
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Pearson chi-square 0.022<0.05 0.000<0.05

Sonuç Eğitim durumu 15. soruya verilen cevaplar üzerinde 
farklılaşmaya neden olmaktadır. Analitik hesap daha çok 
gerektiren menkul kıymetlere yatırım yapanların % 75’i lisans ve 
yüksek lisans mezunudur.

Sigara kullanımının 22. Soruya verilen cevaplar 
üzerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. 
Sigara kullanmayanların 22. soruda menkul 
kıymet tercihlerinde daha az riskli olan 
çeşitlendirmeyi (% 43) daha fazla tercih 
ettikleri ortaya çıkmıştır.

Analizin bu kısmında ise bazı sorulara Türkiye’de verilen cevapların frekans değerleri 
üzerinden yorum yapılacaktır.

Üçüncü ve dördüncü sorularda a ve b şıkları aynı şeyi ifade etmesine rağmen 3. soruda 
a şıkkını işaretletenlerin oranı % 71,6 iken, 4. Soruda a şıkkını işaretleyenlerin oranı % 21,5 
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde 3. soruda b şıkkını işaretleyenlerin oranı % 28,4 iken, 4. Soruda b 
şıkkını işaretleyenlerin oranı % 78,5 gerçekleşmiştir. 3. soru kazanç üzerinden, 4. soru ise kayıp 
üzerinden sorulduğu için aslında mana olarak aynı olan sorulara oldukça farklı yüzdelerde 
cevaplar verilmiştir. Bu soru literatürde oldukça fazla sorulmuş olup benzer sonuçlar buralarda 
da alınmıştır.

Dokuzuncu ve onuncu sorular kazanca ve kaybetmeye duyarlığı ölçmektedir. Yatırımcılar 
evlerinin değeri düşme seyrinde iken daha kısa sürelerde evlerini satma eğiliminde iken, evlerinin 
değeri artma eğiliminde iken ise daha uzun süre bekleyip satma eğiliminde olmuşlardır. Mesela 
evin değeri % 10’dan % 40’a kadar düşerken evlerini satacaklarını beyan edenlerin kümülatif 
oranı % 77,2 iken, aynı şekilde evin değeri % 10’dan % 40’a kadar artarken evlerini satacaklarını 
beyan edenlerin kümülatif oranı % 31,5’te kalmaktadır. Yatırımcılar değer artışı ve düşüşüne göre 
farklı tarzda davranış sergilemekte zihinsel muhasebe modeline uygun hareket etmektedirler.

On birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü sorular Türk ve Azeri toplumunda 
öneme haiz olan ev sahibi olmanın ve parayı kendi emeğiyle kazanıp kazanmamanın önemini 
vurgulamaktadır. Yatırımcılar ev sahibi iken sahip oldukları para ile ilk sırada arsa alırken, 
ev sahibi olmadıkları durumda ise ilk sıraya ev yatırımını koymaktadırlar. Piyangodan para 
kazanma da ise menkul kıymet yatırımlarının oranı bir miktar artmaktadır.

On yedinci soruda örneğin terör örgütü sempatizanı bir ortakla çalışmak istemeyenlerin 
oranı % 91,3 iken, aynı sürede aynı getiriyi sağlayan arsa bina yatırımı konusunda istekli 
olanların oranı % 94 çıkmıştır. Aynı sürede aynı oranda kar getirecek yatırımlar rasyonalitenin 
dışında bazı sebeplerden dolayı farklı uçlarda gerçekleşmiştir.

On sekizinci, On dokuzuncu ve Yirminci sorular yatırımcıların alım ve satım kararlarında 
izledikleri farklı stratejileri gözlemlemiştir. Gayrimenkul ya da araç satın alırken fiyatı düşük 
teklif edip nasıl olsa pazarlıkla asıl satın alınmak istenilen fiyata ulaşma stratejisi % 79,9 
oranında desteklenmiştir. Gayrimenkul ya da araç satarken fiyatı yüksek belirleyip, nasıl olsa 
pazarlıkla asıl satılmak istenilen fiyata ulaşma stratejisi de % 82,6 oranında desteklenmiştir. Yani 
yatırımcılar hırslı davranmakta aynı zamanda aynı ürünü alırken ya da satarken birbirinden 
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değişik zihinsel muhasebe modelleri kullanmaktadırlar. Yukarıdaki alım ve satım stratejilerinin 
piyasada uygulandığına dair görüşü destekleyenlerin oranı ise % 90,6 gibi oldukça yüksek 
bir oranda çıkmıştır. Yani yatırımcılar daha fazla kazanç elde etme uğruna yatırıma gerçekte 
biçtikleri fiyattan sapmaktadırlar.

 Aşağıda, Azeri yatırımcısının kararları üzerinde etkili olan psikolojik ve demografik 
faktörlerin anlamlı olanlarından bazıları Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo2: Azeri Yatırımcısı Üzerinde Etkili Olan Faktörler
YAŞ ETKİSİ YAŞ ETKİSİ

Soru Numarası 8 23

Model Tanıdık Olanı Tercih Etme Aşırı Güven – Hırslı Davranma

Anlamlılık Düzeyi %5 %10

Pearson chi-square 0.002<0.05 0.073<0.10

Sonuç Azeri yatırımcıların yaşları 8. soruya verilen 
cevaplar üzerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. 
Uzak yere daha fazla kar elde etmek için yatırım 
yapma tercihi yaşı 21-30 arasında olanlarda % 32,5 
ile en yüksek oranda gerçekleşmiştir. Yaş ilerledikçe 
uzak yerlere yatırım yapma seçeneği daha az tercih 
edilmiştir.

Azeri yatırımcıların yaşları 23. soruya verilen cevaplar 
üzerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. 21-30 yaş 
aralığında mal varlığını en yüksek noktaya çıkarmak en büyük 
motivasyon kaynağı iken ( %50,9 ), 51-60 yaş aralığında ise bu 
oran % 44, 4 olarak çıkmıştır. Yaş ilerledikçe mal hırsı ve risk 
alma düzeyi düşük de olsa azalmaktadır.

CİNSİYET ETKİSİ CİNSİYET ETKİSİ

Soru Numarası 1 15

Model Temsililik Yanılgısı – Kendine Güven Aşırı Güven

Anlamlılık Düzeyi %5 %10

Pearson chi-square 0.031<0.05 0.068<0.10

Sonuç Cinsiyet 1. soruya verilen cevaplar üzerinde 
farklılaşmaya neden olmaktadır. Kadınlar yüksek 
değerli arsa yada konut yatırımlarında % 89,8 
oranında başkalarına danışırken, erkekler ise % 
77,9 oranında danışmaktadır. Erkekler başkalarının 
görüşlerinden oluşan temsil gücüne kadınlara göre 
daha fazla güvenmemekte, kendi görüşlerine olan 
güvenleri kadınlara nazaran daha fazla olmaktadır.

Cinsiyet 15. soruya verilen cevaplar üzerinde farklılaşmaya 
neden olmaktadır. Kadınlar içerisinde altına birikimlerini 
yatıranların oranı % 54,6 iken bu oran erkelerde 30,9 çıkmıştır. 
Erkekler içerisinde menkul kıymetlere yatırım yapanların 
oranı % 11,8 iken kadınlarda bu oran % 5,6 gerçekleşmiştir. 
Kadınların doğal yapıları gereği altını tercih etmesi, 
erkeklerin ise analitik düşünme prosesi gerektiren menkul 
kıymet yatırımlarını daha fazla tercih etmesi farklılaşmanın 
birer tezahürü olmaktadır.

MEDENİ HAL EĞİTİM SEVİYESİ

Soru Numarası 22 2

Model Aşırı Güven Temsililik Yanılgısı – Kendine Güven

Anlamlılık Düzeyi %5 % 5

Pearson chi-square 0.020<0.05 0.024<0.05

Sonuç Medeni hal Azeri yatırımcıların 22. soruya verdikleri 
cevaplar üzerinde farklılaşmaya neden olmaktadır. 
Bekarların % 37,3’ü tek bir menkul kıymete yatırımı 
tercih ederken, evlilerde bu oran % 34,8’dir. Evliler 
en fazla çeşitlendirmeyi % 39,4 oranında tercih 
ederken, bekarlar % 35,5 oranında tercih etmiştir. 
Bekarların menkul kıymet çeşitlendirme derecesine 
bakarak kendilerine az da olsa evlilere nazaran daha 
fazla güvendikleri ortaya çıkmaktadır.

Eğitim seviyesi yatırımcıların 2. Soruya verdikleri cevapları 
farklılaştırmaktadır. Yatırım kararlarında lisans ve yüksek 
lisans mezunlarının 0-5 kişiye danışma oranı toplamda % 
79,70 iken, bu oran lise ve ön lisans mezunlarında %21,3’tür. 
Yatırım kararlarında lisans ve yüksek lisans mezunlarının 6-10 
kişiye danışma oranı toplamda % 84,1 iken, bu oran lise ve ön 
lisans mezunlarında %15,9’dur. Eğitim arttıkça danışılan kişi 
sayısı en çok işaretlenen ilk 2 seçenek için artmaktadır.

AŞIRI GÜVEN AŞIRI GÜVEN

Soru Numarası 15 23

Model Aşırı Güven Aşırı Güven – Hırslı Davranma
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Anlamlılık Düzeyi %10 %5

Pearson chi-square 0.059<0.10 0.004<0.05

Sonuç Aşırı güven 15. Soruya verilen cevaplarda 
farklılaşmaya neden olmaktadır. Birikimlerini 
menkul kıymetlere yatıranların % 42,9’u oyun 
oynarken her zaman kazanmayı hedeflerken, 
birikimlerini altına yönlendirenlerin ise % 42,5’,i 
hem kazanmak hem de eğlenmek için oyun 
oynamaktadırlar. Birikimlerini diğer yatırım 
seçeneklerine göre daha riski ve analitik düşünce 
süreci gerektiren menkul kıymetlere yatıranların 
daha ziyade kazanma tutkusu olanlardan çıkması 
oldukça anlamlıdır. Ayrıca hem riskli hem de diğer 
yatırım tercihlerine göre daha güvenli görünen 
yani 2 boyutu olan altına yatırımı daha çok hem 
kazanmak hem de eğlenmek için oyun oynayanların 
tercih etmesi de ayrıca anlamlıdır.

Aşırı güven 23. Soruya verilen cevaplarda farklılaşmaya neden 
olmaktadır. Varlığımı en fazla artırabileceğim noktaya kadar 
motivasyonum korurum diyenler içerisinde en fazla oran 
% 37,6 ile oyun oynarken sadece kazanmaya odaklananlar 
çıkmıştır. 1 ev 1 araba edininceye kadar motivasyonumu 
korurum şeklinde klasik ve mütevazı tercihte bulunanlar 
içerisinde en yüksek oran % 41,3 ile oyun oynarken hem 
eğlenmek hem de kazanmak için oynayanlarda olmuştur. Yani 
hırslı ve kendine aşırı güvenin motivasyonu daha yüksek iken, 
daha az hırslı olanların motivasyonu bir noktaya kadar devam 
etmektedir.

Analizin bu kısmında Azerbaycan’da bazı anket sorularına verilen cevapların frekans 
değerleri üzerinden yorumlar yer almaktadır.

Üçüncü ve dördüncü sorularda a ve b şıkları aynı şeyi ifade etmesine rağmen 3. soruda 
a şıkkını işaretletenlerin oranı % 83 iken, 4. Soruda a şıkkını işaretleyenlerin oranı % 43,8 
gerçekleşmiştir. Aynı şekilde 3. soruda b şıkkını işaretleyenlerin oranı % 17 iken, 4. Soruda b 
şıkkını işaretleyenlerin oranı % 56,2 gerçekleşmiştir. 3. soru kazanç üzerinden, 4. soru ise kayıp 
üzerinden sorulduğu için her iki soru aynı manada olmasına rağmen aynı soruya oldukça farklı 
cevaplar verilmiştir.

Dokuzuncu ve onuncu sorular kazanca ve kaybetmeye duyarlığı ölçmektedir. Azeri 
yatırımcılar evlerinin değeri düşme seyrinde iken daha kısa sürelerde evlerini satma eğiliminde 
iken, evlerinin değeri artma eğiliminde iken ise daha uzun süre bekleyip satma eğiliminde 
olmuşlardır. Mesela evin değeri % 10’dan % 50’ye kadar düşerken evlerini satmaya karar 
verenlerin oranı toplamda % 80,7 iken, aynı şekilde evin değeri % 10’dan % 50’ye kadar artarken 
evlerini satmaya karar verenlerin oranı % 54,5’te kalmaktadır. Yatırımcılar değer artışı ve 
düşüşüne göre farklı zihinsel muhasebe tarzı geliştirmektedirler.

On birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü sorular Türk ve Azeri toplumunda 
öneme haiz olan ev sahibi olmanın ve parayı kendi emeğiyle kazanıp kazanmamanın önemini 
vurgulamaktadır. Azeri yatırımcılar ev sahibi iken genellikle sahip oldukları para ile ilk sırada 
arsa ve araba alırken, ev sahibi olmadıkları durumda ise ilk sıraya ev yatırımını koymaktadırlar. 
Piyangodan para kazanmada ise Azeriler ilk sıraya eve yatırımı koymaktadır.

On yedinci soruda örneğin mayın üreten bir şirkete yatırım yapmak istemeyenler % 86,3 
oranında iken, aynı sürede aynı getiriyi sağlayan arsa bina yatırımı konusunda istekli olanların 
oranı % 82,4 çıkmıştır. Aynı sürede aynı oranda kar getirecek yatırımlar farklı sebeplerden dolayı 
tam zıt tercihleri yansıtmıştır.

On sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci sorularda da Azeri yatırımcılar aynı Türk 
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yatırımcılarda olduğu gibi aynı malı alırken ya da satarken farklı stratejiler gütmekte, alırken 
düşük, satarken yüksek fiyat teklif etmeyi akıllıca bulmaktadırlar. Bu stratejilerin piyasalarda 
yaygınlık derecesi % 74,6 olarak çıkmıştır.

6. sonuç

 Bu çalışmada Geleneksel Finansa kimi zaman alternatif kimi zamanda tamamlayıcı olarak 
ileri sürülen Davranışçı Finans Teorisi ve bu çerçevede geliştirilen modeller açıklanmaya çalışıldı. 
Uygulama kısmında ise Davranışçı Finans modellerinin Türk ve Azeri yatırımcısının finansal 
kararlarını açıklama düzeyi test edildi. Çoğunlukla demografik faktörlerin ve ölçme noktasında 
çeşitli kısıtlardan dolayı zenginleştiremediğimiz bazı psikolojik faktörlerin davranışçı modelleri 
destekler şekilde Türk ve Azeri yatırımcısının aldığı kararlar üzerinde etkili olduğu çalışmamız 
sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışmada bulguların tümüne değil belli başlıları ile kolaylıkla 
açıklanabilenlere yer verilmiştir. Yaş, medeni durum, eğitim seviyesi, gelir seviyesi, cinsiyet, 
hırslı davranma ve alışkanlıkların yatırım kararlarında etkili olabileceği bu çalışma ile bir kez 
daha vurgulanmış olmaktadır. Tüm bunların yanında piyasada fiyat oluşumu ile ilgili olarak on 
sekizinci, on dokuzuncu ve yirminci sorular piyasada fiyatın etkin piyasalar hipotezinde olduğu 
gibi oluşmadığını ortaya koymaktadır.
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1. GİRİŞ

Son yıllarda, işletme biliminin başlıca ilgi alanları arasında yer alan küreselleşme yani 
ülkeler arasındaki sınırların gittikçe artan bir hızla ortadan kalkması, iletişim ve ulaşım 
teknolojilerinin küresel ölçekte yayılması ve bilgi teknolojilerinin ivme kazanmasıyla (Özgen 
ve Yalçın, 2006: 25) rekabetçilik kavramı dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya’nın önemli güç merkezleri birbirleriyle olan rekabette geri 
kalmamak için ellerinden geleni yapmaktalar ve örneğin Avrupa Birliği, Çin’le ve ABD’yle girdiği 
yarışı kaybetmemek için kendisini dünyanın en rekabetçi, dinamik ve bilgi temelli ekonomisi 
yapacağını düşündüğü Lizbon Stratejisi (2000-2010 arası) ve onun devamı niteliğindeki Avrupa 
2020 Stratejisi gibi araçları devreye sokmaktadır. Geleneksel olarak rekabet kavramı temelde 
firma düzeyinde ele alınmakla birlikte modern anlamda rekabet; sektörler, bölgeler ve ülkeler 
üzerindeki yansımaları da içermektedir. Bu yansımalar mikro (firma düzeyinde), mezzo (sektör 
düzeyinde) ve makro (bölge veya ülke düzeyinde) olarak karşımıza çıkmaktadır (Türker, 2009, 
s.56).

Michael Porter (1990a) uluslar arası düzeyde rekabet gücünün unsurlarını araştırdığı 
“Ulusların Rekabet Avantajı” (Competitive Advantage of Nations) adlı çalışmasında, günümüzün 
küresel dünyasında rekabetin, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli kilometre 
taşlarından biri olduğunu vurgulamaktadır. Bir ülkenin rekabetçiliği, aynen işletmelerde 
görüldüğü gibi, o ülkenin benzer ekonomik gelişmeler gösteren ülkelerle kıyaslandığında, 
uluslararası pazardaki pozisyonunu ifade etmektedir. Şirketlerin, uluslararası pazarda hayatta 
kalması ve rekabet avantajı sağlaması için önem arz eden bu pozisyon; bulunduğu ülkenin 
kamu kurumlarının yeterliliğini, eğitim-öğretim, sağlık, bilgi, teknoloji ve iletişim yapılarının 
mükemmelliğini ve ülkenin ekonomik ve politik istikrarını içerir. Bunun yanında, her ne kadar 
son yıllarda küreselleşme süreci ile birlikte coğrafi uzaklığın öneminin azaldığı vurgulansa da, 
rekabetçiliğin küresel olarak yeniden yapılandığı ve rekabetçiliğin çeşitli mekânlarla önemli 
ilişkileri olduğu ortaya atılmıştır.

Rekabetçilikle mekânlar arasındaki ilişkinin önemli yansımalarından biri de, 1970’lerden 
itibaren Fordist üretim modelinin gerileme gösterip yerine yeni bir tür olan esnek üretim 
modelinin geçmesiyle ortaya çıkan ve yerel faktörlere dayanan bölgesel yoğunlaşmalardır 
(Beceren, 2004: 282). 1980’lerden beri yapılan ve sayısı gittikçe artan çalışmalarda, endüstriyel 
rekabetçiliğin gittikçe güçlendiği fakat aynı zamanda coğrafi olarak da lokalize olduğu ve 
mekânsal rol’ün işletmelerin performansı üzerindeki etkisinin “yeniden yapılandığı” ortaya 
atılmıştır (Malmberg, Solvell ve Zander, 1996). Bu çalışmada rekabetçilik kavramında son yıllarda 
oldukça önemli yer tutan mekânsal kuramlar derinlemesine yazın taraması ile irdelenmiştir. 
Mekânsal kuramlara geçmeden önce ise rekabet kavramı daha ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki 
bölümde açıklanmıştır.
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2. REKABET

Günümüzde sıkça kullanılan rekabet ve rekabet avantajı kavramlarının tanımlanması 
hususunda henüz bir fikir birliği olmadığı ve farklı bilim adamları ve kurumlar tarafından farklı 
tanımlar üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir. Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçiş sürecinde 
dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü yapısal değişimler, “rekabet” kavramını küresel ekonomide 
gözlenen en önemli olgu haline getirmiştir. Günümüzün küreselleşen dünyasında rekabetçilik 
ülkeler, bölgeler, kentler ve firmalar arasındaki farklılığı ortaya çıkarmada bir dönüm noktası 
olmuş ve bir mekânın rekabetçiliği, o mekânın benzer ekonomik gelişme gösteren diğer mekân 
ekonomileriyle kıyaslanma ve uluslararası pazardaki konumunu belirleme açısından en önemli 
unsur halini almıştır.

Küreselleşme süreci, özellikle 1980’lerden beri, ekonomik birimlerin (firmalar, kentler, 
bölgeler ve ülkeler) küresel pazarda sahip oldukları payını koruma ve artırma yönünde rekabet 
etmeleri gerekliliğini ortaya koymuş ve bu sayede rekabete dayalı bir ortam oluşturmuştur. 
Firma düzeyinden başlayıp, kent, bölge ve ülke düzeyine kadar farklı ekonomik birimler için 
yazında kullanılmaya başlanan rekabet kavramı hakkında yakın dönemde birçok çalışma 
yapılmıştır. Rekabetin firma düzeyinde ele alınışına örnek olarak Özgen ve Yalçın’ın (2006: 
23) tanımlamasını verebiliriz: “pazarda faaliyet gösteren işletmeler arasındaki yarışma”. Hatta 
meşhur iktisatçı Adam Smith bile rekabeti, “işletmeler arasındaki savaş” şeklinde tanımlamıştır. 
Bunun yanında, rekabet tanımını işletmeler arası boyutun ötesine taşıyanlar da olmuştur. 
Örneğin, Porter rekabeti kent, bölge ve ülke düzeyinde ele almıştır. Firma düzeyinde rekabet 
tanımı, ülke ve bölge düzeyine nazaran daha net olup firmaların rekabet etme, büyüme ve 
kârlı olma kapasitelerine dayanmaktadır. Bu düzeyde rekabet edebilirlik, firmaların ürünlerini 
serbest piyasa gerekliliklerine uygun fiyat ve kalitede, sürekli ve kârlı bir şekilde üretebilmeleri 
olarak anlaşılmaktadır (Martin, 2004).

Ülkeler, bölgeler ve kentler düzeyinde rekabet kavramının tanımlanmasında ise firma 
düzeyine göre bazı zorluklar ve görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Ülkelerin, bölgelerin ya da 
kentlerin rekabetçiliklerini artırmak iktisadi politikanın temel amacı olarak ifade edilmekle 
birlikte, makro ekonomik düzeyde rekabetin ne anlama geldiği konusunda tartışmalar mevcuttur. 
Rekabet edebilirliğin tüm çevrelerce kabul gören ortak bir tanımı bulunmamaktadır.

Ulusal rekabet edebilirlik tanımı, ilk kez Porter’ın araştırmasında, bir ulusun bazı 
kilit sanayi sektörlerinde diğer ülkelere göre daha avantajlı duruma ulaşmak, ya da avantajlı 
durumunu korumak üzere yenilik geliştirme becerisinin bir sonucu olarak ortaya konmuştur 
(Porter, 1990a). Bölgeler istihdam, fırsat ve zenginlik yaratacak olan firma ve fertlerden 
meydana gelen, ekonomik aktörleri ve aktiviteleri yaratmak, geliştirmek, bölgeye çekmek ve 
hatta bölgede tutmak için rekabet ederler. Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic 
Forum-WEF) (2009) tanımına göre rekabet bir ülkenin sermaye başına GSYİH’sının yüksek 
oranda sürdürülebilir büyümeye ulaşabilme yeteneğidir. Scott ve Lodge (1985) ulusal düzeyde 
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rekabeti, bir ülkenin kendi kaynakları üzerinden yüksek gelir elde ederken uluslararası ticarette 
ürünleri oluşturma, üretme, dağıtma ve hizmete sunma kabiliyeti olarak tanımlamaktadırlar. 
Ulusal Rekabet Kurumu (National Competitiveness Council-NCC) (2011) rekabeti bir ülkenin 
uluslararası pazarda verimli ve başarılı bir şekilde yarışabilme kabiliyeti olarak tanımlıyor. 
WEF, benzer tanımlarla birlikte raporunda rekabeti bir kentin veya bölgenin kurumlarının, 
politikalarının ve faktörlerinin üretkenlik düzeyi olarak tanımlamaktadır.

2.1. İlgili Teoriler Üzerinden Rekabet Kavramına Bakış

Uluslararası rekabet gücünü belirleyen faktörler, Karaaslan ve Tuncer (2010: 26) tarafından 
Adam Smith’in Mutlak Üstünlük Teorisi, David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisi, 
Heckscher-Ohlin Teoremi, Paul Krugman’ın Yaklaşımı, Michael Porter’ın Elmas Modeli ve Cho 
ve Moon’un Dokuz Faktör Modeli gibi temel düşünceler ile açıklanmıştır.

Ulusların Zenginliği (The Wealth of Nations) (1776) eserinde açıklandığı gibi Adam 
Smith’in “Mutlak Üstünlük Teorisi”nin temelinde, bir malın diğerlerine göre bir ülkede daha 
verimli üretilmesi yatmaktadır. Smith’e göre bir ülke başka ülkelere göre hangi malı daha düşük 
maliyetle üretiyorsa, o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve o malı ihraç etmeli; karşılığında 
da pahalıya üretebildikleri malları dış ülkelerden ithal etmelidir. Ricardo’nun “Karşılaştırmalı 
Üstünlük Teorisi” ise bir ülkenin, üretiminde diğer mallara göre yüksek oranlarda verimlilik 
sağladığı malların üretiminde uzmanlaşması ve bunları ihraç etmesidir (Karaaslan ve Tuncer, 
2010: 26). Smith bir ülkenin, üretemediği veya diğer ülkelere göre daha pahalıya üretebildiği 
ürünleri ithal ederek nasıl avantajlı konuma gelebileceği konusunu ele almaktadır. Ricardo ise 
diğerlerine göre bütün sektörlerde mutlak üstünlüğe sahip bir ülkenin sadece karşılaştırmalı 
üstünlüğe sahip olduğu ürünlerde uzmanlaşarak, uluslar arası rekabette nasıl avantajlı konuma 
gelebileceğini açıklamaya çalışmaktadır (Kibritçioğlu, 1996). Mutlak ve rekabetçi üstünlükler 
teorisi, bazı bölge ya da ülkelerin daha düşük hammaddeye sahip olma ya da emeği daha etkin 
kullanma gibi bir takım sebeplerden dolayı bazı malları üretmekte diğerlerine göre mutlak 
olarak daha etkin olmalarına karşın; öteki bölgelerin de diğer malları üretmede daha etkin 
olabildiklerini ifade eder (Beceren, 2004: 281).

“Heckscher-Ohlin Teoirisi”ne göre uluslar hangi üretim faktörünü en yoğun bir şekilde 
sahiplerse o üretim faktörleri ile en iyi şekilde donatılmış olan malları ihraç etmelidirler 
(Karaaslan ve Tuncer, 2010: 27). “Krugman Yaklaşımı”, rekabet gücünün ülke düzeyinde 
kullanılması durumunda herhangi bir anlamı olmayan, sadece verimlilik kavramının başka 
bir ifadesi şeklinde kullanılan bir kavram olduğunu ileri sürmektedir (Krugman, 1994, :28-44). 
Porter’ın tezine göre yüksek yoğunluktaki yerel rekabet uluslararası başarıya neden olmaktadır. 
Porter’ın paradigması olan “Uluslararası Rekabet Avantajı” en iyi şekilde “Elmas Modeli” ile 
açıklanabilir. Elmas Modeline göre yerel rekabet koşulları anahtar unsurlardan oluşmaktadır. 
Eğer başarı sürdürülmek isteniyorsa bu koşulların (Firma stratejisi, yapısı ve rekabeti, faktör 
koşulları, talep koşulları, ilgili ve destekleyici endüstriler) tamamı teşvik edilmelidir.
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2.2. Rekabet Avantajı

Rekabet avantajı kavramı, strateji yazınında uzun bir geçmişe sahip olup son yıllarda 
işletme stratejileri ve bölgesel kalkınma politikalarının en önemli kavramlarından biri haline 
gelmiştir. Diğer kaynaklarla kıyaslandığında rekabet avantajı değer yaratma stratejisi olarak 
tanımlanmıştır (Barney, 1991: 106). Stratejik yönetim yazını yaygın olarak sürdürülebilir 
üstün performansın rekabet avantajından kaynaklandığını savunur (Grant, 1998; Roberts, 
1999; Powell, 2001, Barney, 1997). Rekabet avantajı, bir şirketin pazarda arzu edilen pozisyonu 
korumasına ve güçlendirmesine yönelik yardım eden stratejilerin sonucudur (Porter, 1985). 
Barney’e (1991) göre bir firmanın rekabet avantajına sahip olabilmesi için aynı anda herhangi 
mevcut veya potansiyel rakipler tarafından uygulanmayan bir değer yaratma stratejisine sahip 
olması gerekmektedir.

Michael Porter’ın 1990’da yayınlanan “Ulusların Rekabet Avantajı” başlıklı kitabında, 
stratejik yönetimle uluslararası ekonomiye ait teorik yaklaşımlar arasında güçlü bir köprü 
kurulmakta ve “rekabete” dayalı olarak geliştirilmiş stratejiler, ulusal politikaların temelini teşkil 
etmektedir. Porter bazı ülkelerin belli sektörlerindeki şirketlerin uluslararası başarı, ilerleme, 
refah ve rekabet avantajına sahip olmalarının nedenlerini ortaya çıkarmaya çalışmıştır. Porter 
(1990a: .6) “ulusal düzeyde rekabet gücünün tanımının sadece ulusal verimlilik olduğunu” ileri 
sürmektedir.

Michael Porter daha önce 1985’de yayınladığı “Rekabet Avantajı” (Competitive Advantage) 
adlı kitabında ise günümüzde yaygın bir şekilde kabul gören bir sektörde rekabetin niteliğini ve 
düzeyini belirleyen beş önemli faktör ortaya atmaktadır.

1. Alıcıların Pazarlık Gücü

2. İkame Ürün ve Hizmet Tehdidi

3. Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

4. Mevcut Rakipler Arasındaki Çekişme

5. Yeni Girişimcilerin Tehdidi

Porter’ın rekabeti etkileyen beş faktör gücü hep birlikte sektörde rekabetin doğasını ve 
niteliğini belirlediği gibi firmaların kendi rekabetçi habitatlarında geliştirecekleri rekabet 
stratejilerini de şekillendirir. Porter’a (1985) göre yeni girecek firmaların tehdit oluşturmadığı bir 
sektörde, çok güçlü pazar gücüne sahip bir firma bile kendi ürününden üstün ve düşük maliyetli 
bir ikame ürün ile karşılaşırsa rekabet gücü azalacaktır. Mevcut rakipler arasındaki çekişme; fiyat 
indirimi, yeni ürün sunumu, reklam kampanyaları ve hizmet iyileştirme gibi şekiller alır. Ortada 
ikame bir ürün yoksa ve sektöre girişler bloke edilmiş olsa bile mevcut rakipler arasındaki yoğun 
rekabet, rekabet gücünü sınırlayacaktır. Güçlü tedarikçiler daha yüksek fiyatlar koyarak, kalite 
ve hizmetleri sınırlandırarak ya da sektör katılımcılarının maliyetleri aktarmasını sağlayarak, 
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değerin çoğunu ele geçirirler. Güçlü alıcılar ise fiyatların düşürülmesi için baskı yaparak, daha 
yüksek kalite ya da daha çok hizmet talep ederek ve genellikle sektör katılımcılarını birbirine 
düşürerek daha çok değer elde edebilirler.

Firmalar, uzun dönemli bir başarının temel ölçütü olan Porter’ın beş faktör gücünü esas 
alarak kârlı ve sürdürülebilir rekabet avantajı pozisyonuna sahip olurlar. Porter rekabet gücünün 
belirlenmesinden çok, rekabet ortamının analiz edilmesi ve en uygun stratejilerin geliştirilmesi 
amacına yönelir. Porter’a (1980, 1985) göre rekabet avantajı için, rakipleri karşısında zayıf ve güçlü 
yönleri bulunan firmaların üç şekilde rekabet üstünlüğüne sahip olabileceğini belirtmektedir. 
Porter bu rekabet stratejilerine, “Jenerik Stratejiler” adını vermiş ve bu kavram strateji yazınına 
yerleşmiştir. Porter günümüz piyasa şartlarında rekabet üstünlüğünün; maliyetleri düşürme; 
farklılaşmayı sağlama ve temel yeteneklerde odaklanma gibi piyasaya yönelik yeni stratejilerin 
geliştirilmesi ile mümkün olacağını ifade etmektedir.

2.3. Michael Porter’ın Jenerik Stratejileri

Uzun vadede ortalamanın üzerinde kârlılık, sürdürülebilir rekabet avantajı ile sağlanır ve 
jenerik stratejilerin temelini rekabetçi stratejiler oluşturur. Bir firma uzun dönemde ortalamanın 
üzerinde kârlılık için ya bilinen bir mal veya hizmeti en düşük fiyattan satar, ya da müşterinin 
daha fazla ödemeyi kabul edeceği bir farklılaştırma uygular. Düşük maliyet ve farklılaştırma bir 
firmanın sahip olabileceği iki temel rekabetçi avantajdır. Porter’a (1985) göre işletme iki temel 
rekabetçi avantajdan birini elinde bulundurabilir ve firmalar, endüstride ortalamanın üzerinde 
performans elde edebilmek için bu rekabet stratejilerinden birini kabul etmek zorundadır. 
Bununla birlikte, bir firma maliyet veya farklılaştırma üstünlüğünü ya genel pazarda ya da 
pazarın özel bir bölümünde odaklanarak sağlamaya çalışır. Odaklanma stratejide, maliyet 
ve farklılaştırma odaklanması olarak iki şekilde incelenebilir. Jenerik stratejilerin ayrıcalıklı 
olmaması, birbirini tamamlamaması ve özellikle çok maliyetli olmasından dolayı pek az sayıda 
firma bu stratejilerin bir kaçını aynı anda uygulayabilir (Porter, 1980). Günümüzde özellikle 
firmaların büyük çoğunluğu için maliyet liderliği stratejisi çok büyük önem taşımaktadır.

2.3.1. Maliyet Liderliği Stratejisi

Maliyet liderliği stratejisini belirleyen ana tema, firmanın sektördeki rakiplerine göre 
en düşük maliyetli üretici ve dağıtıcı olmasıdır. Maliyet kaynaklarının yapısı çeşitlidir ve 
endüstrisine göre değişiklik gösterir. Bu yapılar ölçek ekonomileri, özel teknoloji, hammaddeye 
ve diğer faktörlere ayrıcalıklı erişim olarak sıralanabilir. Düşük maliyetli üretici maliyet avantajı 
için tüm kaynakları bulmak ve kullanmak zorundadır. Eğer bir firma toplam maliyet liderliği 
sağlayıp sürdürebiliyorsa, o zaman kendi sektöründe ortalamanın üzerinde bir performans 
sağlar (Porter, 1985). Porter (1980: 36)’a göre Emerson Electric, Texas Instruments, Black ve 
Deceker, Du Pont ve Briggs ve Stratton maliyet liderliği stratejisini başarılı şekilde uygulayan 
şirketlerdir.
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Fiyat duyarlı pazarlarda, düşük maliyet stratejisi pozisyonu rekabet avantajı sağlar. 
İlgili sektördeki diğer firmalarla kıyaslandığında maliyet liderliği stratejisinin oluşumu için 
firmaların yenilik, üretim, satış, ürün dağıtım ve hızlı hizmet gibi alanları daha az girdi ve en 
düşük maliyetle gerçekleştirmeleri gerekir. Bu stratejiyi benimseyen firmalar değer zincirindeki 
her faaliyetin maliyetini en aza indirmeye çalışırlar (Thompson ve Strickland, 1996). Firmalar 
düşük maliyetler nedeniyle, ürettikleri ürünleri rakiplerine göre daha ucuz fiyatlandırarak pazar 
paylarını artırırlar.

Genel olarak, maliyet lideri olabilmek için firmaların en düşük maliyetli üretici ve/ veya 
dağıtıcı olmaya yönelik politikalar geliştirmesi gerekir. Böylece, düşük maliyet lideri pazardaki 
rakiplere oranla daha düşük üretim veya dağıtım maliyetlerine sahip olduğundan dolayı rekabet 
avantajı kazanır.

2.3.2. Farklılaştırma Stratejisi

Farklılaştırma stratejisi, firmanın mal ve hizmetlerinde farklılaştırma olarak 
düşünülmektedir ve firmanın müşteriler tarafından bazı boyutlarıyla kendi sektöründe 
değerli bulunmasıdır. Firma, sektörde birçok müşteri için rakiplerinden farklı olarak önemli 
ve benzersiz sayılan birtakım özelliklerinden gelen konumlarıyla müşterinin ödemeyi kabul 
ettiği daha yüksek bir fiyatı uygulayarak, sektör ortalaması üzerinde bir gelir elde etmeye çalışır. 
Farklılaştırma stratejisinin asıl hedefi, firmanın sunduğu ürün veya hizmeti faklılaştırarak, 
tüm sektörde müşterilerini benzersiz ve ayrıcalıklı kılmayı (Porter, 1985: 14) ve müşteriye özel 
ürünün terziliğini içerir (Akan ve diğerleri, 2006). Wren’e (2007) göre firmanın ürettiği mal 
ve hizmeti daha yüksek fiyata sunabilmesi için gereken farklılaştırma stratejisi ürün kalitesi, 
gelişmiş performans, prestij, özellikler, hizmet yedekleme, teknoloji, garanti ya da marka imajına 
sahip olunarak sağlanır. Farklılaştırma, ürünün ayrıcalıklı teknik özelliklerinden, gösterişinden, 
dizayn farklılığından, güvenliğinden, kalite ve dayanıklılığından, ekstra müşteri hizmetlerinden 
veya işletmenin yıllardan beri oluşmuş olan üstün ve farklı ürün imajı yolu ile doğar (Hill ve Jones, 
1989: 130). Standart ürünlerden memnun olmayan müşteriler için, müşterilerin ihtiyaçlarını 
ve davranışlarını önemseyen farklılaştırma stratejisini benimseyen firmalar rekabet avantajı 
kazanır (Thompson ve Strickland, 1996). Örneğin, “Caterpillar Traktörleri, yalnızca satıcı ağıyla 
ve mükemmel yedek parça hizmetleriyle değil, arıza süresi çok pahalı olan ağır ekipmanlar için 
hayati önem taşıyan, son derece yüksek kaliteli dayanıklı ürünleriyle de tanınır” Porter (1980: 
37).

Aşağıda farklılaştırma stratejisinde takip edilmesi gereken adımlar sıralanmıştır (Porter, 
1985: 162-163):

1. Gerçek alıcının kim olduğunu belirleme,

2. Alıcının değer zinciri ve firma üzerindeki etkisini belirleme,

3. Alıcının sıralanan satın alma kriterlerini belirleme,
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4. Bir firmanın değer zinciri içerisindeki benzersiz mevcut ve potansiyel kaynaklarını 
değerlendirme,

5. Farklılaştırmanın mevcut ve potansiyel kaynaklarının maliyetini belirleme,

6. Alıcı için en önemli farklılığı belirleyerek gruplaşmış değerli aktivitelerin seçilmesi,

7. Sürdürülebilir olabilmesi için farklılaştırma stratejisinin test edilmesi,

8. Farklılaştırmanın seçilen formlarını etkilemeyen aktivitelerin maliyetini azaltma,

Firmalar farklılaştırma stratejisi ile birlikte müşterileri için ayrıcalıklı özellik taşıyan 
firmalar olmaya çalışmakta, müşteriler tarafından oldukça önemli sayılan bazı özellikleri seçerek 
bunları gerçekleştirmeye çabalamaktadırlar. Farklılaştırma stratejisi, eğer gerçekleştirilebilirse, 
sektörde ortalamanın üstünde bir kazanç ve beş rekabet gücü ile başa çıkabilmek için firmalara 
sürdürülebilir bir pozisyon sağlar.

2.3.3. Odaklanma Stratejisi

Porter’ın jenerik stratejilerinden olan odaklanma firmanın, endüstrinin belli bir kesimine, 
pazardaki belli bir bölüme, belli bir tüketici grubuna, ürün grubuna ya da coğrafi bir alana düşük 
maliyet ya da farklılaştırma stratejisi ile yoğunlaşmasıdır (Porter, 1980). Odaklanma stratejisi 
diğer jenerik stratejilerden farklı olarak endüstri içinde, dar bir müşteri kapsamını içeren rekabet 
hedefine dayanmaktadır. Firmalar bu stratejiyi uygularken pazarın belli bir bölümünü seçer 
ve diğerlerini devre dışı bırakır. Örneğin; Porter (1980: 39) “Illinois Tool Works, tokalar için 
belirli alıcı ihtiyaçlarına yönelik ürünler tasarlayabileceği ve geçiş maliyetleri oluşturabileceği 
uzmanlık ürünleri pazarına odaklanmıştır” şeklinde ifade etmiştir.

Bu stratejiyi benimseyen firma endüstrinin tümünden ve potansiyel alıcılardan vazgeçerek 
çoğunlukla rekabetin az olduğu belli bir segmente veya endüstrinin bir alt koluna odaklanır 
(Wren, 2007). Odaklanma stratejisinde, daraltılmış bir alt pazar ile birlikte pazara uygun mal ve 
hizmetler üretebilen varlık ve yeteneklere sahip firmalar rekabet avantajı kazanır. Odaklanmayı 
başaran bir firma sektör açısından ortalamanın üstünde bir kazanç sağlar. Odaklanmış stratejiler, 
sektörde rekabete etki eden beş faktör gücüne karşı firma açısından kalkan görevi görür.

Odaklanma stratejisi, farklılaştırma veya maliyet liderliğini ya da her iki stratejiyi birlikte 
gerçekleştirebilir.

2.3.3.1. Odaklanmış Maliyet Liderliği

StratejFirmanın odaklanma stratejisi, firmanın düşük maliyetle dar müşteri kesimine 
odaklanmasıdır. Diğer bir deyişle firmanın belli bir müşteri grubuna odaklanmış olarak, maliyet 
liderliği stratejisini uygulamasıdır. Bu stratejiyi benimseyen firma, kendisine seçmiş olduğu 
pazarda maliyetlerini en aza indirerek rakiplerine karşı rekabet avantajı kazanır (Porter, 1985).
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2.3.3.2. Odaklanmış Farklılaştırma Stratejisi

Odaklanmış farklılaştırma stratejisi firmanın odaklanma stratejisinde, farklılaştırma ile 
dar bir pazar kesimine veya belli bir bölgeye odaklanmasıdır. Seçilen odakta rekabet avantajı 
kazanabilmek için firmanın, müşterilerin olağanın üstünde olan ihtiyaçlarını karşılama ve 
rakiplerinin sunamadığı üstün ayrıcalıkları müşterine sunabilme yeteneğine sahip olmalıdır 
(Porter, 1985). Jenerik stratejilerle birlikte mekânsal konum ayrıca, firmaların rekabet 
üstünlüğünü güçlü biçimde etkiler.

Ekonomik gelişim, büyüme ve bölgesel kalkınmanın dinamosu olarak görünen mekân’ın 
rolü son yıllarda yapılan çalışmalarla tanınıp gündeme taşınmış ve dünyanın farklı bölgelerinde 
bu olgunun oldukça başarılı örnekleri ön plana çıkarılmıştır. Yenilik ve teknolojiye dayalı 
kalkınan bölge olarak tanımlanan Silikon vadisi (Slicon Valley) bu çerçevede en popüler ve 
başarılı örneklerden biri olarak hemen dile getirilebilir. Yeni endüstriyel mekânlar modeli çok 
sayıda ekonomistin ve akademisyenin dikkatini çekmiş, yığılma ve mekânsal yakınlığa çok ciddi 
vurgular yapılmıştır.

3. MEKÂNA İLİŞKİN KURAMLAR

Dünyada yaşanan hızlı değişimler, teknolojik yenilikler ve küreselleşme sonucunda 
coğrafi uzaklığın öneminin azaldığı tezi ortaya atılmış olsa da bütün veriler bunun tersini yani 
coğrafi konumun ve mekânların rekabet açısından kritik öneminin arttığını göstermektedir 
(Alsaç, 2010: 1). Çünkü endüstrinin içinde bulunduğu coğrafyanın, ulusun, bölgenin veya 
kentin değişkenleri, rekabet gücü avantajının altında yatan yetenek ve teknolojinin önemli 
bir kaynağıdır. Mekân ve rekabet arasında ilişki kuran başlıca kuramlar yığılma ekonomileri, 
yerelleşme ekonomileri, yerleşim kuramı, yeni kuramsal kuram, ağ kuramı, merkezi yerler 
kuramı ve kümelenme kuramından oluşmaktadır.

3.1. Yığılma Ekonomileri

Yığılma ekonomileri kavramı oldukça eski sayılabilecek bir geçmişe sahip olup, yığılma 
ekonomilerinin yararları üzerine akademisyenler, ekonomistler ve iş dünyası temsilcileri 
tarafından uzun süredir yapılan tartışmalar mevcuttur. Yığılma ekonomileri, birey ve firmaların 
dolayısıyla ekonomik faaliyetlerin belirli bir coğrafi alanda toplanması ile ortaya çıkan etkiler 
olarak tanımlanmaktadır (Nakamura, 1985: 108). Başka bir ifade ile, ekonomik etkinliklerin 
belirli bir coğrafi bölgede toplanması ve bunun sonucunda maliyetlerde azalma etkilerine 
yığılma ekonomileri denir. Yığılma ekonomileri ile ilgili, kendisinden sonra da yazına ciddi 
katkılar sunan ilk özgün çalışma Alfred Marshall tarafından sanayi bölgeleri üzerinde yapılan 
incelemeleri içeren 1890 tarihli “Ekonominin İlkeleri” (Principles of Economics) adlı eserdir. 
Fakat Marshall yığılma ekonomileri kavramı yerine yerelleşme ekonomileri kavramını 
kullanmıştır.

Alfred Marshall tekstil ve hazır giyim imalatı sektörlerinin İngiltere’de Lancashire ve 
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çevresinde kümelendiğine tanık olunca “Endüstrilerin, belirgin coğrafik bölgelerde ve üretimle 
ilgili alanlarda uzmanlaşmış münferit şehirlerde kümelendiğini” açıklamaktadır. Marshall 
öğrenme, yenilikçilik ve ihtisaslaşmış uzmanlaşmayı “dışsal ekonomi”lerin dinamikleri olarak 
vurgulamakta ve bu dinamikleri firmaların neden birbirlerine yakın yerleşerek daha verimli 
hale geldikleriyle ilişkilendirmektedir. Marshall “lokalize dışsal ekonomileri” (localized external 
economies) bilginin yayılması, ihtisaslaşmış işgücü becerileri ve bağımlılıklar veya yerel 
pazarlardaki bağlantılar olarak tanımlamaktadır. Marshall’ın yukarıda bahsedilen klasik eseri 
sanayi faaliyetlerinin coğrafi kümelenmesinde en etkili çalışmalardan biridir.

Marshall belli bölgelerdeki belli sanayilerin coğrafik olarak yığılmalarını incelemiştir 
ve Marshall’ın İngiliz sanayi bölgeleri araştırması firmaların sınırlı alanlarda yığılmalarının 
araştırılması hususunda daha sonra yapılan çalışmalara esin kaynağı olmuştur. Yığılma 
ekonomilerinin kaçınılmaz sonucu olarak 1990’lı yıllarda diğerlerinin yanı sıra California’da 
Silikon Vadisi ve Boston’da Rota (Route)-128 bilişim kümeleri ortaya çıkmıştır ve bunların 
başarısı, mekânsal önemi; Thompson (1996)’a göre çevre unsurlarının göstereceği özellikler ve 
organizasyonun yapı ve işleyişini etkileyen önemli bir faktör durumuna getirmektedir.

3.2. Yerelleşme Ekonomileri

1980’li yılların başından bu yana özellikle neo-liberal ideolojiye ve küreselleşme sürecine 
uygun olarak, ekonomik coğrafya alanı ve ilgili alanlardaki önemli çalışmalar dalgalanmalara 
neden olup; önceki yerelleşme çalışmalarını genişletmiştir ve seçilmiş bölgelerin ulusal kalkınma 
üzerinde güçlü bir itme etkisi uygulama yeteneğine sahip olduğunu vurgulamıştır. Yerelleşme 
ekonomileri aynı alanda yerleşmiş aynı endüstriye dâhil olan firmaların oluşturduğu yığılma 
ekonomileridir. Yavan (2006: 134) yerelleşme ekonomilerini, aynı sektörde faaliyet gösteren 
firmaların belirli bir coğrafi konumda toplanmaları sonucu oluşacak dışsallıklar yoluyla elde 
edilen faydaları ve avantajları içeren ekonomiler olarak tanımlamaktadır. Mekânsal yakınlığın 
maliyet azaltıcı dışsal etkisi, firmaları belli alanlarda kümelenmeye teşvik etmektedir. Son 
yıllarda yerelleşme ekonomilerinin önemi üzerine, farklı alanlarda oldukça fazla sayıda çalışma 
yapılmıştır.

Bununla birlikte, rekabet stratejileri gurusu Michael Porter, Marshall’ın ilk defa 1890’da 
kullandığı “lokalize dışsal ekonomiler” (localized external economies) kavramını 1998 tarihli 
Harvard Business Review makalesinde detayları ile yeniden tanımlamış ve kümelenme kavramını 
günümüzün popüler konusu haline getirmiştir. Porter’ın, 1990 yılında “Ulusların Rekabet 
Üstünlüğü” isimli eserinde kullandığı kümelenme kavramı artık, ulusal ve uluslararası ölçekte 
kullanılan en etkin ve yaygın bölgesel kalkınma politikalarından biridir. Porter’a (1995;1998b) 
göre bölgesel, yerel ve sektörel rekabet gücünü artırıcı bir yöntem olan aynı zamanda da bir 
kalkınma modeli olarak görünen kümelenme; karşılıklı bağımlı tedarikçiler içeren firmaların, 
bilgi üreten kurumların (üniversiteler, araştırma kurumları vs.), destekleyici kurumların, 
müşterilerin, yerel yönetimlerin, sektörel sivil toplum kuruluşlarının ve sektörü destekleyen 
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ilgili kamu kurumlarının yoğunlaşmaları olarak tanımlanmaktadır.

3.3. Yerleşim Kuramı

Yerleşim kuramı; firmaların niçin belli alanlarda yığılma güçleri olduğunu ve niçin belli 
bölge ve kentlerde toplandıklarını inceleyen alansal ekonominin kurucusu kabul edilen J. H. 
Von Thünen tarafından geliştirilen ve bölgesel iktisadın temelini oluşturan tarımsal yerleşimin 
anlatıldığı kuramdır. Yerleşim teorisinin en önemli ismi olan Thünen uzaklık ve alanın 
rollerini “mekân” boyutuyla aydınlatan coğrafi bir model ortaya koymuştur. Alfred Weber’in, 
“Endüstrilerin Yerleşim Teorisi” (1929) adlı kitabı yerleşim kuramının ekonominin özel bir 
alanı olarak algılanmasında önemli bir adımdır. Weber (1929) Marshall’ın öncü fikirlerini daha 
ileriye taşıyarak önemli bir kilometre taşı olan yerleşim kuramına yoğunlaşmış ve daha düşük 
üretim ve taşıma maliyetlerinin, belli yerlere yığılmayla mümkün olacağına vurgu yapmıştır. 
Coğrafi yoğunlaşmayla ilgili olarak, Marshall’dan (1890) sonra da birçok araştırmacı, bölgelerin 
önemli bir özelliği olan coğrafi yakınlığa ilgi göstermişlerdir (Pyke, Becattini ve Spengenberger, 
1990; Becattini,1991a,b; Asheim, 1994; Asheim ve diğerleri, 2000; Van Dijk, 1994; Begg, 1999; 
Krugman, 1991; Porter, 1998a, b, 2000a, b, 2001, 2003). Yerleşim kuramı, ekonomik faaliyetlerin 
coğrafi konumu ile ilgili olarak, ekonomik coğrafya, bölgesel bilim ve mekânsal ekonominin 
ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Firmalar kârlarını maksimize edecek yerleri seçerler ve 
yerleşim kuramı, ekonomik faaliyetlerin nerede ve niçin bulunduğuna vurgu yapar.

Coğrafi yığılmadaki yerelleştirilmiş ölçek ekonomilerinin iktisat tarihindeki yeri Adam 
Smith’in işgücü uzmanlaşmasındaki ilk gözlemlerine ve Marshall’ın (1890) firmaların neden 
aynı bölgede lokalize olmaya devam etmelerini sorgulamasına dayanmaktadır. Marshall, bir 
yerde faaliyet gösteren firmaların neden birbirine yakın yerleşerek daha verimli olduklarına 
ilişkin üç sebep ortaya koymuştur. Bunlar, iş gücü havuzu, ihtisaslaşmış tedarikçiler ve bilginin 
yayılması olarak bilenen Marshall’ın Dışsallıkları’dır (Cortright, 2006: 8). Öncellikle, Marshall’a 
göre firmaların bir yerde yoğunlaşmalarıyla ortak özelliklere sahip yetenekli uzman iş gücü 
havuzunun oluşturulması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu firmaların coğrafi yakınlık 
içinde lokalize olmalarının tedarikçiler için iyi bir pazar oluşturduğu ve onların ihtisaslaşma için 
ihtiyaç duydukları ölçeği sağladığı belirtilmektedir. Bölgedeki uzmanlaşmış tedarikçiler ve artan 
ihtisaslaşma girdi fiyatlarını düşürmekte ve verimliliği artırmaktadır. Son olarak, Marshall’ın 
bilginin yayılması olarak ifade ettiği durumla, firmalar coğrafi yakınlığı kullanarak bilgi ve fikir 
akışında bulunmaktalar ve yenilik süreçlerinin temellerini atmaktadırlar.

3.4. Yeni Kuramsal Kuram

Yeni kuramsal kuramın ortaya attığı görüş, örgütlerin kaynak, kararlılık, meşruiyet ve 
süreklilik gibi olguları kazanmak ve dış çevrelerindeki toplumsal kurumların kurallarına ve 
ihtiyaçlarına adapte olmak için refleksler geliştirdikleri ve kümelendiği yönündedir (DiMaggio 
ve Powell, 1983, Meyer ve Rowan, 1977). Meyer ve Rowan (1977) örgüt kuramının en önemli 
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konularından biri olarak görünen rasyonel örgüt yapılarının oluşumunda, dikkatleri örgütlerin 
içinde yerleşik oldukları kurumsal çevreye çekerler.

Örgütlerin kurumsal çevreler içinde yerleşik olduğu fikri ciddi bir şekilde ilk olarak 
yeni kurumsal kuram tarafından dile getirilmiştir. Diğer bir deyişle yeni kurumsal kuram, 
dışsal kurumsal faktörler tarafından belirlenen bir süreç olarak görülmüş ve örgütlerin dışsal 
belirsizliklerle baş edebilmek üzere çevrenin kurumsal yapısıyla uyumlu hale gelmelerinin 
sonucu olarak değerlendirilmiştir (Shulock, 1998). Her örgüt dış kurumsal çevrenin paylaştığı 
yapıları, sistemleri ve uygulamaları bir bağlamda kendi kurumsal çevresiyle bağdaştırarak diğer 
örgütlerle paylaşımda bulunmaktadır (Granovetter, 1985). Örgütler çevresiyle etkileşen, sınırlı 
aktörler olarak görülmek yerine çevrede yerleşik aktörler olarak görülmektedir. Bu yerleşikliğin, 
örgütsel yapı ve kimliklerle rutin faaliyetleri belirleyici olabileceği kabul edilmektedir (Meyer, 
1994: 32).

3.5. Ağ Kuramı

Ağ kuramı, bireylerin, grupların ve örgütlerin birbirleri ile ilişkilendirilecek nedenler 
aralığını inceler. Ağ, belirli bir amacı olan ve sözleşmeli bir yapı içerisinde birbirleriyle bağlantılı 
olan sınırlı sayıdaki bir grup işletmedir (Piore ve Sabel, 1984). Gelsing (1992) tarafından yapılan 
ayrıma göre, ticaret ağyapıları ticari mal ve hizmet üreticileri arasında bağlantı sağlayan; bilgi 
ağyapıları ise bilgi akışı ve mal akışına bağlı olmayan ve bilginin değişimi üzerine odaklanan 
ağyapılar olarak tanımlanmaktadır. Ağyapılar; yeni pazarlar, ortak ürün geliştirme, ortak üretim 
veya ortak pazarlama gibi belirli paylaşılmış hedeflere ulaşmak için bir araya gelen bir dereceye 
kadar küçük işletme grupları ve üyelik aidatından öte kazanç ve kaynakların paylaşımını 
sağlayan resmi bir anlaşma gerektiren yapılardır (Rosenfeld, 2001).

Lynch, Halcro, Johns ve Buick, (2000) diğer araştırmacıların ağ kuramının faydaları 
üzerine yaptıkları araştırmaları özetleyerek, örgütlerin “öğrenme ve değişim”, “topluluk” ve “ticari 
faaliyetler” faktörlerine dayalı olarak uzun dönemli avantajlar sağladıklarını ortaya atmaktadırlar. 
Bu faktörler ağ üyelerinin bulundukları topluluk içinde uzun dönemli sürdürülebilir ticari 
çıkarlar kurduklarını ve ticari çıkarlarını geliştirdiklerini ifade etmektedir. Ağ içindeki yakınlık, 
firmaların düzenli olarak uzun dönemli sosyal etkileşimde bulunmalarını ve aralarında güvenin 
ve işbirliğinin artmasını sağlamaktadır.

Ağlar, belirli bir coğrafi konumda istikrarlı ve yüksek performanslı bölgesel kümelerin 
oluşumunda ve gelişiminde önemli roller üstlenmektedir. Firmaların içinde bulundukları ağ 
ile birlikte önemli kaynak ve bilgi erişimine ulaştıkları ifade edilebilir (Uzzi, 1997). Ağların bu 
açıdan bakıldığında, coğrafi yakınlık ile birlikte firmalara kazandırdıkları en büyük avantaj 
bilgi erişimi ve bilgiyi yaratma olarak karşımıza çıkmaktadır. Powell ve arkadaşları (1999) 
biyoteknoloji firmalarının performansında, içinde bulundukları ağın önemli ve yararlı etkileri 
olduğundan söz etmektedir.
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Ağ kuramı kapsamında, ağların bilgi transferi yoluyla yenilik difüzyonunu kolaylaştırdığı 
ve geliştirdiği yazında kabul görmüştür (Ahuja, 2000; Tsai, 2001; Kraatz, 1998). Bilginin hızlı 
bir şekilde yayılması ve ağ üyeleri arasında etkili iletişim bağlantılarının kurulmasıyla birlikte 
ağ üyeleri arasında yenilik yapma önemli bir kaynak haline gelmiştir. Ağ üyeleri arasındaki 
güçlü bağlantıları ve sürekli etkileşimi sayesinde Toyota’da bir dizi yenilikler ortaya çıkarılmış, 
maliyetler azaltılmış ve pazar ortalamasının üzerinde zaman tasarrufu sağlanmıştır (Dyer ve 
Nobeoka, 2000).

3.6. Merkezi Yerler Kuramı

Alman coğrafya bilgini Walter Christaller’ın 1933’de Von Thünen modelini geliştirerek 
ortaya çıkardığı Merkezi Yerler Kuramı; kentlerin, çevrelerinin ve kuruldukları yerlerin birbirini 
tamamladığını ve karşılıklı olarak birbirine bağlı olduğunu kabul etmektedir. Christaller 
ve Lösch’ün ayrı ayrı ortaya koydukları Merkezi Yerler Kuramı iktisadi coğrafyanın gelişimi, 
ekonomik faaliyetlerin ve faktörlerin yığılmasına ilişkin önemli bir kuram sayılmaktadır. Merkezi 
Yerler Kuramı, pazar alanını mekânsal bağlamda açıklayan bir kuramdır ve geleneksel olarak, 
çoğu hizmetlerin neden yerel ve yurt içinde temin edildiğini açıklamaya çalışır (Christaller 
1966; Lösch 1954). Merkezi Yerler Kuramı, ulaşım maliyetlerinin üreticileri iç içe geçmiş pazar 
alanlarında kümelenmeye yönelttiğini savunmaktadır.

Bir kentin ya da kasabanın, bir bölgenin odak merkezi haline gelmesi durumu teorik olarak 
Christaller’ın Merkezi Yerler Kuramı’nda yer alan klasik bir bakış açısıyla formüle edilmiştir. 
Bu kurama göre, bir kentin sunduğu mal ve hizmetlerin belli süreler içindeki niceliği ile onun 
uzamsal piyasa etkisi, nüfus yoğunluğu ve bu nüfusun talep gücü arasında yakın bir ilişki 
bulunmaktadır. Christaller ve Lösch tarafından geliştirilen Merkezi Yerler Teorisi, bir ülkedeki 
kentsel sistemin sunulan mal ve hizmetler açısından fonksiyonel bir hiyerarşik yapı şeklinde 
büyüyeceğini öngörür.

3.7. Kümelenme Kuramı

Kümelenme konusunda çok sayıda araştırma yapılmasına rağmen, kavram ile ilgili net 
bir tanıma ulaşılmadığı görülmektedir. Ekonomik üstünlük için işbirliği ve dayanışma içinde 
olan işletmelerin coğrafi olarak kümelenme fikri yeni değildir ve bu tip endüstri bölgelerinin 
19. yy’da var olduğu bilinmektedir (Piore ve Sabel, 1984). Mekânsal olarak bir araya gelmiş 
endüstrilerin önemi ve yararları, kümelenme teorisinin düşünsel öncülerinden olan Marshall 
tarafından 1890’da Ekonominin İlkeleri kitabının özel sanayi bölgelerinin dışsallıkları hakkındaki 
bölümünde ortaya atılmıştır.

 Kümelenme ile ilgili sayısız tanım olmasına rağmen, ağırlıklı olarak Porter’ın tanımı 
kullanılmaktadır. Kümelenme yaklaşımını akademik anlamda ilk ele alan ve sonra dünyada 
popülerlik kazanmasına ciddi katkılar sunan Michael Porter kümelenmeyi şu şekilde 
tanımlamaktadır: “Kümelenme birbiriyle bağlantılı olan işletmelerin ve kurumların belirli 
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yerlerde coğrafi olarak yoğunlaşmalarıdır. Kümelenmeler, rekabet açısından önemli olan 
birbiriyle bağlantılı endüstrileri ve diğer kurumları içine alır. Bunlar bileşen, makine ve hizmet 
sağlayan ihtisaslaşmış tedarikçileri ve ihtisaslaşmış altyapı sağlayıcıları kapsar. Kümelenmeler 
genelde dikey olarak tedarik kanallarını ve müşterileri, yatay olarak tamamlayıcı ürünler 
üretenleri ve yetenekler, teknoloji veya ortak girdi kullanımı yönünden ilgili olan sanayilerdeki 
işletmeleri kapsayacak şekilde genişler. Son olarak, kümelenmeler “kamu kurumlarıyla birlikte, 
üniversiteler, standart belirleyici ajanslar ve danışmanlar, mesleki eğitim kurumları ve sendikalar 
gibi ihtisaslaşmış eğitim, öğretim, araştırma, bilgi ve teknik destek sağlayan diğer kurumları 
kapsar.” (Porter, 1998b: 78).

4. SONUÇ

Günümüzde küreselleşme ve dünyada yaşanan hızlı ve çok yönlü yapısal değişimlerle 
birlikte firma düzeyinde başlayan rekabet kavramı küresel ekonomide gözlenen en önemli olgu 
haline gelmiş ve mekânsal yansımaları ortaya çıkmıştır. Rekabetçiliğin gittikçe güçlendiği fakat 
aynı zamanda coğrafi olarak da lokalize olduğu ve mekânsal rol’ün işletmelerin performansı 
üzerindeki etkisinin “yeniden yapılandığı” ortaya atılmıştır. Son yıllarda yapılan birçok 
araştırmada küresel ekonominin büyümesinin yadsınamaz bir gerçek olduğu ancak bu büyümenin 
daha çok yerel düzeydeki süreçlerin mekânsal yansımasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı 
vurgulanmaktadır. Ekonomistler, akademisyenler, politikacılar ve ilgili diğer bilim dallarının 
mensupları yaptıkları araştırmalarında yerel boyutun artan öneminin etkisini eskisinden daha 
fazla ön plana çıkarmaktadırlar (Krugman, 1991; 1995; Porter, 1990a; 1990b; 1994; 1995; 1998a; 
1998b; 2000a; 2000b; 2001, 2006; Henderson, 1986). Uluslararası rekabet gücünü belirleyen 
faktörler, Adam Smith’in Mutlak Üstünlük Teorisi, David Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlük 
Teorisi, Heckscher-Ohlin Teoremi, Paul Krugman’ın Yaklaşımı, Michael Porter’ın Elmas Modeli 
ve Cho ve Moon’un Dokuz Faktör Modeli gibi temel düşünceler ile açıklanmıştır.

Belli bölgelerin alışılmışın dışında başarı göstermesi sonucu firmalar belli bölgelere 
yönelmek zorunda bırakılmış ve küresel ekonomide sürdürülebilir ve kalıcı rekabet avantajı 
sağlamanın yolunun artık mekânlardan geçtiği yaklaşımı yaygınlık kazanmıştır. Mekân ve 
rekabet arasında ilişki kuran başlıca kuramlar yığılma ekonomileri, yerelleşme ekonomileri, 
yerleşim kuramı, yeni kurumsal kuram, ağ kuramı, merkezi yerler kuramı ve kümelenme 
kuramından oluşmaktadır. Sonuç olarak, rekabetçilikle mekânlar arasındaki ilişkinin artması 
ile ekonomik gelişim, büyüme ve bölgesel kalkınmanın dinamosu olarak görünen mekânın rolü 
son yıllarda yapılan çalışmalarla tanınıp gündeme taşınmış ve mekânsal kuramların yazındaki 
önemi artmıştır.



EROĞLU, YALÇIN | The Overall Assesment of Competition and Spatial Theories

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 6 * Year 2013

110

5. KAYNAKÇA

Ahuja, G. (2000). “Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study,” 
Administrative Science Quartely 45: 425-455.

Akan, O., Allen, R. S., Helms, M. M., & Spralls, S. A. (2006). “Critical tactics for implementing Porter’s 
generic strategies,” Journal of Business Strategy, 27(1), 43- 53.

Alsaç, F. (2010), “Bölgesel Gelişme Aracı Olarak Kümelenme Yaklaşımı ve Türkiye İçin Kümelenme 
Destek Modeli Önerisi,” Planlama Uzmanlığı Tezi, DPT, Ankara.

Asheim, B. T. (1994). “Industrial Districts, Inter-firm Co-operation and Endogenous Technological 
Development: The Experience of Developed Countries”, in United Nations, Technological 
Dynamism in Industrial Districts: An Alternative Approach to Industrialization in Developing 
Countries? (New York and Geneva: United Nations), pp. 91-142.

Asheim, B., Cooke P. ve Martin R. (2000). “The rise of the Cluster Concept in Regional Analysis and 
Policy: a critical assessment in Clusters and Regional Development,” Routledge, pp: 1-30.

Barney J. (1991). “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,” Journal of Management, 17, 
99-120.

Barney J. (1997). Gaining and Sustaining Competitive Advantage. Addison-Wesley: Reading, MA.

Becattini, G. (1991a). “Italian industrial districts: Problems and perspectives,” International Studies of 
Management & Organization, vol. 21, no. 1, pp. 83–91.

Becattini, G. (1991b). “The industrial district as a creative milieu”, in G. Benko and M. Dunford (eds.), 
Industrial Change and Regional Development: The Transformation of New Industrial Spaces, 
London: Belhaven Press, 102-114.

Beceren, E. (2004). “Bölgesel Rekabet Gücü,” Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, C.9, S.2, s. 
279-302.

Begg, I. (1999). “Cities and competitiveness,” Urban Studies 36, 795-809.

Begg, I. (2002). Urban Competitiveness: Policies for Dynamic Cities, Bristol: Policy Press.

Christaller, W. (1966). Central Places in Southern Germany, Trans. Carlisle W. Baskins. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Cortright, J. (2006). Making Sense of Clusters: Regional Competitiveness and Economic Development, 
The Brookings Institution, Washington, DC.

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective 
rationality in organizational fields,” American Sociological Review, 48(2), 147-160.

Dyer, J.H., & Nobeoka, K. (2000). “Creating and managing high performance knowledge-sharing 
network: The Toyota case,” Strategic Management Journal, 21: 345-367.

Gelsing, L. (1992). Innovation and the Development of Industrial Networks, B. Lundvall (ed.), National 
Systems of Innovation, London: Pinter Publishers.



Rekabet ve Mekânsal Kuramlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme| EROĞLU, YALÇIN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 6 * Yıl 2013

111

Granovetter, M. (1985). “Economic action and social structure: The problem of embeddedness,” American 
Journal of Sociology, 19(3), 481-510.

Grant, R. (1998), Contemporary Strategy Analysis. Blackwell: Malden, MA.

Henderson, J. V. (1986). The efficiency of resource usage and city size, Journal of Urban Economics, Vol. 
19: 47-70.

Hill, C. W. L., & Jones G. R. (1989). Strategic Management, An Integrated Approach, Houghton, Mifflin 
Company, Boston.

Karaaslan, A., & Tuncer, G. (2010). “Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılmasında Temel Politikaları,” 
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.26, s. 23-45.

Kibritçioğlu, A. (1996). Uluslararası Rekabet Gücüne Kavramsal Bir Yaklaşım, MPM, Verimlilik Dergisi, 
Sayı:3.

Kraatz, M. S. (1998), “Learning by association? Interorganizational networks and adaption to 
environmental change,” Academy of Management Journal 41: 621-643.

Krugman, P. (1991). Geography and Trade, Cambridge, MA: MIT Press.

Krugman, P. (1994). “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreign Affairs, Vol. 73, No.2, 28-44.

Lösch, A. (1954). The Economics of Location. New Haven, CT: Yale University Press.

Lynch, P. A., Halcro K., Johns N. ve Buick I. (2000). “Developing small and micro-enterprise networks 
to build profitable tourist destinations,” Destination Development Conference, ETOUR, Mid-
Sweden University, Ostersund

Malberg, A., Solvell, O. ve Zander, I. (1996). “Spatial clustering, local accumulation of knowledge and 
firm competitiveness,” Geografiska Annaler Series B 78B: 85-97.

Marshall, A. (1890). Principles of Economics, London: Macmillan.

Martin, R. L. (2004). Cambridge Econometrics, Ecorys-NEI University of Cambridge, “A Study on 
the Factors of Regional Competitiveness”, A draft final report for The European Commission 
Directorate-General Regional Policy, European Commission 2004

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). “Institutionalized organizations: Formal structure as myth and 
ceremony,” American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.

Meyer, J. W. (1994). “Rationalized Environments”, Scott, W.Richard ve Meyer, John W. (Ed.), Institutional 
Environments and Organizations, Sage Publications, London. s. 28-54.

Nakamura, R. (1985). “Agglomeration Economics in Urban Manufacturing Industries: A Case of Japanese 
Cities”, Journal of Urban Economics, 17, p. 109.

National Competitiveness Council, NCC. (2011). Ireland’ Competitiveness Scorecard 2011.

Özgen, H., & Yalçın, A., (2006), Temel İşletmecilik Bilgisi, Adana: Nobel Kitabevi.

Piore, M. J., & Sabel C. (1984). The Second Industrial Divide: Possibilities for Prosperity, New York: Basic 
Books.



EROĞLU, YALÇIN | The Overall Assesment of Competition and Spatial Theories

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 6 * Year 2013

112

Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries for Competitors., New 
York: The Free Press.

Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance., New York: 
The Free Press.

Porter, M. E. (1990a). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.

Porter, M. E. (1990b). “The competitive advantage of nations,” Harvard Business Review, March-April: 
73-93.

Porter, M. E. (1994). “The role of local competition,” Journal of Economic of Business, 1(1): 35- 9.

Porter, M. E. (1995). “The competitive advantage of the inner city,” Harvard Business Review May/ June, 
55-71.

Porter, M. E. (1998a). On competition. Harvard Business School, Massachusetts.

Porter, M. E. (1998b). “Clusters and the new economics of competition,” Harvard Business Review, 
November-December: 77-90.

Porter, M. E. (2000a). “Locations, clusters and company strategy,” in G.Clark, M.Feldman and M.Gertler 
(eds) The Oxford Handbook of Economic Geography, Oxford: Oxford University Press.

Porter, M. E. (2000b). “Location, competition and economic development: local clusters in a global 
economy,” Economic Development Quarterly, 14(1), February, 15–34.

Porter, M. E. (2001), Regions and the new economics of competition, in A.J. Scott (ed.) Global City-
Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford University Press, Oxford

Porter, M. E. (2003). “The economic performance of regions,” Regional Studies, 37, 549-578.

Porter, M. E. (2006). “Question and Answer”. Business Weekly. 21.8.2006, http://www.businessweek.
com/magazine/content/06_34/b3998460.htm, Erişim Tarihi: 24.02.12.

Powell, W.W., Koput, K.W., Smith-Doerr, L. ve Owen-Smith, J. (1999). Network position and firm 
performance: Organizational returns to collaboration in the biotechnology industry. In S.B. 
Bacharach, S.B. Andrews, & D.Knoke (Eds.), Research in the Sociology of Organizations, vol. 16: 
129-159. Greenwich, CT, JAI Press.

Powell, T. C. (2001). “Competitive Advantage: Logical and Philosophical Considerations.” Strategic 
Management Journal, 22, 875-888.

Pyke, F., Becattini, G. ve Spengenberger, W. (1990). (eds) Industrial Districts and Inter-Firm Co-operation 
in Italy (Geneva: ILO).

Roberts P. (1999). “Product Innovation, Product-Market Competition, and Persistent Profitability in the 
U.S. Pharmaceutical Industry,” Strategic Management Journal 20 (7), 655-670.

Rosenfeld, S. A. (2001). Networks Aand Clusters: The Yin and Yang of Rural Development, Exploring 
Policy Options for a New Rural America, Federal Reserve Bank of Kansas City.

Scott, B., & Lodge, G. (1985). US Competitiveness and the World Economy. Boston: Harvard Business 
School Press.



Rekabet ve Mekânsal Kuramlara İlişkin Genel Bir Değerlendirme| EROĞLU, YALÇIN

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 6 * Yıl 2013

113

Shulock, N. B. (1998). “Legislatures: Rational Systems or Rational Myths,” Journal of Public Administration 
Research and Theory, Vol. 8, No: 3, s. 299-324.

Thompson, A. A., & Strickland, A. J. (1996). “Strategic Management: Concepts and Cases.” (9th ed.). 
USA: Irwin McGraw-Hill.

Tsai, W. (2001). “Knowledge transfer in intraorganizational networks: effects of network position and 
absorptive capacity on business unit innovation and performance,” Academy of Management 
Journal 44: 996-1004.

Türker, T. M. (2009). “Rekabetçilik, Ölçüm Metodolojisi ve Türkiye ile AB Ülkeleri Karşılaştırması,” 
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C:26, S:1, 55-78

Uzzi, B. (1997). “Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness,” 
Administrative Science Quarterly, S.42, s.35-67.

Van D. M. P. (1994). “The Interrelations between Industrial Districts and Technological Capabilities 
Development: Concepts and Issues”, in United Nations, Technological Dynamism in Industrial 
Districts: An Alternative Approach to Industrialization in Developing Countries? (New York and 
Geneva: United Nations), pp. 3-49.

Weber, A. (1929). Theory of the Location of Industries (Chicago, IL: University of Chicago Press).

World Economic Forum, (WEF). (2009). The Global Competitiveness Report 2008-2009.

Wren, B. M. (2007). “Channel Structure and Strategic Choice in Distribution Channels,” Journal of 
Management Research, 7 (2), 78-86.

Yavan, N. (2006). “Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımların Lokasyon Seçimi Üzerine Uygulamalı 
Bir Araştırma,” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Beşeri ve 
İktisadi Coğrafya Bilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.



EROĞLU, YALÇIN | The Overall Assesment of Competition and Spatial Theories

Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty
KAU EASF Journal | Vol 4 * Issue 6 * Year 2013

114



SUÇ VE SOSYOEKONOMİK 
DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ 
BAĞIMLILIK İLİŞKİSİ: KARS 

CEZAEVİ ÜZERİNE BİR 
İNCELEME*

ÖZET| Suç olgusu, hem ortaya çıkış biçimi ve nedenleri 
ve hem de sonuçları açısından sosyolojik olduğu kadar 
ekonomik bir çözümlemeyi de gerekli kılmaktadır. Bu 

amaçla, bu çalışmada sosyo-ekonomik faktörlerin suç üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle suça kavramsal ve 
teorik açıdan değinilmiş, ardından suç ve ekonomi arasındaki ilişki 
üzerinde durulmuştur. Bu analizler ışığında suça etki eden faktörler/
belirleyicileri bağlamında, Kars Kapalı Cezaevi’nde çeşitli suçlardan 
hüküm giymiş 63 hükümlüden oluşan örneklem grubunun hüküm 
giydiği suç ile bu suçlara etki eden sosyo-ekonomik faktörler olarak 
düşünülen yaş, cinsiyet, medeni hal, öğrenim düzeyi, ekonomik 
durum arasındaki ilişki araştırılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre 
hükümlülerin ve ailelerinin öğrenim düzeyi düşüktür. Hükümlüler, 
genel olarak düşük gelir grubunda yer alan yoksul ve kalabalık 
ailelerden gelmektedir. En çok işlenen suçlar, adam öldürme ve 
hırsızlıktır. Hükümlülerin ailelerinde ve arkadaş çevrelerinde suç 
işlemiş kişilerin bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yaşadıkları 
yerlerden göç eden kişilerin beklentileri ile karşılaştıklarının 
farklılaşması sonucu bireylerin suça yöneldiği de görülmektedir. 
Tüm bu sonuçlar, “bireyi suça iten sosyo-ekonomik faktörlerdir” 

şeklindeki genel hipotezimizi desteklemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Suç, Suç Ekonomisi, Sosyo-Ekonomik 
Faktörler .

Jel Kodu:  J00, C12

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 

Cilt 4, Sayı 6, 2013
ISSN : 1309 - 4289

Atıfda bulunmak için... | AKDENİZ, S., ÜZÜMCÜ, A., (2013). “Suç ve Sosyoekonomik Değişkenler Arasındaki Bağımlılık 
İlişkisi: Kars Cezaevi Üzerine Bir İnceleme”. KAU IIBF Dergisi, 4(6), 115-138. 

Sıdıka AKDENİZ
Arş. Gör., 
Şırnak Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
sakdeniz@sirnak.edu.tr 

Adem ÜZÜMCÜ
Doç. Dr., 
Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü
ademuzumcu58@gmail.com

*Bu çalışma, Doç. Dr. Adem 
Üzümcü danışmanlığında Sıdıka 
Akdeniz’in Kafkas Üniversitesi, 
SBE, İktisat Anabilim Dalında 
hazırladığı “Suçun Sosyo-
Ekonomik Etkileri: Kars Cezaevi 
Üzerine Bir Uygulama” adlı yüksek 
lisans tezinden yararlanılarak 
yazılmıştır.

Makaleyi çevrimiçi görüntülemek için QR 
Kodu okutunuz.



THE OVERALL ASSESMENT 
OF COMPETITION AND 

SPATIAL THEORIES 

ABSTRACT | Criminal phenomenon requires 
an economic analysis as well as sociological analysis 

in terms of its emergence, causes and consequences. The 
purpose of this study is to investigate impacts of socio-
economic factors on crime in economic mean. In this 
context, interaction between economic factors, which 
are among the environmental factors forming crime, and 
crime particularly socio-economic thematic is aimed 
to be investigated. In the light of the factors that affect 
crime, 63 prisoners from Kars Close Prison who were 
sentenced by miscellaneous crimes has been selected as 
the sample group to analyze the relationship between 
the types of crimes and socio-economical factors such 
as age, gender, marital status, educational level, and 
economic conditions.According to the results of the 
study, education level of crimes and their families are 
low. Offenders are from poor and crowded families who 
are among low income group according to economic 
condition. Most crimes are murder and theft. It was 
determined that there are people committed crimes in 
the environment and families of offenders. It was seen 
that people who migrate from where they live tend to 
crime in result of they encounter a difference between 
their expectations and what they encountered. All 
these results support our general hypothesis of “socio-
economic factors push individuals into crime”.

Keywords: Crime, Crime Economics, Socio-Economic factors.

Jel Code: J00, C12

Sıdıka AKDENİZ
Res. Assist., 
Şırnak University, Faculty of  
Economics and Administrative 
Sciences, Deparment of Economics

sakdeniz@sirnak.edu.tr 

AdemÜZÜMCÜ
Assoc. Prof. Dr., 
Kafkas University, Faculty of  
Economics and Administrative 
Sciences, Deparment of Economics
ademuzumcu58@gmail.com

Scan QR Code to see this article online

Cite this paper | AKDENİZ, S., ÜZÜMCÜ, A., (2013). “The Overall Assesment of Competition and Spatial Theories”. KAU 
IIBF Dergisi, 4(6), 115-138.

Kafkas University Journal of 
Economics and Administrative 

Sciences Faculty 
Vol. 4, Issue 6, 2013
ISSN : 1309 - 4289



Suç Ve Sosyoekonomik Değişkenler Arasındaki Bağımlılık İlişkisi: Kars Cezaevi Üzerine...| AKDENİZ, ÜZÜMCÜ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 4 * Sayı 6 * Yıl 2013

117

1. Giriş

İktisat bilimi her şeyden önce insanla ilgili sosyal bir bilimdir. Bu nedenle birey ve toplumu 
ilgilendiren her şey iktisadı da ilgilendirmektedir. Dolayısıyla suç ve suçu etkileyen ekonomik 
ve ekonomik olmayan (ancak ekonomik faktörleri doğrudan ve dolaylı biçimde etkileyen) 
öğeler, iktisadın inceleme alanına girmektedır. Bu bağlamda günümüzde “suç ekonomisi” gibi 
bir inceleme alanının ortaya çıkması, suç ve ekonomi arasındaki ilişkinin çok güçlü olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca ekonomik içerikli suçlar gibi bir başlık altında suç kategorisinin de 
bulunması, bu ilişkiyi destekler niteliktedir.

Suç küresel ölçekte en zararlı sosyal problemlerden biridir. Artan suç ve şiddet 
aktivitelerinin ekonomik yaşam üzerindeki zararlı etkileri yanında, vatandaşların güvenliğini 
ve yaşam kalitesini doğrudan azaltıcı etkileri de vardır. Bu nedenle iktisat literatüründe, suçları 
etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri ve suçun ekonomik anlamda kamuya verdiği zararları 
belirlemeyi amaçlayan çok sayıda çalışma dikkatleri çekmektedir.

Bu çalışmanın amacı da bireylerin suç işlemelerinde sosyo ekonomik etkenlerin rolünü 
analiz etmektir. Bu amaçla, bu çalışmada 63 hükümlü üzerine uygulanan anketler aracılığı ile 
suç ile ilgisi olduğu düşünülen yaş, cinsiyet, medeni hal, öğrenim düzeyi, ekonomik durum 
(meslek grubu) ile gelir bağımsız değişken olarak alınmıştır.

Bu bağımsız değişkenlerden yola çıkılarak 3 ana hipotez ve 4 alt hipotez oluşturulmuştur. 
Bu hipotezler aşağıdaki gibi ana ve alt hipotezler olarak belirtilmiştir:

Ana Hipotezler 1- Bireylerin sosyo-ekonomik durumu ile suç arasında ilişki vardır. 2- 
Eğitim seviyesi düşük ve ekonomik yönden alt tabakalara mensup kişiler suç işlemeye daha fazla 
meyillidir. 3- Kişileri suça iten nedenlerin başında maddi sıkıntılar gelmektedir.

Alt Hipotezler 1- Yaş değişkeni ile suç işleme oranı ve suç türleri arası ilişki vardır. 2- 
Medeni hal ile suç işleme oranı ve suç türleri arasında ilişki vardır. 3- Öğrenim durumu ile 
suç işleme oranı ve suç türleri arasında ilişki vardır. 4- Gelir ile suç işleme oranı ve suç türleri 
arasında ilişki vardır.

Çalışmanın planı bağlamında, ikinci başlıkta suç, kavramsal ve teorik bağlamda kısaca 
ele alınacak, üçüncü başlıkta suç-ekonomi ilişkisi ve bu çerçevede suçun ekonomik teorileri/
modellerine değinilecektir. Dördüncü başlıkta Kars Kapalı Cezaevi örneğinde suçun ekonomik 
belirleyicileri üzerinde durulacak, suç türleri ve nedenleri yanısıra uygulanan anket sonuçları 
çerçevesinde suç ile yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim durumu, ekonomik düzey ve gelir 
bağlamlarında ele alınacak ve sonuç kısmında hipotezlerimizin geçerliliği değerlendirilecektir.

2. Suç: KavramSal ve TeoriK YaKlaşım

Yüzyıllardır “suç” hem toplumlar, hem de bireyler açısından sorun olmuştur. Suçun 
oluşumuna sebep olan faktörler toplumdan topluma değişiklik gösterebilir. Ancak Yavuzer’in 
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de belirttiği üzere suçun evrensel kabul edilen belirleyicileri bulunmaktadır (Yavuzer, 1996: 
6). Toplumların içyapısı incelendiğinde, hemen hemen her toplumda suç eğilimleri görülür. 
Kimi toplumlarda az, kimilerinde çok olan suç oranlarının, niçin değişkenlik taşıdığı, çağımızın 
önemli sorularından biridir. Bu nedenle suçla mücadele çalışmaları, bilimsel bakış açısı ile 
incelenerek suç teorileri oluşturulmuştur. Suç teorilerinin bazıları “kişi” üzerinde; bazısı ise, 
“toplum” üzerinde yoğunlaşmış suça etki eden faktörleri farklı yorumlanması nedeniyle de 
farklı sonuçlara ulaşılmıştır.

Sosyal bir fiil olan suç, toplumun geçirdiği evrime göre değişmekte ve farklı 
biçimlerde yorumlanmaktadır. Suç kavramı, suçun insani bir eylem olarak kabul edilmesiyle 
sınırlandırılabilir. Bununla birlikte suçun tanımı mevcut toplumun suç denilen eyleme 
verdiği hukuki tanım çerçevesinde yapılmaktadır, yani toplumun yasal olarak kabul etmediği1 
eylemlere suç denilmektedir. Bu sebeple suçun evrensel tanımı yapılamamıştır (Picca, 1995: 
14). Suçun evrensel tanımının yapılamamasına karşın suç evrensel bir olaydır. Suç tarihin en 
eski devirlerinden itibaren var olmuştur. İnsanların içindeki hırslarla birlikte toplum halinde 
yaşamanın ortaya çıkardığı çeşitli sosyal çelişkiler, uyumsuzluklar bulundukça suçun var 
olacağı söylenebilir. Suç bir bakıma, bazı kişilerin davranışları ve tutumları ile bunların içinde 
yaşadıkları grupta yerleşmiş davranış örnekleri arasındaki bir çelişki olarak ortaya çıkmaktadır. 
Günümüzde sosyo-kültürel bilimler, suç teşkil eden insan davranışını, toplumda yürürlükte olan 
sosyal normlardan bir nevi sapma olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla suçluyu, içinde yaşadığı 
toplumun normları ile kişisel kuvvetleri arasında bir denge kuramamış kişi olarak tanımlamak 
mümkündür (Dönmezer, 1994: 46).

Suç olgusu, birçok bilimsel disiplin tarafından (biyoloji, psikoloji, psikiyatri, hukuk, 
ekonomi, sosyoloji, antropoloji, vb.) ele alınıp analiz edilmektedir. Suç olgusunun karmaşıklığı 
ve suç işleyenlerin sahip oldukları farklı suç profilleri, suç ve suçluluğu açıklama amacı ile ortaya 
konan teori sayısının artmasına sebep olmuştur. Diğer bir ifade ile, gerek çok sayıda suç türünün 
olması (hırsızlık, tecavüz, adam öldürme, dolandırıcılık, rüşvet, zimmete para geçirme, gasp, 
vb.) gerek suçlulukla ilintili bir çok değişkenin varolması (yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik, suçlu 
akran grubu, sorunlu aile yapısı, göç, alkol ve uyuşturucu, yerleşim yerinin özelliği, kültür, 
formel ve enformel denetim unsurlarının zayıflığı, damgalanma, vb.) ve gerekse suç işleyenlerin 
sahip olduğu bireysel özelliklerinin (yaş durumu, medeni durum, meslek yapıları, sosyalleşme 
biçimleri, cinsiyet durumu, vb.) farklılık arz etmesi gibi nedenler suç olgusunun çok perspektifli 
biçimde açıklamasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda geçmişten günümüze, suçun nedenleri, 
doğası ve yayılmasını çözümleyen kuramlar en kapsamlı ve sistematik bakış açısı ile suç ve suçlu 
kavramlarını ele almaya başlamıştır. Bununla birlikte çok boyutlu analiz gereği “suç” ve “suçlu” 
olgularının her yönüyle ele alınamamasına da yol açabilmektedir. Dolayısıyla suç teorilerine 

1  Bununla birlikte suçu oluşturan fiillerin zaman ve ortama göre değişiklik gösterebildikleri söylenebilir. Nitekim geçmişte 
suç sayılan bazı davranışlar, zamanla suç olmaktan çıkabildiği gibi, sosyal değişim süreci içerisinde yeni suç türleri de ortaya 
çıkabilmektedir (Dönmezer, 1994: 63).
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ilişkin analizlerde dikkatli olunması ve eleştirel bir yaklaşımın gerekli olduğu söylenebilir (Fert, 
2007: 56).

3. Suç-eKonomi ilişKiSi ve Suçun eKonomiK Teori/modelleri

Yüzyıllar boyunca yaşanan her bir sosyal problem, beraberinde suçu da getirmiştir. 
Örneğin yaşanan ekonomik kriz dönemlerinde suç oranları da artış göstermiştir. Bu bağlamda 
suç olgusuyla ilgilenmek, sadece entelektüel bir ilgi olmanın ötesinde iktisatçının bir bilim 
insanı olarak taşıdığı sosyal sorumluluk haline gelmiştir. Çünkü suç, küresel ölçekte en 
zararlı sosyal problemlerden biridir. Artan suç ve şiddet aktivitelerinin ekonomik faaliyetler 
üzerindeki olumsuz etkileri yanısıra insanların güvenliği ve yaşam kalitesini doğrudan azaltıcı 
etkileri de mevcuttur. Günümüzde genel olarak suç olgusu, özellikle de şiddet içeren suçlar, 
bütün ülkelerde önemli bir politika önceliği haline gelmektedir. Bir iktisatçının kendini bu 
konulardan soyutlayabilmesi de neredeyse olanaksızdır (Güvel, 2004: 4). Bu çerçevede insan 
davranışının belirlenmesinde, sosyo-kültürel ve demografik unsurların yanı sıra ekonomik 
unsurların da önemli derecede –bazen güçlü bir belirleyeni olarak- etkide bulunması, suç ve 
ekonomi arasındaki ilişkisinin araştırılmasının önemli bir gerekçesini oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda, Dönmezer (1994: 286)’e göre, suçluluk ile ekonomik durum arasındaki ilişkilerin 
belirlenmesi için, aşağıdaki noktalarda işaret edildiği gibi, suç ile ekonomik durum ilişkisinin 
değişik yönlerden ele alınması gerekmektedir;

a) Toplumsal ekonomik düzen (ekonomi alt fonksiyonel sistemi) ile suçluluk arasındaki 
ilişkilerin tespiti,

b) Kişilerin ekonomik durumları ile suç arasında doğrudan veya dolaylı olarak bir ilişkinin 
bulunup bulunmadığının belirlenmesi,

c) Ekonomik bunalım dönemlerinde suçluluğun nasıl geliştiği (yani işsizlik, fiyat 
yükselişleri, kıtlık gibi ekonomik olaylar ile suç arasındaki ilişkiler),

d) İnsanları ekonomik faaliyetlere yönelten unsurlar ve motivasyonlarla, suça yönelten 
gerçekler arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı,

e) Çocukların çalıştırılmaları, kadının iş hayatına daha fazla dahil olması gibi olaylarla suç 
arasındaki ilişkilerin belirlenmesi,

f) Ekonomik şartların, yaşadığımız kültür içindeki yerinin incelenerek suç ile bu yönden 
olası ilişkisinin belirlenmesi.

Suçun ekonomik analizi ilk olarak Becker (1968) tarafından yapılmıştır. Becker‘e göre bir 
suç kuramı, iktisadın karar analizlerine dayanmalıdır. Yani sosyologlar temel olarak suçu “sapkın 
davranış” olarak açıklarken, iktisatçılar “akılcı bir seçim olarak” tanımlamışlardır. Sosyologların 
“motivasyon” kavramı yerine iktisatçılar “fırsatlar” kavramı üzerinde yoğunlaşmışlardır. 
Becker’in ardından Ehrlich (1973), Sjoquist (1973), Block ve Heineke (1975), Heineke 
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(1978), Schmidt ve Witte (1984), Becker‘in takipçileri olarak suçun ekonomik modellerini 
geliştirmişlerdir. Bu modeller suçun parasal olarak ifade edilebilen bir getiriye sahip olduğu 
öngörüsüne dayanarak, büyük ölçüde zamanın iş ve suç arasındaki planlı dağılımının analizi ile 
ilgilidir (Witte ve Tauchen, 1994: 1–2).

Suç ekonomisi teorileri, mikro ekonomik yaklaşımla suçlunun davranışlarını açıklamaya 
çalışmaktadır. Suçun ekonomik teorilerinde, suçun “iş gibi zaman alan ve getirisi olan” bir eylem 
olarak tanımlanması, bu yaklaşımların “rasyonel tercih teorisi (ekonomik akılcılık teorisi)”ne 
dayandığını göstermektedir. Ekonomide kullanılan akılcılık diğer bilimlerden farklıdır. Bir 
kişinin kararları arasında uyum varsa o kişinin ekonomik anlamda akılcı davrandığı varsayılır. 
Bu bağlamda, kişinin davranışının bir başkası tarafından mantıksız görünmesi önemli değildir. 
Örneğin; A, B ve C şeklinde üç alternatifin olduğu varsayılsın. Kişiye bunlardan önce A ve B 
alternatifi sunulmuş olsun ve bu durumda kişi A alternatifini seçsin, kişiye daha sonra B ve C 
şeklinde alternatifler de sunulmuş olup kişi B alternatifini seçerse, kişiye tekrar A ve C şeklinde 
alternatifler sunulduğunda, kişinin ekonomik anlamda akılcı davrandığını kabul etmek için 
A alternatifini seçmesi gerekmektedir. Ekonomik akılcılık kavramı, bu bağlamda subjektif 
bir kavramdır. Kişi kendi yaptığı tercihlerde uyumlu olduğu müddetçe başka bir kimsenin 
o davranışı onaylaması ya da normal kabul etmesinin bir önemi yoktur. Böylece, ekonomik 
akılcılık kavramı kullanılarak, suç davranışının kendi içinde uyumlu olup olmadığına bakarak 
akılcı olup olmadığına karar verilir. Bu varsayım oldukça önemlidir. Ekonomik akılcılık 
varsayımı olmadan kişi davranışlarını tahmin etme veya analiz etmenin önemi ve imkanı yoktur 
(Dursun, 1997: 2).

Suçun ekonomik teori veya modellerinde de suçluların ekonomideki diğer karar 
birimleri gibi “akılcı” şekilde davrandığı kabul edilmektedir. Yani suçlular, bir noktada 
ekonomik refahlarını maksimum yapmak için çalışmaktadırlar. Suça ekonomi perspektifinden 
bakıldığında, bir kimsenin suç işlemeye karar vermesi ile bir malı satın alması kararı arasında 
nitelik olarak bir fark yoktur. Nasıl ki, diğer şartlar sabitken bir malın fiyatının artması o 
mala olan talebi azaltıyorsa, suç işlemenin beklenen maliyetinin artması da suçun miktarını 
azaltmaktadır. Bu teoriye göre suçlu faydasını maksimum yapmaya çalışan diğer bireylerden 
farklı değildir. Çünkü yasadışı davranışlar, yasal davranışlar gibi rasyonellik içermektedir. Fakat 
yapılan uygulamalı çalışmalarda suçlu davranışlarının rasyonel tercih teorisine uymadığı; risk 
ve maliyetleri önemsemedikleri veya hesaplayamadıkları gözlenmiştir. Bu nedenle de suçun 
ekonomik analizinde sınırlı rasyonellik varsayımının yapıldığı kabul edilmektedir (Akkuş, 
2003:5).

Suçun ekonomik modeli (SEM) ya da suç iktisadı, suçu, “iş gibi zaman alan geliri olan” 
bir aktivite olarak tanımlamaktadır. Buna bağlı olarak iş ve suç birbirinin ikamesi haline 
gelebilmektedir. Bu nedenle SEM’lere “iş gibi suç modelleri” denilebilir (Güvel, 2004: 47). Bu 
açıklamalardan da anlaşıldığı üzere suça ekonomik olarak yaklaşım diğer bilimlerden farklıdır. 
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Suça ekonomik yaklaşımda kişi davranışlarının ekonomik unsurları ve bu unsurlarla günlük 
yaşamdaki ilişki önemlidir. Bu unsurlar ve aralarındaki ilişkiler ekonomik model olarak 
tanımlanır.

SEM, suç piyasasındaki birey suçlunun zamanının ne kadarını suç piyasasına ayıracağını, 
bireyin akılcı seçimine dayandırmakta, analitik bir yaklaşımla suçlunun suç piyasasındaki 
seçimini belirleyen rakip yasal ve yasadışı fırsatların rolünü analiz etmektedir. Bu çerçevede 
suçlunun karar alma problemi, karşılıklı olarak birbirini dışlayan aktiviteler arasında seçim 
yapma problemi olarak değil; belirsizlik altında kaynakların yasal piyasalar içinde ya da 
dışında rakip aktiviteler arasında optimal dağılım problemi biçiminde tanımlanarak, yasadışı 
aktivitelere katılım “genel meslek seçimi kuramı” ile ilişkilendirilmektedir (Ehrlich, 1996: 522). 
Standart teoriye göre bireylerin suç aktivitelerine katılmalarında belirleyici olan unsurlar suç 
aktivitelerinden beklenen gelir, yasal işgücü aktivitesinden elde edilen gelir, suçlunun bireysel 
özellikleri ve suç aktivitelerinin, tutuklanma, mahkûmiyet ve ceza şeklinde görünümleri olan 
maliyetlerdir (Akkuş, 2003: 7–8).

SEM bağlamında geleneksel ekonomik modelde, bireyin yasal yollardan elde ettiği getiri, 
yasadışı yollardan beklediği getiri, yakalanma ve mahkûm olma ihtimali göz önüne alınarak, 
bireyin suç işlerken elde ettiği getiri ile yasal yollardan elde edilen getiri karşılaştırılmaktadır 
(Warren, 1978: 441). Bu modele göre fakir ve gelir düzeyi düşük aileler daha çok suç işlerler. 
Çünkü onların gelir düzeyi, yetersizdir. Tutuklanan ve hapishanede bulunan suçluların 
yakalanma olasılığı veya cezası yeterli şekilde artmadığı müddetçe, yani bireyin yasal işten elde 
etmeyi beklediği getiri, bireyin yasadışı yollardan elde etmeyi beklediği getiriden büyük olmadığı 
sürece, bu kişilerin yeniden suç işleyecekleri de kabul edilmektedir. Hapishanede olan birisi 
için geliri artırabilmek kolay değildir, kişiye hapishanede iş eğitimi vermek de kolay değildir. 
Tam aksine kişi hapishanede iken daha profesyonel suçlu olmayı öğrenebileceği için mahkûm 
olma olasılığındaki düşüşü dengelemek için cezaları, yani tekrar suç işleyenlere verilen cezayı 
artırmak gerekecektir. Modele göre bireyin suç işlemesinin önüne aynı ceza verilerek geçilmesi 
mümkün değildir (Dursun, 1997: 4).

Zaman ayırma modellerinde ise bireyin suçtan beklediği fayda ile yasal faaliyetlerden 
beklediği faydanın karşılaştırmalı analizi yapılarak yasal ve yasadışı faaliyetler arasında zaman 
ayırma esas alınmaktadır. Bu modele göre birey, en az zamanda en fazla fayda sağlayacak 
faaliyete yönelecektir. Bu modellere göre suçlu ve suçsuz insanlar arasındaki tek fark, maliyet ve 
fayda kavramlarını farklı algılamalarıdır. Yani suçlu ve suçsuz bireyler arasında motivasyon ve 
zaman ayırma bakımından bir fark yoktur. Bu bağlamda oluşturulan modellerin temel özelliği, 
maddi olmayan menfaat ve maliyetleri de açıklamaya çalışıyor olmalarıdır (Becker, 1968: 169).
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4. Suç ve SoSyo-ekonomik yapı araSındaki Bağımlılık ilışKıSı: KarS 
Cezaevi Örneği

Görüldüğü üzere, suç tek faktörle açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Bu 
olgunun ortaya çıkışında etkili olan birçok bağımsız değişkenden söz edilebilir. Suçun türüne, 
suçun gerçekleştiği çevreye, işleyen kişinin sosyo ekonomik özelliklerine göre bu değişkenlerden 
bazılarının etkileri suçun ortaya çıkışında diğerlerinden daha fazla olabilir.

Bu bağlamda, çalışmada yöntem olarak tanımlayıcı-betimleyici yöntem seçilmiştir. Bu 
çerçevede kuramsal kısımda kabul edilen ilkelerden hareketle, hipotezleri test etmek üzere 
anket tekniği uygulanarak, veriler toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, yüz yüze anket yolu 
izlenmiştir. Araştırmada önce hazırlık çalışmaları (literatür taraması, problemin ve hipotezlerin 
belirlenmesi, soru formlarının hazırlanması vb.) yapılmış ve Kars Kapalı Cezaevi’nde çeşitli 
suçlardan hüküm giyen 63 hükümlü üzerinde uygulama yapılmıştır. Hükümlülerden terör 
suçları ve cinsel suçlardan hüküm giyenler görüşmeyi kabul etmemişlerdir.

Bu çalışmanın amacı kapsamında, suçun ve suçlunun sadece sosyo ekonomik yapısını 
etkileyen etmenler incelenmiş ve çalışma kapsamında ele alınacak değişkenler aşağıdaki 
sınıflamaya tabi tutularak analiz edilmiştir.

•	 Suçun Türü ve Nedeni

•	 Yaş

•	 Medeni hal

•	 Öğrenim durumu

•	 Meslek

•	 Ekonomik Durum (Gelir)

Suça etki eden en önemli sosyo ekonomik faktörlerden yalnızca yaş, medeni durum, 
öğrenim durumu ve ekonomik durum değişken olarak kabul edilmiş ve istatistiksel analiz bu 
değişkenler çerçevesinde yapılmıştır. Cinsiyet faktörü de suç üzerinde önemli bir değişken 
olmasına rağmen bu çalışma için göz ardı edilmiştir. Çünkü 63 örneklemden yalnızca 3 tanesi 
kadındır.

Çalışmada istatistiksel analizin başlangıcında uygun analiz türünün belirlenmesi 
gerekmektedir. Örneklem büyüklüğü 30’dan büyük olduğu için bu çalışma için parametrik 
yöntemlerin kullanılması öngörüsünde bulunulmuştur. Ancak parametrik testleri 
kullanabilmenin ön şartı, her bir faktörün normal dağılıma sahip olup olmadığı ve verilerin 
homojen dağılıp dağılmadığının tespitidir. Verilerin normal dağılıma uygunluğu tek örneklem 
Kolmogorov Smirnov Testi kullanılarak belirlenmiştir.
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Tablo 1: Tek Örneklem Kolmogorov-Smirnov Test Tablosu

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Tablo 1’de görüldüğü gibi anlamlılık satırındaki değerlerin istatistiksel anlamlılık 
hesaplamalarında sınır değeri kabul edilen 0,05‘den küçük olması incelenen faktörlerin 
dağılımlarının normal olmadığını göstermektedir. Homojenlik testi sonucunda elde edilen 
bulgular da Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Homojenlik Testi Tablosu

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Bu tablonun anlamlılık sütunundaki değerlerin 0,05’den büyük olması incelenen faktörlerin 
dağılımlarının homojen olduğunu göstermektedir. Yukarıdaki bulgular sonucunda veriler 
homojenlik göstermesine rağmen normal dağılıma sahip olmamasından dolayı bu çalışma 
için parametrik analizlerin kullanılması uygun değildir. Bu nedenle parametrik olmayan analiz 
yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında bağımsız değişken olarak 
kabul ettiğimiz yaş, medeni durum, öğrenim durumu ve gelir (ekonomik durum) faktörleri ile 
işlenen suç arasında bir bağımlılık ilişkisinin olup olmadığı ölçülmek istendiği için ki-kare testi 
kullanılmıştır. Ki-Kare bağımsızlık testi iki veya daha fazla sınıflı ölçekle ölçülmüş değişkenler 
arasında bağımlılık olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bu analizde hipotezler 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:

H0: değişkenler birbirinden bağımsızdır.

H1: değişkenler birbirine bağımlıdır.

Çalışmamızda suçun belirleyicisi bu değişkenlerin işlenen suçlarla ilişkisi ve işlenen 
suçlar üzerindeki etkilerini incelenmeden önce, 63 hükümlünün işledikleri suçların türleri ve 
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nedenlerine ait dağılımları gösteren frekans tablolarına bakabiliriz.

4.1. işlenen Suçların Türleri ve nedenlerine Göre dağılımı

Tablo 3’de görüldüğü gibi, Kars cezaevinde anket yapılan 63 hükümlünün işledikleri 
suçlar içinde en fazla işlenen suç türü %52,4 ile adam öldürme suçudur. Bu oran bütün suç 
türlerinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Şiddet suçları olarak tanımlanan suçlar 
içerisinde adam öldürme suçunu gasp ve adam yaralama suçları izlemektedir. Ekonomik olarak 
değerlendirdiğimiz, mal aleyhine işlenen suçlardan en fazla işlenen suç türü %12,7 ile hırsızlık 
suçudur. Diğer bir ekonomik suç olarak kabul edebileceğimiz uyuşturucu suçunun işlenme 
oranı ise %6,3’tür.

Tablo 3: İşlenen Suçların Türüne Göre Dağılımı

 Kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Suçun analizi bakımından ele alınması gereken en önemli konulardan biri suçun 
nedenine ilişkin bulgulardır. Bu araştırma bulguları analiz edildiğinde, Tablo 4’de görüldüğü 
gibi, hükümlüler en çok suç işleme nedenini “karşı taraftan kaynaklanan nedenler” şeklinde 
belirtmişlerdir.
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Tablo 4: İşlenen Suçların Nedenlerine Göre Dağılımı

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Karşı taraftan kaynaklanan nedenler kavga anında tahrik ya da küfür olarak 
değerlendirilebilir. Bu bağlamda araştırma bölgesinde suçun en önemli nedenleri; maddi 
sıkıntılar, kavga, küfür, hakaret, aile sorunları ve namus şeref olarak sıralanabilir. Ayrıca, suç 
işleme nedenlerinin suç türlerine göre dağılımı analiz edildiğinde, Tablo 4’de görüldüğü gibi, 
namus-şeref uğruna, kan davası, sarhoşken çıkan kavga, arazi anlaşmazlığı, bunalım, tahrik 
ve kavga küfür hakaret nedeniyle yalnızca adam öldürme suçu işlenmiştir. Evlenmek için kız 
kaçırma, para alacağı için ise sadece adam yaralama suçu işlenmiştir. Maddi sıkıntı nedeniyle 
yalnızca ekonomik suçlar işlenmiştir. Maddi sıkıntı yüzünden suç işlediklerini belirten 9 
hükümlünün 6‘sı hırsızlık, 1‘i yankesicilik, 2‘si de gasp ve kapkaç suçu hükümlüsüdür. Ailevi 
sorun nedeni ile suç işlediğini belirten 7 hükümlünün 1‘i gasp kapkaç, 1‘i adam yaralama, 2‘si 
adam öldürme, 3‘ü uyuşturucu suçu hükümlüsüdür.
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Bu noktada, bölgede işlenen suçlarla ilgili yapılan çalışmalarda da benzer durumlar tespit 
edilmiştir. Örneğin, Çopuroğlu ve Kızmaz (2002: 25-29)’ın yaptıkları araştırma sonuçlarına 
göre, Kars ilinin bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla işlenen suç türü yaklaşık %65 
ile şiddet suçlarıdır. Çalışmada, bu bölgede şiddeti bir davranış biçimi olarak hazırlayan ve bunu 
pekiştiren toplumsal faktörler de; bireylerin sosyalleşme biçimi, aile içinde gerçekleşen dayak 
ve dövme gibi fiziksel güç kullanımı, bölgede yaygınlığını sürdüren kan davaları ve namus 
cinayetleri, etkisiz adalet biçimi, terör olgusu ve ekonomik yetersizlik olarak sıralanmaktadır. 
Yine araştırma bölgesinin ekonomik göstergeleri incelendiğinde diğer bölgelere oranla en 
olumsuz koşullara sahip olduğu görülmektedir. Gerek coğrafi koşullar gerekse ekonomik 
koşullar nedeniyle bölgenin gelişmişlik düzeyi düşüktür. Bu bağlamda, kültürel suçlar olarak 
bilinen kan davası, kız kaçırma gibi suçların temelinde de ekonomik nedenler yatmaktadır. 
Suç işlenmesinde diğer önemli etken olan hakarete uğrama faktörü namus şeref kavramının 
toplumsal kültürün temelinde yatan bir öğe olmasından kaynaklanmaktadır. Şeref ve namus 
olgusunun ülkemizdeki kurgulanma biçimi büyük ölçüde bireyin ailenin ya da toplumsal 
grubun sosyal itibar ve prestijini içermektedir.

4.2. yaş ve Suç arasındaki Bağımlılık ilişki

İnsan doğumundan ölümüne kadar birbirini izleyen gelişme aşamalarından geçmektedir. 
Yaşın biyolojik gelişimi ile insanlar için çevresel etkileşim hızla değişmektedir. İnsan büyümekle, 
yaşı ilerlemekle birlikte yeni bir çevrenin içine girmekte, sosyal yapısı değişmekte, yeni 
problemlerle karşılaşmakta ve yei sorumluluklarla yüzleşmektedir (Demirbaş, 2005: 156).

Bu bağlamda, suça ilişkin tüm faktörler içinde suça katılımda en önemli etmenin yaş 
olduğu belirtilmektedir. Örneğin İçli (2004: 328)’ye göre gençler yetişkinlerin dünyasına adım 
atarken önemli uyum sorunlarıyla karşılaşmaktadırlar. Buna karşın ilerleyen yaşla birlikte kişilik 
oturmakta, yaşamdan beklentiler değişmekte ve yasa dışı yollara girme olasılığı azalmaktadır. 
Yetişkinlik dönemiyle birlikte benmerkezci duygular azalmakta, toplumda yaşayan kişinin 
davranışlarında etkili hale gelmektedir. Yetişkinlikte sosyal değerler daha fazla onay görmekte, 
sosyal ilişkiler gözlenmekte ve yaşamın anlamı değişmektedir. Yaş, suç ilişkisi içinde fiziksel 
ve biyolojik faktörlerin önemli payı bulunmaktadır. Gençlikte görülen fiziksel güç, çeviklik 
ve ataklık bazı suçları hızlandırmaktadır. İlerleyen yaşla birlikte azalan fiziksel güç ve enerji, 
ciddi suç oranlarında da düşmeye neden olmaktadır. Suç oranı gençlik yıllarının bitimine 
doğru doruk noktasına ulaşmakta ve bu noktadan sonra düşmeye başlamaktadır. Nitekim 
suç araştırmalarında da genel kabul gören yaklaşım, suç işleme oranlarının özellikle genç 
yaş diliminde en yüksek değeri aldığı ve yaşın ilerlemesiyle birlikte suç işleme oranında bir 
düşmenin görüldüğü düşüncesidir.

Yaptığımız anket çalışmasından yaş ve işlenen suç türü arasındaki ilişki istatistikî olarak 
incelendiğinde, suç işleyenlerin suç türlerinin yaşlarına göre farklılık göstermediği sonucuna 
ulaşılmaktadır. İşlenen suç türü ile yaş arasında bağımlılık ilişkisi Tablo 5’de gösterilmektedir. 
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Tablo verilerine göre Pearson Ki-Kare test istatistiğinin p değeri 0,05’den büyük olduğundan H0 
hipotezi kabul edileceğinden değişkenlerin bağımlı olmadıklarına karar verilecektir. Yani suç 
işleyenlerin suç türleri yaşlarına göre farklılık göstermemektedir.

Tablo 5: Yaş ve Suç Arasındaki Bağımlılık İlişkisi Ki-Kare Test Sonuçları

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Bununla birlikte, bizim çalışmamızın frekans bulgularının yer aldığı Tablo 6’de görüldüğü 
gibi, 63 hükümlü örneğinde suç işleme sıklığının en çok 23–27 ve 28–32 yaş gruplarında 
yoğunlaştığı görülmekte ve suç işlemenin genç yaşta fazla olacağına ilişkin genel kabul gören 
yaklaşımı desteklemektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, anket soruları hazırlanırken 
yaş değişkeninin etkisini daha güvenilir ölçebilmek için ilgili literatür dikkate alınarak yaş 
aralıkları 4 olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 23–27 yaş aralığında suç işleyenler toplamın 
%22,2‘sini, 28–32 yaş aralığında suç işleyenler ise toplamın %23,8‘ini oluşturmaktadır. Yaş 
aralığını biraz daha genişletip suç işleme yaşını 23–32 olarak ele aldığımızda, bu aralıkta suç 
işleyenler toplamın %46’sını oluşturmaktadır. Yaş grupları ve işlenen suç türü arasındaki ilişkiye 
bakıldığında hırsızlık suçu en fazla 23–27, gasp kapkaç suçu 28–32, cinayet suçu 43–47 yaş 
aralığında işlenmiştir.
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Tablo 6: İşlenen Suç Türlerinin Yaşa Göre Dağılımı

 kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

4.3. medeni durum ve Suç arasındaki Bağımlılık ilişkisi

Suç analizinde ele alınan bir diğer faktör medeni durumdur. Ailedeki otorite modeli, 
cinsiyete bağlı roller, kadınların ekonomik statüleri günümüz toplumunda giderek değişmektedir. 
Evlilik ile birlikte yaşanan ekonomik sıkıntılar ile yaşanan sorunlar, bireyleri suç işlemeye 
itmektedir.

Medeni durum ve suç arası bağımlılık ilişkisinin Pearson Ki-Kare test istatistiği ile 
analizinde Tablo 7’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre Pearson Ki- Kare Test istatistiği 
p değeri 0,05‘den büyük olduğundan H0 hipotezi kabul edilecek ve değişkenlerin bağımsız 
olduklarına karar verilecektir. Yani hükümlülerin işledikleri suç türü medeni duruma göre fark 
göstermemektedir.

Tablo 7: Medeni Durum ve Suç Arasındaki Bağımlılık İlişkisi Ki-Kare Test Sonuçları

 kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.
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Bu bağlamda, çalışmada yer alan hükümlülerin suç işledikleri zamanki medeni 
durumlarına ait frekansları Tablo 8’de gösterilmektedir. Buna göre 63 hükümlüden 35’nin 
(%55,6) suç işledikleri zaman evli oldukları belirlenmiştir. Suç işlendiğinde bekâr olanların 25 
kişiyle oranı %39,7‘dir. Evli olanların daha çok suç işleme nedenleri arasında evlenme ile ortaya 
çıkan ekonomik sıkıntılar buna bağlı olarak aile geçimsizliği sayılabilir.

Tablo 8: İşlenen Suçların Medeni Duruma Göre Dağılımı

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Öte yandan araştırma bulguları hem evli olanların hem de bekârların adam öldürme suçu 
işlediklerini ortaya koymaktadır. Evli olan hükümlülerden 6’sı hırsızlık, 6’sı da gasp/kapkaç 
suçu hükümlüsüdür. Bu sonuç yukarıda da açıklanan evlilikle birlikte ortaya çıkan ekonomik 
sıkıntıların suçu doğurduğu savını destekler niteliktedir.

4.4. Öğrenim durumu ve Suç arasındaki Bağımlılık ilişkisi

Okul, çocukların davranışlarını kontrol ederek onları toplumsallaştırmak suretiyle geleceğe 
hazırlayan, aileden sonra ikinci sosyalleşme kurumudur. Ailede ve okulda edinilen bilgi ve beceriler, 
kazanılan tecrübe ve dostluklar olumlu bir kişilik, sevgi, saygı, güven, özdenetim, çalışma ve başarılı 
olma arzusu, sağlıklı bir ortam, çocuğun suç işlemesini engelleyebilmektedir. Dolayısı ile öğrenim 
düzeyi yükseldikçe basit/adi suçların azalacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda, çalışmada öğrenim 
düzeyi değişkenine de yer verilmiştir. Burada, öğrenim düzeyi bağlamında, sadece hükümlünün 
kendi öğrenim düzeyi değil, annesinin ve babasının öğrenim düzeyi de incelenmiştir.

Öğrenim durumu ve işlenen suç arasındaki ilişkinin istatistiksel analiz sonuçlarını gösteren 
Pearson ki-kare test istatistiği sonuçları Tablo 9’da gösterilmektedir. Pearson ki-kare test istatistiğine 
ait p değeri de, sınır değer olarak kabul edilen 0,05 değerinden büyük olduğundan H0 hipotezi kabul 
edilecek ve değişkenlerin bağımsız olduklarına karar verilecektir. Yani hükümlülerin işledikleri 
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suçlar eğitim durumlarına göre farklılık göstermemektedir.

Tablo 9: Öğrenim Durumu ve Suç Arasındaki Bağımlılık İlişkisi Ki-Kare Test Sonuçları

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-Square 40,586(a) 40 0,444
Likelihood Ratio 35,164 40 0,687
Linear-by-Linear Association 1,301 1 0,254
N of Valid Cases 63

 kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Bununla birlikte anketteki araştırma bulgularına ait frekans sonuçlarının yer aldığı Tablo 
10’da görüldüğü gibi, örneklemimizde yüksek suç oranı en çok ilkokul mezunu kategorisinde 
yoğunlaşmıştır. Toplam 63 hükümlünün yarısından fazlası (%58,7) ilkokul mezunudur. Bu 
kategoriden sonra öğrenim düzeyinin artışına paralel olarak suç oranları düşmektedir. Üniversite 
ve yüksekokul mezunları en az suç işleyen kesimdir. Suçların yaklaşık %87’si lise düzeyinden 
daha düşük öğrenim düzeyine sahip olanlar tarafından işlenmiştir. Buradan suç olgusunun 
düşük öğrenimli bir nitelik gösterdiği sonucuna varılabilir.

Tablo 10: İşlenen Suçların Öğrenim Düzeyine Göre Dağılımı

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Öte yandan öğrenim düzeyi ile işlenen suç türleri arasındaki ilişkiye bakıldığında tüm 
öğrenim kategorilerinde en fazla adam öldürme suçunu ilkokul mezunları işlemiştir. İkinci 
sırada yer alan suç türü ise yine ilkokul mezunları tarafından işlenen gasp ve kapkaç suçudur.
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Hükümlülerin anne ve babalarının eğitim düzeyleri incelendiğinde, annelerinin %54’nün 
okuma yazma bilmediği görülmüştür. En yüksek öğrenim düzeyi 1 kişi ile ortaokul mezunudur. 
Babanın öğrenim düzeyine bakıldığında ise %31,7’si ilkokul mezunudur. Bunu %28,6 ile 
okuryazar olmayanlar takip etmektedir. Bu sonuçlardan hükümlülerin öğrenim düzeyi düşük 
ailelerden geldiği sonucu çıkartılabilmektedir. Yalnızca 5 hükümlünün okula devam ettiği 
görülmektedir.

Okula devam edememe nedenleri incelendiğinde, hükümlülerin %39,7’si ekonomik sıkıntı 
nedeni ile okula devam edemediğini belirtmiştir. Okulu bırakmanın ikinci önemli nedeni, %25,4 
ile başarısız bir öğrenci olmak biçiminde ifade etmiştir. Bu bulgudan hareketle hükümlülerin 
okul yıllarındaki başarılarının, okula olan ilgilerinin görece zayıf olduğunu, suç işlemelerinde 
okuldaki arkadaş grubu ve okul yönetiminin etkisinin göreli bir nitelik taşıdığını söylemek 
mümkündür. Okulu bırakma nedeni olan bir diğer faktör, %12,7 ile sosyal imkânsızlıklar ve 
sorunlardır. Aslında sosyal imkânsızlıklar, ekonomik sıkıntılar içinde değerlendirilebilir. Ancak 
burada sorunlarla birlikte değerlendirildiğinde yaşanılan köylerde okulların bulunmaması 
nedeniyle okula devam edememe ve/veya köylerin boşaltılmasıyla birlikte, göç edilen yerde okula 
devam edilememesi gibi faktörler de okula devam edememenin nedeni içinde yer almaktadır.

Yukarıda da belirtildiği gibi, genel olarak eğitim düzeyinin artması ile bireylerde hukuka 
saygılı olma bilincinin geliştiğini varsayarak, eğitim düzeyinin artışıyla birlikte suç oranlarının 
daha düşük düzeyde gerçekleşebileceği ifade edilebilir. Bununla birlikte eğitim sürecinin 
başarılı olması için gençlerin sadece eğitimlerine odaklanması, başka sorunlarla mücadele 
etmemeleri gerekir. Oysa hükümlülerin yaklaşık yarısının okul döneminde öğrencilik ile 
ilgili yükümlülüklerini yerine getirirken aile bütçesine katkıda bulunmak için çalıştıkları da 
anlaşılmıştır. Bu durum, örneklem grubunun büyük çoğunluğunun alt sosyo-ekonomik gruplara 
ait oldukları için yeterli eğitim alamadıklarını ve okula devamsızlık veya başarısızlıklarını bir 
ölçüde açıklamaktadır.

4.5. ekonomik durum (meslek Grubu)- Gelir ve Suç arasındaki Bağımlılık ilişkisi

Suç olgusunda, günümüzde en önemli faktörlerden birisi ekonomik durumdur. Özellikle 
sosyo ekonomik faktörlerle suçu çözümleme çabaları, günümüz suç araştırmalarında büyük 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda örneğin, Kızmaz (2002: 22)’a göre ekonomik yapı ile suç 
arasındaki ilişki aşağıdaki şekillerde kurulabilmektedir;

•	 Bireylerin yaşadığı ekonomik geçim sıkıntısı, bireyleri daha çok suç eylemine 
yöneltmektedir,

•	 Düşük gelir grubunda yer alanların ve gelir düzeyleri düşük olan bireylerin toplumsal 
kurumlara ve değerlere bağlılıkları azalmaktadır,

•	 Uzun süre işsiz kalan bireyler daha kolay hukuk dışı davranışlara yönelmektedirler,
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•	 Ekonomik sıkıntı yaşayan ve düşük gelir düzeyine sahip bireyler psikolojik ve 
zihinsel olarak, bu durumdan olumsuz olarak etkilenirler ve bu nedenle suç eylemine 
yönelmektedirler.

Bunlardan ayrı olarak ekonomik dalgalanmaların, piyasa durumunun, enflasyon 
değerlerinin, bireylerin sahip olduğu işin niteliği gibi unsurların suçla ilişkili faktörler olduğu 
söylenebilir.

Ayrıca, Türkiye‘de genel olarak, istatistiklere bakıldığında, ailede çocuk sayısının fazla 
olmasının aile yaşamına bazı olumsuzluklar getirdiği görülmektedir. Kalabalık ailelerde, aileye 
genellikle sadece baba tarafından getirilen kısıtlı gelir, kalabalık ailenin ekonomik yönden 
sıkıntı çekmesi sonucunu doğurmaktadır. Bunun yanında, ailenin çok çocuklu olması, özellikle 
öğrenim düzeyi düşük ailelerde çocuğun kontrolünü güçleştirmektedir. Ailenin yaşadığı 
çevrenin olumsuzluğu, bu durumda çocuk ve gencin suç işleme ortamına girmesini daha kolay 
hale getirebilmektedir (İçli, 2004: 351).

Suç ile suçlunun bulunduğu ekonomik durum veya meslek grubu arasındaki ilişki ayrıntılı 
olarak analiz edilmeden önce hükümlülerin işlerini zorunluluktan mı yoksa kendi istekleriyle 
mi yaptıkları sorusuna verdikleri cevaplara bakılabilir. Böylece hükümlülerin suç işlemeden 
önce yaptıkları işten memnuniyet duyup duymadıkları görülebilmektedir. Bu noktada verilen 
yanıtlar, yani hükümlülerin işleri tercih etme nedenleri incelendiğinde; esnaf grubunda yer 
alan 25 hükümlüden 9’u işlerinden hoşlandıklarını, 8’i baba mesleği olduğu için yaptıklarını 
belirtmişlerdir. Çiftçilikle uğraşanlarda durum biraz farklıdır. Çiftçilikle uğraşan 14 hükümlünün 
tamamı başka iş bulmadıkları için bu işi yaptıklarını ifade etmişlerdir. Gündelik yani geçici işlerle 
uğraşan hükümlüler de, başka iş bulamadıklarını ifade etmişlerdir. Tüm meslek gruplarında 63 
hükümlüden yaptıkları meslekleri tercih nedeninin başka iş bulunamaması olarak ifade eden 
hükümlü sayısı 26‘dır. İşten memnuniyet anlamında yaptıkları işi sevdikleri için yapan hükümlü 
sayısı ise sadece 12 olarak belirlenmiştir.

Ekonomik durum ve suç arasındaki ilişkinin istatistiksel analiz sonuçlarını gösteren 
Pearson ki-kare test istatistiği sonuçları Tablo 11’de gösterilmektedir. Tablo 11 incelendiğinde 
Pearson ki-kare test istatistiğine ait p değeri sınır değer olarak kabul edilen 0,05 değerinden küçük 
olduğundan H0 hipotezi reddedilecek ve değişkenlerin bağımlı olduklarına karar verilecektir. 
Yani hükümlülerin işledikleri suçlar ile ekonomik durumları arasındaki ilişki anlamlıdır. Bu 
bulgulardan hareketle hükümlülerin işledikleri suçların ekonomik durumlarına göre farklılık 
göstereceği söylenebilir.
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Tablo 11: Ekonomik Durum (Gelir) ve Suç Arası Bağımlılık İlişkisi Ki-Kare Test Sonuçları

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-
Square 55,519(a) 32 ,006

Likelihood Ratio 50,655 32 ,019
Linear-by-Linear 

Association ,380 1 ,538

N of Valid Cases 63
 kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Anketimize verilen yanıtlar bağlamında, suçluların ekonomik durumları ve meslek grubu 
ilişkisine bakıldığında Tablo 12’de görüldüğü gibi hükümlülerin en çok %39,7 ile esnaf ve %22,2 
ile çiftçi iş kollarında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu meslek gruplarını, %14,3 ile gündelik işlerde 
çalışanlar izlemektedir. Hükümlüler içinde işsizlerin payı ise %6,3 düzeyindedir. Dolayısıyla 
farklı meslek grupları farklı suçları işlemiş gözükmektedirler.

Tablo 12: İşlenen Suçların Meslek Gruplarına Göre Dağılımı

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.
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Araştırmamızda ele aldığımız örneklemde, suçun en çok esnaf kategorisinde işlenmesi, 
esnaflığın daha çok insan ilişkilerini gerekli kılan bir yapısının olmasından kaynaklanabilir. 
Yani ekonomik durumdaki kötüleşmelere paralel olarak, meslek gereği ortaya çıkan maddi/mali 
anlaşmazlıklar şiddete başvurularak çözülmeye çalışılmaktadır. Esnaflık kategorisinde en fazla 
işlenen diğer suç türleri ise hırsızlık (5 hükümlü) ve gasp (8 hükümlü) gibi mala karşı işlenen 
suçlardır. Çiftçilikle uğraşanların tamamı ise şahsa karşı işlenen suçlardan hükümlüdürler. Bu 
çerçevede çiftçilik yapan 14 hükümlüden 13 tanesi cinayetten hükümlü iken, 1 tanesi adam 
yaralamadan hükümlüdür. Bu bulgularda önemli bir nokta da işsiz kategorisinde çok fazla 
suç işlenmediğidir. Bu da araştırma alanında işsizliğin en baskın suç faktörü olmadığını 
göstermektedir. Bu nedenle işsizlik faktörü suç işleme nedeni olarak tek başına yeterli değildir.

Meslek ile suçun işlenme nedenleri arasındaki ilişkiye bakıldığında esnafların daha çok 
karşı taraftan (müşteri veya esnafın mal aldığı kesimler v.b) kaynaklanan nedenlere bağlı biçimde 
suç işlediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu da yukarıda belirtilen esnafların özelliklerini doğrular 
niteliktedir. Çiftçilerin ise daha çok arazi anlaşmazlığı nedeni ile suç işlediği gözlenmektedir. 
Hizmet sektöründe çalışan işçiler ve gündelik işlerde çalışanlar daha çok namus/şeref gibi 
faktörler nedeniyle suç işlerken, öğrenciler ise genellikle aile anlaşmazlıkları nedeni ile suç 
işlemektedir.

Hükümlülerin suç işlemeden önceki gelir düzeyleri incelendiğinde, Tablo 13’de görüldüğü 
gibi, araştırma bulguları hükümlülerin yaklaşık %32’sinin 500 liradan daha az gelirlerinin 
olduğunu göstermektedir. Geliri 500 ile 1000 lira olanlar hükümlülerin yaklaşık %24’nü 
oluşturmaktadır. Bu durumda geliri 1000 liradan az olanların hükümlülerin yarısından fazlasını 
(%55,5) oluşturdukları ve 1500 liradan düşük gelirlilerin ise yaklaşık %76 gibi yüksek bir 
orana ulaştıkları dikkati çekmektedir. Bu durum düşük gelir grubundaki kişilerin suç işleme 
olasılıklarının yüksek olduğuna ilişkin genel yaklaşımı doğrulamaktadır.
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Tablo 13: İşlenen Suçların Gelir Gruplarına Göre Dağılımı

kaynak: Hükümlü Anket Çalışması.

Hükümlülere gelirlerinin geçimlerine yetip yetmediği sorusu sorulduğunda yaklaşık yarısı 
(%49,2) rahatça geçindiklerini ifade etmiştir. Buna karşın hükümlülerin %27’si geçinmekte 
güçlük çektiklerini, % 19’u gelirlerinin geçimlerine yetmediğini belirtmiştir. Gelirlerinin 500 lira 
altında olduğunu belirten 20 hükümlüden 8 tanesi çiftçilikle uğraştıklarından günlük ihtiyaçlarını 
kendileri temin ettiği için bu gelirin kendilerine yettiğini ifade etmişlerdir. Öğrenciler ve ev 
hanımları da genel olarak, 0–499 lira arasında gelirlerinin olduğunu belirtmişlerdir. Gelirleri 
500 liradan az olan hükümlülerden 4 tanesi suç işledikleri dönemde rahatça geçindiklerini ifade 
ederken, 8 tanesi geçinmekte güçlük çektiklerini belirmişlerdir. 500–999 lira gelir aralığında yer 
alan 15 hükümlüden 8 tanesi o dönemde gelirleri ile rahatça geçindiklerini, 5 tanesi geçinmekte 
güçlük çektiklerini, 2 hükümlü de gelirlerinin geçimlerine yetmediğini ifade etmiştir. 1500- 2000 
lira üstü gelire sahip olan hükümlüler ise geçimlerinde bir sıkıntı olmadığını belirtmişlerdir.

Öte yandan hırsızlık suçu gelir düzeyi yükseldikçe azalmakta, uyuşturucu suçunda ise 
gelir düzeyi yükseldikçe suç oranı yükselmektedir. Gasp ve kapkaç suçları analiz edildiğinde ise 
bu suç türünün de her gelir grubunda işlendiği görülmektedir. Bunun nedeni gelir düzeyi düşük 
hükümlülerde kapkaç suçu görülürken, gelir düzeyi yüksek hükümlülerde göreli olarak daha 
yüksek oranda gasp suçu görülmesidir. Diğer adı altında gruplandırılan suç türleri, dolandırıcılık 
ve devlet memuruna mukavemet suçlarıdır ki bu suçları işleyen hükümlüler, göreli olarak daha 
yüksek gelir grubu (1500–1999) içinde yer almaktadırlar.
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Suç ve ekonomik durum arasındaki ilişki bağlamında son olarak hükümlülerin çocukluk 
ve gençlik dönemlerinde maddi yönden isteklerine sahip olma durumu incelendiğinde, 
hükümlülerin %71,4’ü istedikleri hiçbir şeye sahip olamadıklarını belirtmiştir. Hükümlülerden, 
yaklaşık %10’u ise maddi olarak istediklere her şeye sahip olduklarını belirtmiştir. Hırsızlık 
suçu hükümlüsü 8 hükümlüden 7 tanesi maddi olarak isteklerine hiçbir zaman ulaşamadığını 
belirtmiştir. Cinayet suçu hükümlülerinin çocukluk ve gençlik yıllarında maddi isteklerine 
sahip olma durumlarına bakıldığında 33 hükümlüden 24 tanesi maddi olarak isteklerine sahip 
olamadıklarını, 8 tanesi kısmen de olsa isteklerine sahip olabildiklerini belirtmiştir. Cinsel 
saldırı, kız kaçırma ve uyuşturucu suçlarından hükümlü bulunan bütün suçluların maddi 
yönden isteklerine sahip olamadıklarını belirttikleri görülmüştür.

5. Sonuç

Bu çalışmada suç olgusu, ekonomik bir çerçevede, bireyin suç işleme kararının ekonomik 
faktörler ile sosyo-kültürel konumlar etrafında biçimlendiği varsayımı esas alınmıştır. 
Araştırmadan elde edilen verileri şu şekilde belirtmek mümkündür:

Ankete cevap veren örneklem grubumuzun büyük kısmı (%95,2) erkek hükümlülerden 
oluşmuştur. Cinsiyet suç ilişkisini inceleyen bütün çalışmalar erkeklerin suç işleme oranlarının 
kadınlardan yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu araştırmadaki bulgu da Türkiye ve diğer 
ülkelerdeki genel eğilimi yansıtmaktadır. Ancak örneklem büyüklüğünün çoğunluğunun 
erkeklerden oluşması nedeniyle cinsiyet değişkeni ve suç arasındaki bağımlılık ilişkisi analiz 
kapsamı dışında bırakılmıştır.

Suç türlerinin, yaş gruplarına göre değişkenlik arz etmesine rağmen, suç işleme sıklığının 
dünyada olduğu gibi, en çok 23–27 ve 28–32 yaş gruplarında yoğunlaştığı görülmektedir. Yaş 
aralığı, 23–32 olarak ele alındığında suç işleyenler toplamın %46’sını oluşturmaktadır. Yaş gurubu 
ilerlediğinde, dünyada olduğu gibi suç oranı azalmaktadır. Yaptığımız anket çalışmasından yaş ve 
işlenen suç türü arasındaki ilişki istatistikî olarak incelendiğinde suç işleyenlerin suç türlerinin 
yaşlarına göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmaktadır.

Evli olan hükümlüler (%55,6) en kalabalık grubu oluşturmaktadırlar. Bunu %39,7 oranı 
ile hiç evlenmemiş olanlar takip etmektedir. Evli grubun geçim derdi hırsızlık gibi ekonomik 
suçlarda (%75) kendini göstermektedir. Medeni durum ve suç arasındaki bağımlılık ilişkisinin 
Pearson Ki-Kare test istatistiği ile analizi sonucunda hükümlülerin işledikleri suç türünün, 
medeni duruma göre farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Hükümlülerin eğitim seviyelerinin düşük olduğu görülmüştür. Bu bağlamda hükümlülerin 
yarısından çoğu (%58,7) ilkokul mezunudur. Ayrıca hükümlülerin anne ve babalarının öğrenim 
durumları, hükümlülerden daha da düşük düzeydedir. Bu veriler eğitim seviyesi düşüklüğü ile 
suç arasında dünyada kabul gören tezlerle uyumludur. Öğrenim durumu ve işlenen suç arasındaki 
ilişkinin istatistiksel analiz sonuçlarını gösteren Pearson ki-kare test istatistiği sonuçlarına göre 
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hükümlülerin işledikleri suçlar eğitim durumlarına göre farklılık göstermemektedir. Bununla 
birlikte basit (adi) suçların genellikle düşük gelir grubunda yaygın olması biçimindeki genel 
kabul gören görüş, anket frekans sonuçlarına uyumludur.

Hükümlüler en çok esnaf (%39,7) ve çiftçidir (%22,2). Bu bağlamda, örneklemimiz 
bazında işsizliğin en baskın suç faktörü olmadığı söylenebilir.

Araştırma bulguları hükümlülerin %31,7’sinin 500 liradan daha az gelirlerinin olduğunu 
göstermektedir. Geliri 500 ile 1000 lira olanlar da hükümlülerin %23,8‘ini oluşturmaktadır. 
Bu veriler toplam düzeyde düşük gelir düzeyi ile suç arasında güçlü bir ilişkinin bulunduğunu 
göstermektedir. Bununla birlikte, cinayet suçunun ekonomik durumdan bağımsız olduğu (kan 
davası, kız kaçırma v.b) durumların da bulunduğu ve bazı örneklerin daha çok kültürel bir yapı 
arz ettiği de söylenebilir.

Ekonomik durum ve işlenen suç arasındaki ilişkinin istatistiksel analiz sonuçlarını gösteren 
Pearson ki-kare test istatistiği sonuçlarına göre hükümlülerin işledikleri suçlar ile ekonomik 
durumları arasındaki ilişki istatistikî olarak anlamlıdır. Bu bulgulardan hareketle hükümlülerin 
işledikleri suçların ekonomik durumlarına göre farklılık gösterdiği belirtilebilir. Bu bağlamda 
örneğin hırsızlık suçu gelir düzeyi yükseldikçe azalmakta, uyuşturucu suçunda ise gelir düzeyi 
yükseldikçe suç oranı yükselmektedir.

Özetle çalışmanın verileri ışığında sosyo-ekonomik bağlamda, suç olgusunun ekonomik 
yapıdan bağımsız ele alınamayacağı ve suç üzerinde en baskın değişkenlerden birinin ekonomik 
durum olduğu görülmüştür. Suçu önlemeye yönelik sağlıklı çözümlerin sosyo-ekonomik yapıyı 
bilerek yapılan politikalardan geçtiği rahatlıkla söylenebilir.
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Yazım Kuralları
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisine makale gönderecek olan 

yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri 
gerekmektedir. Maddi hataların ve genel yazım kurallarının çok sayıda olması, eserin hakem 
değerlendirme sürecine alınmasına engel teşkil edeceği için, eser editör tarafından yazar(lar)a 
geri gönderilecektir.

Sayfa Düzeni: Makaleler; A-4 ebadındaki word dosyasına üstten 3 cm, sağdan 3 cm, alttan 
3 cm ve sol kenardan 4 cm boşluk bırakılarak, Times New Roman tarzında, 1,5 satır aralığında, 
12 punto ve en fazla 25 sayfa olacak şekilde düzenlenmelidir.

Makale Başlığı: Makale başlığı, konuyu tam olarak kapsayacak şekilde ne çok kısa ne de 
çok uzun olmalıdır. Başlık, tamamı büyük harflerle yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Yazar(lar): Yazar ad(lar)ı bold olarak başlığın hemen altına yazılmalıdır.

Unvan ve Adres: Makale yazarlarının unvanları, bağlı bulundukları kurumları ve 
elektronik adresleri yazar isimlerinin hemen altında yer almalıdır.

Özet: Makalenin içeriğini kapsayıcı, açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 75 en fazla 
150 kelimelik bir özet yer almalıdır. Özet, metnin geneli hakkında bilgilendirici olmalıdır ve 10 
punto, iki yana yaslanmış, italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Özet kısmının hemen altına başlığı bold olacak şekilde metnin 
genelini kapsayıcı anahtar kelimler eklenmelidir. Anahtar kelimeler en az iki en fazla beş tane 
olmalıdır.

JEL Kodu: Anahtar kelimelerin hemen altına başlığı bold olacak şekilde JEL kodu veya 
birden fazla alanı kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Abstract: Türkçe özetin tam karşılığı olacak şekilde açık-anlaşılır ve sade bir şekilde en az 
75 en fazla 150 kelimelik bir İngilizce özet yazılmalıdır. Abstract, 10 punto, iki yana yaslanmış, 
italik ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Keywords: Türkçe anahtar kelimelerin tam karşılığı olarak abstractın hemen altında 
yazılmalıdır.

JEL Code: Keywords’un hemen altında yer alacak şekilde JEL kodu veya birden fazla alanı 
kapsıyor ise JEL kodları ilave edilmelidir.

Ana Metin: Ana metin rakamla 1.Giriş kısmından başlayarak ve her bir bölüm 
numaralandırılarak yazılmalıdır. Metin içerisinde vurgulanacak kısımlar içeriğe bağlı olarak 
italik veya tırnak işareti içerisinde yazılmalı ancak çifte vurgu yapılmamalıdır.

Bölüm Başlıkları: Her bir bölüm ayrı bir başlık numarası verilerek yazılmalıdır. Metinde 
başlık sayısı en az 3 en fazla 7 tane olmalı, anlaşılmayı zorlaştıracak şekilde uzatılmamalıdır. 
Alt başlıklarda sıralamaya dikkat edilmeli, iki ve daha fazla alt başlık olmayan kısımlar başlık 
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numarası verilmeden yazılmalıdır. (örneğin; Başlık 1., Başlık 1.1., Başlık 1.1.1., Başlık 1.1.2., 
Başlık 1.1.3. şeklinde yazılmalı, eğer Başlık 1.1.1.’den sonra Başlık 1.1.2. olmayacak ise bu kısım 
Başlık 1.1.’in içerisinde başlık numarası verilmeksizin yer almalıdır. Birinci derece başlıklar 
tamamı büyük harflerle ve bold olarak yazılırken alt başlıklar, baş harfleri büyük olarak küçük 
harflerle ve bold olarak yazılmalıdır.

Tablo, Grafik ve Şekiller: Tablo başlıkları tablonun hemen üstünde bölüm ayrımı 
yapılmaksızın sıralı bir şekilde Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 şeklinde yazılmalı, bold ve mümkün 
oldukça birden fazla satır olmamalıdır. Tablo verileri 10 punto olmalıdır. Tablolarda dikine 
çizgiler yer almamalıdır. Grafik ve Şekil başlıkları, grafik ve şekillerin hemen altına bölüm 
ayrımı yapılmaksızın sıralı bir şekilde bold olarak yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metnin içerisinde kaynak gösterimi yapılırken parantez 
içerisinde Soyisim, yıl ve sayfa numara(lar)ı gösterilmelidir. Örnek; “ ……..İktisadi kalınmaya 
ilişkin değerlendirmelerde kullanılan kriterler içersinden yer alan eğitim harcamaları (Üzümcü, 
2013:55-57)……….”. Üçten fazla yazar olduğu durumlarda ilk yazarın adı verilerek vd… 
kısaltması yapılmalıdır.Metin içerisinde yer alan atıfların tamamının detay bilgileri Kaynakça 
kısmında gösterilmelidir.

Dipnot, Sonnot: Metinde kullanılan kaynaklar sayfa altı dipnot olarak gösterilmemelidir. 
Ancak, metnin içerisinde anlatım akışını bozmayacak şekilde özellikle değinilmesi, açıklanması 
yahut detaylandırılması gereken veya referans bilgisi verilmesi gereken kısımlarda sonnot 
gösterimi yapılabilir.

Kaynaklar: Metnin son kısmında metin yazımında kullanılan referans eserlere yer 
verilmelidir. Kaynakçada yer alacak olan eserlerin gösteriminde şunlara dikkat edilmelidir;
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