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Alphanumeric Dergisi işletmecilik ve işletmecilikle
ilgili alanlarda yayın yapan bir dergidir. Derginin
amacı sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında
çalışan araştırmacılar arasındaki bilgi paylaşımını
sağlamaktır. Alphanumeric Dergisi araştırmacılar ve
uygulamacılar için Yöneylem Araştırması, İstatistik,
Ekonometri ve Yönetim Bilişim Sistemleri alanlarında
dünya çapında kaliteli yayınların oluşturulmasında bir
araç olarak hizmet vermektedir. Dergimize gönderilen
makaleler çift taraflı gizlilik ilkesine dayanan hakem
sürecinden geçirilmektedir. Makaleler dergimize
gönderilmeden önce tahsis edilmelidir. Dergimiz APA
formatında düzenlenmiş makaleleri kabul etmektedir.
Alphanumeric Dergisi 2013 yılı itibariyle “Hakemli
Dergi” statüsünde altı ayda bir yayınlanmaktadır.
Detaylı Bilgi için internet sayfamız:
http://www.alphanumericjournal.com/
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Prof.Dr.Recai ÇINAR
ÖZGEÇMİŞ
10.12.1944 Tarihinde Erzurum’da doğan Prof.Dr.Recai ÇINAR, 1970 yılında Ankara
İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’nden mezun oldu. Doktora eğitimini 1981 yılında Atatürk
Üniversitesi’nde tamamlayan Çınar, 1989 yılında Doçent unvanı aldı. 1994 Yılında Atatürk
Üniversitesi’nde Profesörlüğe yükseltildi. 2006 Yılında Gazi Üniversitesi’ne naklen atama ile geçiş
yapan Çınar, 2012 yılında açıktan atama ile Hitit Üniversitesi’nde göreve başladı ve 2013 yılında
emekli oldu. Akademik hayatı boyunca Atatürk Üniversitesi, İİBF Dekan yardımcılığı, Atatürk
Üniversitesi Genel Sekreterliği, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO)
Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanlığı,
Atatürk Üniversitesi BESYO, Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığı, Gazi Üniversitesi Endüstriyel
Sanatlar Eğitim Fakültesi İşletme Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Gazi Üniversitesi, ESEF, İşletme
Eğitimi Bölümü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ABD Başkanlığı, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Çankırı
Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kurucu Dekanlığı, Kafkas Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dekanlığı, ÜAK Üyeliği gibi birçok akademik ve idari görevlerde bulundu. Çok sayıda bilimsel
çalışması bulunmaktadır.
Prof.Dr.Recai ÇINAR’a saygılarımızla…
Anadolu’da bilgili, tecrübeli ve yetişkin bir insanı tasvir etmede “koca çınar” ifadesi kullanılır.
Değerli hocamız da soyismi gibi gerçekten koca bir çınar... Entelektüel yönü, beyefendiliği, bilgisi,
tecrübesi, olaylara bakışı, analitik düşünme yeteneği, olayları analiz etmedeki başarısı ve daha nice
meziyetleri ile bizlere her zaman örnek olmuş koca bir çınar…
Geçmiş, çoğu zaman hafızamızdan silinir ya da bulanık bir filmi andıran görüntüsüyle beyin
ekranımıza düşer. Geçmişin bulanık görüntüleri arasında net bir görüntüyü hatırlıyorum. Yıllar
öncesi, Atatürk Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümünde öğrenciyim. Pazarlama Araştırması
dersi, genç, dinamik, enerji dolu bir hoca hiç oturmadan bir sağa bir sola yürüyerek dolu dolu ders

anlatıyor. Tüm sınıf sessiz ve derse odaklanmış. Hocanın aksanı çok düzgün, tam anlamıyla İstanbul
Türkçesiyle konuşuyor, tane tane kelimeler, anlamına uygun vurgulu cümleler… Bir anlığına dersten
kopup kısa bir düşünceye dalmıştım; “günün birinde kısmet olur da akademisyen olursam böyle ders
anlatmalıyım”.
Aradan yıllar geçti, nasip oldu Üniversitede ders anlatmaya çalışıyoruz. Pamukkale
Üniversitesi’nde geçen on yılın ardından Kafkas Üniversitesi İİBF’de göreve başladım. Bir süre
sonra Fakültemize dekan ataması yapıldı. Atanan dekan değerli hocamız Prof.Dr.Recai ÇINAR idi.
Ne güzel bir tevafuk idi. Her ne kadar artık idari görev düşünmesem bile değerli hocamın teveccühü
ile Dekan Yardımcılığı görevinde buldum kendimi. Daha önce yıllarca idarecilik yapmıştım ama
öğreneceğim ne kadar da çok şey varmış. Devlet terbiyesi ile yoğrulmuş, nazik, tecrübeli, mükemmel
aksanı ile makam bu kadar mı güzel temsil edilir?
Yılların biriktirdiği problemlerin çözülmesi, kurumsal yapının oturması, düzenin sağlanması, bir
taraftan personel arasında disiplin sağlanırken diğer taraftan sıcak ilişkilerle sağlıklı bir çalışma
ortamı oluşturulması kolay işler değildi ama değerli hocamız için çok da zor değildi. Kısa sürede
taşlar yerine oturmaya başladı. Kimsenin ayrıcalığı yoktu, doğru yaptığımız işlerden taltif ediliyor
ama hatalarımızdan dolayı uygun üslupla eleştiri alıyorduk. 2009-2011 Yılları arasındaki iki yıllık
dekanlığı sırasında yalnızca İİBF için değil Kafkas Üniversitesinin tüm birimleri için model bir
idareci ve akademisyen olmayı başaran hocamız şartlar elverseydi de daha uzun yıllar görev yapsaydı.
Değerli hocamın elbette dünya görüşleri vardır ama siyasi görüşünü bilmem, çünkü derdi siyaset
değil, vatanın, milletin, devletin geleceğidir. Tam bir demokrasi ve cumhuriyet aşığıdır. Sürekli
ülkemiz ve vatanımız için dua ederdi. Halen daha telefon görüşmelerimizde sözü mutlaka bir vesileyle
ülkemize getirir ve dua eder.
Bu derginin gerçek fikir sahibi ve sahibi de değerli hocamdır. 2010 Yılında ilk defa; “Hüseyin Bey
kardeşim biliyorsun fakültemizin dergisi yok, bu önemli bir eksik. Ne dersin dergi çıkarabilir miyiz?”
dediğinde tereddüt etmeden “elbette çıkarırız hocam” demiştim. Teşvik etti, yol gösterdi, destek oldu
ve dergimizi çıkarıp bugünlere kadar taşıdık. Bu nedenledir ki hocamın adına özel sayı çıkarmak
bizler için her şeyden önce bir vefa borcuydu.
Değerli hocam için çıkardığımız bu özel sayının da diğerleri gibi akademik çalışmalara katkı
sağlayacağına olan inancımla ve Kafkas Üniversitesi İİBF’nin tüm akademik ve idari personeli
adına; Prof.Dr.Recai Çınar hocama ailesiyle ve tüm sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu
bir yaşam diliyorum.
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1. GİRİŞ
Dış ticaret belirli malların hiç üretilememesi ya da yerli malların ihtiyaçları karşılamaya
yeterli olamaması, buna karşılık bazı malların arzının da ihtiyaçtan fazla olması yüzünden
ortaya çıkmaktadır. Yani doğal kaynakların yeryüzünde dengesiz dağılmış olmasından dolayı,
dünyada hiçbir ülke her bakımdan kendine yeterli değildir. Bu durum ülkeler arasında ticaret
yapılmasını zorunlu kılmıştır.
İkinci Dünya Savaşı sonrası SSCB tehdidi nedeniyle yönünü Batı ülkelerine doğru çeviren
Türkiye, ekonomide ihtiyaç duyulan ve içeride üretimi yetersiz olan veya hiç üretilmeyen
malların ülke içinde korumacı politikalarla üretilmesine dayanan ithal ikameci politikalar
yerine, dışarıdan ithalini serbestleştiren liberal dış ticaret politikaları uygulamaya başlamıştır.
Özellikle 1950’li yılların ilk yarısında hayata geçen liberal ekonomik politikalarda görülen
plansızlık ve programsızlık, 1950’li yılların ikinci yarısında ekonomide dış ticaret başta olmak
üzere bazı makro ekonomik göstergelerin bozulmasına yol açmıştır. Bu ortamda özellikle sanayi
mallarının ithalatının giderek hızlanması ülkede ekonomik kalkınmanın planlı ve programlı
yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çerçevede 1963 yılında Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (19631967) hazırlanmıştır. Bu dönemde, ülkenin ekonomik kalkınması için özel sektörün bütün
yatırımları tek başına yürütemeyeceği ve bu nedenle devletin ekonomik alanda daha etkin bir
rol oynaması gerektiği düşüncesi kabul görmüştür. Bu bağlamda 1960-1970 yılları arasında
uygulanan ekonomik politikalara “kolay” ithal ikameci, 1970-1980 yılları arasındaki ekonomi
politikalara da “ileri” ithal ikameci politikalar adı verilir.
Türkiye ekonomisinde 1980’li yılların başından itibaren dışa açık kalkınma politikası
benimsenmiştir. Bu politikalar sonucunda ihracatın yapısında büyük değişiklikler meydana
gelmiştir. Bu yıllara kadar tarım ürünleri ağırlıklı olarak gerçekleştirilen ihracattan, katma değeri
yüksek sanayi ürünleri ağırlıklı ihracata geçilmiştir. 24 Ocak 1980 ekonomik istikrar kararlarıyla
birlikte dışa açılma ve ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ile Serbest Bölgeler de önem
kazanmaya başlamıştır. Serbest bölgelerin ekonomiye en önemli katkısı ölçek ekonomilerine
yol açarak maliyet düşüşü ve kaynak verimliliği sağlaması, dışa açık rekabetçi bir ekonomik
altyapının tesisi suretiyle ülkenin uluslararası rekabet gücünü artırması, milli geliri, toplumsal
refahı yükseltmesidir. Bu doğrultuda dünyanın gelişmiş ülkeleriyle birlikte, dünya ticaretinin
serbestleştirilmesini, üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerinin geliştirilmesini
hedefleyen Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olunmuş, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın
kurulmasına öncülük edilmiş ve AB ile Gümrük Birliği gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca serbest bölgeler yanında Türkiye’nin görece geri kalmış Doğu ve Güneydoğu
Anadolu bölgesinde kalkınma çabalarını teşvik etmek üzere bazı sınır illeri üzerinden sınır
ticaretinin yapılmasının önü açılmıştır. Bu bağlamda Türkiye’de bölgesel kalkınmayı sağlamak
üzere izin verilen sınır ticareti 13 ilde yapılmaktadır. Ülkemizde dış ticaret faaliyetlerinde
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan, komşu ülkelere sınırı olan il sakinleri
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yararlanmaktadır.
Bu bağlamda araştırmamıza konu olan Iğdır ilinde dış ticaret Dilucu ve Gürbulak
sınır kapıları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bu kapılardan Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret
İstatistikleri Verilerine göre; 2012 yılında Gürbulak Gümrük kapısından 16.744.000 $, Dilucu
Gümrük kapısından 49.772.000 $ ihracat yapılırken, aynı yılda Gümrük kapısından 8.524.000
$, Dilucu Gümrük kapısından 5.000 $ ithalat gerçekleştirilmiştir. Her iki kapıdan yapılan
toplam ihracat Türkiye’nin toplam ihracatı içinde %0,04 pay alırken, toplam ithalatın %3,61’i
gerçekleştirilmektedir. Sınır ticareti bölge kalkınmasında en önemli araç olmasından dolayı
sürdürülmesi gerekli bir ticaret türüdür. Iğdır ilinin ekonomik olarak kalkınmasında, refah
düzeyinin artırılmasında ve ilden/ile göç probleminin çözülmesinde oynadığı rolden dolayı,
sürdürülmesi gerekli bir ticari model olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Ayrıca Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uzun senelerden beri sürmekte olan işsizlik ve yoksulluğun
giderilmesi açısından önemli imkânlar sunduğu görülmektedir.
Bu çalışma için geliştirilen anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümü
demografik değişkenlerle ilgili 4 sorudan oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde diğer 37
soru da ekonomik etkileri ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Anket formu hazırlandıktan ve
son değişiklikler yapıldıktan sonra sağlıklı ve güvenilir bir bilgi elde edilmesi için uygulama
bizzat araştırmacının kendisi ve 6 anketör tarafından gerçekleştirilmiştir. Araştırmacının anketi
bu şekilde uygulaması sonucu, araştırmaya katılan firmaların her biriyle yüz yüze görüşme
imkânı sağlanmış anketlerin daha gerçekçi ve samimi cevaplandırıldığı araştırmacı tarafından
gözlenmiştir.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
Sınır ticaretinin iller üzerindeki etkileri konusunda doğrudan ve dolaylı çok sayıda çalışma
yapılmıştır. Bu çalışmalar arasında;
Altınok (1992), yaptığı çalışmasında 24 Ocak 1980 istikrar tedbirlerinden sonra, ithal
ikamesine dayalı sanayileşmeden ihracata dönük sanayileşmeye geçildiğini ifade etmiştir.
İthalatın da aynı hızla gelişme gösterdiğini, yabancı sermaye kanunu yeniden düzenlendiğini,
Serbest bölgelere önemin verilmesi gerektiği konusu gündeme gelmiş, Türkiye ekonomisinin
dünya ekonomisi ile bütünleşmesini sağlayıcı politikalara kesintisiz uygulama imkânı sağlamak
gerçeğini ifade etmiştir.
Aldemir (1997), yaptığı çalışmasında Türkiye’deki dış ticaret sisteminin ne kadar
serbestleştirildiği, uygulanan serbest dış ticaret politikalarının etkinliğinin açıklamıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ithalat bağımlılığının yatırım malları üzerinde oluşması olağan kabul
edilirken, Türkiye de ise ithalat bağımlılığının ara malları üzerinde yoğunlaşmış durumda
olduğunu ifade etmiştir.
Gökçe (2005), yaptığı çalışmasında Türkiye’nin komşu ülke potansiyelini iyi kullanabilmesi
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için sınır ticaretine önem vermesi gerektiğini ifade etmiştir. Bunun için teşviklerin artırılmasını
ve şartların iyleştirilmesini tavsiye ederken, aynı zamanda sınır ticaretinin neden olduğu
olumsuzluklara dikkat çekerek, bu olumsuzlukların giderilmesine yönelik çözüm önerileri
getirmektedir.
Kara (2005), yayınladığı eserinde sınır ticaretinin esneklik ve işlerlik gibi geleneksel
sorunlarının varlığının devam ettiğini, Sınır Ticaret Merkezleri’nin kurulması ile sınır ticaretine
yeni bir açılım getirdiğini, sınır ticaretinin bölgeler arası gelişmişlik farkını azalttığını, istihdamı
artırdığını, girişimcilik bilincini geliştirdiğini ifade etmiştir.
Güllülü vd. (2006), yaptıkları çalışmada İran’la Türkiye arasındaki Gürbulak sınır
kapısından yapılan ticaretin büyük fayda sağlandığını, yasal düzenlemelerin yapılması
gerektiğini, sınır ticaret merkezlerinin kurulmasını, “mücavir il” kapsamının genişletildiğini
ifade etmişlerdir.
Öztürk (2006), yayınladığı eserinde Türkiye’de ilk kez 1978 yılında artan petrol talebini
ucuz yolla karşılamak için İran’la sınır ticaretine başlandığını açıklamıştır.
Akal (2008), adlı çalışmasında Türkiye’nin 24 Ocak 1980’de aldığı kararlarla başlayan
ihracata yönelik sanayileşme stratejisi ve dışa açık büyüme modeli uygulamasında 1980’den
2005’e Türkiye’nin ihracat ve ithalatın yapısında değişmelere yol açtığını ifade etmiştir.
Deniz ve Doğu (2010), yayınladığı eserinde sınır ticaretinin olumlu ve olumsuz yönleri
anlatılarak, alınması gereken önlemler üzerinde durulmuş, bölgenin özellikleri ve sınır
ticaretinin neden yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Güneş vd. (2010), yayınladığı eserinde sınır ticaretinin sadece sektörde faaliyet gösteren
teşebbüslerin ve tüketicilerin üzerindeki olumsuz etkilerinin neler olduğu ve çözüm önerileri
üzerinde durarak neler yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
Sugözü (2010), sempozyumda özel sektör yatırımlarının kısıtlı olması, bölgelerarası
gelişmişlik farklarının giderilmesi için sınır ticaretinin önemine vurgu yapmış, sınır ticaretinin
çeşitli sektörlerde istihdam imkânı sağladığını, ikili fiyattan kaynaklı haksız rekabetin gelir
dağılımının bozulmasına neden olduğunu ifade etmiştir.
Görür (2011), DAKA Ajansı Sınır Ticaret Raporu’nda, sınır ticareti kapsamındaki ürün
çeşitleri ve kotalarının artırılmasını, gümrük kapılarında vasıflı elemanın olmasını, ihtisas
gümrüğünün kurulmasını, Yüksekova da gümrük müdürlüğü açılmasını ve gümrük kapılarının
fiziki koşullarının yeterli olmadığını ifade etmiştir.
Mercan (2011), yaptığı çalışmasında “Mücavir İl” kavramının kaldırılarak, sınır ticaretinin
dış ticaret rejimi ve uluslararası ticaret kuralları dışında tutulması gerektiğini aksi halde sınır
ticaretinin uygulanma imkânı bulamayacağını ifade etmiştir. Sınır ticaretinin faydaları ve
zararlarının neler olduğu bundan üreticinin ve tüketicinin nasıl etkilendiğini, uygulamada
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nelere dikkat edilmesi gerektiğini, devletin konu ile ilgili alabileceği önlemelerin neler olduğunu
açıklamıştır.
Özçiloğlu (2011), yaptığı çalışmada sınır ticaretinin ülkenin ekonomisine olumlu
katkı sağladığını ifade etmiştir. Sınır ticareti uygulamasında esas alınması gereken en önemli
noktanın her iki ülkenin karşılıklı çıkarlarının korunması, ekonomilerinin güçlendirilmesi
olması gerektiği ve bunun için sınır ticaretini tek taraflı uygulama yerine iki ülke arasında bir
anlaşmaya dayandırılması gerektiğini ifade etmiştir.
Taşlıyan ve Hırlak (2012), yaptıkları çalışmada sınır ticareti ile bölgesel ticaret geliştirilerek
ülke ekonomisine önemli yararlar sağlandığını açıklamışlardır. Sınır ticareti kapsamında Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yapılacak ihracat ile bu illerde sınai ve ticari gelişme
sağlanabileceğini, sınır ticaretini geliştirmek amacıyla neler yapılması gerektiği ifade etmişlerdir.
Turhan (2012), yaptığı çalışmada Türkiye’nin 1996-2010 yılları arasında 72 ülke ile
gerçekleştirdiği ticaret kapsamının açıklamıştır. Bu kapsamın “Ticari İlişki Çekim Modeli”
kullanarak incelemiş ve bu modelin Türkiye ile ticaret yapacak ülkeler arasında önemli bir etki
oluşturmadığını tespit etmiştir.
3. IĞDIR’IN EKONOMİK YAPISI
Iğdır ili ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olmakla birlikte gelişmeye başlayan
sanayi faaliyetleri de bulunmaktadır. Sınır ticareti de ilin ekonomik yapısını önemli ölçüde
etkilemektedir. Sınır Ticareti kapsamında yapılan ticaretin Dilucu Gümrük kapısından elde
edilen verilerine göre 2011 yılında Iğdır’dan sınır ticareti kapsamında yapılan ihracat 104 milyon
doların üzerinde iken sınır ticareti kapsamındaki ihracat miktarı 2012’de yaklaşık 50 milyon
dolarla yarıya inmiş ve benzer düşüşle 2013’de 24 milyon dolar düzeyine gerilemiştir. İthalat
Miktarında, Gelen-Giden yolcu ve araç sayıları yıllar itibari ile düşüşler görülmektedir (Iğdır
Valiliği, 2013: 24).
Tablo 1. Iğdır İli Dilucu Gümrük Kapısı Verileri
Sınır Ticareti
2011
2012
2013
İhracat Miktarı
104.389.000 49.772.000
24.027.000
İthalat Miktarı
1.764.325
5.000
Gelen Araç Sayısı
201.618
129.556
32.604
Giden Araç Sayısı
184.295
120.502
31.083
Gelen Yolcu sayısı
511.877
332.278
79.719
Giden Yolcu Sayısı
487.989
319.534
77.719
Kaynak: Iğdır Valiliği İl Planlama Müdürlüğü Brifing Notları, 2013.

Iğdır’ın eğitimi ve ekonomi konusunda yaşanan en büyük gelişme 2008 yılında Iğdır
Üniversitesi’nin kurulmasıdır. Üniversitede yer alan fakülteler; Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Ziraat Fakültesidir. Iğdır
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Üniversitesi 2 meslek yüksekokuluna sahiptir (Aksoy vd, 2012: 59).
Iğdır ili ekonomik yapısında aşağıdaki başlıklarda görülebileceği gibi, bitkisel ve hayvansal
üretim önemli yer tutmaktadır.
3.1. Bitkisel Üretim
Iğdır ili sulanabilir tarım arazisi 97.041 hektardır. Orman alanı 2.233 hektar, çayır-mera
146.571 hektar, tarım alanı 118.525 hektardır (Iğdır Valiliği, 2013: 24). Tarım için elverişli alanda
şeker pancarı, pamuk, karpuz, domates gibi çeşitli meyve ve sebzeler yetiştirilmektedir. Ovada
şeker pancarı üretimi, Erzurum Şeker Fabrikası’nın 1956’da kurulmasından sonra başlamıştır.
Ovadaki toplam meyve bahçesi arazisinin 1,525 hektarı %74 kayısı, 332 hektarı %16,1 elma, 128
hektarı %6,2 şeftali, 35 hektarı %1,7 armut, 10 hektarı %0,5 diğer meyveler ve 31 hektarı %1,5
bağ tarımı arazilerinden oluşmaktadır. Ovada kayısı, şeftali ve elma dışındaki meyveler daha
çok yöre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğundan bölge ekonomisinde pek
önemli bir yere sahip değildir. Ovada üretilen domatesin ve karpuzun önemli bir kısmı Kars,
Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Van ve Erzurum gibi illere pazarlanmaktadır. Bunun dışında, soğan,
patlıcan, biber, lahana, turp ve fasulye gibi sebzelerin de üretimi yapılmaktadır.
İldeki tahıl tarımında yıllara göre büyük dalgalanmalar görülür. Iğdır’ın tarımdaki
potansiyeli, beraberinde tarıma dayalı sanayiyi de getirmiştir. Bu anlamda Iğdır’da meyve
suyu tesisleri, salça tesisi, un fabrikaları, yem fabrikası, süt ve et işleme tesisleri, bal paketleme,
dondurma imalatı gibi tarıma dayalı sanayi tesislerinin olduğu görülmektedir (Aksoy vd, 2012:
24-26). Bu alanların dışında yumurta tavukçuluğu, yem üretimi, yağ üretimi, bisküvi-gofret ve
şekerleme imalatı da yapılmaktadır. Son üç yılda ilde tarıma dayalı sanayi alanında özel sektör
tarafından 100 milyon TL tutarında yatırım yapılmış 19 adet işletme açılmış 1152 kişi istihdam
edilmiştir (Iğdır Valiliği, 2013: 34). Iğdır’da endüstriyel bitkiler üretimi bölge üretiminin
%16,9’unu, tahıl üretimi %15,5’ini, yem bitkileri üretimi ise %25’ini oluşturmaktadır (Serhat
Kalkınma Ajansı, 2011: 36).
3.2. Hayvancılık
Bölge coğrafi yapısı ve sahip olduğu geniş çayır ve mera varlığı nedeniyle hayvancılığa
elverişli durumdadır. İklimin yem bitkisine elverişli olması büyük ve küçükbaş hayvancılığın
gelişmesini sağlamıştır. Iğdır‘da canlı hayvan ticaretine yönelik olarak çok sayıda Mor Karaman
cinsi koyun yetiştirilir. Bu yüzden koyunculuk birinci, sığırcılık ikinci plandadır. Bunları
sırasıyla keçi, sığır-manda ve kümes hayvanları izler. Yayla hayatında çadır yapımında kılından
yararlanmak için yaylalarda önemli ölçüde kıl keçisi yetiştirilir. Besi hayvancılığı da giderek
önem kazanmıştır. Arıcılık faaliyetleri yeterince gelişmemiştir. Iğdır ilinde modern tarım ve
hayvancılık gelişme eğilimi göstermektedir. 2013 yılında ildeki hayvan varlığı ile et, süt ve bal
üretimi Tablo 2’de yer almaktadır (Iğdır Valiliği, 2013: 5).
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Tablo 2 - Iğdır ilinde Hayvancılık
Hayvan Sayısı
Birim
Büyük baş
Küçükbaş
Et üretimi(ton)
Süt üretimi (ton)

Baş

Ton

Bal üretimi

2013
124.717
865.624
6.000
18.300
171.5

Kaynak: Iğdır Valiliği İl Planlama Müdürlüğü Brifing Notları, 2013.

3.3. Sanayi
Iğdır ilinde sanayi sektörü olarak son dönemlerde özel sektör tarafından 100 milyon TL
tutarında yatırım yapılmış; 19 adet işletme açılmış; 1152 kişi istihdam edilmiştir. Organize
sanayi bölgesinde inşaat, gıda, yem ve metal sektöründe 10 adet fabrika faaliyete geçmiş, 4 adet
fabrika üretim aşamasında, 6 adet fabrika inşaat halinde, 2 adet fabrika ise proje aşamasındadır.
Iğdır-Kars devlet yolu üzerinde, şehir merkezine 28 km, havaalanına ise 16 km, mesafede yer
alan 200 hektar ve 105 parselden oluşan OSB’nin 67 hektar ve 22 parselden oluşan birinci etabını
doğalgaz dışındaki altyapısı tamamlanarak yatırımcılara tahsis edilmiştir. Kars-Iğdır-AralıkDilucu demiryolu hattı projesi kapsamında OSB yükleme ve boşaltma istasyonu yapılacaktır
(Iğdır Valiliği, 2013: 33).
4. ARAŞTIRMANIN TASARIMI
Bu bölümde araştırmanın amacı, önemi, katkısı, varsayımları ve sınırları, yöntemi ve
araştırmada kullanılan istatistikî yöntemler yer almaktadır.
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın amacı; Iğdır ilinde bulunan Dilucu gümrük kapısını kullanan firmaların
faaliyetlerine yönelik anket çalışması ile bu faaliyetlerin ülke ve bölge ekonomilerine olan
etkilerinin incelenmesidir. Bilindiği gibi sınır ticareti, sınırın iki tarafında yaşayan bölge halkının
ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması amacına yöneliktir. Sınır
ticaretiyle uğraşan 70 firmanın analizine yönelik bu çalışma ile Iğdır iline sınır ticaretinin sosyo
ekonomik açıdan yararlı olup olmadığının araştırılması söz konusudur. Araştırmada veriler
Eylül-Aralık 2012 dönemini içeren 4 aylık bir sürede toplanmıştır.
4.2. Araştırmanın Katkısı
Araştırmanın katkısı, Iğdır İli Sınır Ticareti kapsamındaki ekonomik faaliyetlerin ülke ve
bölge ekonomisine olumlu ya da olumsuz yönde katkılarının olup olmayacağının belirlenmeye
çalışılmasıdır.
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4.3. Araştırmanın Varsayımları ve Sınırları
Katılımcılara anket uygulamadan önce, veri toplama ölçeğinde yöneltilen sorularda kişisel
sırrı taşıyan bilgilerin sorulmadığı açıklanmış ve sorulara verilecek cevapların sadece istatistiksel
analiz amacıyla kullanılacağı belirtilmiştir. Bu sebeple, ankete cevap veren işletmelerin
yöneticileri veya çalışanları ankette yer alan soruları doğru bir şekilde algılayıp yorumladıkları,
içtenlikle ve doğru bilgiler verdikleri varsayılmaktadır. Bu nedenle katılımcıların verdikleri
cevapların var olan durumu yeterli ölçüde yansıttığı varsayılmaktadır. Araştırma Iğdır İlinde
sınır ticareti faaliyetinde bulunan 70 firmadan alınan verilerle sınırlıdır.
4.4. Araştırmanın Yöntemi
Bu bölümde örneklem seçimi, veri toplama aracının geliştirilmesi, anketin uygulanması
ve verilerin toplanması açıklanmıştır.
4.4.1.Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Çalışmanın kapsamını Iğdır ilinde merkez ilçesinde sınır ticareti yapan Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) oluşturmuştur. Iğdır Sanayi ve Ticaret Odası verilerinden
Iğdır ilinde aktif olarak sınır ticareti yapan firma sayısının 70 firma olduğu tespit edilmiş ve
bu sayının azlığı dikkate alınarak tam sayım yapılmıştır. Her bir firmaya müracaat edilerek,
yetkili kişilerce 70 adet anket doldurulmuştur. Araştırmanın KOBİ’lere yönelik yürütülecek
anket çalışmasının örnek hacminin belirlenmesinde “Ana Kitle Oranlarına Dayalı Basit Tesadüfî
Olasılık Örneklemesi” yöntemine ait aşağıdaki formül kullanılmıştır (Ertürk, 2009: 34-35).

 2
n =  z 2  p.q
 e 
Bu formülde;
n: Örnek hacmini,
z: %95 önem derecesine karşılık gelen standart tablo değerini
p: Sınır ticareti ile gelen ürünleri satın alan tüketicilerin oranını (bu çalışmada bu konuda
herhangi bir ön bilgi bulunmadığından 0,50 alınmıştır.)
q: Sınır ticareti ile gelen ürünleri satın almayan tüketicilerin oranını (q=1-p)
e: Örneklemede kabul edilen hata payını (bu çalışmada %5’lik hata kabul edilmiştir.)
göstermektedir.
Bu çalışmada örneklemi tanımlayan istatistikler, ortalamalar, frekans ve yüzdelik
değerlerle ifade edilmişlerdir. Sorular ve değişkenler arası ilişkiler çapraz tablolar kurularak
değerlendirilmiştir. Araştırmada anketi cevaplayanların sınır ticareti ile gelen gıda ürünlerini
hangi sıklıkla ve miktarda satın aldıkları, satın alma kararında nelerin etkili olduğu, sınır
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ticaretinin Iğdır ekonomisi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin neler olduğu hakkındaki
düşüncelerini anlamak üzere yanıtların önem ve tercih düzeyine göre sıralanması istenerek
sıralı veriler elde edilmiştir. Bu sıralı verilerin yorumlanması amacıyla ağırlıklı önem puanları
elde edilmiştir. Ağırlıklı önem puanlarının hesaplanmasında her tercihe bir puan verilmesi yolu
izlenmiş ve tercihlerin önem düzeyine göre 5, 4, 3, 2 ve 1 katsayıları kullanılmıştır.
Faktörlere ilişkin Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayıları hesaplanması sonucunda
faktörlerin güvenilirliklerinin literatürde kabul gören %70’in üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır.
Firma anket formlarında kullanılan ölçeklerde ise Cronbach’s Alpha güvenilirlik katsayı sırasıyla
%0,75 ve % 0,82 olduğu görülmüştür. Sosyal Bilimlerde Alfa değeri 0 ile 1 arası değerler alır ve
kabul edilebilir bir değerin en az 0,7 olması arzu edilir. İnceleme türü çalışmalarda bu değerin
0,5’e kadar makul kabul edilebileceği de bazı araştırmacılara öngörülmektedir (Altunışık vd.,
2001: 116). Bu bağlamda anketlerin içerik ve yapı açısından seçilen örneklem üzerinde geçerli
ve güvenilir olduğu söylenebilir.
4.4.2.Araştırmada Kullanılan İstatistikî Yöntemler
Araştırmamızda kullanılan başlıca istatistikî yöntem ki-kara analizidir. Bu çalışma
için gerçekleştirilen anket formu 37 sorudan oluşmaktadır. Anketin ilk 4 sorusu demografik
değişkenlerden oluşmaktadır. Anketin diğer 33 sorusu da ekonomik etkileri ölçmek amacıyla
hazırlanmıştır. Araştırmaya katılan firmaların demografik özelliklerini ortaya koymak için
frekans dağılımları oluşturulmuştur. Frekans tabloları incelenen değişkenin dağılışı hakkında
bilgi ortaya koymaktadır. Bu tablodan verilerin hangi değerler arasında veya gruplarda birleştiği
daha rahat görülebilir (Yıldız, 2006: 19).
Anketten elde edilen kategorik verilerde frekans ve yüzde değerleri IBM SPSS Statistics
20 istatistik paket programı yardımıyla hesaplanmış ve sonuçlar tablolar halinde sunulmuştur.
Ayrıca, iki veya daha fazla kategorik grubun karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. “Kikare testi; değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesinde ve değişkenlerin bağımsızlığını
ölçmede kullanılmaktadır” (Altunışık, 2010: 215-216). Anket sorularının cevaplayanlar arasında,
anket sorularının birbirleriyle kıyaslanmasında ve çalışmanın doğrulanması açısından Ki-kare
testinin payı büyüktür.
5. ANKET ÇALIŞMASI BULGULARI
5.1. Firma Yetkililerinin Demografik Özellikleri
Iğdır ilinde iştigal sahası doğrudan sınır ticareti olan firmalar ile sınır ticareti kapsamında
gelen ürünleri satan esnafla yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır. Görüşmelerde
konuşulan firma yetkililerinden demografik bilgileri alınmıştır. Firma yetkililerinin %98,6’sı
erkek, %1,4’ü de kadındır. Firma yetkililerinin en genç olan 19 yaşında iken, en yaşlısı da
59 yaşındadır. Ortalama yaş 49,27 olarak hesaplanmıştır. Firma yetkililerinin %37,1’i 4150 yaş grubunda, %34,3’ü 31-40 yaş grubunda, %14,3’ü 21-30 yaş grubunda, %12,9’u 51-60
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yaş grubunda ve %1,4’ü de 0-20 yaş grubundadır. Firmaların yönetici konumunda bulunan
kişilerin, yaş dağılımını 30-50 arasında tercih edikleri ve güvenilir yaş gurubu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Tablo 3. Firma Yetkililerinin Demografik Özellikleri
Toplam
Demografik Özellikleri
Sayı
Yüzde
Cinsiyet
Kadın
1
1,4
Erkek
69
98,6
Toplam
70
100
Yaş Dağılımı
0- 20 yaş
1
1,4
21-30 yaş
10
14,3
31-40 yaş
24
34,3
41-50 yaş
26
37,1
51-60 yaş
9
12,9
Toplam
70
100

5.2. Firma Yetkililerinin Eğitim Seviyesi Oranları
Sınır ticareti yapan firma yetkililerinin %42,9’u lise, %21,4’ü lisans, %11,4’ü ön lisans,
%11,4’ünün ilkokul, %8,6’sı ortaokul mezunu olduğunu bildirirken, %4,3’ü de yüksek lisans
mezunu olduğunu bildirmiştir. Sınır ticaretiyle alakalı, geçmiş çalışmalarla kıyaslandığında lisans
ve üstü eğitimin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların yeterli olmadığı tartışılabilinir.
Eğitim düzeyinin artmasındaki en büyük nedenin, üniversitelerin çoğalmasına bağlayabiliriz.
Tablo 4. Firma Yetkililerinin Eğitim Seviyesi Oranları
Firma yetkililerinin Eğitim seviyesi
Sayı
İlkokul
8
Ortaokul
6
Lise
30
Ön Lisans
8
Lisans
15
Yüksek Lisans
3
Toplam
70

Yüzde
11,4
8,6
42,9
11,4
21,4
4,3
100,0

5.3. Firma Yetkililerinin Kişisel Gelir Dilimi Aralıkları
Firma yetkililerinin en az aylık kişisel gelir miktarını 900 TL, en çok 20.000 TL olarak
bildirmişlerdir. Firma yetkililerinin %25,7’sinin 5.000 TL ve üzerinde kişisel gelir sahip olduğunu
bildirirken, %18,6’sı 3.000-3.999 TL aralığında, %15,7’si 1.500-1.999 TL aralığında, %14,3’ü
1000-1.499 TL aralığında, %11,4’ü 2.000-2.999 TL aralığında, %10’u 4.000-4.999 TL aralığında
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ve %4,3’ü 500-999 TL aralığında kişisel gelire sahip olduğunu bildirmiştir.
Tablo 5. Firma Yetkililerinin Kişisel Gelir Dilimi Aralıkları
Kişisel gelir Aralıkları
Sayı
Yüzde
5.000 TL ve daha fazlası
18
25,7
3.000-3.999 TL
13
18,6
1.500-1.999TL
11
15,7
1.000-1.499 TL
10
14,3
2.000-2.999 TL
8
11,4
4.000-4.999 TL
7
10,0
500-999 TL
3
4,3
Toplam
70
100,0

5.4. Firma Yetkililerinin Firmadaki Konumları
Anketi cevaplayan firma yetkililerinin %42,9’u firmanın sahibi olduğunu, %35,7’si firmada
yönetici, %11,4’ü ise muhasebeci olduğunu ve %10’u da personel olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo 6. Firma Yetkililerinin Firmadaki Konumları
Firmadaki konumları
Sayı
Firma sahibi
30
Yönetici
25
Muhasebeci
8
Personel
7
Toplam
70

Yüzde
42,9
35,7
11,4
10,0
100,0

5.5. Firmaların Sınır Ticareti Yaptığı Zaman Aralıkları
Firma yetkililerinin %40’ı firmalarının 1-5 yıl arasında sınır ticareti yaptığını, %24,3’ü
6-10 yıl arasında sınır ticareti yaptığını ifade ederken, firma yetkililerinin %18,6’sı 11-15 yıl
arasında, %14,3’ü 16-20 yıl arasında ve %2,9’u 21 yıl ve üzerinde sınır ticareti yaptıklarını ifade
etmişlerdir. Firmaların en az 1 yıl, en çok 23 yıl, ortalama 9,13 yıl sınır ticareti yaptıkları beyan
ettikleri verilerden hesaplanmıştır. Firmalar nakliyat, dış ticaret, gıda, inşaat ve inşaat malzemesi
temizlik, mobilya, hırdavat, tarım, tekstil, züccaciye, ayakkabıcılık, konfeksiyon, elektronik,
hediyelik eşya, oyuncak ve petrol ve ürünleri alanlarında faaliyet göstermektedirler.
Tablo 7. Firmanın Sınır Ticareti Yaptığı Zaman Aralıkları
Yıllar
Sayı
Yüzde
1-5 yıl
28
40,0
6-10 yıl
17
24,3
11-15 yıl
13
18,6
16-20 yıl
10
14,3
21 yıl ve üzeri
2
2,9
Toplam
70
100,0
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5.6. Sınır Ticaretinin Yıllar İtibariyle Kesintisiz Yapılma Durumları
Firma yetkililerinin %55,7’si sınır ticaretini yıllar itibariyle kesintisiz yaptıklarını, %44,3’ü
ise yapamadıklarını bildirmişlerdir. Kesintisiz yapamayış sebeplerini de; firmaların %17,1’i
bürokratik engellerden dolayı yaşanan sıkıntılar olduğunu söylerken, firmaların %15,7’si ise
sınır kapısının kapalı olması nedenini ifade etmiştir. Firmaların %7,1’i de sınır ticaretinin
transit ticaret biçiminde yapılmasından dolayı olumsuzluklarla karşılaştıklarını söylemişlerdir.
Tablo 8. Sınır Ticaretinin Yıllar İtibariyle Kesintisiz Yapılma Durumları
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
39
55,7
Hayır
31
44,3
Toplam
70
100,0

5.7. Firmaların Yıllık Ciroları
Firma yetkililerinin %21,4’ü 1.000.000 $ ve üzeri yıllık ciroları olduğunu beyan ederken
%11,4’ü 500.001-1000.000 $ arasında, %30’u 100.001-500.000 $ arasında, %24,3’ü 50.001100.000 $ arasında, %12,9’u 25.000 $’ın altında yıllık ciroları olduğunu beyan etmişlerdir.
Yıllık ciroları
1.000.000 $ ve üzeri
500.001-1000.000 $
100.001-500.000 $
50.001-100.000 $
25.001-50.000 $
10.001-25.000 $
0-5.000 $
Toplam

Tablo 9. Firmaların Yıllık Ciroları
Sayı
15
8
21
17
4
3
2
70

Yüzde
21,4
11,4
30,0
24,3
5,7
4,3
2,9
100,0

5.8. Firmaların Toplam Faaliyetleri İçindeki Sınır Ticaretinin Oranı
Firma yetkililerinin %37,1’i toplam faaliyetleri içindeki sınır ticaretinin payını yüzde
11-25 arasında olduğunu ifade ederken, %27,1’i yüzde 0-10 arasında olduğunu, %15,7’si de
yüzde 26-50 arasında olduğunu ifade etmişlerdir. Sınır ticaretinin toplam faaliyetleri içinde
yüzde elli ve üzerinde pay aldığını bildirenlerin oranı da %20 olarak hesaplanmıştır. Firmaların
faaliyetleri içinde sınır ticaretinin %50 ve üzerinde pay aldığını belirten firmaların sayısı
sadece 14’tür. Yani firmalar sınır ticaretini diğer faaliyetlerinin yanı sıra tali bir faaliyet olarak
gerçekleştirmektedirler.
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Tablo 10. Firmaların Toplam Faaliyetleri İçinde Sınır Ticaretinin Oranı
Sınır ticareti yüzdeleri
Sayı
Yüzde
Yüzde 0-10
19
27,1
Yüzde 11-25
26
37,1
Yüzde 26-50
11
15,7
Yüzde 51-75
6
8,6
Yüzde 76-100
8
11,4
Toplam
70
100,0

5.9. Firmaların Ticari Faaliyet Kolları
Firma yetkililerinin %38,6’sı nakliyat ve dış ticaretle uğraştıklarını, %8,6’sı ise gıda, inşaat,
temizlik ve mobilya alanında faaliyet gösterdiklerini ve %7,1’i de sadece ihracat yaptıklarını
ifade etmişlerdir. Firma yetkilileri sınır ticareti yaptıkları ürünleri tablodaki gibi sıralamışlardır.
Tablo 11. Firmaların Ticari Faaliyet Kolları
Ticari faaliyet kolları
Sayı
Nakliyat ve Dış Ticaret
27
Gıda, inşaat, temizlik, mobilya
6
İhracat
5
Hırdavatçı
4
Tarım, inşaat, gıda ve mobilya
4
Tekstil
4
Züccaciye
4
Gıda
3
İthalat ve ihracat
3
Ayakkabıcı
2
Konfeksiyon
2
Elektronik
1
Hediyelik eşya
1
İnşaat malzemesi
1
Oyuncak
1
Petrol
1
Tekstil ve Çeşitli Gıda
1
Toplam
70

5.10.

Yüzde
38,6
8,6
7,1
5,7
5,7
5,7
5,7
4,3
4,3
2,9
2,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
100,0

Firmalara Göre Sınır Ticaretinden Tüketicilerin Faydalanma İmkânları

Anketimize katılan firma yetkililerine göre sınır ticaretinin, bölge halkı üzerinde etkili olup
olunmadığı sorulmuştur. Firma yetkililerinin %48,6’sı sınır ticaretinden tüketicilerin yeterince
faydalandıklarını ifade ederken, %44,3’ü ise sınır ticaretinden yeterince faydalanmadıklarını
söylemişlerdir. Firmaların %7,1’i de bu konuda fikrinin olmadığını beyan etmiştir. Bizim elde
etiğimiz sonuç Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
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sınır ticaretinin gelişimini inceledikleri araştırmalarında anketi cevaplayan firma yetkililerinin
%87’sinin sınır ticaretinden yeterince faydalanamadıkları kanaatlerinde bir değişim olduğunu
göstermektedir.
Tablo 12. Firmalara Göre Sınır Ticaretinin Tüketicilere Faydası
Sınır ticaretinden faydaları
Sayı
Evet
34
Hayır
31
Fikrim Yok
5
Toplam
70

5.11.

Yüzde
48,6
44,3
7,1
100,0

Sınır Ticareti Yerine İhracat Ve İthalatı Tercih Etme Durumları

Firma yetkililerinin %60’ı sınır ticareti yerine normal ihracat ve ithalat kapsamında ticaret
yapmayı istediklerini bildirirken, %31,4’ü sınır ticareti yapmayı tercih ettiklerini bildirmişlerdir.
Firmaların %8,6’sı da bu konuda fikrinin olmadığını beyan etmiştir. Bizim çalışmamızdaki
bu bulgular Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yürüttükleri araştırmalarında firma yetkililerinin sınır ticareti yerine normal ihracat-ithalat
kapsamında ticaret yapmak isteyenlerin oranının %85 olduğu bulgusuyla uyumludur.
Tablo 13. Sınır Ticareti Yerine Normal İhracat Ve İthalatı Tercih Etme Durumları
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
42
60,0
Hayır
22
31,4
Fikrim Yok
6
8,6
Toplam
70
100,0

5.12.

Mevzuat Değişikliklerinin Uzun Süreli Ticari İlişkilerde Etkisi

Firmaların %57,1’i sınır ticareti mevzuatında sürekli yapılan değişikliklerin uzun süreli
ticari ilişki kurmalarını olumsuz etkilediğini ifade ederken, %25,1’i bu değişikliklerin uzun
süreli ticari ilişkilerini etkilemediğini ve %17,1’i ise işlemlerini gümrükçü ve komisyoncu ile
yaptıklarından dolayı fikrinin olmadığını ifade etmişlerdir.
Tablo 14. Mevzuat Değişikliklerinin Uzun Süreli Ticari İlişki Kurmalarına Etkisi
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
40
57,1
Hayır
18
25,7
Fikrim Yok
12
17,1
Toplam
70
100,0

Bu bulgu Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
yürüttükleri araştırmalarında mevzuatlarda sürekli yapılan değişikliklerin, sınır ticaretiyle
uğraşan firma yetkililerinin %85,4’ünün uzun süreli ticari ilişki kurmalarında olumsuzluk
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesii
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getirdiğini ifade ettikleri bulgusunu teyit etmektedir.
5.13.

Sınır Ticaretinde En Çok Kullandıkları Sınır Kapısı

Sınır ticareti yapan firma yetkilerinin %77,1’i Dilucu sınır kapısını tercih ettiklerini
söylerken, %22,9’u Gürbulak sınır kapısını en çok kullandıkları kapı olarak bildirmişlerdir.
Tablo 15. Sınır Ticaretinde En Çok Kullanılan Sınır Kapısı
En çok kullanılan kapı
Sayı
Yüzde
Dilucu Sınır Kapısı
54
77,1
Gürbulak sınır kapısı
16
22,9
Toplam
70
100,0

5.14.

Iğdır İline Hizmet Veren Gümrük Kapılarının Altyapı Yeterliliği

Firma yetkilileri %10’u Iğdır iline hizmet veren gümrük kapılarının altyapısının yeterli
olduğunu ifade ederken %85,7’si ise sınır kapılarının altyapısının yeterli olmadığını söylemişlerdir.
Firma yetkililerinin %4,3’ü de fikrinin olmadığını beyan etmişlerdir. Bu bulgular, Güneş vd.
(2010)’nin yürüttükleri araştırmada; altyapıyı yetersiz bulan firma yetkililerinin %81,8 olması
bulgusunun benzerlik göstermektedir.
Tablo 16. Iğdır İline Hizmet Veren Gümrük Kapılarının Altyapı Yeterliliği
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
7
10,0
Hayır
60
85,7
Fikrim Yok
3
4,3
Toplam
70
100,0

5.15.

Sınır Kapısında İhtisas Gümrüğü Kurulmasının Gerekliliği

Firma yetkililerinin %88,6’sı sınır kapısında kalitesiz ürünün yurda girişini sınırlandıracağı,
ticaretle uğraşanların zaman ve maliyet açısından tasarruf etmeleri sağlayacağı için İhtisas
Gümrüğü kurulmasının gerekli olduğunu ifade ederken, %7,1’i gerekli olmadığını söylemişlerdir.
Firma yetkililerinin %4,3’ü ise fikrinin olmadığını söylemiştir.
Tablo 17. Sınır Kapısında İhtisas Gümrüğü Kurulmasının Gerekliliği
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
62
88,6
Hayır
5
7,1
Fikrim Yok
3
4,3
Toplam
70
100,0

Bu bulgulardan ilki Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılında yürüttükleri araştırmada firma
yetkililerinin %98’inin sınır kapılarında ihtisas gümrüğü kurulmalıdır şeklinde belirttikleri
görüşlerini teyit etmektedir.
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5.16.

Gümrük İşlemlerinde Prosedürlerle Karşılaşılması

Firma yetkililerinin %50’si gümrük işlemlerinde aşırı bürokratik prosedürle karşılaştığını
söylerken, %28,6’sı karşılaşmadığını söylemiştir. Firma yetkililerinin %21,4’ü de bu konuda
fikrinin olmadığını beyan etmişlerdir. Firma yetkililerinin %50’si gümrük işlemlerinde
prosedürlerin çok olmadığını söylerken, %28,6’sı çok olduğunu söylemiştir.
Tablo 18. Gümrük İşlemlerinde Prosedürlerle Karşılaşılması
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
20
28,6
Hayır
35
50,0
Fikrim Yok
15
21,4
Toplam
70
100,0

Bu bulgular Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılı araştırmalarında firma yetkililerinin %65
oranında gümrük işlemlerinde prosedürün çok olduğunu ifade eden bulgularının aksi yönde
olumlu gelişmeler olduğunu göstermektedir.
5.17.

İthalatına İzin Verilen Ürün Miktarının Yeterliliği

Firma yetkililerinin %10’u İthalat kotaları veya ithalat değer limitleri dâhilinde ithalatına
izin verilen ürün miktarlarının kendileri için yeterli olduğunu söylerken, %60’ı yeterli olmadığını
ifade etmişlerdir. Firma yetkililerinin %30’u ise bir fikrinin olmadığını söylemişlerdir.
Tablo 19. İthalatına İzin Verilen Ürün Miktarının Yeterliliği
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
7
10,0
Hayır
42
60,0
Fikrim Yok
21
30,0
Toplam
70
100,0

Güneş (2010) ve Özçiloğlu (2011) tarafından yapılan farklı çalışmalarda ithal edilmesine
izin verilen ürünlerin miktarlarının yetersiz, çeşitliliğinin az, bölge ihtiyaçlarına yeterince uygun
olmadığı, karlılığı düşük ürünler olduğu bulgusu araştırma bulgusu ile aynı yöndedir.
5.18.

İthal Edilmesine İzin Verilen Ürünlerin İl İhtiyaçlarına Uygunluğu

Firma yetkililerinin %25,7’si ithal edilmesine izin verilen ürünlerin il ihtiyaçlarına uygun
olarak belirlendiğini, %48,6’sı ise ithal edilmesine izin verilen ürünlerin il ihtiyaçlarına uygun
olarak belirlenmediğini söylemişlerdir. Firma yetkililerinin % 25,7’si de fikrinin olmadığını
söylemişlerdir.
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Tablo 20. İthal Edilmesine İzin Verilen Ürünlerin İl İhtiyaçlarına Uygunluğu
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
18
25,7
Hayır
34
48,6
Fikrim yok
18
25,7
Toplam
70
100,0

Güneş (2010) ve Görür (2011) tarafından yapılan çalışmalarda Sınır ticareti kapsamındaki
ürün çeşitleri ve kotaları artırılmasını gerektiği bulgusu ile Serka (2011) tarafından yürütülen
çalışmada da firmalara verilen ithalat kotalarının artırılması gerektiği ve az olduğu bulgusu
çalışmadaki bulgu ile aynı yöndedir.
5.19.

Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Ürünlerin Pazar Sorunu

Firma yetkililerinin %55,7’si sınır ticareti kapsamında ithal edilen ürünlerde pazar sorunu
yaşanmadığını, %28,6’sı ise pazar sorunu yaşandığını ifade etmişlerdir. Firma yetkililerinin
%15,7’si de herhangi bir fikrinin olmadığını belirtmiştir.
Tablo 21. Sınır Ticareti Kapsamında İthal Edilen Ürünlerin Pazar Sorunu
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
20
28,6
Hayır
39
55,7
Fikrim yok
11
15,7
Toplam
70
100,0

5.20.

Sınır Ticareti Yapılan Ülkelerin Bankacılık Sistemlerindeki Sorunlar

Firma yetkililerinin %48’6’sı sınır ticareti yaptıkları ülkelerin bankacılık sistemlerinden
kaynaklanan sorunlar yaşamadıklarını ifade ederken, %31,4’ü sorunlar yaşandığını söylemişlerdir.
Firma yetkililerinin %20’si ise konu hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını ifade etmişlerdir.
Güneş ve arkadaşlarının 2010 yılı çalışmalarında bankacılık sisteminden kaynaklanan sorun
yaşamadıkları bulgusunu (%42) bizim çalışmamızdaki bulguları teyit etmektedir. Bankacılık
sistemleri hakkında firmaların bilgilendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Tablo 22. Sınır Ticareti Yapılan Ülkelerin Bankacılık Sistemlerinden Kaynaklanan Sorunlar
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
22
31,4
Hayır
34
48,6
Fikrim yok
14
20,0
Toplam
70
100,0

5.21.

Sınır Ticareti Yapılan Ülkelerin Sağladıkları Kolaylıklar

Firma yetkililerinin %52,9’u sınır ticareti yapılan ülkelerde kendilerine kolaylık
gösterilmediğini söylerken, %35,7’si bazen kolaylık gösterildiğini söylemişlerdir. Firma
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yetkililerinden sadece %11,4’ü sınır ticareti yaptıkları ülkede gerekli kolaylıkların sağlandığını
söylerken, gösterilen kolaylıkların, bilinen firmalarla çalışmalarından, ilgili ülkenin yasalarına
ve kurallarına uygun hareket etmelerinden ve havale işlemlerindeki sağlanan kolaylıklardan
kaynaklandığını ifade etmişlerdir.
Tablo 23. Sınır Ticareti Yapılan Ülkelerin Sağladıkları Kolaylıklar
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
8
11,4
Hayır
37
52,9
Bazen
25
35,7
Toplam
70
100,0

5.22.

Sınır Kapılarında Karşılaşılan Bürokratik Engeller

Firma yetkililerinin %32,9’u sınır kapılarında bürokratik engellerle karşılaşmadıklarını
söylerken, %28,6’sı ise bazen karşılaştıklarını, %38,6’sı da karşılaştıklarını belirtmiştir. Firma
yetkilileri karşılaşılan bürokratik engelleri; altyapı problemleri, sınır kapılarının kapalı olması,
kuyruklar ve bürokrasi, yasal işlemlerin uzunluğu, bürokrasi, pasaport sorunu ve personel
yetersizliği olarak sıralamışlardır.
Tablo 24. Sınır Kapılarındaki Karşılaşılan Bürokratik Engeller
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
27
38,6
Hayır
23
32,9
Bazen
20
28,6
Toplam
70
100,0

Güllülü ve Ark (2006) tarafından yürütülen çalışmalarında ve Özçiloğlu (2011) tarafından
yapılan çalışmada kapılardaki bürokratik engellerin sorun yarattığı bulgusu çalışmamız bulgusu
ile uyumludur. Firma yetkilileri karşılaşılan bürokratik engelleri; altyapı problemleri, sınır
kapılarının kapalı olması, kuyruklar ve bürokrasi, yasal işlemlerin uzunluğu, pasaport sorunu
ve personel yetersizliği olarak sıralamışlardır.
5.23.

Sınır Ticareti Kapsamından Petrol Ve Ürünlerinin Çıkarılması

Firma yetkililerinin %52,9’u sınır ticareti kapsamından petrol ve ürünlerinin
çıkarılmasının bölge ekonomisine zarar verdiğini ifade ederken, %31,4’ü herhangi bir zararının
olmadığını söylemişlerdir. Firma yetkililerinin %15,7’si ise bu konuda herhangi bir fikrinin
olmadığını belirtmiştir. Karabulut (2005) tarafından yürütülen çalışmada petrol ve ürünlerinin
çıkarılması bölge ekonomisine zarar verdiği bulgusu ile Öztürk (2006) tarafından yürütülen
çalışmada Sınır ticaretinde petrol ve ürünlerinin çıkarılmasının bölge ekonomisine zarar
verdiği bulgusu, çalışmamızın bulgusu ile benzerlik arz etmektedir. Güneş ve arkadaşlarının
2010 yılı araştırmalarında sınır ticareti kapsamından petrol ve ürünlerinin çıkarılmasının bölge
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ekonomisine zarar verdiğini söyleyen firma yetkililerinin oranının %94,5 olduğu bulgusuyla da
paraleldir.
Tablo 25. Sınır Ticareti Kapsamından Petrol Ve Ürünlerinin Çıkarılması
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
37
52,9
Hayır
22
31,4
Fikrim Yok
11
15,7
Toplam
70
100,0

5.24.

Petrol Ve Ürünlerinin Ticareti Hakkındaki Görüşler.

Firma yetkililerinin %78,6’sı petrol ve ürünleri ticaretinin yeterli denetim mekanizması
kurularak tekrar aktif hale getirilmesinin gerekli olduğunu söylerken, %8,6’sı ise tekrar aktif
hale getirilmemesi gerektiği söylemişlerdir. Firma yetkililerinin %12,9’u da bu konuda herhangi
bir fikrinin olmadığını ifade etmişlerdir. Sınır ticareti kapsamında petrol ve ürünlerinin ticari
acıdan denetim mekanizmalarının güçlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Tablo 26. Petrol ve Ürünleri Ticareti Yeterli Denetim Sağlanarak Tekrar Aktif Hale Getirilmesi
Hakkındaki Görüşleri
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet, getirilmeli
55
78,6
Hayır, getirilmemeli
6
8,6
Fikrim yok
9
12,9
Toplam
70
100,0

5.25.

Sınır Ticareti Yapılan Ürün Çeşitleri

Firma yetkilileri ticaretini yaptıkları ürünleri Tablo 3’de görüldüğü gibi; inşaat malzemeleri,
mobilya, gıda maddeleri, tekstil, konfeksiyon, nalburiye, orman ürünleri, elektronik, kozmetik,
kimyasal maddeleri, petrol, ilaç ve altın olarak sıralamışlardır. Türkiye’nin Sınır Ticareti açısından
inşaat sektörünün Kafkasya’da ve Asya da birçok projelerin devama ettirilmesinin katkı sağladığı
sonucuna varılmıştır.
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Tablo 27. Sınır Ticareti Yapılan Ürün Çeşitleri
Ticareti yapılan ürün çeşidi
Ortalama
İnşaat malzemeleri
2,67
Mobilya
2,26
Gıda maddeleri
2,19
Tekstil –Konfeksiyon
2,17
Nalburiye
1,63
Orman ürünleri
1,54
Elektronik
1,51
Kozmetik
1,26
Kimyasal maddeleri
0,87
Petrol
0,69
İlaç
0,44
Altın
0,39

Std. Hata
2,034
1,742
1,764
1,702
1,505
1,471
1,462
1,326
1,329
1,084
0,773
0,708

Değerlendirme ölçeği: 0-1: Hiç, 1-2: Çok az, 2-3: Az, 3-4:Orta, 4-5:Fazla, 5+: Çok Fazla.

5.26.

Sınır Ticaretinin Bölge Esnafına Ve Ticaret Erbabına Etkileri

Firma yetkililerinin %75,7’si sınır ticaretinin bölge esnafını ve ticaret erbabını olumlu
etkilediğini söylerken, %12,9’u ise genellikle olumlu bazen olumsuz etkilediğini, %5,7’si de
olumlu ya da olumsuz etkilemediğini söylemişlerdir. Firma yetkililerinin %5,7’si de fikrinin
olmadığını ifade etmiştir. Firma yetkilileri sınır ticareti ile gelen ucuz mallardan en çok
olumsuz etkilenenlerin toptancılar, en az olumsuz etkilenenlerin çiftçiler olduğunu söylerken,
tüketicilerin ise en çok olumsuzluğu gıda imalatçılarının, en az da toptancıların yaşadığını
söylemişlerdir. Iğdır esnaflarının olumlu etkilendiği sonucuna varılmıştır.
Tablo 28. Sınır Ticaretinin Bölge Esnafını Ve Ticaret Erbabına Etkileri
Sınır ticaretinin etkileri
Sayı
Yüzde
Olumlu etkiledi
53
75,7
Genellikle olumlu bazen olumsuz etkiledi
9
12,9
Olumlu ya da olumsuz etkilemedi
4
5,7
Fikrim Yok
4
5,7
Toplam
70
100,0

5.27.

Sınır Ticareti İçin Gelenlerin Türkiye’den Satın Aldıkları Mallar

Firma yetkilileri sınır ticareti kapsamında sınır ülkelerinden gelenlerin Türkiye’den satın
aldıkları mallar Tablo 4’de görüldüğü gibi; gıda maddeleri, tekstil-konfeksiyon, petrol, mobilya,
altın, inşaat malzemeleri, kozmetik, ilaç, kimyasal maddeler, elektronik, orman ürünleri,
nalburiye olarak sıralamaktadırlar.
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Tablo 29. Sınır Ticareti İçin Gelenlerin Türkiye’den Satın Aldıkları Malların Çeşitleri
Satın alınan malların çeşitleri
Ortalama
Std. Hata
Gıda maddeleri
2,93
1,780
Tekstil-Konfeksiyon
3,79
1,102
Petrol
0,54
1,073
Mobilya
3,04
1,681
Altın
0,97
1,318
İnşaat malzemeleri
3,23
1,851
Kozmetik
2,63
1,704
İlaç
0,97
1,179
Kimyasal maddeler
1,34
1,727
Elektronik
1,96
1,740
Orman ürünleri
1,87
1,785
Nalburiye
1,71
1,787
Değerlendirme Ölçeği: 0-1:Hiç, 1-2: Çok az, 2-3:Az, 3-4:Orta, 4-5:Fazla, 5+: Çok Fazla

5.28.

Ucuz Mallardan En Çok Olumsuz Etkilenen Kesimlerin Oranları

Firma yetkililerinin %44,3’ü ucuz mallardan en çok olumsuz etkilenen kesimin toptancılar
olduğunu söylerken, %18,6’sı ise gıda imalatçıları olduğunu, %17,1’i çiftçiler, %14,3’ü perakende
satıcıları olduğunu söylemişlerdir.
Tablo 30. Ucuz Mallardan En Çok Olumsuz Etkilene Kesimlerin Oranları
Ucuz mallardan en çok olumsuz etkilene kesimler
Sayı
Yüzde
Toptancılar
31
44,3
Gıda imalatçıları
13
18,6
Çiftçiler
12
17,1
Perakende satıcılar
10
14,3
Ulaştırma sektörü
2
2,9
Nakliyeciler
1
1,4
Bireysel tüketiciler
1
1,4
Toplam
70
100,0

Güneş ve arkadaşları (2010) tarafından yapılan çalışmada sınır ticaretinden en olumsuz
etkilenen kesimin üreticiler olduğu bulgusuyla bizim çalışmamızdaki bulgular sadece tarım
ürünleri ticareti gözönüne alındığında uyumludur.
5.29.

Sınır Ticaretinin Olumsuz Etkilerine Karşı Yapılması Gerekenler

Firma yetkililerinin %85,7’si sınır ticaretinin bölge esnafını ve ticaret erbabını olumsuz
etkilemesi halinde yasal boşlukların giderilmesi şartıyla devam etmesi gerektiğini söylerken,
firma yetkililerinin %14,3’ü de sınır ticaretinin olduğu gibi devam etmeli demiştir.
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Tablo 31. Sınır Ticaretinin Olumsuz Etkilerine Karşı Yapılması Gerekenler
Olumsuzluklar karşısında yapılması gerekenler
Sayı
Yüzde
Yasal boşluklar giderilmek şartıyla devam etmeli
60
85,7
Olduğu gibi devam etmeli
10
14,3
Kalite ve kontrol standartları getirilerek kısıtlanmalı
0
0,0
Yasaklanmalı
0
0,0
Toplam
70
100,0

5.30.

Ucuz Mallardan En Çok Olumlu Etkilenen Kesimlerin Oranları

Firma yetkililerinin %58,6’sı ucuz mallardan en çok olumlu etkilenen kesimin bireysel
tüketiciler olduğu ifade ederken, %12,9’u nakliyeciler, %10’u ise perakende satıcılar ve %7,1’i
çiftçiler olduğunu ifade etmişlerdir.
Tablo 32. Ucuz Mallardan En Çok Olumlu Etkilenen Kesimlerin Oranları
Ucuz mallardan en çok olumlu etkilenen kesim kesimler
Sayı
Bireysel tüketiciler
41
Nakliyeciler
9
Parakende satıcılar
7
Çiftçiler
5
Ulaştırma sektörü
4
Gıda imalatçıları
2
Toptancılar
2
Toplam
70

5.31.

Yüzde
58,6
12,9
10,0
7,1
5,7
2,9
2,9
100,0

En Çok Mal Satan Ülkelerin Oranları

Firma yetkililerinin %68,6’sı sınır ticareti kapsamında en çok mal satan ülkenin İran
olduğunu söylerken, % 27,1’i Nahcivan ve %4,3’ü de Azerbaycan olduğunu söylemiştir. Güllülü
(2006) tarafından yapılan çalışmada İranlılar sırasıyla tekstil- konfeksiyon, gıda maddeleri,
kozmetik ürünler, petrol kömür ve elektronik eşya; Azerbaycanlılar tekstil konfeksiyon ile
kozmetik ürünleri; Ermenistan vatandaşlarının tekstil konfeksiyon; diğer ülke vatandaşların
ise gıda maddeleri sattıkları, bu kapıdan geçiş yapan Rusya Federasyonu ve Gürcistan
vatandaşlarının Türkiye’ye herhangi bir ürün satmadıklarını bulgusu ile çalışma bulgusunun
benzeştiği görülmektedir.
Tablo 33. En Çok Mal Satan Ülkelerin Oranları
En çok mal satan ülkeler
Sayı
İran
48
Nahçivan
19
Azerbaycan
3
Toplam
70

Yüzde
68,6
27,1
4,3
100,0
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5.32.

Gerçekleşen Sınır Ticaretinin Şehir Ekonomisine Katkısı

Firma yetkililerinin %74,3’ü Iğdır ilinde gerçekleşen sınır ticaretinin şehir ekonomisine
katkısının olduğu ifade ederken, %1,4’ü ise katkısının olmadığını ifade etmişlerdir. Firma
yetkililerinin % 24,3’ü de Iğdır ilinde gerçekleşen sınır ticaretinin şehir ekonomisine katkısının
olup olmadığı hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını beyan etmişlerdir.
Tablo 34. Iğdır İlinde Gerçekleşen Sınır Ticaretinin Şehir Ekonomisine Katkısı
Cevaplar
Sayı
Yüzde
Evet
52
74,3
Hayır
1
1,4
Fikrim Yok
17
24,3
Toplam
70
100,0

5.33.

Sınır Ticaretinin Iğdır İlinde İstihdama Etkisi

Firma yetkililerinin %74,3’ü sınır ticaretinin Iğdır ilinde istihdamı artırdığını ifade
ederken, %12,9’u ise kısmen artırdığını söylemişlerdir. Buna karşılık firma yetkililerinin %7,1’i
sınır ticaretinin Iğdır ilinde istihdamı azalttığını ifade ederken, %2,9’u herhangi bir etkisi
olmadığını ifade etmişlerdir. Firma yetkililerinin %2,9’u da sınır ticaretinin Iğdır ilinde istihdamı
artırıp artırmadığı hakkında herhangi bir fikrinin olmadığını söylemişlerdir. Iğdır merkezini
ziyaretlerimizde istihdama etkisi çok açıkça görülmektedir. Bu yeni kentleşme ve yapılarında
kendini göstermektedir.
Tablo 35. Sınır Ticaretinin Iğdır İlinde İstihdama Etkisi
İstihdama etkisi
Sayı
İstihdamı artırdı
52
İstihdamı kısmen artırdı
9
İstihdamı azalttı
5
Herhangi bir etkisi olmadı
2
Fikrim yok
2
Toplam
70

Yüzde
74,3
12,9
7,1
2,9
2,9
100,0

Sugözü (2010), Mercan (2011) ve Kara (2005), tarafından yapılan çalışmalarda özel sektör
yatırımlarının kısıtlı olması nedeniyle bölgelerarası gelişmişlik farklarının giderilmesinde sınır
ticaretinin önemi vurgulanmış, nakliyecilik başta olmak üzere çeşitli sektörlerde istihdam
imkânı sağlandığını belirtmişlerdir ki bu sonuçlar ile araştırmamızın bulgusunun aynı yönde
olduğu görülmektedir.
5.34.

Sınır Ticaretinin Şehirden Göçe Etki Oranları

Firma yetkililerinin %54,3’ü sınır ticaretinin şehirden göçü azalttığını ifade ederken,
%28,6’sı ise herhangi bir etkisinin olmadığını, %4,3’ü de şehirden göçü kısmen artırdığını
söylemişlerdir. Firma yetkililerinin %12,9’u da sınır ticaretinin şehirden göçe etkisi hakkında
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fikrinin olmadığını ifade etmişlerdir.
Tablo 36. Sınır Ticaretinin Şehirden Göçe Etki Oranları
Şehirden göçü etkilemesi
Sayı
Göçü azalttı
38
Herhangi bir etkisi olmadı
20
Şehirden göçü kısmen artırdı
3
Fikrim yok
9
Toplam
70

5.35.

Yüzde
54,3
28,6
4,3
12,9
100,0

Sınır Ticaretinin Şehire Göçü Etkilemesi

Firma yetkililerinin %68,6’sı sınır ticaretinin şehre göçü artırdığını, %17,1’i de sınır
ticaretinin şehre göçü kısmen artırdığını söylemişlerdir. Firma yetkililerinin %2,9’u ise sınır
ticaretinin şehre göçe herhangi bir etkisinin olmadığını söylerken, %11,4’ü de sınır ticaretinin
şehre göçü artırıp artırmadığı hakkında herhangi bir fikrinin olmadığı beyan etmişlerdir.
Tablo 37. Sınır Ticaretinin Şehire Göçü Etkilemesi
Şehire göçü etkilemesi
Sayı
Şehre göçü artırdı
48
Şehre göçü kısmen artırdı
12
Herhangi bir etkisi olmadı
2
Fikrim yok
8
Toplam
70

Yüzde
68,6
17,1
2,9
11,4
100,0

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Iğdır ilinde iştigal sahası doğrudan sınır ticareti olan firmaların sahipleri ya da yöneticileri
ve sınır ticareti kapsamında mal satan esnafla yüz yüze görüşülerek anket çalışması yapılmıştır.
Sınır Ticareti, sürdürülebilir bir sınır ticaretinin öncelikle ülkenin normal dış ticaret
rejimine alternatif olmaması gerekmektedir. Çünkü herhangi bir bölgenin kalkınması,
ülkenin bütününün kalkınmasının önünde yer almamalıdır. Bunun için yapılan ve yapılacak
düzenlemelerin ülkenin ekonomik sistemini tamamlayıcı nitelikte olması gereklidir. Bu yüzden
alınacak tedbirlerin sınır ticareti kavramının amaçlarından herhangi bir şekilde sapmaya neden
olmaması, zaman zaman ortaya çıkan sapmaların da oluşturulacak sıkı kontrol ve denetim
mekanizma ve düzenlemeleri ile giderilmesi elzemdir. Bu değerlendirme Iğdır ili için de geçerlidir.
Bu bakımdan sınır ticareti ithalat kotalarının ilin gerçek ihtiyaçlarından kaynaklanmasına
hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca Iğdır gibi küçük illerin sınır ticareti vasıtasıyla ekonomilerini
geliştirebilmesi için, sınır ticareti kapsamında ithal ettikleri ürünleri gene sınır ticareti kapsamı
içerisindeki diğer illere satarak ekonomilerini güçlendirmeleri de sağlanmalıdır.
Iğdır ilinde Nahcivan’a gidip gelen araçlar vasıtasıyla araç kotaları yoluyla sınırlı miktarda
petrol ürünleri ticareti yasal olmayan yollarla yapılmaktadır. Firmalar ve tüketiciler petrol
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ve ürünlerinin sınır ticareti kapsamına alınmasının bölge ekonomisine önemli ölçüde katkı
sağlayacağını düşünmektedirler. İlde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetlerini aşağıya çekerek
ulusal pazarda pazar avantajı kazandıracak, gümrük gelirlerini azaltmayan ve suiistimali
önleyecek petrol ürünlerinin sınır ticareti kapsamına alınmalıdır. Sınır ticareti yapılan komşu
ülkelerin bankacılık sistemi ile ilgili herhangi bir problem yaşamadıklarını ifade eden firmalar,
ithal ettikleri ürünlerde önemli bir pazar sorunu yaşamadıklarını, sınır ticareti kapsamından
petrol ve ürünlerinin çıkarılmasının doğru bir karar olmadığını yeniden petrol ürünlerinin
sınır ticareti kapsamına alınmasının gerekli olduğunu savunmuşlardır.
Araştırma sürecinde firma yetkilileri sınır ticaretinin transit ticaret şeklinde yapılmasından
rahatsız olduklarını ve diğer sınır kapılarının da açılmasından yana olduklarını ifade etmişlerdir.
Bu yönde düzenleme yapılması gerekmektedir. Iğdır ilinde Sınır Ticaret Merkezi açılacağı
bildirilmesine rağmen bugüne kadar hayata geçirilmemiştir. Önemine binaen Iğdır ilinde Sınır
ticaret merkezi bir an önce kurulmalıdır. Sınır kapılarında ihtisas gümrüklerinin kurulmasının
gerekli olduğu yönünde araştırma bulgularımız ve literatürde yapılmış olan diğer çalışmalarda
da yer aldığı üzere yüksek oranda bir fikir birliği olduğu görülmektedir. Iğdır’ın sınır ticaretinde
kullandığı sınır kapılarında İhtisas Gümrüğü kurulması halinde hem kalitesiz ürünün yurda
girişini sınırlandıracağı gibi hem de ticaretle uğraşanların zaman ve maliyet açısından tasarruf
etmeleri sağlanmış olacaktır. Dış ticaret hacmi içinde sınır ticaret hacminin çok düşük
boyutlardadır. Bu yolla dış ticaret hacminin artırılmasında önemli bir rolünün olabilecek sınır
ticaretinin gelişimini engelleyen olumsuzlukların, daha fazla denetime tabi tutularak giderilmesi
gerekmektedir. Böylece ildeki işsizlik, göç gibi problemlerin çözümüne ve ülke ekonomisine
olumlu katkılar sağlayacaktır.
Türkiye’deki kara sınır kapılarının acilen onarımları bitirilip modern görünümlü ve
teknolojik kolaylıklar sağlayan imkânlar sunulmalıdır. Dünya ticaretinde yaşanan hızlı
artış nedeniyle, sınır geçişlerinde gümrük kapılarının hizmet standardının yükseltilmesi ve
harcadıkları sürenin azaltılması çok daha önemli hale gelmiştir. Türkiye ihracatı açısından
sınır kapılarının önemli olduğu ve ülke ekonomisi üzerinde etkisinin büyük olduğu sonucuna
varılmıştır.
Gelecekte bu konularla ilgili çalışacak araştırmacılara yönelik olarak şunları önerebiliriz;
Bu çalışma, Türkiye de sınır kapısının bulunan diğer illerde faaliyet gösteren firmaların ekonomik
analizleriyle ve elde edilen sonuçla dış ticaretimizin şekillendirmesine katkı sağlayacaktır. Sınır
kapısına yönelik yapılacak anket çalışmasında, anket sayısı artırılarak diğer iller ve ilçeler de bu
çalışmaya dâhil edilmelidir. Komşu ülkelerle Türkiye arasında sosyal, kültürel ve askeri ilişkilerin
de inceleneceği çalışmalar yapmalarını önerebiliriz.
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Türkiye’de Ticari Açıklık ve Enflasyonun Gelir Dağılımına Etkisi: Ekonometrik Bir Analiz | GÜLMEZ, ALTINTAŞ

1. GİRİŞ
Türkiye ekonomisinin en büyük yapısal değişimi 1980 yılında yaşanmış, o ana kadar takip
edilen ithal ikameci kalkınma politikasından vazgeçilerek ihracata dayalı ve dışa açık kalkınma
politikası benimsenmiştir. Türkiye’nin dış dünya ile entegre olması amacını taşıyan böyle bir
politika değişiminin makroekonomik değişkenler üzerinde etkisinin olması kaçınılmazdır.
1980 yılından itibaren Türkiye’nin dış ticaret hacmi hızla artarken; özellikle bütçe açıklarının
finansmanı için uygulanan genişlemeci para politikasının fiyatlar genel seviyesi üzerinde pozitif
etkisi bu dönemde enflasyon oranlarının da yüksek seyretmesine sebep olmuştur.
Türkiye’de 1980 sonrası dönemde kişi başına düşen gelir artarken, dış ticaret hacmindeki
artışın Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla artışından yüksek olması zaman içinde ticari açıklık oranının
artmasına yol açmıştır. Ekonomik büyüme ve serbest dış ticaret ile birlikte ticari açıklık oranının
değişmesi gelir dağılımını da etkilemektedir. Teorik literatürde geleneksel yaklaşım olarak ticari
açıklık ile gelir dağılımı adaleti arasında pozitif bir ilişkinin olduğu kabul edilmektedir. Bunun
en önemli sebeplerinden biri kapalı ekonomi durumunda iken monopol veya oligopol yapıya
sahip olan yurtiçi üreticilerin ticari açıklıkla beraber ortaya çıkan dış rekabet sonucu ayrıcalıklı
konumlarını yitirmeleridir.
Türkiye’de 1981 sonrası dönemde enflasyon oranının hızla yükseldiği ve uzun yıllar çift
haneli rakamlarda kaldığı bilinmektedir. Uzun yıllar yüksek-kronik enflasyon yaşayan bir ülkede
enflasyonun dolaylı ve dolaysız maliyetlerine katlanması gerekmektedir. Yüksek enflasyonun
bir ekonomiye en önemli maliyetleri, kaynak ve gelir dağılımını etkilemesi şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Teorik literatürde geleneksel yaklaşıma göre enflasyon ile gelir dağılımı arasında
negatif bir ilişki söz konusudur. Yüksek enflasyon dönemlerinde toplumdaki bir kesimden
başka kesime (borç verenlerden borç alanlara) refah transferi olmakta, bu da gelir dağılımını
bozmaktadır.
Bu çalışmada Türkiye’de 1981-2011 döneminde ticari açıklık ile enflasyonun gelir dağılımı
üzerine etkisinin olup olmadığı eş bütünleşme ve nedensellik testleri ile analiz edilmiştir.
Yapılan literatür incelemesi sonucunda çalışmada kullanılan yöntemin, incelenen dönemin
ve incelenen ülkenin daha önce yapılmış olan çalışmalardan farklılık arz ettiği ve literatürdeki
diğer çalışmalardan ayrıldığı belirtilebilir. Bu bakımdan elde edilen sonuçların literatüre katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
İktisat kuramında ticari açıklık ve enflasyonun gelir dağılımı üzerindeki etkilerini
inceleyen bir çok teorik ve ampirik çalışma yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda değişkenler
arasındaki ilişkilerde farklı bulguların elde edildiği görülmüştür. Aşağıda özetlenen çalışmaların
bir kısmında ticari açıklık ve enflasyonun gelir dağılımı üzerinde olumlu etkileri olduğu
sonucuna ulaşılırken bazı çalışmalarda olumsuz etkileri olduğu görülmüştür.
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Bulir A. ve Gulde A.M. (1995), çalışmalarında finansal istikrarsızlık ile gelir dağılımı
arasındaki negatif ilişkili hipotez test edilmiştir. Finansal istikrarsızlığı temsilen enflasyon
ve nominal döviz kuru kullanılmıştır. Zaman serisi ve yatay kesit yöntemi ile yapılan
ampirik analizlere Kuznet hipotezine ilişkin zayıf bulgulara ulaşılırken finansal istikrarsızlık
değişkenlerinin tümü için güçlü bulgulara ulaşılmıştır.
Wood (1994), Bourguignon ve Morrisson (1990), Caldero´n and Chong (2001), and Dollar
and Kraay (2004), yayınlarının ortak tarafı ticari serbestleşmenin gelir dağılımı adaletsizliğini
azaltacağı yönünde ampirik sonuçlar veren çalışmalar olmalarıdır.
Robbins (1996,2003) Latin Amerika, doğu ve güney doğu Asya ülkeleri ile kuzey ülkelerini
araştırdığı çalışmalarında güney ülkelerinde ticaretin liberalleşmesi kuzey ülkelerinden
güney ülkelerine fiziki sermaye akışını hızlandıracağı için güney ülkelerinde bu teknolojileri
kullanabilecek nitelikli emeğe talebi artıracağını ve bunun sonucunda da nitelikli emek lehine
gelir dağılımının değişeceğini belirtmiştir.
Hanson ve Harrison (1999) Meksika üzerine yaptıkları çalışmada ihracat endüstrilerinde
istihdam edilen emeğin, iç piyasaya yönelik endüstrilerde istihdam edilen emeğe oranla daha
yüksek beyaz yaka oranına sahip olduklarını tespit etmişlerdir.
Edwards (1997), Li, Squire ve Zou (1998), Vivarelli (2004), ayrı ayrı yaptıkları çalışmalarında
uluslararası ticaret ile gelir dağılımı arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Fahim Al-Marhubi (1997), çalışmasında enflasyon ile gelir eşitsizliği arasındaki ilişkiyi
dış açıklık, siyasi istikrarsızlık ve Merkez bankası bağımsızlık derecesi kontrol değişkenleri ile
birlikte analiz artmıştır. Söz konusu analizde daha yüksek eşitsizliğe sahip ülkelerde daha yüksek
enflasyonlara sahip olunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Jım Dolmas, Gregory W. Huffman ve Mark A.Wynne (2000), gelir dağılımı ile enflasyon
arasındaki ilişkiyi demokrasi ve merkez bankası bağımsızlığı koşullarında analiz etmişlerdir.
Eşitsizlik ile enflasyon arasında pozitif bir korelasyon mevcut olup elde edilen bulgulara göre
eşitsizlikten enflasyona doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Özellikle bağımsız merkez
bankacılığı ve demokrasi altında bu nedensellik işlevsel hale gelmektedir. Demokratik ülke ve
demokratik olmayan ülkeler açısından istatistiki sonuçlar da oldukça farklılık arz etmektedir.
Rossana Galli ve Rolph van der Hoeven (2001), çalışmalarında ABD ve on beş OECD
ülkesinin yer aldığı gelişmiş ülkeler için enflasyon ve para politikalarının eşitsizlik ile arasındaki
ilişkiyi teorik ve ampirik olarak araştırmışlardır. Görece enflasyon oranının yüksek olduğu
ülkelerde enflasyonun düşmesi gelir eşitsizliğini azaltırken, enflasyon oranının düşük olduğu
ülkelerde enflasyonun düşmesi gelir eşitsizliğini artırır hipotezini destekleyen sonuçlara
ulaşılmaktadır.
Fajnzylber ve Fernandes (2004) Brezilya üzerine yaptıkları çalışmalarında Verhoogen’e
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paralel olarak ihracat endüstrilerinde üretilen malların iç piyasa için üretilen mallardan daha
kaliteli olduğunu ifade etmişlerdir. Bu yüzden, yabancı alıcıların kalite standartlarına göre
üretilen ihracat malları endüstrilerinde daha çok nitelikli emeğe talep olmaktadır. Sonuç olarak
Brezilya’da ihracat nitelikli emeğe talebi pozitif etkilemektedir.
Kahai ve Simmons (2005), Gini endeksi ve dışa açıklığı araştırdıkları çalışmalarında
azgelişmiş ülkelerde dışa açıklık ile eşitsizlik arasında anlamlı bir ilişki bulurken, gelişmiş
ülkelerde anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Anderson (2005), yaptığı çalışmada azgelişmiş ülkelerde açıklığın bölgesel eşitsizlik ve
cinsiyet eşitsizliği yoluyla gelir eşitsizliğini etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Çalışmada ayrıca bir
çok zaman serisi analizlerinde açıklık ile gelir eşitsizliği ilişkisinin yüksek olduğunu, panel veri
analizlerinde ise bu ilişkinin daha düşük olduğu belirtilmiştir.
Figini ve Santarelli (2006) azgelişmiş ülkelerde ticari açıklık, finansal açıklık ve özelleştirme
ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi araştırdığı makalelerinde açıklığın yoksulluk üzerinde anlamlı
bir etki yapmadığı fakat finansal açıklığın yoksulluğu artırdığı sonucuna ulaşmışlardır.
Değer (2006) Sahra Altı ve Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu, Avrupa ve Batı Asya’daki 68
azgelişmiş ve gelişmekte olan ülke için ticari açıklık – gelir dağılımı ilişkisini araştırmıştır. Gelir
dağılımının ölçütü olarak gelişmekte olan ülkelere ait Gini katsayılan ile ticari liberalizasyonun
doğrudan bir ölçütü olarak ithalat ve ihracat değerlerinin GSYİH içerisindeki payları
kullanılmıştır. 1975-2002 dönemi verilerinin ortalamalarına dayanan yatay kesit regresyon
analizi sonuçlannın Stolper-Samuelson gelir dağılımı hipotezini desteklediği sonucuna
ulaşmıştır. Çalışmada, dış ticaret rejimlerinin serbestleştirilmesi, gelişmekte olan ülkelerdeki
bol faktörün (kalifiye olmayan işgücünün) gelirini artırarak, bir bütün olarak gelir dağılımında
eşitsizlikleri azaltıcı etkiler doğurduğu vurgulanmıştır.
Verhoogen (2007) Meksika üzerine yaptığı çalışmasında ticaret hacmindeki artışın
ihracatta ortalama ürün kalitesini artırdığını bunun sonucunda ise daha kaliteli işgücüne talebin
arttığını belirtmiştir. İhracat endüstrilerinde daha kaliteli emeğe talebin artması Meksika’da
ücret eşitsizliğini de artırmaktadır.
Gourdon, Maystre, ve De Melo (2008), ticari açıklığın orta ve uzun dönemde sektörlerdeki
göreli faktör yoğunluğunun değişmesine yol açacağına ve bunun sonucunda gelir dağılımının
değişmesine yol açacağı sonucuna ulaşmışlardır.
Tian, Wang ve Dayanandan (2008), 1978-2006 döneminde Çin ekonomisi için yaptıkları
çalışmada açıklık ve doğrudan yabancı sermaye akımlarının gelir dağılımı eşitsizliğini artırdığını,
hükümetin sosyal sigorta harcamalarının gelir dağılımı eşitsizliğini azalttığını belirtmişlerdir.
Bashir ve Khan (2011), 1970-2009 yıllarını kapsayan dönemde Hindistan için
koentegrasyon ve vektör hata düzeltme modellerini kullanarak ticari açıklık (ihracat ve ithalatın
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toplamının GSYH’ya oranı), yoksulluk (kafa sayısı endeksi) ve gelir eşitsizliği (Gini endeksi)
ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında dışa açıklığın kısa dönemde gelir eşitsizliğini artırırken
uzun dönemde gelir eşitsizliğini azalttığı sonucuna ulaşmışlardır.
Georgantopoulos ve Tsamis (2011), OLS yöntemini kullanarak Macaristan’da 1990-2009
dönemi için açıklık ve gelir dağılımı ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında ticari açıklık ve
doğrudan yabancı yatırımların Gini katsayısını negatif etkilediği sonucuna ulaşmışlardır.
Faustino, H. ve Vali, C. (2011), 24 OECD ülkesi için 1997-2007 yıllarını kapsayan
dönemde statik ve dinamik panel data yöntemi ile dışa açıklık ile gelir dağılımı eşitsizliği
ilişkisini araştırdıkları çalışmalarında dışa açıklık ile gelir eşitsizliği arasında ters bir ilişkinin
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Sehar, Adiqa, Azra ve Ahsan (2013), Pakistan ekonomisi için zaman serileri kullanılarak
1972-2008 dönemini kapsayan çalışmalarında ticari açıklık ile gelir dağılımı arasında anlamlı
bir ilişkinin olup olmadığını araştırmışlardır. Johansen Koentegrasyon testi ve hata düzeltme
modeli sonuçlarına göre geleneksel teorinin aksine Pakistan ekonomisinin dünyaya açılmasının
gelir dağılımı ve eşitsizliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Pierre Monnin (2014), on OECD ülkesi için 1971-2010 zaman periyodunda gelir eşitsizliği
ile enflasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Dış açıklığın da içinde bulunduğu altı kontrol
değişkenden müteşekkil olan analizde uzun dönemde U-şekilli ilişki tespit edilmiştir. Buna göre
düşük enflasyon oranlarında gelir eşitsizliği yüksek olup, enflasyon arttıkça eşitsizlik azalmakta,
eşitsizlik enflasyonun %13 seviyelerinde minimuma ulaşmaktadır. Bu eşik değerden sonra
eşitsizliğin tekrar arttığı sonucuna ulaşılmaktadır.
3. KAPSAM VE VERI SETI
Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinde dış ticaretin ve enflasyon oranının gelir dağılımı ile
uzun dönemli ilişkisi ekonometrik olarak incelenmektedir.
Değişkenler arasındaki ilişkinin tahmininde, 1981-2011 dönemine ait 31 yıllık zaman
serileri kullanılmıştır. Uygulamanın verileri gini katsayısı, dış ticaret hacminin Gayri safi yurt
içi hasılaya oranı ve enflasyon oranı olarak belirlenmiştir.
Uygulamada ele alınan değişkenlere ait verilerin logaritması alınarak analize tabi
tutulmuştur. Ayrıca tüm veriler Dünya Bankası veri tabanından elde edilmiştir.
3.1. Analiz Sonuçları
Zaman serisi analizlerinde verilerin durağan olması gerekmektedir. Zaman serilerinin
durağan hale getirilmeden model tahmin edildiğinde sahte regresyona sebebiyet vermektedir.
Bu sebeple serilerin durağanlaştırılması gerekmektedir.
Çalışmada, Dickey – Fuller GLS ve Augmented Dickey-Fuller birim kök testleri
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uygulanarak verilerin durağan olup olmadıkları araştırılmıştır. Tabloda birim kök testlerine ait
sonuçlar gösterilmektedir.
Tablo 1: Birim Kök Testleri Sonuçları (Düzey ve 1. Farklarda)
DF-GLS Birim Kök Testi
Düzey
Değişkenler
LGINI

LINF

LOPEN

Birinci Fark
Sabit terim ve
Sabit terim
Trend
-2.12
-2.24

-0,43

Sabit terim ve
Trend
-3.92

[-1,60]

[-2,89]

[-1,60]

[-2,89]

-0.10

-1.13

-4.893715

-5.605401

[-1,61]

[-2,89]

[-1,6105]

[-2,8900]

-0.98

-3.28

– 3.65

-4.69

[-1,61]

[-2,89]

[-1,61]

[-2,89]

Sabit terim

ADF Birim Kök Testi

LGINI

LINF

LOPEN

Sabit terim

Sabit terim ve
Trend

Sabit terim

Sabit terim ve
Trend

-1,46

-1,90

-3,29

-3,67

[-2,62]

[-3,24]

[-2,62]

[-3,24]

0,07

-1,19

-4,94

– 5,57

[-2,62]

[-3,21]

[-2,62]

[-3,22]

-2,41

-3,71

– 4,58

– 3,12

[-2,62]

[-3,22]

[-2,62]

[-3,25]

Not: DF-GLS ve ADF birim kök testinde uygun gecikme uzunluğunun tahmini için Akaike Bilgi Kriteri (AIC)
kullanılmıştır. Köşeli parantez içerisindeki değerler %10 anlamlılık düzeyindeki kritik değerleri göstermektedir.

Tablo incelendiğinde analizde kullanılan üç değişken de birinci seviyede durağan
olmaktadır. Verilerin hepsinin birinci farkının durağan olması sebebiyle eşbütünleşme ilişkisinin
varlığı incelenmelidir.
Öncelikli olarak değişkenlerin eşbütünleşme testi yapılacağı için değişkenlerin düzey
değerleri kullanılarak VAR modeli kurulacak ve uygun gecikme sayısı belirlenecektir. Sims
(1980) tarafından geliştirilen VAR modeli içsel-dışsal değişken ayrımını ortadan kaldırmaktadır.
Bununla birikte bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerlerinin açıklayıcı değişken olarak
kullanılması geleceğe dönük güçlü tahminlerin yapılmasını sağlamaktadır. (Kumar, Leona ve
Gasking, 1995: 365; Göçer, 2013) .
Eş bütünleşme testinde kullanılacak gecikme sayısının saptanması için öncelikle Gini, dış
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ticaret hacmi ve enflasyon oranından oluşan VAR modeli oluşturulmuştur. Akaike (AIC), FBE,
AIC, SC ve HQ bilgi kriterleri yardımıyla gecikme uzunluğu bir olarak belirlenmiştir.
Gecikme Sayısı
0
1
2

Tablo 2: VAR Modeli İçin Uygun Gecikme Sayısı
LL
LR
FPE
AIC
SC
-8.36868
NA
0.000139
– 0.37025
– 0.22881
88.03435
137.3546*
1.07e-06
-5.24374*
-4.67797*
95.72843
11.67378
1.19e-06
-5.15368
-4.16357

HQ
0.325956
-5.06655*
-4.84359

Notlar: LR=Logaritmik Olasılık Oranı/The Likelihood Ratio, FBE= Son Tahmin Hatası/Final Prediction Error,
AIC=Akaike Bilgi Kriteri/Akaike Information Criterion,SC: Schwartz Kriteri, HQ= Hannan-Quinn Kriteri.
* ilgili test için uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir

Uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesinin ardından Schwarz Bilgi kriterine göre 2.
Model uygun bulunmaktadır. Johansen eşbütünleşme testi yapılarak sonuçlar aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 3: Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları
Maximum Özdeğer Testi (Max. Eigenvalue Testi) İz Testi (Trace Test)
H0
Hipotez
r=0

Alternatif
Hipotez
r=1

Test
İstatistiği
26.709

%5 kritik
Değeri
22.299

H0
Hipotez
r=0

Alternatif
Hipotez
r=1

Test
İstatistiği
40.179

%5
kritik
Değeri
35.192

r=1

r=2

10.869

15.892

r=1

r=2

13.469

20.261

r=2

r=3

2.599

9.164

r=2

r=3

2.599

9.164

Tablodaki sonuçlar incelendiğinde hem maksimum öz değer testi hem de İz testi
açısından ele alınan seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı görülmektedir. Herhangi
bir eşbütünleşik vektörün bulunmadığı ifade edilen Ho hipotez için maksimum öz değer 26.709
%5 anlamlılık düzeyindeki kritik değer olan 22.299 dan büyüktür. İz testi açısından da değerler
sırasıyla 40.179 ve 35.192 olduğundan Ho hipotezi reddedilmektedir. Seriler arasında birden
fazla eşbütünleşik vektör olduğuna dair test edilen hipotez için hesaplanan değerler kritik
değerlerin altında kalmaktadır. Bütün bu veriler ışığında seriler arasında bir eşbütünleşik vektör
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Aralarında eşbütünleşme bulunan değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi
VECM(Vektör Hata Düzeltme Modeli) ile analiz edilmektedir. Söz konusu analiz sonuçları
tabloda gösterilmektedir.
Tablo 4: Vektör Hata Düzeltme Modeli Sonuçları
Hata düzeltme:
D(LGINI)
D(LINF)
D(LOPEN)
Eşbütünleşme denklemi -0.345787
(0.06073)
[-5.69350]

-0.326802
(0.79683)
[-0.41013]

0.350404
(0.28073)
[ 1.24821]

Hata düzeltme modeli sonucuna göre Enflasyon ve dış ticaret değişkenlerinden gelir
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dağılımı adaletsizliği göstergesine doğru uzun dönemli bir nedensellik tespit edilmektedir.
Diğer değişkenlere ise herhangi bir nedensellik söz konusu değildir.
Hata düzeltme modeli kısa dönem nedensellik sonuçları da aşağıdaki gibidir:
Tablo 5: Hata Düzeltme Modeli Test Sonuçları
Dependent variable: D(LGINI)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LINF)
D(LOPEN)

5.856518
5.346809

1
1

0.0155
0.0208

All

7.785160

2

0.0204

Dependent variable: D(LINF)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LGINI)
D(LOPEN)

0.021583
0.314772

1
1

0.8832
0.5748

All

0.321982

2

0.8513

Dependent variable: D(LOPEN)
Excluded

Chi-sq

df

Prob.

D(LGINI)
D(LINF)

0.848690
0.001722

1
1

0.3569
0.9669

All

0.864214

2

0.6491

Tablodaki sonuçlara göre hem enflasyondan hem de dış açıklıktan gini katsayısına doğru
kısa dönemli bir nedensellik söz konusudur. Bu aşamadan sonra etki tepki fonksiyonlarına
bakmak gerekmektedir. Etki tepki fonksiyonları ile Granger nedensellik testleri ile bulunan
nedensellik ilişkisinin yönü belirlenmektedir. Etki tepki fonksiyonlarına göre enflasyonun gini
katsayısı üzerinde olumsuz etkisi yani gelir eşitsizliğini azaltıcı etkisi varken, dış açıklığın gini
üzerinde etkisi de azaltıcı yöndedir.
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Response to Cholesky One S.D. Innovations
Response of LGINI to LINF

Response of LGINI to LGINI

Response of LGINI to LOPEN

.03

.03

.03

.02

.02

.02

.01

.01

.01

.00

.00

.00

-.01

-.01
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-.01
1

10

2

Response of LINF to LGINI

3

4

5

6

7

8

9

1

10

.4

.3

.3

.3

.2

.2

.2

.1

.1

.1

.0

.0

.0

-.1

-.1

-.1

-.2

-.2
3

4

5

6

7

8

9

2

Response of LOPEN to LGINI

3

4

5

6

7

8

9

1

10

.16

.12

.12

.12

.08

.08

.08

.04

.04

.04

.00

.00

.00

-.04
2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

3

4

5

6

7

8

9

10

9

10

Response of LOPEN to LOPEN

.16

1

2

Response of LOPEN to LINF

.16

-.04

5

-.2
1

10

4

Response of LINF to LOPEN

.4

2

3

Response of LINF to LINF

.4

1

2

-.04
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

Şekil 1: Etki – Tepki Fonksiyonları

Varyans ayrıştırma analizi ile tespit edilen nedensellik ilişkisinin inceleme dönemi
dışında geçerli olup olmadığı belirlenmeye çalışılır. Analiz sonuçlarına göre gini katsayısındaki
değişmelerin %36.7 oranında kendi şoklarından kaynaklanmaktadır. Gelir eşitsizliğinin %53.2
si enflasyon ile açıklanırken, görece daha az bir etkiye sahip olan dış açıklık %10 seviyesinde
gelir eşitsizliğini etkilemektedir.
Tablo 6: Varyans Araştırma Analizi Sonuçları
Period S.E.

LGINI

LINF

LOPEN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

100.0000
91.31734
90.90913
87.05040
77.50655
65.65734
55.10039
46.99506
41.06097
36.71791

0.000000
1.714466
1.770402
6.118470
15.82797
27.20050
36.95489
44.24462
49.47609
53.24906

0.000000
6.968191
7.320467
6.831128
6.665484
7.142165
7.944720
8.760315
9.462936
10.03303

0.024834
0.033430
0.036183
0.037486
0.039729
0.043360
0.047954
0.052982
0.058089
0.063087
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4. SONUÇ
Bu çalışmada Türkiye’de 1981-2011 dönemi için Ticari Açıklık Oranı (LOPEN) ve Enflasyon
Oranının (LENF) gelir dağılımı (LGINI) üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Çalışmada, öncelikle
yapılan birim kök analizi sonucu hem bağımlı hem de bağımsız değişken serilerinin birincil
farklarında durağan oldukları [I(1)] görülmüştür. DF-GLS ve ADF birim kök testinde uygun
gecikme uzunluğunun tahmini için Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılmıştır.
Verilerin hepsinin birinci farkının durağan olması sebebiyle eşbütünleşme testine
geçilmiştir. Öncelikli olarak değişkenlerin eşbütünleşme testi yapılacağı için değişkenlerin
düzey değerleri kullanılarak VAR modeli kurulmuş ve Akaike (AIC), FBE, AIC, SC ve HQ
bilgi kriterleri yardımıyla uygun gecikme sayısı belirlenmiştir. Uygun gecikme uzunluğunun
belirlenmesinin ardından Johansen eşbütünleşme testine geçilmiştir.
Johansen eşbütünleşme testi sonucunda hem maksimum öz değer testi hem de İz
testi açısından ele alınan seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı görülmektedir.
Değişkenler arasında herhangi bir eşbütünleşik vektörün bulunmadığı ifade edilen Ho hipotez
için maksimum öz değer 26.709 %5 anlamlılık düzeyindeki kritik değer olan 22.299’dan
büyüktür. İz testi açısından da değerler sırasıyla 40.179 ve 35.192 olduğundan Ho hipotezi
reddedilmektedir. Seriler arasında birden fazla eşbütünleşik vektör olduğuna dair test edilen
hipotez için hesaplanan değerler kritik değerlerin altında kalmaktadır. Bütün bu veriler ışığında
seriler arasında bir eşbütünleşik vektör olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Değişkenler arasındaki nedensellik hem kısa hem de uzun dönemli analiz edilmiş olup,
hem kısa dönemde hem de uzun dönemde enflasyondan ve ticari açıklıktan gelir eşitsizliğine
doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Etki tepki fonksiyonları vasıtasıyla yapılan analizde
enflasyonun ve ticari açıklığın gelir eşitsizliği üzerinde azaltıcı etkisi söz konusu olmaktadır.
Varyans ayrıştırma analizi neticesinde de gelir eşitsizliği değişkeni üzerindeki etkinin %36’ sı
kendinden, %53’ü enflasyondan ve %10’u ticari açıklık parametresinin etkisi ile açıklanmaktadır.
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1. GİRİŞ
Söz sanatı olmanın çok ötesinde olarak dile ve dilbilimsel çözümlemelere dair disiplinler
arası çalışmalar, 1960’lardan sonra sosyal bilimlerde hızla yayılmıştır (Dijk, 1998). Metaforlar,
dil çalışmaları içinde önemli bir alanı ifade etmektedir. Öyle ki metaforların tarihinin en eski
sanat ve bilim okullarına kadar gidebildiğini söylemek yanlış olmaz. Sofistler, düşüncenin daima
kendisini destekleyeceği hatta ortaya çıkaracağı söz sanatlarına ve mecazlara muhtaç olduğunun
altını çizmektedir (Sarup, 2005). Lakoff ve Johnson (1980) ile başlayan metafor tartışmalarının
bilişsel yönü her ne kadar yeni düşüncelermiş gibi algılansa da aslında metaforların edebi
kullanımlar olmanın ötesinde olduğu ve bir mecazdan daha fazla şey ifade ettiği Sofistlere kadar
dayanan bir bakış açısıdır. Örgüt ve yönetim çalışmaları açısından bakıldığında ise dönemsel
paradigmaları yansıtmada etkili birer araç olarak metaforlarla (Keys, 1991; Burke, 1992; Kendall
ve Kendall, 1993; Morgan, 1997; Palmer ve Dunford, 1996; Walck, 1996; Hatch, 1997; Akin
ve Palmer, 2000; Gibson ve Zellmer-Bruhn, 2001) tanışmak mümkün olmaktadır. Metaforlar,
dönemsel karakteristikleri anlamlı bir şekilde özetlerken ilgili bakış açılarını belli sınırlar
dâhilinde sunmalarıyla bir paradoksu (Lakoff ve Johnson, 1980; Palmer ve Dunford, 1996;
Addleson, 1998; Yıldırım ve Şimşek, 2006) da yansıtmaktadır.
Bu çalışmanın ana tartışma konusu, “metaforların örgüt ve yönetim araştırmalarındaki
yerinin en temelden en yüzeyde olan kabullere doğru tartışılmasına” ilişkin gerekliliktir.
Metaforların ağırlıklı olarak sadece bir yöntem ve/ya veri türü olarak öne çıktığının
gözlemlenmesi bu kavrama ilişkin varlık, bilgi ve metot eksenindeki kabullere değinilmesini ve
bunların bir bütün olarak ele alınmasını elzem kılmıştır. Metafor kavramının örgüt ve yönetim
araştırmaları bağlamında öncelikle ontolojik, epistemolojik ve metodolojik düzeyde yöntem
tartışmaları ekseninde ele alınması gerektiği düşünülmüştür. Ontolojik ve epistemolojik açıdan
katkı sağlayan Lakoff ve Johnson’ın (1980) düşünceleri ile metodolojik açıdan katkı sağlayan
Schmitt’in (2005) önermesi bütünleştirilerek metafor kavramına ilişkin tüm kabuller buzdağı
benzetmesiyle sistematik bir şekilde tartışılacaktır. Böylece örgüt ve yönetim araştırmaları
bağlamında öne çıkan metafor kavramı tüm bileşenleriyle ilişkilendirilerek ve anlamlı bir bütün
halinde ele alınarak değerlendirilecektir.
2. KAVRAMSAL ALTYAPI
“Metaforik olarak zor ve sıkıntılı durumlarla alakalı ruh hallerine bakıldığında; çökmek,
gerilemek, düşmek gibi fiiller kullanılır hatta bu durumlar en düşük noktalar olarak tanımlanır.
Belirtilen durumların pozitiflerine bakıldığında; yükselmek, yücelmek, cennete yükselmek hatta
bazen dünyanın ya da her şeyin üzerinde olmak gibi ifadelere rastlanır. Bu metaforik örüntüler
bir de psiko-sosyal yarım modelleriyle eşleştirildiğinde durum bir hayli ilgi çekici olur. Bu
yardımlarda kullanılan ifadeler şöyledir; insanı düşmekten kurtarmak, sırtını desteklemek,
omuz vermek, ayağa kaldırmak. Tüm bu ifadeler sonuç olarak şuraya varır; iyi yüksektir, kötü
düşüktür…” (Lakoff ve Johnson, 1980).
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesii
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 9 * Yıl 2015

47

ALPASLAN DANIŞMAN | The Position Of Metaphor In Management And Organization Researches ...

Latince kökenli metafor kavramının İngiliz dilinde iki karşılığı vardır. Birincisi bir isim,
bir belirleyici kelime ya da kelime grubunun farklı ama kendisine benzeyen bir nesneye ya da
eyleme transfer edilmesi ile oluşan hakiki anlamda da kullanılabilen söz figürü olması, ikincisi
de kavramsal sunum olarak görülen bir şey ve/veya sembol olarak belirtilmesidir (Gasset, 1948).
Metaforu daha iyi anlamaya yönelik bir başka tanımda “sözlükte olmayan bir dili kullanmak ve
karmaşık ifadelerle anlam üretmek” (Akşehirli, 2005) cümlesine yer verilmektedir.
Yeni görme biçimleri üreten ve yeni boyutlar katarak zengin bakış açıları geliştiren
metaforlar (Koro-Ljungberg, 2001) literal bilgiden (yalın) doğar, figüratif (mecazi) bilgilere
(Tsoukas, 1991) dönüşerek gerçek bilgiyi yedekler ve destekler. Bir nevi iki öznenin etki alanının
arasındaki boşlukta meydana gelir (Kalnicka, 2006). Nietzsche’nin yaklaşımına göre bireyin
varlığı ve bireyin dışındaki varlığın bilgisi iki alan olarak ele alınmalıdır. Üçüncü olarak da,
metaforların oluşturduğu bireyin dışında ama bireyden bağımsız olmayan bir varlık alanı söz
konusudur. Bu alan bir tasarımlar ağıdır ve dış dünyanın bilgisini elde etmeye yöneliktir. Dış
dünyaya dair bilgiler de bu varlık alanındaki aktarımlardan (mapping) doğmaktadır (Coşar,
2001).
Metafor bilinmeyen bir şeyi bilinen bir şey açısından ifade etmek, bilinmeyenin anlamını,
bilinenin araçları ile ortaya koymaktır. Ancak önem arz eden bir nokta var ki, o da araç ve
anlamların yeterli benzerliğe (aynı paradigma kapsamında olabilmek için) ve yeterli farklılığa
(gerekli karşılaştırmayı yapabilmek için) sahip olması gerekmektedir (Erdem ve Sarvan, 2001).
Metaforların en çok eleştirilen yönlerinden biri de benzerlikleri gösterirken farklı özellikleri
görmeyi de göz ardı etmemize neden olabilmeleridir. Metaforik ifadeler güçlü kavrayışlara sahip
olmamızı sağlarken, bizleri çarpıtma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilmektedir (Palmer ve
Dunford, 1996).
Morgan’a (1998) göre metaforların en dikkat çeken özelliklerinden biri, kavramların
birbirleriyle açıklanmalarını mümkün kılmalarıdır. Bir nevi elimizdekilerle ötekiler arasındaki
bağlantı kuruculardır (Koro-Ljungberg, 2001). Metaforların bağlantı kurma rolüne vurgu yapan
bir diğer düşünceye göre (Foster-Pedley ve diğ., 1998) yaratıcılığın ve kavramsal düşünmenin
aracı olarak rol üstlenen mekanizmalar olduğunun ifade edilmektedir. Lacan’a göre bilinçaltına
girmenin bir yolu da metaforlar aracılığıyla alt anlamları çözümlemek ve örtük düşüncelere
ulaşmaktır. Kullanılan ifadelerin kesin ve değişmez tek bir anlamı yoktur. Bir gösterenin yerine
geçen başka bir gösterenin kullanılması metafor olarak adlandırılır (Sarup, 2004).
Metaforların doğasına atıfta bulunan Wittgeinstein’a göre, dili metaforlardan temizlemek
imkânsızdır, çünkü metaforlar dili köküne kadar sarmıştır. Foucault’a göre metafor tek
kullanımlık olmadığı gibi çok boyutlu ve çok anlamlıdır. Derrida’ya göre farklı öğeler arasında
özdeşlik kurma eyleminin adı bizzat metafordur, böylece metaforların düz, tam ve kendine özdeş
bir anlamının olmadığının altı çizilmelidir. Tıpkı Sofistler gibi Derrida’nın da dil hakkındaki
görüşü, dilin temelden metaforik bir doğaya sahip olduğu yönündedir (Alpyağıl, 2002).
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Nietzsche’ye göre ise, insanda metafor yapma dürtüsü vardır (Sarup, 2004). Metafor oluşturma
dürtüsünün altındaki etmenlerden biri de bilgi arayışlarıdır (Schrift, 2002).
3. ÖRGÜT VE YÖNETİM YAZININDA METAFORLAR
“Örgütler aynı anda birçok şeydir!
Karmaşık ve çok yüzlüdür. Paradoksaldır.
İş yönetiminin karşı karşıya kaldığı meydan okumaların çoğu zaman böylesine zorlu
olmasının nedeni de budur…” (Morgan, 1997).
Örgütler makine olarak algılandıklarında, açıklanmış ve iyi tanımlanmış roller ile
birbirleriyle bağlantılı parçaların oluşturduğu mekanik bir yapı olarak ele alınmaktadır.
Doğmak, büyümek, gelişmek, zayıflamak ve ölmek gibi süreçler ile ekolojideki türler ve evrim
modelleri perspektifinden örgütsel ihtiyaçlar ve çevresel bağlantılarla meydana gelen ilişkileri
kavramaya ve yönetmeye yönelik olarak organizma metaforu devreye girmektedir. Öğrenme
ve zekânın önemine dikkat çekildiğinde modern örgütler birer beyin olarak ele alınmaktadır.
Örgütleri yönetmenin ve tasarlamanın bir başka yolu olarak değerlerden, fikirlerden,
inançlardan, normlardan ve ritüellerden söz ediliyorsa örgütler kültür metaforuyla tasvir
edilmektedir. Örgütsel faaliyetleri şekillendiren çıkarlar, çatışmalar ve iktidar oyunları üzerine
odaklanıldığında örgütler politika olarak algılanmaktadır. İnsanlar, örgütler tarafından kendi
düşünce ve inançlarının veya bilinçaltı yaşamlarının kapanına kıstırılmaları halinde örgütler
ruhlar hapishanesi metaforuyla anılmaktadır. Eğer örgüt yaşamının sömürü potansiyeli öne
çıkıyorsa örgütler birer tahakküm aracına dönüşmektedir (Morgan, 1998).
Aşağıdaki tabloda örgüt teorisindeki her bir perspektifin araştırmacılara nasıl rehberlik
ettiği ve her bir örgüt teorisinin kök metaforunun ne olduğu görülmektedir. Kök metaforlar,
belirgin ve temel bir görme, düşünme ve konuşma yolu sunmaktadırlar. Aslında metaforik bilgi
kısmi yani parçalı, tek boyutlu bilgidir. İki şey arasındaki benzerlikleri öne çıkarırlar ancak
farklılıklar konusunda susmayı tercih etmektedirler (Hatch, 1997). Kök metaforlar belirgin bir
görme, düşünme ve konuşma yolu sunmaktadır (Hatch, 1997). Metaforlarda saklı olan ikilem
şudur, aradığımız şeyi bulur ve kavrarız. Bu durum vardığımız şeyin gerçek bir temelinin
olmadığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle bazı perspektiflerimiz son derece güçlü, bazıları
da çağrışım uyandırma ve gerçeği yansıtmada güçsüz kalabilmektedir (Morgan, 1998). Erdem’in
(2010) örgüt kültürünün kök metaforlarla keşfedilmesi üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında
katılımcıların üniversite deneyimine ilişkin hikayeleri içinde metaforik kullanım avına ilişkin
detaylı incelemeler ve analizler yapılmıştır. Burada araştırmacı kök metaforların hemen ortaya
çıkmayacağına; duygu, deneyim, düşünce ve bilinçaltı birikimlerine ulaşmayı gerektirdiğine
işaret etmektedir. Ayrıca metodolojik anlamda kök metaforlara ulaşmada kesin yöntemin
varlığından söz etmenin imkânsızlığına vurgu yapar. Böylelikle nitel bir araştırmanın tüm
yaratıcı ancak riskli yönlerinin devreye girdiğini belirtmektedir.
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Tablo 1: Örgüt Teorisi Metaforları
Örgüt Teorisi
Metaforları

Metafor

Perspektif
Klasik dönem

Makine

Modern dönem

Organizma

SembolikYorumsamacı
dönem
Post-modern
dönem

Kültür

Kolaj

Örgüt İmajı
Tanımlanmış hedeflere ulaşmak için yönetim
tarafından tasarlanmış ve yapılandırılmış makine
Yaşamak için gerekli işlevleri yerine getiren canlı
bir sistem
Değerler, gelenekler ve adetler gibi insanı paylaşım
unsurlarıyla yaratılan ve sürdürülen anlamlar
örüntüsü
Kökenini geçmişten alan yeni bir perspektifi
ortaya çıkartmak adına bilgi ve anlayış
parçalarından yapılmış kolaj

Yönetici
İmajı
Mühendis
Bağımlı
parça
Mimar

Sanatçı

Kaynak: Hatch, 1997

Makine, organizma, kültür metaforlarının yanı sıra politik sistem, beyin, hapishane gibi
metaforlar da örgütleri farklı teoriler perspektifinden tanımlamak üzere öne sürülmüştür.
Ayrıca bazı çalışmalarda örgütler orkestraya, misyonerlere, buluta, şarkıya ve sabun köpüğüne
de benzetilmiştir (Palmer ve Dunford, 1996). Walck (1996) örgütlere ilişkin metaforları
ifade ederken, pre-modern dönemde örgütleri birer organizmaya benzetildiklerinin altını
çizmektedir. Bir nevi çevresel faktörlere uyum sağlama çabasında olan, büyüyen ve değişen
sistemlerdir. Modern dönemde örgütler makinedir. Kapalı, sınırlı sistemler olmalarının yanında
saat gibi işleyen verimliliği maksimize etmeye gayret eden rasyonel yapılardır. Post-modern
dönemde örgütler birer dildir. Esnek, şeffaf ve sanal yapıları dikkat çekerken sınırsızlıkları
yönleri öne çıkmaktadır. A-modern dönemde örgütler doğanın bir parçasıdır ve yer, mekan ve
alan olarak ekolojik sistemin bir parçası olarak durmaktadır. Keys’ göre (1991) yönetim ve örgüt
teorilerindeki dönüşümün metaforik bakış açısıyla çizdiği resim söz konusu evrime bütüncül
bakma imkanı da tanımaktadır. Bu metaforlar aracılığıyla bir dönemin hâkim paradigmasıyla
dönemin kök (öncül) metaforu arasında bağlantı kurulmuş olmaktadır.
Klasik Yönetim anlayışının öncülerinde Taylor, Fayol ve Weber örgütlerin mekanik ve
rasyonel yapılarına dikkati çekerek makine metaforu üzerinde durmuşlardır. Kath, ve Kahn,
Kast ve Rosenzweig ve Trist örgüt ile organizma arasındaki bağlantı ve benzerlikleri açık
sistem yaklaşımı, dış çevre, ekoloji gibi olgularla açıklamıştır. Sibernetik yaklaşımlar, teknoloji
ve öğrenen örgütsel yapılara binaen Simon ve takipçileri örgütlerin beyinle benzerliklerini
vurgulamıştır. Kültür olarak örgüt anlayışında Durkheim, Peters ve Waterman’ın örgüt kültürü ve
alt kültürler çalışmalarını ifade etmek mümkündür. Burns ve Stalker ile Pettigrew’in çalışmaları
örgütlerin birer politik sistemler olarak algılanması düşüncesini öne çıkarmıştır. Kuhn, Burrell
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ve Morgan’ın bilim perspektifinden paradigma analizleri örgütlerin hapishane yönlerini
vurgulamıştır. Braverman ve Heydebrand’ın analizleri akış ve dönüşüm olarak örgütlerin ele
alınmasını sağlamıştır. Son olarak da Burrell ve Morgan, Salaman ve Perrow baskı unsurları
içerek tahakküm araçları yönünü vurgulamıştır (Keys, 1991).
Örgütler tanımlanırken örgüt yöneticilerinin rollerine de dikkat çeken çalışmalar (Kendall
ve Kendall, 1993) mevcuttur. Makine örgüt yapısı içinde yöneticinin rolü tasarımcı olarak öne
çıkmaktadır. Örgütler birer organizma olarak ele alındıklarında çevreyle uyumlu olmaları önem
arz etmektedir. Bu bağlamda çevreyle uyumlu bir şekilde yaşamlarını sürdürme zorunlulukları
vardır. Canlı bir varlığı yönlendiren yönetici de bakıcı rolünde olabilmektedir. Örgütler birer aile
olarak ele alındıklarında örgüt yöneticisi aile reisi olmaktadır. Bir oyun olarak değerlendirilirse
örgütler, örgüt yöneticilerin en baskın rolü koçluk olacaktır. Örgütlerin topluluk metaforuyla ele
alınmaları halinde örgütün başında bir başkan olduğunun düşünülmesi kaçınılmaz olacaktır.
Seyahat metaforuyla, yönetim anlayışı dinamik bir süreç olarak düşünülebilir ve bu metafordan
hareketle genellikle deniz aşırı bir yolculuğa çıkıyormuşçasına yönetim sürecinin bir yolculuk
olduğu düşünülebilmektedir. Bu örgütün yöneticisi ise kaptan rolündedir. Orman metaforuyla
örgütler macera ve heyecanın ortasında algılanmaktadır. Yönetici bir rehber ya da kılavuz
görevindedir. Hayvanat bahçesi olarak örgütlerde yönetici görevli bekçi rolündedir. Örgütlerin
savaş meydanı olarak ele alınması durumunda da yöneticiler birer komutan vazifesiyle karşımıza
çıkabilmektedir.
Yeni örgütsel yapıların yönetim anlayışının en bariz yönlerden biri de takım odaklılıktır.
Takım çalışmaları; günümüz örgütleri için hızın, esnekliğin, uzmanlığın ve iş birliklerinin
yöntemidir. Proje amaçlı çalışan ve bir araya gelen örgütler oluşturdukları takımlar ile çalışmalarını
sürdürebilmektedir. Gibson ve Zellmer-Bruhn’un (2001) çalışmasında esnek örgütlerin takım
çalışmaları için ana 5 metafor tespit edilmiştir. Takımlardaki üyelikler, ilişkiler, roller, kapsam,
hedefler ve beklentiler çalışmanın boyutları olarak kabul edilmiştir. Takımlar yöneticiler ve
yönetilenler tarafından ordu, aile, spor, ortaklık ve topluluk olarak algılanmaktadır. Ordu
metaforuyla örgütlerdeki takımlar; birlik, savaş, tugay ve sefer metaforlarıyla ele alınmaktadır.
Aile olarak takımlar; ailevi, baba, anne, kız ve erkek kardeş metaforlarıyla benzeştirilmektedir.
Spor metaforuyla takımlar; basketbol, şampiyon, koç, müsabaka, futbol ve sporcu metaforlarıyla
bağdaştırılmaktadır. Ortaklık metaforuyla ayrılıkçılık, klik, konsey, ekip, birim ve imtiyaz
gibi metaforlar ele alınmaktadır. Sosyal topluluk olarak da takımlar komşuluk, arkadaş, halk,
cemiyet, dernek gibi metaforlarla ifade edilmektedir.
4. TARTIŞMA
Bu çalışma ile dikkat çekilmesi istenen nokta, “metaforların örgüt ve yönetim
araştırmalarındaki yerinin en temelden en yüzeyde olan düşüncelere doğru tartışılmasına”
ilişkin ihtiyaçtır. Bir kısım örgüt ve yönetim araştırmalarında, metaforların ağırlıklı olarak
bir yöntem ve/ya veri türü olarak öne çıktığı görülmektedir. Keşfedici yönü güçlü bir kavram
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olarak metaforların, nitel olarak yapılandırılmış araştırmalarda yer alması oldukça anlamlı
gelmektedir. Ancak bu kavrama ilişkin varlık, bilgi ve metot eksenindeki kabullere değinilmesi,
araştırma konularının bilişsel altyapılarını güçlendirebileceği gibi sorunsalların farkındalığını
da arttıracaktır. Dikeçligil (2009) in eleştirdiği üzere ontolojik, epistemolojik ve metodolojik
sayıltıları ayrı hücrelere hapsetmekten kaçınarak bunların aynı pota içinde kaynaştıklarını
düşünmek gerekmektedir. Aksi takdirde, anlamlı ve dinamik ilişkileri keşfedebilmenin yolu
olan tüm bileşenlerin göz önünde bulundurulmadığı ve bütünün kaybolduğu bir durum ortaya
çıkabilmektedir.
Metafor araştırmalarında, gerçekliğin doğasına, kaynağına ve varlığına ilişkin kabuller
nelerdir? Bu soruyla örgüt ve yönetim yazınındaki metafor kavramının ontolojik temelinde
nasıl tartışmalar olduğu ortaya konacaktır. İkinci olarak yine metafor kavramı bağlamında
bilgi nedir, bilginin kaynağı nedir, ne kadar bilebiliriz ve bilgi-varlık ilişkisi nasıldır, sorularına
verilen cevaplar tartışılacaktır. Bu aşamada metafor kavramının epistemolojik temeline ilişkin
tartışmalar ele alınacaktır. Son aşamada da metafor kavramını gerek veri gereke de yöntem
olarak odağına almış örgüt ve yönetim araştırmalarındaki sorunsallara nasıl bilimsel yöntemler
kullanarak cevap bulabiliriz, yöntemin ve araştırmacının rolü ne olmalıdır, sorunsalın bağlamı
nasıl ele alınmalıdır gibi sorulara verilen cevaplar sistematik olarak tartışılacaktır.
Lakoff ve Johnson’un 1980 yılında yayınladıkları “Metaphors we live by” isimli eserle ortaya
koydukları ve “Çağdaş Metafor Teorisi” olarak anılan düşünce, metafor kavramını günümüzde
disiplinlinler arası birçok çalışmanın merkezine yerleştirmiştir. Schmitt (2005) bu teorideki
bakış açısını önemserken bir metot sistematiği öne süremedikleri için Lakoff ve Johnson’ı da
eleştirmekten geri durmamıştır.“Lakoff ve Johnson, nitel araştırmalarda kullanılması mümkün
bir sistem ne yazık ki geliştirmemiştir. Kendi çalışmamda bu yaklaşımın temellerine dikkat
çekerken metaforik kavramların yapılandırılmasında kullanılmak üzere bir prosedür de
önermekteyim” (Schmitt, 2005). Nitel bir araştırma yöntemi olarak metafor analizini tartışan
Schmitt (2005), metafor analizinin nasıl uygulanabileceğine açıklık getirmektedir. Lakoff ve
Johnson’ın (1980) perspektifinin sosyal bilim araştırmalarına sağladığı bilişsel ve dilbilimsel katkı
göz ardı edilemez düzeyde büyüktür. Ancak bunun ağırlıklı olarak ontolojik ve epistemolojik
düzeyde bir katkı olduğu belirtilmelidir. Schmitt’in (2005) önerisinin metodolojik yönden eksik
kalan noktaların tamamlayıcısı olduğu düşünülmektedir. Bu tartışma ile, Lakoff ve Johnson’ın
(1980) metafor kavramına ilişkin ontolojik ve epistemolojik temelli düşünceleriyle Schmitt’in
(2005) metodolojik önerisinin bütünleştirilmesi metafor kavramına varlık, bilgi ve yöntem
ekseninde bir bütün olarak bakılması imkanı sağlayacaktır.
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Şekil 1: Buzdağı Örneğinde Paradigma ve Sayıltıları (Dikeçligil, 2009)

Yukarıda bahsedilen konulara ilişkin önceki önermelerin sistematik bir şekilde tartışılması
için buzdağı metaforundan (Dikeçligil, 2009) yararlanmanın anlamlı olacağı düşünülmüştür.
Dikençligil’e (2009) göre buzdağı benzetmesinde normal bilim (Kuhn, ) buzdağının görünen
kısmıdır ve temeldeki kabullerle ilişkilendirilmeden sadece teori ve yöntem çerçevesinde
ele alınan bilimsel faaliyetlerdir. Oysaki sosyal bilimler için buzdağının görünen kısmıyla
yetinmemek ve tüm bilişenlerle ilişkilendirmek anlam ifade etmektedir. Buzdağının görünen
kısmı küçük bir parça iken görünmeyen kısmı oldukça büyük bir yapıdan oluşmaktadır. Öte
yandan görünmeyen kısmı bir bilimsel faaliyetin ontolojik, epistemolojik ve metodolojik
kabullerini kapsarken görünen kısmı teori ve yöntemden oluşmaktadır. Bilişsel ve dilbilimsel
perspektiflerin kesişim noktası olan metaforların örgüt ve yönetim çalışmaları kapsamında bu
bütüncül yapıyla ele alınmasının ve ilgili tartışmaların sistematik bir şekilde derlenmesinin
yazına küçük bir katkı sağlayabileceği umut edilmiştir.
4.1. Metaforlara İlişkin Ontolojik ve Epistemolojik Kabuller
Sosyal bilimlerin, ilhamı pozitivist yapıdaki doğa bilimlerinden alarak bir hegemonyaya
dönüşmesi üzerine yapılan keskin eleştiriler, ortodoks mutabakata son vermiştir. Teknik ve
gündelik dil arasındaki ilişkilerin özünde oldukça karmaşık olduğunu ve öngörülenden daha
büyük önem arz ettiğini ortaya koyan periyod, pozitivist bakış açısından hermönetike (yorum
teorisi) geçiş dönemidir (Giddens, 2002). Snow’a göre (1999) bilimin kültürel bir sistem
olduğu anlayışının devamında, bilimin de diğer yazı türleri gibi metaforlar kullanan bir söylem
olduğu düşünülmelidir. Böylece hayal gücünün, metafor ve analojilerin, spekülasyonların ve
olağan dışı sezgilerin oynadığı rol önem arz etmeye ve öne çıkmaya başlayabilmektedir. Dili
kullanılırken içinde geçen metaforların farkında olunmaması, çeşitli gerekçelerle metaforun
seyrek kullanılması ve mecazi kullanımdan doğan paradoksal yapısına rağmen çoğu disiplinin
temelinde metaforlar olduğu savunulmaktadır (Foster-Bedley ve diğ., 1998). Çünkü Nietzsche’ye
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göre ise, insanda metafor yapma dürtüsü vardır (Sarup, 2004). Metafor oluşturma dürtüsünün
altındaki etmenlerden biri de bilgi arayışlarıdır (Schrift, 2002).
Metaforların bilişsel yönleriyle ilgili en önemli çalışmalardan birinin sahipleri olan Lakoff
ve Johnson’a (1980) göre metaforlar, algıyla başlayıp bilişle devam eden ve son olarak da dilsel
yapılara dönüşen bir sistemlerdir. Bu özellikleri nedeniyle metaforlar bizleri zihin kalıplarına
götürebilmektedir. Bu durum giriş kısmında ifade ettiğim metaforlara ilişkin düşünce
değişiminin merkezinde yer almaktadır. Metaforların sadece sanatsal yönleri değil bilişsel
özellikleri de bu düşünce değişimleriyle tartışılmaya başlanmıştır. Sosyal fenomenlere dair ya
da insanların neler yaşadıkları ya da düşündüklerine dair hususları bilmemizde metaforlar bir
aracılık rolü üstlenebilmektedir.
Epistemolojik açıdan metaforlar için öne sürülen iki temel yaklaşım vardır; bunlar
reformist ve geleneksel yaklaşımlardır. Reformist çizgideki yaklaşım temelde bilgi üretiminde
metaforları önemli bir işleve sahip olarak görürken; geleneksel yaklaşıma göre metaforlar bilgi
üretimine engeldir (Bourgeois ve Pinder, 1983). Metaforlara yorumlayıcı perspektiften bakarak
durumu reformist olarak değerlendiren görüşün savunucuları Morgan (1980,1983,1998) ve
Lakoff ve Johnson’dır (1980). Bu araştırmacılara göre metaforlar bilgiyi destekler, metaforlar
kontrol edilemez ve gerçek dil-mecaz dil birbiri içine geçmiştir. Metaforların bir önemli özelliği
de bağlamla anlam kazanmalarıdır. Çünkü metaforların kendi anlamlarının varlığından söz
etmek imkânsızdır (Yıldırım, 2001). Fleischer’a (2004) göre bir kelimenin anlamı, işlevsel
bağlam içindeki kullanımıyla oldukça ilintili olabilmektedir. Bu düşünce, metaforların yeni bir
olguyu anlamada ve açıklamada kullanılmalarını ve bilginin öğrenilmesini kolaylaştırma işlevini
desteklemektedir. Öyle ki metaforlar gerçekliğin inşasının yanı sıra gerçekliğin nasıl görülmesi
gerektiği hususunda da katkı sağlamaktadır.
Örgüt teorilerinin çoğu geleneksel bilim dallarından beslenmiş olsa da, bunun tam
anlamıyla yeterli olmadığını görmek mümkündür. Birçok örgüt teorisyeni sanat ve beşeri
bilimlerden çeşitli metotlar ödünç alarak yeni anlayışlar da geliştirmektedir. Bu metotlardan
biri de metaforlardır. Örgüt teorisyenleri farklı perspektifleri birbirleriyle etkileşimli kılmak için
metaforları kullanmaktadır (Hatch, 1997). Burke (1992) metaforları örgütlerin ruhuna açılan
pencereye benzetmiştir. Akin ve Palmer’a göre (2000), yöneticilerin örgütlere dair sorunları
çözebilmeleri için güçlü dil araçlarını kullanmaları mümkündür. Morgan’ın (1998) önermesine
göre ise; bütün örgüt ve yönetim teorileri, örgütleri hem kısmi hem de ayırt edici biçimde
görmeyi, anlamayı ve yönetmeyi mümkün kılan örgütsel imge ve metaforlara dayanmaktadır.
Kısmilik, metaforun doğasında vardır ve yol açtığı teorilerin özünde yer almaktadır. Bu
durum, en son teorinin her zaman yerini bir başka teoriye bırakma sürecinde olduğuna
işaret etmektedir. Metaforlar perspektifleriyle örgütlere dair kapsamlı bir kavrayış sağlarken,
aşırıya gittiklerinde bu kavrayışlar ciddi sınırlamalara sebebiyet verebilmektedir. Görmenin ve
görmemenin yolları örgütsel metaforlarda saklıdır. Burada saklı olan ikilem şudur, aradığımız
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şeyi bulmakta ve kavramaktayız. Bu durum vardığımız şeyin gerçek bir temelinin olmadığı
anlamına da gelmemektedir. Bu nedenle bazı perspektiflerimiz son derece güçlü, bazıları da
çağrışım uyandırma ve gerçeği yansıtmada güçsüz kalabilmektedir (Morgan, 1997).
Dilbilimciler dilin gerçekleri ifşa edebilme işlevinin yanında, gerçeklikleri inşa edebilme
gücünden de söz etmektedir. Örgüt ve yönetim araştırmacılarının kulak kesilmesi gereken bu
ontolojik vurgu, canlı bir varlık olan dilin örgütlere ve yönetim bilimine dair birçok konuda
fikir sahibi olunmasını mümkün kılabilecek güçte olduğuna işaret etmektedir. Örgüt ve yönetim
çalışmaları kapsamında, uzun süredir sorgulanan hususlardan biri de alışılagelmiş metotların
yanında/yerine keşfedici ve esnek metotların da kullanılabilmesidir. Örgütsel bağlamdaki
dil çalışmaları karakteristikleri itibariyle keşfedici olmalarıyla ve esneklikleriyle de dikkat
çekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere metaforlar dil çalışmaları içinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. Çünkü dili metaforlardan arındırmak imkânsız olduğu gibi, dilin çok yönlülüğü
gibi metaforlar da çok boyutlu ve çok anlamlıdır.
4.2. Metaforlara İlişkin Metodolojik Kabuller
Phillips ve Hardy’e göre (2002) örgütlerin ve yönetimin doğasının değişmesi, metodolojik
tercihleri ve bakış açılarını da etkilemektedir. Örgütleri katı ve sabit düşünerek gerçekleştirilen
çalışmalar, yerini değişken ve dinamik yapılar olarak ele alan çalışmalara bırakmıştır. Özellikle
söylemler, söylentiler, hikâyeler, semboller bu akış ve aksiyonları elde tutmayı ve anlamayı
daha iyi sağlamıştır. En iyi metot tartışması geride kalmış metotların çeşitliliği dikkat çekici
olmuştur. Hatta çoğu araştırmacı geleneksel araştırma yöntemlerini tekrarlı ve sınırlı bulmaya
başlamıştır. Aynı yöntemleri kullanmanın benzer fenomenlere yol açacağına ilişkin bakış açısı
kuvvetlenirken, farklı ve yeni yöntemleri kullanmanın da geniş perspektifler doğuracağına
inanılmaya başlanmıştır (Phillips ve Hardy, 2002).
Metaforik bilgiler gerçekliklerimizi inşa ederken post-modern dünyada farklı bağlamlar
ekseninde yeni anlamlar da doğurmaktadır. Öte yandan yeni bir bakış açıları inşa ederken diğer
bakış açılarını gizlemek yani bir kavramın diğer açılarını saklarken birini öne sürmek de söz
konusu olmaktadır. Bu nedenle paradoksal yönü ile kısmi algılamalara neden olabilmektedir.
Metaforlar, bilim için yaşamsal ve bilimsel kesiflere yardımcıdır. Ancak pek çok durumda,
ortaklıklar ve benzerlikler vurgulanırken farklılıklar göz ardı edilir. Metaforlar bir başka ifadeyle
bütün sistem ya da alana ilişkin bütüncül bir bakış açısıyla küçük ayrıntılarda gizli farklılıkları
ve ayrılıkları örterek büyük resmi göstermektedir (Yıldırım ve Simsek, 2006).
Metafor kavramını metodolojik düzeyde tartışan kimi araştırmacılara göre (Miller,
1987; Atkin ve Perren, 1998; Koro-Ljungberg, 2001; Phillips ve Hardy, 2002; Schmitt, 2005)
böyle bir yöntemin örgüt ve yönetim araştırmalarına esneklik sağlaması, büyük ve karmaşık
veri setlerini düzenleyebilmesi ve çok yönlü bakış açıları sunması en anlamlı avantajları olarak
değerlendirilmektedir. Öte yandan örneğin kök metaforları içeren araştırmalarda, kesin bir
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yöntemin varlığından söz etmenin imkânsızlığı dikkat çekerken, nitel bir araştırmanın tüm
yaratıcı ancak riskli yönlerinin de devreye girdiğini (Erdem, 2010) görülmektedir.
Tartışmanın bu kısmında metodolojik yönlerine dikkat kesilen metaforların örgüt ve
yönetim araştırmalarında kullanılmasında yöntem olarak öne çıkan boyutlarına ve bir analiz
yöntemi olarak metafor analizine dikkat çekilecektir. Metafor araştırmalarındaki temel boyutlar,
gerek metafor analizi kullanılsın gerekse de başka analiz yöntemleri devreye girsin, metafor
konulu tüm çalışmaları ilgilendirmektedir. Metafor konulu örgüt ve yönetim araştırmalarında
metaforların ve araştırmacının (araştırmacıların) rollerinin belirginleştirilmesine ve bağlamın
tanımlanmasının önemine dikkat çekmektedir. Metafor analizinin de bir yöntem olarak sunduğu
seçeneklere, uygulama biçimlerine ve alanlarına vurgu yapılmaktadır.
4.2.1.Metafor Araştırmalarındaki Tasarım
Örgüt ve yönetim alanında gerçekleştirilecek olan nitel bir araştırmanın ilk adımında
metaforlara yüklenecek rolün belirlenmiş ve tanımlanmış olması gerekmektedir. Yıldırım ve
Şimşek’e göre (2006) metaforların temel fonksiyonlarının çeşitli deneyimler arasında bağlantı
kurucu olma, bilginin tercümesini yapma ve metaforik düşünmenin doğasına göre bir dilbilim
aracı olarak dış dünyanın anlaşılmasını sağlama olduğunu belirtmek mümkündür. Biraz daha
derinden yaklaşmak gerekirse, metaforlar deneyimlerle anlamlar arasında köprü vazifesi
görerek olguların anlaşılması kolaylığı sunmaktadır (Koro-Ljungberg, 2001). Tsoukas’a (1991)
göre metaforların kullanımda kaçınılmazlık ve gereklilik söz konusudur. Metaforlar kontrol
edilebilir, hatta sınırlandırılabilir, öyle ki metaforlar yalın dili tamamlayıcı özelliktedir (Lawler,
2007). Ayrıca veri analizi ve sınıflandırmada esnek bir yaklaşım sergilemektedir (Atkin ve Perren,
1998). Öte yandan metaforların paradoksal yönü kısmi algılamalara neden olabilmektedir.
Metafor sistematiği içinde benzerlikler vurgulanırken, farklılıklar saklanabilmektedir (Yıldırım
ve Simsek, 2006).
Bazı araştırmalarda, katılımcılar araştırma konusuna ilişkin düşüncelerini belirtecek
metaforlar seçmekte/kullanmaktadır. İlgili çalışmada metaforlar, katılımcıların düşüncelerini
temsil etmek üzere geliştirilmiş ve onların kendilerini ifade edebilecekleri seçenekler olarak
sunulmuş olabilmektedir. Ayrıca metaforlar, araştırmadaki katılımcıların düşüncelerini
belirtmelerinin bir yolu olarak da bizzat katılımcılar tarafından da üretilebilir, geliştirilebilir
ve öne sürülebilir. Birinci seçenekte metaforlar, katılımcıların düşüncelerin en iyi temsil
edebilme ve en yaklaşık benzetme olabilme yönleri açısından yarışırken, ikinci seçenekte bizzat
düşüncesinin kendisi olarak ortaya çıkmaktadır.
Örneğin, Erdem ve Satır’ın (2003) araştırması, örgüt kültürü analizinde günlük dilin
nasıl kullanıldığına karar vermeyi amaçlayan bir çalışmanın ürünüdür. Bu çalışmadaki ana
amaç, metaforlar kullanılarak güçlü-zayıf, pozitif-negatif özellikler noktasından imalat sanayii
örgütlerinin kültürel bileşenlerini analiz etmektir. Bu çalışmada kullanılan anketin içinde,
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örgütsel yapı ve fonksiyon, üyelik, güç mesafesi ve sosyal iklim (iletişim ve insanlar arası
ilişkiler) gibi kültürel değişkenler açısından örgüt üyelerinin algılarını açıklayan metaforlar yer
almıştır. Bu nedenle, yaygın olarak kullanılan pozitif ve negatif metaforların bazıları Metaforlar
Sözlüğünden alınmıştır. Ek olarak da örgüt kültürü konusunda farklı çalışmalarda daha önce
kullanılmış olan metaforlar yer almıştır. Ek olarak da açık uçlu alternatifler serbest metafor
kullanımını desteklemek üzere anketteki metaforlar setine eklenmiştir. İmalat örgütlerinin
kültürel özellikleri pozitif-negatif, güçlü-zayıf parametrelere göre değerlendirilmiştir.

Şekil 2: Metafor araştırmalarının tasarımı

Nitel örgüt ve yönetim çalışmalarında en az metaforların rolü kadar araştırmacının da
rolünün iyi tanımlanması gerekmektedir. Koro-Ljungberg’in (2001) çalışmasında katılımcıların
hayat hikâyelerinden edinilen büyük ve karmaşık bir veri seti üzerinde metaforlar aracılığıyla
analiz yapılmıştır. Araştırmacı ilk etapta sayfalarca veri arasında ortak bir tema, kavram ya da
yön bulmakta büyük güçlük yaşamıştır. Ancak daha sonra keşfettiği bir husus araştırmanın
seyrini olumlu etkilemiştir. “Bir araştırmacı olarak böyle bir çalışmadaki rolüm nedir” sorusu
önemli bir başlangıç olmuştur. Buradaki rolünü metaforik olarak tanımlamıştır ve Miller’in
(1987) “başka insanların hayatlarını tam olarak anlamamız imkansızdır, ancak metaforlarla
onların deneyimleriyle bizimkiler arasından bir köprü inşa ederek ve metaforların aktarıcı olarak
hareket ettiği bilgileri bir formdan diğerine transfer etmemizle anlamamız söz konusu olabilir“
ifadesine atıf yapmıştır. Böylece araştırmacı metaforları hem kendisi hem de katılımcıları için
bir araç olarak kullanmaya karar vermiştir. Metaforlar, bu araştırmacının çalışmasında elindeki
verilere ve aradığı kavramlara yaklaşmada stratejik bir araç rolündedir. Araştırmacı metaforları
belirleyen ve seçenek olarak öne süren kişi olabildiği gibi metaforik kullanımları tespit eden
ve değerlendiren rolde de olabilmektedir. Örneğin, araştırma konusunu en iyi temsil ettiğini
düşündüğü metaforları bularak bunlardan oluşturduğu yelpazeyi katılımcılara sunmaktadır. Öte
yandan nitel veriler içinde metafor avı gerçekleştirerek ilgili temsilleri tespit eden, değerlendiren
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ve yorumlayan kişi de olabilmektedir.
Metaforlar kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanan bir çalışmada öncelikli noktalardan
biri de ilgili bağlamın iyi tanımlanmış olmasıdır. Metaforların özelliklerinden biri de
bağlama dair keşfedici özelliğidir. Çünkü metaforların kendi anlamlarının varlığından söz
etmek imkânsızdır (Yıldırım, 2001). Fleischer’a (2004) göre bir kelimenin anlamı, işlevsel
bağlam içindeki kullanımıyla oldukça ilintilidir. Aslında metaforlar bir olguyu anlamada ve
açıklamada kullanılabilmekte ve bilginin öğrenilmesini kolaylaştırabilmektedir. Bu açıdan
metaforlar gerçekliğin inşasının yanı sıra gerçekliğin nasıl görülmesi gerektiği hususunda da
katkı sağlamaktadır. Belli dönemlerde belli görüşler öne çıkar ve dile hâkim olurken, daha
farklı dönemlerde farklı düşüncelerin hâkimiyetiyle karşılaşılabilmektedir (Yıldırım ve Şimşek,
2006). Bağlama ilişkin değişiklikler, mevcut metaforların farklılaşmalarını, güçlenmelerini ya
da zayıflamalarını tetikleyebilmektedir. Metaforlar, bağlam ve düşünceler arasında köprü inşa
ederek mevcut durumun anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.
Çalışmadaki ana tema ya da temaları ifade etme, karşılaştırma ve güçlendirmede aktif rol
üstlenecek metaforların bağlam göz önünde bulundurularak yazından dikkatlice ve titizlikle
seçilmesi ve ele alınması gerekmektedir. Burada özellikle araştırmacının kanaati ve ön-çalışmaları
devreye girmektedir. Araştırılacak kavram ya da olguları bağlamla ilişkilendirmede en iyi temsil
edebilecek metaforlardan oluşan bir araştırma formu geliştirilmesi bir seçenek olabilmektedir.
Bu anlamda daha önce yapılmış çalışmalardan, sıklıkla rastlanılan benzetmelerden ve yaygın
kullanımlardan yararlanılabilir. Eğer araştırmanın muhtevasına uygunsa açık uçlu alternatifler
de katılımcıların serbest metafor kullanımını sağlamak adına destekleyici olarak kullanılabilir.
4.2.2.Bir Yöntem Olarak Metafor Analizi
Metaforların en temel özelliklerinden biri, birtakım gerçeklikleri ve anlamları çoklu
şekilde görmemizi sağlayan nitel veriler olmalarıdır (Koro-Ljungberg, 2001) ve nitel veriler de
insan deneyimlerinin çoklu anlam ve gerçekliklerini görmeyi mümkün kılmaktadır (Schmitt,
2005). Lakoff ve Johnson’ın teorisi (1980) nitel bir araştırma prosedürü olarak metafor
analizinin birçok yaklaşımına ilham vermiştir. Onlara göre metafor analizi bilişsel dilbilim
teorilerinin potansiyelinden yararlanan bir girişimdir. Çünkü çalışmalarında, eylemlerin bilişsel
stratejilerinin yapılandırılmasını mümkün kılan kapsamlı bir metafor kavramı önermişlerdir.
Sistematik metafor analizi düşünce, eylem ve dilin yeni yapılandırılmış bir modelini ortaya
koymaktadır (Schmitt, 2005).
Metaforlar nitel veriler olmalarının yanında bir nitel araştırma metodu olarak da karşımıza
çıkmaktadır. Metaforlara sistematik bir araştırma yöntemleri metodu olarak yaklaşan Schmitt
(2005) nitel veri toplama ve çözümlemede metaforların stratejik önemine vurgu yapmaktadır. Bu
çalışma nitel metodoloji kapsamında metafor analizini tüm detaylarıyla tartışan araştırmaların
başında gelmektedir. Dil, örgütsel çalışmalar kapsamında hem konu hem de araç olabilme
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

58

Metaforların Örgüt Ve Yönetim Araştırmalarındaki Yeri: Ontolojik, Epistemolojik ... | ALPASLAN DANIŞMAN

(Schmitt, 2005) aksiyonlarına sahiptir. Dil, çok yönlülüğü ve karmaşıklığıyla dikkat çeken en
önemli varlıkların başında gelmektedir. Bir dili inceleyerek o dili konuşan topluma dair birçok
konuda görüş sahibi olmak mümkündür. Bir anlatma, anlama ve anlaşma aracı olarak dil, örgüt
ve yönetim çalışmalarındaki önemini her geçen gün arttırmaktadır. Çeşitli düşüncelere göre dil,
örgütleri anlamada önemli bir araç olabileceği gibi örgütsel gerçekliklerin oluşumunda aktör
olma rolü de üstenebilmektedir.

Şekil 3: Metafor analizinin kullanım alanları (Schmitt, 2005)

Schmitt (2005) “Bir nitel araştırma olarak sistematik metafor analizi “ adlı çalışmasında
sosyal bilimler alanındaki nitel araştırmalardaki güncel metafor kullanımlarına çeşitli açılardan
değinmektedir. Öncelikle metaforların retorik birer araç olma yönüne değinen araştırmacı,
bu kullanımın en temel karakteristiğinin bir olgu ya da durumu en iyi ve baskın bir şekilde
tanımlayan metaforların belirlenmesi olduğunu ifade etmektedir. Burada özellikle metaforların
ikna edicilikleri ön plandadır. İkinci olarak metaforların nitel bir araştırmanın sonuçlarını
tasvir etmede kullanılmasından söz etmektedir. Nitel araştırmalar genellikle büyük ve dağınık
bilgi kitleleri ortaya koymaktadır. Metaforlar da bu örüntülerdeki karmaşıklığı azaltmak adına
kullanılabilmektedir. Araştırma bulgularının sezgisel düşünme ile ele alınmasını mümkün
kılma özellikleri öne çıkmaktadır. Üçüncü bir kullanım şekli olarak nitel araştırma süreçlerini
tasvir etmede metaforların kullanımından söz edilmektedir. Aslında sadece nitel araştırma
sonuçlarını sunmanın kendisi karmaşık bir çalışma değildir, aynı zamanda araştırma sürecinin
kendisi de oldukça girift bir girişimdir. Araştırmacıya göre farklı araştırma süreçlerini
tanımlayan metaforlar geliştirilmesi (avcı, general, dedektif, yürüyüşçü, kuş bilimci), araştırma
stilleri arasındaki farklılıkları yansıtmada işlevsel olabilmektedir. Dördüncüsünde veri setindeki
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metaforların aranması sürecinden söz edilmektedir. Mevcut yapı içindeki metaforlara ulaşmak
üzere metafor analizinin kullanımından söz etmek mümkündür. Beşincisinde açık metaforlar
edinmekten söz edilmektedir. Nitel araştırmalarda metaforlarla çalışmanın bir diğer yolu da,
onları direk olarak araştırma katılımcılarından elde etmektir. Örneğin bazı araştırmalarda
katılımcılardan kendilerini ya da özel bir durumu birebir renklerle, dizilerle, televizyon
programlarıyla, objelerle, müzikle ifade etmeleri istenebilmektedir. Böylece anlamlı ve sürpriz
hikâyeler edinmek mümkün olabilmektedir. Bu uygulamalar kişisel ve detaylı bakış açılarının
elde edilmesini sağlayabilir. Son olarak da daha geniş bir araştırma stratejisinin parçası olarak
metaforları kullanmanın altı çizilmektedir. Araştırma sürecinin tamamına hakim bir metafor
çalışmasından söz edilmemektedir. Aksine ilgili araştırma sürecinin içinde metaforların ele
alınmasına dair sınırlı ve küçük bir çalışmanın devreye girmesi bu işlevle alakalıdır. Büyük bir
araştırma sürecinin küçük bir parçasında metaforlar kullanılabilmektedir.
5. SONUÇ
Örgüt ve yönetim alanının çok boyutluluğu, beşeri yönünün gücü, karmaşıklığı ve
paradigma değişimlerinin yarattığı etki buradaki gizli anlamları aşikar kılma ve yeni anlamlar
doğurma potansiyeline işaret etmektedir. Burkue’un (1992) metaforları örgütlerin ruhuna
açılan bir pencereye benzetmesi metaforların örgütleri anlamada, kavramada ve açıklamada
etkili birer olduğunu ispatlar güçtedir. 1980 yılından bu yana Çağdaş Metafor Teorisi’yle (Lakoff
ve Johnson, 1980) artış gösteren yönetim ve örgüt metaforlarına ilişkin çalışmalar, bu sahanın
dilbilimsel keşfe ne denli ihtiyaç duyduğunun göstergesi olmuştur. Bu tartışma ile metafor
kavramı ontolojik, epistemolojik ve metodolojik açıdan tartışılırken, dilin örgütsel ve yönetsel
önemine de dolaylı bir şekilde vurgu yapılmaktadır. Ancak buradaki asıl maksat, metaforların
örgüt ve yönetim alanındaki yerine ontolojik, epistemolojik ve metodolojik açıdan yaklaşmak ve
bu kavramı gerçeklik, bilgi ve yöntem açısından tartışmaktır.
Örgüt ve yönetim araştırmaları bağlamında ele alınan metafor kavramının yine bir metafor
aracılığıyla sistematize edilerek değerlendirilmesi metaforların gücüne ve çok yönlülüğüne işaret
etmektedir. Bu çalışmada, buzdağı metaforuyla metafor kavramına ilişkin bilinç düzeylerini
ifade eden tüm bileşenlerin bütünleştirilerek tartışılması amaçlanmıştır. Böylelikle en derindeki
kabullerden en yüzeydeki kavramlara kadar bir çerçeve oluşturulması mümkün olabilecektir.
Buzdağının görünmeyen kısmındaki ana katmanlar olan ontolojik, epistemolojik ve metodolojik
yönleriyle ele alınan metaforların örgüt ve yönetim araştırmalarında bir yöntem ve bir tasarım
olarak nasıl ele alınabileceği hususu tartışılmıştır.
Metaforlar ontolojik düzeyde bireyin dışında ama bireyden bağımsız bir varlık alanı
olarak durmaktadır. Öte yandan metaforlar gerçekliğin nasıl görülmesi gerektiği hususuna
katkı sağlayan öğeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Epistemolojik düzeyde, dış dünyaya dair
bilgilerin kaynak alanı bireyin dışında ama bireyden bağımsız olan ve metaforların var olduğu
üçüncü alandır. Metaforlar, bilginin öğrenilmesinde önemli birer araçtır. Ayrıca yalın bilginin
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içindedir, bu bilgiden doğar, bu bilgiyi yedekler ve destekler niteliktedir.
Örgüt ve yönetim alanındaki metafor çalışmaları incelendiğinde ontolojik ve
epistemolojik açıdan sınırlı şekilde tartışılan metaforlar, metodolojik açıdan ise kapsamı
bir şekilde ele alınamamaktadır. Bu durum metafor analizinin karakteristiği gereği içerdiği
esneklik ve belirsizliğin de bir sonucudur. Ancak Schmitt (2005) bir metafor sistematiği önerisi
geliştirilememesini eleştirerek, bu kavramı metodolojik açıdan boylu boyunca ele almaktadır.
Schmitt’in (2005) tartışmasının da etkisiyle örgüt ve yönetim alanındaki metafor kavramının
yerinin üç bilinç düzeyinde tartışılması bu alandaki durumun daha iyi resmedilmesini mümkün
kılabilir.
Örgüt ve yönetim alanındaki paradigma değişimleri metaforların işlevini güçlendirirken
metaforlara ilişkin paradigma değişimi de örgüt ve yönetim çalışmalarının ele alınmasına
farklı renkler ve boyutlar katmıştır. Metaforların bilişsel yönlerinin de tartışmalara katılması
örgütlerin dilbilimsel yönlerine işaret etmeye başlamıştır. Örneğin, dönemsel paradigmalarla
metaforlar arasındaki ilişki, örgütlerin değişimi ve farklı perspektifleri açısından oldukça
önemlidir. Burada metaforlar dönemsel düşünceleri net ve açık bir şekilde yansıtırken, kısmi
algılamalara ve örgütlere dair belli açıların örtülü kalmasına da sebep olabilmektedir. Yani
metaforlar çok yönlülükleri ve keşfedici özellikleriyle oldukça güçlü araçlar olarak karşımıza
çıkarken, kısmi algılamalara sebep olmalarıyla da en zayıf yönlerini sergilemektedir. Metaforun
karakteristiğine dair bu iki kelime (vurgulamak ve gizlemek) bizzat Lakoff ve Johnson (1980)
tarafından metafor sistematikliği içinde vurgulanmaktadır. Onlara göre, metaforlar açısından
bakıldığında bir kavramın belli bir yönünü güçlü bir şekilde öne çıkarmak doğası gereği başka
yönlerini de gizlemeyi gerektirir. Bu durum, insanın görüyorken aynı zamanda kör kılınmasına
benzetilebilir. Bu durum bireyleri nesnel gerçeklik algısından uzaklaştırmaktadır. Böylece
herkes için kabul edilmesi mümkün bir gerçekliğin varlığından söz edilemez. Çünkü metaforlar
gerçekliğin nasıl görünmesi gerektiğine katkı sağlayıcı bir rol üstlenmektedir. Öte yandan
metaforlar bilginin öğrenilmesinde kolaylaştırıcı bir özellik sergilerken, bilginin yorumlandığı
bir alan olarak tanımlanmaktadır.
Farklı araştırma yöntemlerine ilişkin arayış, örgüt ve yönetim çalışmalarında metaforları
daha dikkat çekici kılmıştır. Dil üzerinden gerçekleştirilecek analizler yoruma dönüktür, çoklu
anlamlar çıkarır, çoklu ontolojik perspektiften hareket eder, teorileri tümler ve yeni tartışmalara
yol açar, fikri gün geçtikçe önemini arttırmaktadır (Phillips ve Hardy, 2002). Metaforlar
örgütleri anlamada paradoksal bir özellik sergilese de esnekliği ve keşfedici özelliği ile örgütsel
gerçekliklere ulaşmada önemli bir işleve sahip olabileceği kanaati oluşmuştur. Örgütlerin her
geçen gün daha dinamik yapılara dönüştüğü de hatırlanırsa böyle bir metodun örgütleri ve
yönetsel konuları kavramada önemli katkılar sağlayabildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Örgüt ya da yönetim alanındaki herhangi bir nitel araştırma sürecinde çok çeşitli şekillerde yer
alabilecek bir yöntem olan metafor analizi, araştırmacının rolünü oldukça belirgin kılmaktadır.
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Çünkü araştırmacı mevcut çalışmanın amacı, sorusu, muhtevası ve kurgusuna bağlı olarak ilgili
çalışma kapsamındaki metaforlara farklı işlevler yükleyebilir. Örneğin metafor analizi, bir örgüt
ve yönetim çalışmasının bütününde etkin olabileceği gibi bir parçasında da yer alabilmektedir.
Bu metafor analizinin bütüncül ve kısmi fonksiyonuyla alakalı olacaktır. Öte yandan yine bir
araştırmanın veri toplama ve analiz aşamasında, metaforlar ilgili sürecin şekillenmesinde
etkin olabileceği gibi toplanan verilerin işlenmesinde de yer alabilecektir. Metaforların bu
özelliği araştırmanın veri sürecindeki stratejisine yön vermeyle alakalı olduğu gibi eldeki
oldukça karmaşık ve zengin nitel verilerin analiziyle de ilgilidir. Yukarıdaki ifadeler ışığında
ve metodolojik bağlamda dikkat çeken en önemli nokta, örgüt ve yönetim araştırmalarında
metaforların kullanılması durumunda metaforların nasıl bir rol üstlendiği, araştırmacının
bu süreçte rolünün ne olduğu ve metaforların arandığı/sunulduğu bağlamın yapısı önem arz
etmektedir.
Sonuç olarak metaforlar aracılığıyla örgütleri, yönetim uygulamalarını ve örgütlerin içinde
yer aldıkları dünyayı derinlemesine ele almak mümkün olmaktadır. Böylece örgütlerin bağlamına,
örgütsel ve yönetsel deneyimlere, üretilen bilgi ve anlama dair birçok konunun keşfedilmesi söz
konusudur. Örgüt ve yönetim araştırmacıları metaforları ontolojik, epistemolojik ve metodolojik
derinliğiyle ele aldıklarında bir nevi farklı disiplinlerin kesişim noktalarından da yararlanma
imkânı elde edebilmektedir. Bu durum söylem, düşünce ve eylemin bütünleştirilmesi ile oluşan
bir alanın potansiyelinden faydalanılması anlamına gelmektedir.
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1. GİRİŞ
Uzun bir parlamenter sistem deneyimi olan Türkiye’de sistemin yaşadığı kronik sorunlar
ve yönetsel krizler parlamenter sisteme alternatif model arayışlarını da beraberinde getirmiştir.
Başkanlık sistemi, özellikle son çeyrek asırda birçok devlet adamı ve akademisyen tarafından
parlamenter sisteme alternatif olarak sunulmuştur. Temel gerekçe, parlamenter sistemin
yürütmede istikrarsızlığa neden olduğu ve bu nedenle başkanlık sistemine geçilerek güçlü bir
yürütme ve ondan bağımsız ve güçlü bir yasama oluşturmaktır. İstikrarlı ve etkin bir sistem
kurmak isteyen Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini düşünenler Türkiye’deki
sorunların hükümet sisteminin ötesinde kalan sebeplerini göz ardı ederek parlamenter sistemi
de sorunların kaynağı olarak görme eğiliminde olmuşlardır.
Şunu kabul etmek gerekir ki, Türkiye’nin yaşadığı sorunların hükümet sistemi tercihinden
öte daha derin sebepleri vardır: hukuk devleti zaafiyeti, sivil toplumun yetersiz olması, uzlaşma
kültürünün zayıf olması, vesayetçi yapıları destekleyen siyasi ve toplumsal kesimlerin varlığı,
temel hak ve özgürlüklerin ihlali gibi nedenlerle parlamenter sistemin neden olduğu sorunlar
olarak gösterilmeye çalışılmıştır. Oysa aynı siyasi iklim içerisinde başkanlık sistemi uygulanıyor
olsaydı da muhtemelen karşılaşılan problemler aynı kalacaktı.
Hükümet sistemi değişikliği, sadece yürütmenin göreve geliş biçimini etkilemez. Devlet ile
toplum, devlet ile bireyler ve nihayet devletin organları arasındaki ilişkiler hükümet sistemlerinin
niteliğine göre kodlanır. Dolayısıyla muhtemel bir hükümet değişikliğinin radikal bir hamle
olacağını bilmek gerekir. Sistem değişikliği önerilerini sadece salt hukuk mühendisliği gözü
ile değerlendirmek yanıltıcı olur. Karşılaştırmalı siyasi literatürü analiz etmek için sistemleri,
uygulandıkları ülkelerin siyasi, sosyal, kültürel ve tarihi özellikleri paralelinde incelemek ve
analiz etmek gerekir.
Türkiye için başkanlık sistemi tartışılırken doğru bir cevaba ulaşılmak isteniyorsa öncelikle
demokratik bir siyasal sistemin olmazsa olmazları belirlenmelidir. Teorik olarak kuvvetler
ayrılığı teorisi incelenmeli ve Türkiye’ye önerilen başkanlık sistemi ile hâlihazırda uygulanan
parlamenter sistemin bilimsel olarak ortaya konulmuş olan güçlü ve zayıf yönleri net bir şekilde
ortaya konmalıdır. Başkanlık sisteminin modeli olarak görülen Amerikan Başkanlık Sistemi
ayrıntılı olarak incelenmeli ve özgün şartları iyice araştırılmalıdır. Ayrıca, başkanlık sisteminin
ABD toplumunun oluşturduğu şartların ürünü olduğu ve ABD dışında başarılı olamadığı
gerçeğini de göz önünde tutarak, 140 yılı aşan parlamenter sistem deneyimimizin terk edilerek
yeni bir sistem uygulamamızın ve bizim siyasi ve kültürel alt yapımıza ne kadar uyabileceği iyi
hesap edilmelidir.
Bu çalışmanın ana omurgası oluşturulurken Türkiye için başkanlık sisteminin
uygulanabilirliğinin doğru cevabı sistematik bir şekilde aranmıştır. Teoriden pratiğe doğru bir
sistem takip edilmiştir. Başkanlık sistemi teorik planda ele alınıp incelenmiş, ABD başkanlık
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sistemi uygulaması ayrıntılı olarak tahlil edildikten sonra Türkiye’deki başkanlık sistemi
tartışmaları ve önerisi incelenmiş ve bilimsel olarak bir kanaate varılmıştır.
2. DEMOKRATİK SİYASAL SİSTEMLER VE KUVVETLER AYRILIĞI
İktidara gelmek isteyenlerin serbest bir şekilde yarışabildiği, örgütlenme hakkının
sınırlandırılmadığı, iletişim özgürlüğünün olduğu, politik farklılıkların kendisini hür bir
ortamda ifade edebildiği sistemler demokratik olarak nitelenir. İktidara gelmek için yapılan
yarışın düzenli aralıklarla yapılması sistemin sürekli olarak hesap vermesini sağlamak açısından
önemlidir (Linz,2008:23-24). Bu nedenle, siyasi partileri kurma ve örgütleme özgürlüğü
demokratik siyasal sistemlerin önemli şartlarından biridir(Linz,2008:25). Öte yandan, hukuk
devleti ilkesi demokratik siyasal sistemlerin temel ve vazgeçilmez şartıdır. Hukuk devleti
ilkelerine bağlı demokratik siyasal rejimlerde yürütmenin yargıya karşı üstün olmaması, yargı
bağımsızlığı, kanuni hakim güvencesi, suçların kanuniliği prensibi, iktibas edilmiş hakların
korunması prensibi ana ilkelerdir (Fendoğlu, 2007: 74).
Günümüzde dört önemli demokratik siyasal sistem vardır: Başkanlık sistemi, yarıbaşkanlık sistemi, parlamenter sistem ve meşruti monarşi. Başkanlık rejiminde, başkan
doğrudan halk tarafından seçilir ve hükümeti kendisi atar. Yarı-başkanlık sisteminde yürütme
gücü doğrudan halk tarafından seçilen başkan ile başbakan arasında paylaşılır. Parlamenter
sisteminde ise, meclis hükümeti oluşturur, başbakanın yürütmenin asıl gücü olması öngörülür
ve cumhurbaşkanının rolü sembolik olur (Mcquire, 2012: 429). Meşruti monarşilerde ise
sembolik bir devlet başkanı (monark) yetkili ve sorumlu bir kabine (Bakanlar Kurulu) vardır.
Kuvvetler ayrılığı kavramı 16. ve 17. yüzyıllar da ortaya çıkmıştır. Bu kavram uzun bir
süre doktrindeki gelişimini sürdürdükten sonra ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri anayasası
ile yazılı bir sistem haline gelmiştir. Kuvvetlerin ayrı olması gereği artık demokratik siyasal
sistemlerin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin hayata geçtiği bir
sistemde yasama¸ yürütme ve yargı olarak ayrılan kuvvetlerin göreve geliş biçimlerinin farklı
olması ve aralarında bir fren-denge sisteminin öngörülmesi gerekir. Ayrıca, bu sistemde yasama¸
yürütme ve yargı fonksiyonlarının farklı organlarca yerine getirilmesi gerekir (Akgül, 2010: 81).
Kuvvetler ayrılığı teorisinin kurucusu kabul edilen Montesquieu, yasama, yürütme ve
yargı kuvvetlerinin ayrılması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu üç organın, eşit olduğunu ve
aralarında bir denge kurulması gerektiğini belirtmiştir. Montesquieu’ya göre devlet düzeni için
güçlerin birbirini durdurması gerekir. Montesquieu’ya göre kuvvetlerin birbirine karşı fren ve
denge fonksiyonu görmeleri özgürlüklerin teminatıdır. İktidarların sınırlandırılması düşüncesi
en önce Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere başkanlık sistemlerine ilham vermiştir (Yıldız,
2012: 29-33).
Siyasal rejimlerin ayrımında genellikle yasama ile yürütme arasındaki ayrım göz önüne
alınır. Demokratik siyasal sistemler de yargının her halükarda diğer kuvvetlerden bağımsız
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olması gerekir. Buna göre, hükümet sistemleri yasama ve yürütme erklerinin ilişkileri
bakımından kuvvetler birliğine ve kuvvetler ayrılığına dayalı sistemler diye ayrılırlar. Kuvvetler
yürütmede veya yasamada birleşebileceği gibi kuvvetler ayrılığı sert veya yumuşak olabilir
(Gözler, 2012: 75-76). Yasama ve yürütme kuvvetleri dengeli, karşılıklı bağımlı ve yumuşak bir
şekilde ayrılmışsa yumuşak kuvvetler ayrılığı denir. Yasama ve yürütmenin birbirlerinden kati
ve sert ayrıldığı sistemlere de sert kuvvetler ayrılığı sistemleri denir. Yumuşak kuvvetler ayrılığı
parlamenter sistem, sert kuvvetler ayrılığı ise başkanlık sistemi ile ifade edilir.
2.1. Yumuşak Kuvvetler Ayrılığına Model: Parlamenter Sistem
Bu çalışma başkanlık sistemi üzerinde yoğunlaştığından parlamenter sistemin ayrıntılı
bir analizi yapılmadan Başkanlık sistemi üzerinde durulacaktır. Yumuşak kuvvetler ayrılığına
dayanan Parlamenter sistemde kuvvetler birbirinden dengeli bir şekilde ayrılmıştır. Kuvvetler
arasında keskin sınırlar yoktur. Parlamenter sistemde kuvvetleri oluşturan organlar işbirliği
içinde hareket ederler. Parlamenter rejimin doğuşu ve gelişimini İngiltere’nin siyasi tarihi
içerisinde izleyebiliriz. 1789 Fransız Devriminden sonra, Fransa da parlamenter sistemin
gelişimine katkıda bulunmuştur.
Parlamenter sistem, sorumsuz devlet başkanının olduğu, yürütme kuvveti ile yasama
kuvvetinin yumuşak bir şekilde ayrıldığı, kuvvetler arasında hiyerarşik sıralamanın olmadığı
ve kuvvetler arasında işbirliği öngören temsili bir sistemdir. Sert kuvvetler ayrılığının aksine
kuvvetler arası ilişkiler ılımlıdır. Bu sistemde organlar arasındaki bağımlılık dikkat çeker. Meclis
ile hükümet, güvenoyu ve fesih mekanizmalarını araç olarak kullanarak ülkeyi beraber yönetirler.
Kuvvetler arasında işlevsel ve organik ilişkiler vardır. İşlevsel olarak kanun tasarılarını yürütme
hazırlar, meclis kabul eder ve yürütme bu kanunları uygular. Organik açıdan da, yürütme
kuvvetini oluşturan organlar meclis tarafından seçilir veya görevlerine son verilir(Fendoğlu,
2010: 9).
Parlamenter sistemin anavatanının İngiltere olduğu kabul edilir. Literatürde bu sisteme
İngiltere’yi de anımsatacak şekilde Westminister modeli de denir(Akgül, 2010: 92). Parlamenter
sistemde, yürütme kuvveti devlet başkanı ile başbakan ve bakanlardan oluşur. Başbakan
ve bakanlar kuruluna hükümet de denilir. Cumhuriyet tipi parlamenter sistemlerde devlet
başkanını prensip olarak meclis seçerken, monarşik tiplerde devlet başkanlığı soy esasına
göre belirlenebilir. Başbakan prensip itibariyle meclis üyeleri arasından devlet başkanının
görevlendireceği bir kişinin kurduğu hükümetin meclis tarafından güvenoyu verilmesi suretiyle
seçilir. Almanya gibi bazı ülkelerde başbakanı meclis de seçebilmektedir. Parlamenter sistemlerde
devlet başkanı sorumsuz iken, hükümetle birlikte, hükümet üyeleri de ayrıca ayrı ayrı meclise
karşı sorumludur. Meclis, hükümeti çeşitli araçlarla denetler. Öte yandan, yürütme de meclisi
feshedebilir (Onar, 2005: 74-75).
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2.2. Sert Kuvvetler Ayrılığına Model: Başkanlık Sistemi
Başkanlık sisteminde kuvvetler ayrılığı ilkesi sert şekilde uygulanır. Yasama ve yürütme
parlamenter sisteme oranla birbirlerinden daha fazla bağımsızlardır. Yürütme ve yasama ayrı
ayrı seçilirler. Yürütme yasamayı feshedemez, ama yasamanın güvenoyuna da bağlı değildir.
Hem devlet başkanı hem de yürütme başkanı olan başkan, ne parlamento çoğunluğu
ne de bakanların görüş ve oylarının bağlayıcılığı altındadır. Başkanın siyasi sorumluluğu
bulunmamaktadır, Meclis tarafından görevinden uzaklaştırılamaz. Meclis, başkanı düşüremediği
gibi, başkanın da parlamentoyu feshetme yetkisi yoktur. Başkanlık sistemi en belirgin ve ideal
şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanır.
Başkanlık rejiminde yasama ve yürütme kuvvetlerinin birbiri üzerinde hegemonya
kuramaması demokrasinin ruhuna daha uygundur. Bu sayede yöneticilerin mutlak güce sahip
olmaları önlenir (Akçalı, 2013: 407).
Sert kuvvetler ayrılığı teorisine dayanan başkanlık sisteminde kuvvetlerin denk olması
öngörülür. Öte yandan hukuken eşit formüle edilen kuvvetlerden yürütme, fiiliyatta yasamaya
üstün duruma geçtiği için bu sistem başkanlık sistemi olarak adlandırılır. Başkanlık sisteminde
kuvvetleri oluşturan organlar bağımsızdır. Kuvvetleri oluşturan organların her biri ayrı seçimlerle
oluşturulur. Ayrıca, Başkanlık sisteminde yasama kanun koyar, yürütme uygular, yargı ise sadece
yargılama yapar. Bu üç kuvvet birbirlerinin fonksiyonlarına karışmazlar (Teziç, 2013: 367).
Başkanlık sisteminin klasik olarak uygulandığı Amerika Birleşik Devletleri’nde anayasayı
1787 yılında kaleme alan kurucu babaların amacı, kuvvetler arasında bir denge sağlamaktı. Bu
anayasayı formüle ederken önlerinde bulunan İngiliz parlamenter sisteminden yararlandılar.
Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası’nın temsil ettiği yasama kuvveti ile kralın temsil ettiği
yürütme kuvvetinin mündemiç olduğu meşruti monarşiyi örnek alıp bu temeller üzerine bir
cumhuriyet kurdular. 1787 Anayasasını yazan kurucu babalar anayasayı formüle ederken
yürütmenin ve yasamanın hükmetme gücüne sınırlama getirme güdüleriyle hareket ettiler.
Çünkü bu iki kuvvete karşı güvensizlik duyguları içerisindeydiler. İngilizlere karşı verdikleri
bağımsızlık mücadelesi sırasında İngiliz parlamentosunun ve kralın acımasız ve sert tavırları,
kurucu babalara yeni kurulan devlette bu iki kuvvetin sınırlandırılması gerektiğini öğretmişti.
Kurucu babalar bu nedenle kuvvetler arasında dengeyi sağlayabilmek için meşhur denge ve
denetim sistemini öngördüler (Teziç, 2013: 368) . Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan
başkanlık sisteminde ayrıca, federe devletler ile federal devletler arasında da bir kuvvetler
ayrılığı öngörmüştür. Yani bu ülkede sadece kuvvetler arasında değil, kurucu devletler ile çatı
devlet arasında da bir dengeler sistemi vardır (Duman, 2013: 638).
Amerika Birleşik Devletleri’nde yargının da sistem içerisinde önemli bir belirleyiciliği
vardır. Yargı sahip olduğu güç, etki ve bağımsızlık boyutu ile Amerikan sisteminin karakteristik
özelliklerini belirler. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi partilerin gevşek olması
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nedeniyle hukuken sert bir şekilde formüle edilen kuvvetler ayrılığı prensibinin uygulamada iş
birliğine ve uzlaşmaya doğru evrilmesini sağladığını da belirtmek gerekir (Teziç, 2013: 367).
2.2.1.Başkanlık Sisteminin Temel Özellikleri
Güçlerin Birbirinden Bağımsız Olması
Güçler ayrılığı prensibinin başkanlık rejimindeki en temel uygulama alanı başkanlık
seçimleridir. Başkanlık sisteminde, başkan doğrudan veya dolaylı yollarla halk tarafından seçilir.
Başkanın meşruluğu doğrudan halkın oyları ile seçilmeleriyle oluşur. Başkanlık sisteminde
aynı zamanda yasama organı da meşruluğunu doğrudan halktan alır. Yasama meclisi üyeleri
hükümette görev alamazlar. Hükümet üyeliği de yasama meclis üyeliği ile birleşemez. Eğer
meclis üyeleri hükümette yer almak istiyorlarsa yasama görevini bırakmak zorundadırlar.
Başkan bakanlarını meclis dışından atar. Başkan ve kabinesi yasa teklifinde bulunamaz. Ancak,
başkan yasama ile ilgili isteklerini kamuoyuna mesaj vermek suretiyle açıklayabilir. Kural olarak
yasama meclisi de yürütmenin işleyişine müdahale edemez. Yürütmenin yasamadan bağımsız
seçilmesi ve çalışmasının doğal sonucu olarak başkanın ve kendisinin meclis karşısında siyasi
sorumluluğu olmaz (Karatepe, 2013: 226).
Yasama ve yürütme organları arasında uyum ve işbirliğini amaçlayan mekanizmalar
fren ve denge sistemi olarak adlandırılır. Amerikan sisteminde; Kongre’nin Başkan’a karşı,
antlaşmaları onay, bütçeyi kabul ve başkanı suçlama yetkileri vardır. Başkan’ın da kongreye karşı
mesaj yayınlama ve kanunları veto etme yetkileri vardır. Tüm bu yetkiler Kongre’nin ve başkanın
birbirine karşı yumuşak ve dengeli olmalarını sağlar (Döner, 2013: 668). Birbirlerini denetleyecek
mekanizmalara sahip olan başkan ve meclis arasında çıkacak muhtemel uyuşmazlıklar Federal
Yüksek Mahkeme tarafından çözümlenir (Beceren ve Kalağan, 2013: 166).
Yasama ile yürütmenin birbirine karşı bağımsız olması mutlak gücün tek bir merkezde
toplanmasına engel olmaktadır. Öte yandan yasama ve yürütmenin aralarında bir hiyerarşinin
olmaması kuvvetleri uyumlu yönde çalışmaya zorlamaktadır (Akçalı, 2013:407).
Sartori’ye göre; ABD’deki sistem kurumların iktidarı paylaşmak için ayrılmaları üzerine
formüle edilmiştir. ABD’de yasama meclisi oldukça güçlüdür ve istediğinde yürütmeyi
sıkıştırabilir. Kuvvetlerin bu denli keskin ayrıldığı ve iktidarı paylaştığı bir sistemde siyasi
kültürün olgun, gevşek partilerin ve parti içi demokrasinin iyi işlediği siyasal partilerin varlığı
halinde işler yolunda gidebilmektedir (Gülsoy, 2013:262).
Devlet Başkanlığının ve Yürütme Gücünün Tek Bir Kişide Toplanması
Başkanlık sisteminde başkan yürütme organın başı ve aynı zamanda devletin de başkanıdır.
Yani parlamenter sistem perspektifinden bakınca hem başbakan hem de devlet başkanlığı
başkanın şahsında mündemiçtir. Başkanlık rejiminde başkan belli bir süre için seçilir ve
görevden alınamaz. Dolayısıyla başkanlık sistemi özünde istikrar sağlayan bir yönetim biçimidir.
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Başkan, halk tarafından seçildiği için güçlü bir meşruiyeti vardır. Ancak, yürütmenin tek kişide
toplanması başkanlık sistemlerinde yönetimin kişiselleşmesi tehlikesini de beraberinde getirir
(Karatepe, 2013: 226).
Başkanın yönetim ekibi yardımcısından, sekreter de denilen bakanlardan ve
danışmanlardan oluşur. Bu görevliler başkana yakın ve bağımlıdırlar. Bu nedenle bunların
başkanın otoritesi karşısında fazla güçleri yoktur. Başkana hükümet işlerinin görülmesinde
yardımcı olurlar. Başkan karar alırken yardımcısı ve bakanlarının görüşünü sorar, ancak son
karar başkana aittir (Karatepe, 2013: 227). Başkan bakanlarını değiştirme hakkına sahiptir
ve bakanlar da sadece başkana hesap verirler. Başkan ile bakanların ilişkileri hiyerarşiktir ve
siyaseten sorumlu olan başkandır (Akçalı, 2013: 409).
Organların Görev Sürelerinin Sabit Olması
Başkanlık sisteminde kuvvetlerin temsilini yapan organlar sabit süreler için seçilirler.
Yasama organı güvensizlik oyu vermek suretiyle başkanı düşüremediği gibi, başkan da fesih
mekanizmasını kullanarak meclisin görevini sonlandıramaz. Bunun en önemli sebebi her iki
kurumun da meşruiyetini doğrudan halktan almalarıdır.
Başkanlık sistemlerinde organların görev sürelerinin sabit olması yürütmenin istikrarına
katkı yapan bir unsurdur. Yürütme yasama organına ihtiyaç duymadan kendine güvenerek
süresini bilip, icraatlarını bu minvalde yapmaktadır. Başkan icraatlarında başarısız olsa
bile, halkın bir sonraki seçim sonuçlarını bekleme zorunluluğu vardır. Bu da sistemin zayıf
noktalarından biridir (Akçalı, 2013: 408).
Öte yandan, Amerikan sisteminde Başkan’ın suçlama yöntemi ile görevden alınabilme yolu
vardır. İstisnai durumlara özgü olmak şartıyla, temsilciler meclisince suçlanan başkanın senato
tarafından üçte iki oy çokluğu ile mahkum edilebilmesi mümkündür. Başkan ancak bu istisnai
durum sonucunda yargılanıp görevden uzaklaştırılabilir. Bu durumda da seçimler yenilenmez
ve senato Başkan yardımcısını Başkanlık görevine getirir (Teziç, 2013: 369).
Denge ve Denetim Mekanizmaları
ABD Başkanlık Sistemi’nin özü sert kuvvetler ayrılığıdır. Sert kuvvetler ayrılığı ilkesi
gereği kuvvetlerin birbirlerini dengelemeleri ve denetlemeleri gerekir. ABD’de denge ve denetim
mekanizmalarının iyi işliyor olması sistemi başarılı kılmaktadır. ABD’de denge ve denetimin
sağlıklı olarak işlemesi, bu ülkenin tarihsel şartlarına, gevşek parti yapısına, baskı gruplarının
varlığına, ideolojik ve etnik kutuplaşmalardan arınmış siyasi kültürün varlığına dayanır.
Yürütmenin Dengelenmesi ve Denetimi
Dengelenmeyen ve denetlenmeyen yürütme kuvvetinin hakim olduğu siyasal sistemler
demokrasiyi ve iyi yönetimi zayıflatır. Denetlenmeyen bir yürütme kuvveti şeffaf olmaz, hesap
vermez ve kişiselleşir. Zamanla rejimin niteliği halkoyu ile seçilmiş bir diktatörlük haline
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dönüşebilir. Bu nedenle, fren ve denge sistemleri diye adlandırılan yapısal düzenlemeler
Amerikan Anayasası’nın özüne işlenmiştir(Kalaycıoğlu, 2013: 219).
ABD’de başkan çeşitli kurumlarca denetlenir ve gücü sistem tarafından sınırlandırılır.
Federal sistemde, yetkilerin bir kısmı federe devletlere, bir kısmı da her ikisine aittir. Bu
durumda bir kısım siyaset alanı Başkan’ın yetkisi dışında kalmakta ve Başkan’ın gücü fiilen
sınırlandırılmaktadır. Bu federalizmin bir sonucudur (Turan, 2013: 526).
Başkan ve bakanlar, kanunların yapım sürecine karışmazlar. Kanun teklifi verme yetkileri
yoktur. Başkan, mesaj göndermek suretiyle Kongre’ye tavsiyede bulunabilir, ama bir kanun
tasarısı gönderemez. Kanunları yapma yetkisi münhasıran Kongre’ye ait bir yetkidir. Ayrıca,
Bütçe, başkan tarafından hazırlanır, ancak Kongre’nin onayı gerekir. Kongre bütçeyi değiştirerek
kabul edebilir.
Yüksek mahkeme başkanı ve üyeleri, bakanlar, üst düzey federal görevliler Başkan
tarafından atanır. Ancak, bu atamalarda Senato’nun onayı da aranır. Bu nedenle Senato’nun
eğilimi Başkan’ın atama yetkisini dengeler. Öte yandan, uluslararası anlaşmalar Başkan’ın yetkisi
alanındadır. Başkan tarafından imzalanan andlaşmaların yürürlüğe girebilmesi için senatonun
üçte ikisi tarafından kabul edilmesi gerekir. Bu durumda Başkan’ın andlaşmaları imzalarken
Senato’yu dikkate alması gerekir (Karatepe, 2013: 227).
Başkan’ın muhalefete hesap verme sorumluluğu ve Kongre’ye karşı da siyasi sorumluluğu
yoktur. Ancak, cezai sorumluluk hallerinde Başkan’ın suçlanması ve yargılanması yasama
meclisinin görevidir. Başkan impeachment denen bu süreci düşünerek dikkatli davranır.
Kongre, Başkan’ın icraatlarını araştırma komisyonları kurmak suretiyle denetler. Bu
araştırma komisyonlarının raporları kamuoyu önünde başkanın itibarını etkileyebilir. Bu
nedenle, başkan Kongre’ye karşı, araştırma komisyonlarının varlığı nedeni ile dikkatli hareket
eder (Karatepe, 2013: 228).
Yasamanın Dengelenmesi ve Denetimi
Temsilciler Meclisi ile Senato’dan oluşan Amerikan Kongre’si federal düzeyde yasalar yapar,
Başkan ise bu yasaları uygular. Amerikan Kongre’sinin kendi içinde de bir denge ve denetim
sistemi vardır. Öncelikle, federe devletlerin ikişer üye ile Senato’da temsil edilmesi Temsilciler
Meclisi’nin nüfusa göre oluşan üye yapısına karşı bir dengedir. Ayrıca, yasaların yürürlüğe
girebilmesi için her iki meclis tarafından kabul edilmesi kuralı, Senato ve Temsilciler Meclisi
arasında bir denge unsurudur. Temsilciler Meclisi üyelerinin iki yıl, Senato üyelerinin altı yıl
için seçiliyor olması ve iki yılda bir seçimlerin yapılıyor olması başkan ile yasama meclisleri
arasında, yasama meclislerinin kendi arasında bir denge sağlar. Ayrıca, federe devletlerin kendi
sınırları içerisinde kanun koyabilmesi ve hükümranlık hakkını kullanabilmesi Kongre’ye karşı
bir dengedir.
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Başkanlık seçimi ile Senato ve Temsilciler Meclislerinin seçiminin farklı tarihlerde
yapılması, Kongre çoğunluğunun Başkan lehine oluşmasını engelleyen ve seçmen tercihlerinin
sisteme dinamik bir şekilde yansımasını sağlayan bir denge unsurudur. Örneğin 2014 yılı Aralık
ayı itibariyle Başkan Obama demokrat iken Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçilerin elindedir.
Başkan’ın Kongre’ye karşı en önemli yetkisi vetodur. Gücü güç ile durdurma ilkesi gereği
Başkan veto yetkisini kullanarak yasama sürecini mutlak olarak engelleyemez, ancak etkili
bir şekilde kontrol eder. Çünkü, Başkan tarafından veto edilen yasaların tekrar kabul edilerek
yürürlüğe girebilmesi için her iki meclisçe de üçte iki çoğunlukla tekrar kabulü gerekir. Bu da
pek kolay değildir(Çam, 2000: 136). Ayrıca, yargı erkinin yaptığı yasaların anayasaya uygunluğu
denetimi yasama organı açısından fren ve denge sisteminin en önemli unsurlarından biridir
(Gönenç, 2013: 271).
Yargının Dengelenmesi ve Denetimi
ABD sisteminde, Federal Yüksek Mahkeme ile Federal düzeyde teşkilatlanan daha alt
dereceli mahkemeler yargı erkini oluştururlar. Dokuz üyeden oluşan Yüksek Mahkeme’nin
üyeleri, Başkan tarafından ömür boyu görev yapmak üzere atanır. Başkan’ın Yüksek Mahkeme
üyelerini atamasına Senato’nun onayı zorunludur ve söz konusu onay bir denge unsurudur
(Eroğul, 2008:116-117).
Yüksek Mahkeme’ye esas gücünü veren yetki 1803’te elde ettiği, Kongre tarafından kabul
edilen yasalar ile bazı başkanlık işlemlerinin anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisidir. Öte
yandan, yargı bütçesi Senato tarafından onaylanır. Yüksek Mahkeme üyeleri Senato tarafından
yargılanır. Bu yetkiler, denge ve denetim sisteminin gerekleri sonucu verilmiştir(Eroğul, 2008:
118).
2.2.2.Başkanlık Sisteminin Güçlü Yanları
Güçlü ve istikrarlı bir hükümet başkanlık sisteminin en önemli avantajlarından biridir.
Başkanlık sisteminin uygulandığı ülkelerde uzun ömürlü hükümetler olur. Bunun en önemli
nedeni, başkanın doğrudan halk tarafından seçilmesidir. Yasama organından ayrı bir zamanda
ve şekilde yapılan seçimlerle yönetime gelen başkan meşruiyeti güçlü bir şekilde yönetimini
yapma imkanına sahip olmaktadır.
Doktrinde, istikrar arayışı içerisindeki ülkelerde başkanlık sisteminin uygulanmasının
istikrarın yakalanmasına yardımcı olacağına dair yaklaşımlar vardır. Fransa’nın sömürgecilik
sonrası istikrarı yakalamak için yarı-başkanlık rejimini tercih ettiği ve başarılı olduğu söylenir
(Ergil, 2013: 374). Türkiye’de de başkanlık rejimi daha çok istikrar arayışları çerçevesinde
gündeme getirilmektedir.
Demokratik Bir Niteliğe Sahiptir
Başkanlık sistemlerinde başkanın doğrudan halkın oyu ile seçilmesi demokratik duyarlılığı
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arttırır. Seçmenler adaylar arasından kendilerini yönetecek kişiyi doğrudan seçerler. Bundan
dolayı, başkan meşruiyetini doğrudan aldığı halka karşı hesap verir.
Başkanlık sistemi, doğrudan temsil mekanizmaları sayesinde halkın egemenliğini gerçeğe
dönüştürür. Öte yandan, halk seçtiği yürütmeyi izler, değerlendirir ve seçim döneminde
yürütmenin uygulandığı politikaları doğrudan kabul eder veya reddeder. Bu sayede siyasi
katılım ve siyasi bilinç artar (Evcimen, 1992: 319).
Başkanlık sistemini savunanlar nezdinde, bu sistemin albenisi sorumlu ve yetkili organların
seçmen nezdinde açıkça belli olmasıdır. Seçim döneminde seçmen sorumluları doğrudan
oyladığı için, yanlış yapanın cezası da bizzat siyasi anlamda seçmence verilir. Demokrasilerin
niteliğini artıran bu işleyiş başkanlık sisteminin artılarındandır (Kuzu, 1996: 68).
Hesap Sorulabilirliği ve Önceden Öngörülebilirliği Sağlar
Başkanlık sisteminin önemli avantajlarından biri de hesap sorulabilirliğin ve önceden
öngörülebilirliğin, seçmen nezdinde, daha kolay ve dolaysız olmasına imkân vermesidir. Halk
için politik süreçlerin hesabını bunları uygulayan belli bir kişiye sormak daha kolay olur.
Önceden öngörülebilirlik, başkanlık sisteminin demokratik zenginlik kazanmasını sağlar.
Önceden öngörme, seçmenin kim için ve hangi politikaların gerçekleşmesi için oy verdiğini
bilmesi anlamına gelir. Bu sistemde, önceden öngörülüp desteklenen organlara daha sonradan
hesap sorulur.
Başkanlık sistemi yürütmeyi doğrudan belirler, dolayısı ile parlamenter rejime oranla
hesap sorulabilirliğe daha elverişlidir. Ayrıca, önceden bilinebilirlik bakımından da parlamenter
sisteme oranla başkanlık sistemi avantaja sahiptir (Gülsoy, 2013: 262).
İktidarın Sınırlandırılmasını Sağlar
Başkanlık sistemi güç ve otoritenin tek bir elde toplanmasını önler. Böylece, gücün ve
otoritenin kötü kullanımına karşı doğal bir önleme sahip olur.
Başkanlık sisteminin dayandığı kuvvetler ayrılığı ilkesi güçlerin bölünmesini sağlar.
Bu sayede uzmanlaşma ve yönetimde etkinlik artar. Kuvvetler arasında kurulacak denge ve
denetim mekanizmaları sayesinde güçleri eşit olan organlar birbirlerinin keyfi uygulamalarını
engeller. Ayrıca, sistemde öngörülen azınlık vetoları vasıtasıyla kuvvetlerden birinin çoğunluğun
baskıcılığına karşı direnmesi öngörülmüştür (Evcimen, 1992: 319).
Başkanlık sisteminde yasama kuvveti ile yürütme kuvveti ayrı mekanizmalar ve işlevlere
sahip oldukları ve sert bir şekilde ayrıldıkları için birbirlerine karşılıklı olarak ihtiyaç duyarlar.
Başkan, yasama meclisi ile arasını iyi tutmazsa yönetim için gerekli olan gücü tam olarak elde
edemez.
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Siyasi Merkezin Güçlenmesini Sağlar
Başkanlık sisteminde yürütme kuvveti tek elde olduğu için ve doğrudan halkın oyuna
ihtiyaç duyduğu için, sistem tüm toplum kesimlerinin desteğine ihtiyaç duyar. Başkan olmak
isteyen kişinin en küçük toplum kesimlerine bile ihtiyaç duyması, onlara karşı duyarlı ve hassas
olması sonucunu doğurur. Öte yandan, başkanlık sisteminde küçük partilerin seçim kazanıp
iktidarı elde etme şansları olmadığı için küçük parti ve gruplar merkez partilerinin ideolojisine
etki etmeye çalışırlar ve merkeze doğru kayarlar.
2.2.3.Başkanlık Siteminin Zayıf Yanları
Katılık Sorunu
Başkanlık sisteminde, yürütme kuvvetinin başı olan başkan doğrudan doğruya ve belirli
bir süreliğine seçilir. Başkanın belirli bir süreliğine seçilmesi, süresini doldurmadan görevine
son verilemeyeceği anlamına gelir. Bu sert kuvvetler ayrılığı ilkesinin bir gereğidir. Başkanlık
sisteminde güvenoyu ve fesih gibi araçlar yoktur.
Yürütme kuvvetinin ve yasama meclisinin ayrı ayrı seçilmesi ve birbirlerinin görevlerini
sonlandırma yetkisine sahip olmamaları nedeni ile siyasi süreç yeni seçimlere kadar donuklaşır.
Katılık sorunu da denilen bu açmaz durum başkanlık sistemlerinde seçilmiş olan organların
popülarite ve meşruiyetlerini kaybetmeleri halinde ortaya çıkar. Meclisin ve başkanın karşılıklı
restleşmeleri ile sistem tıkanır. 2014 yılı içinde başkan ile Kongre arasında yaşanan bütçe krizi
bu duruma bir örnektir. Öte yandan, başkanlık sistemlerinde yürütmenin yeniden seçilmesinin
anayasada yapılan kısıtlamalar ile engellenmesi de katılık sorunu doğurabilir (Gözler, 2000: 41).
Başkanlık sisteminde, yürütme kuvvetinin sahibi olan başkanın seçmen desteğini
kaybetmesine rağmen görevine son verilememesi ve seçmenlerin çok beğendiği, icraatlarını
desteklediği başkanın ise yeniden seçilme kısıtı nedeni ile seçilememesi katılık sorununun iki ayrı
boyutunu gösterir. Seçimlerden önce vadettiklerini yerine getiremeyen başkan popülaritesini
kaybeder. Buna karşılık toplumun geneli ile ters düşen politikalar üreten bir başkan meşruiyet
krizi de yaşayabilir. Her iki halde de başkanın görev süresi sabit olacağından yapacak bir şey
yoktur (Yazıcı, 2011: 43-44).
Başkanlık sisteminde, sabit bir süreliğine seçilen başkanın görev süresi dolmadan ölmesi
veya görevden başka bir sebeple çekilmesi veya düşürülmesi durumunda yerine başkan
yardımcısı geçer. Ancak, seçmen oyunu verirken genelde başkan yardımcılarından ziyade
başkanın bizzat kendisine oy verir. Başkan yardımcısının böyle bir durumda halkın desteğini
tam olarak hissedememesi söz konusu olabilir. Bu durum sistemde meşruiyet sorununa yol
açabilir ve bu problemin de çözümü yoktur (Yazıcı, 2011: 50).
Başkanlık sisteminde, başkan aynı zamanda hem yürütmenin başı hem de devlet başkanıdır.
Bir kişinin hem kendini seçen seçmenlerin arzuları doğrultusunda icraat yapması hem de tüm
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ulusu kuşatıcı bir profil çizmesi olanaklı olmamaktadır. Başkanlık sistemlerinde devlet başkanlığı
kurumunun yürütmeden ayrı bir mekanizma olmaması nedeniyle kriz durumlarında arabulucu
rolü oynayacak ve sistemi düzlüğe çıkaracak bir kurumsal boşluk oluşur. Bu durumda sistemde
bir katılık sorunu oluşturur (Yazıcı, 2011: 51).
Çift Meşruluk Sorunu
Başkanlık sistemi hem yasama kuvvetinin hem de yürütme kuvvetinin halk tarafından
seçilmesini öngörür. Doğrudan doğruya halkın desteğini alan her iki kuvvette birbirine
karşı meşruluk iddiasına girebilir. Bilhassa iki kuvvetin ayrı siyasi yaklaşımlara ve ayrı siyasi
programlara sahip olması durumunda birbirleri ile rekabet edip işbirliğinden kaçınabilirler. Bu
durumda sistem işletilemez ve meşruiyet sorunu doğar. Halbuki, başkanlık sistemi sert kuvvetler
ayrılığının bir sonucudur ve doğası gereği yasama ve yürütme kuvvetleri arasında uzlaşma ve
işbirliği gerektirir. Başkanın ve yasama meclisinin dengeli ve paylaşımcı olmaları halinde sistem
sorunsuz işler. Aksi halde sistem tıkanır (Yazıcı, 2011: 53).
Başkan ile yasamanın anlaşmazlığa düştüğü durumlarda, bilhassa her ikisi de farklı siyasi
partileri temsil eder konumda iseler, sistem tıkanıklığı olabilir. İşbaşındaki başkanı düşürmenin
zorluğu ve yasamanın feshinin olanaksızlığı demokrasinin yönetemez hale gelmesine neden
olabilir. Bu tür sistem çıkmazları bazen ABD’de dahi olmaktadır(Durgun, 2013: 250).
Herşeyi Kazanma veya Herşeyi Kaybetme Sorunu
Başkanlık sistemlerinde başkan doğrudan halk tarafından seçilir ve iktidarı tek başına
kullanır. İktidarın bölünmezliği nedeniyle azınlıkta kalan siyasi grupların sistemden dışlanmış
hissetme tehlikesi olur. Seçimi kaybedenlerin sistem dışında izole olma tehlikesi baş gösterir.
Muhalefette kalanlar sistem içi yollar tıkandığı için sistem dışı yollara tevessül edebilirler.
Başkanlık sisteminde seçimi kazananın her şeyi elde ettiği, seçimi kaybedenlerin ise her
şeyden mahrum kaldığı sıfır toplamlı bir oyuna dönüşen bir sürecin varlığı her zaman için söz
konusudur. Sistemin bu niteliği politik çekişmeyi arttırır. Kazananların kaybedenler ile işbirliği
yapmalarını gerektirecek zorlayıcı bir sebep yoktur. Kaybedenler de kazananlara karşı pozisyon
alabilirler. Sonuçta sistem gerilir ve tıkanır (Gözler, 2000: 42).
Öte yandan devletin şekli de başkanlık sisteminin kazan veya kaybet özelliğine etki
eder. Başkanlık sisteminin uygulandığı ülke federal bir devlet ise kazananın her şeyi kazandığı
kaybedenin de her şeyi kaybettiği başkanlık seçimleri federe devletlerdeki seçimlerin seyrine
göre dengelenebilir. Federe devlette kaybedenler federal devlette kazanabilirler veya tersi de
olabilir. Bu durumda sistemin riskleri azalır. Kaybeden yerelde kazanabildiği için her şeyi
kaybetmiş olmaz. Öte yandan, üniter devlet yapılarında başkanlık sisteminin kaybedenin
her şeyi kaybettiği kazananın da her şeyi kazandığı toplam sıfır oyunun zafiyeti daha büyük
kırılmalara yol açar (Yazıcı, 2011: 70).
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Yönetimin Kişiselleşmesi Sorunu
Başkanlık sisteminde yürütme kuvveti tek kişide toplanmaktadır. Başkan yürütmenin başı
olduğu gibi aynı zamanda devletin de başıdır. Halkın seçtiği ve görev süresi sabit bir başkan güç
zehirlenmesi yaşayarak yönetimi kişiselleştirebilir. Çünkü, zamanla hem devleti hem hükümeti
hem de tüm halkı temsil ettiğini anlar ve onlar adına en doğruyu kendisinin karar vereceği
zehabına kapılabilir. Bu durum nihayetinde rejim krizine yol açabilir.
Ayrıca, başkanlık sistemi yasama kuvveti ile yürütme kuvvetinin zıt düştüğü durumlarda
kilitlenir. Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi başkanlar yasama meclisini kanun hükmünde
kararnameler yolu ile aşmaya çalışabilir. Halbuki bu kararnameler sadece olağanüstü durumlar
için anayasaya konulur. Kendini güçlü hisseden başkan istisnai olarak kullanması gereken
kararname yayımlama yetkisini meclisi by-pass edecek şekilde yaygın olarak kullanabilir. Yasama
organı başkanın üzerinde denetim yetkisine sahip olmadığı için pasif duruma düşer(Özbudun,
2013a: 207).
Çoğunlukçu Demokrasi Sorunu
Başkanlık sisteminde yürütmenin gücünü elinde tutan başkan çoğunluk oyu ile iktidarı
elde eder. Özellikle siyasi parçalanmanın fazla olduğu ve toplumsal bütünleşmenin zayıf olduğu
ülkelerde başkanın her kesimi mutlu edecek icraatlar yapması zordur. Sistemin doğasında
kaybedenlere fazla yer olmadığı için kutuplaşmalar artar.
Başkanlık sistemi doğası gereği çoğulcu bir rejim değildir. Sistem siyasi iklimi, ortak
iş yapmaya ve konsensüs oluşturmaya değil çoğunlukçuluğa iter. Başkanlık sistemlerinde
yürütme kuvveti tekçidir ve bölünmez. Bu nedenle iktidarda farklı eğilimler temsil edilemezler.
Bu yüzden, bu sistemlerde farklı kişilerin ve grupların ortaklaşa menfaatlerinden çok tek bir
kişinin eğilimleri doğrultusunda politik tercihler oluşturulur. Bu sistemde müzakere ve uzlaşma
kültürü zayıf kalabilir. Sistemin hızla çoğunlukçu bir kimlik alması büyük olasılıktır (Yazıcı,
2011:79). Zira, başkanı yasama meclislerinde temsil edilen çoğunluk veya azınlık isteklerini
yerine getirmeye zorlayacak herhangi bir mekanizma yoktur. İktidarın tekçi yapısından dolayı
meclis içi azınlıkların iktidarda temsilinin imkansız olması nedeniyle, azınlıkta kalanlar siyasi
ortama yabancılaşırlar ve etkisiz hale gelirler (Evcimen, 1992: 322).
3. TÜRKIYE’DE BAŞKANLIK SISTEMI TARTIŞMALARI VE ADALET VE KALKINMA
PARTISI’NIN BAŞKANLIK ÖNERISI
1982 anayasası ve öngördüğü hükümet sistemi ilk zamanlardan itibaren tartışmalara ve
eleştiriye konu olmuştur. Zamanla 1982 Anayasası önemli değişiklikler geçirmiştir. En önemli
değişikliklerin başında 21 Ekim 2007 tarihli olanı gelir. Bu tarihte, 1982 Anayasa’nın 101. ve
102. maddelerinde yapılan değişikliklerle cumhurbaşkanının halkın genel oyu ile seçilmesi,
görev süresinin beş yıla indirilmesi ve bir kişinin en fazla iki kez seçilebilmesi kabul edilmiştir.
Öteden beri, hükümet sistemleri üzerinde, varolan tartışmalar da yeniden yoğunlaşmaya
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başlamıştır. Özellikle siyasetçiler, entellektüeller ve akademisyenlerin aktif olarak hükümet
sistemi tartışmalarına katıldıkları bir ortamda başkanlık sistemi irdelenmektedir.
1982 Anayasası’nın kabulü ve yürürlüğe girmesinin akabinde ilk defa Turgut Özal başkanlık
sistemi lehine bir tartışma başlatmıştır. 1983 ile 1989 tarihleri arasında başbakanlık yapan Özal
zaman zaman hükümet sistemi tartışmalarını gündeme getirmiştir. Özal’a göre, koalisyonlar ile
atılım yapmak mümkün değildir ve eğer atılım yapmak suretiyle dünyada ilk 10-15 ülke arasına
girmek istiyorsak başkanlık sistemine geçiş bir zorunluluktur (Gönenç, 2005: 1-2). Özal’dan sonra
cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Demirel de sistem tartışmalarını devam ettirmiştir. 19941995 yıllarında, istikrarı temin için Cumhurbaşkanı’nın anayasal yetkilerinin genişletilmesi için
bir takım önerileri kamuoyu ile paylaşan Demirel, 1997 yılından itibaren başkanlık sistemini
Türkiye’ye önererek, artık bir rejim değişikliğinin gereğini vurgulamış, istikrarsızlığı gerekçe
göstererek Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmesinin tartışılmasını istemiştir. 2003 yılından
itibaren ise Türkiye’de artık başkanlık sistemi lehine tartışmalar Adalet ve Kalkınma Partisi
kaynaklı olarak gündeme gelmeye başlamıştır. 2003 yılının Ocak ayında Anayasa Komisyonu
Başkanı Burhan Kuzu başkanlık sistemini istediğini beyan ederek konuyu tartışmaya açmıştır.
Bu beyandan dört ay sonra da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlık sistemini istediğini
açıklamış ve buna gerekçe olarak da bürokratik oligarşi ile mücadeleyi göstermiştir (Oder, 2005:
43-60). Başkanlık sistemi tartışmaları 2006 yılından itibaren düşük yoğunluklu olarak devam
etmiştir. Uzun bir aradan sonra 2010 yılından itibaren başkanlık sistemi tartışmaları tekrar
alevlenmiştir (Duman, 2013: 655). Adalet ve Kalkınma Partisi, yeni anayasayı yapmakla görevli
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na Kasım 2012’de Başkanlık Sistemi önerilerini resmi olarak
sunmuştur (AKP’nin Başkanlık Sistemi Önerisi, 2012).
Söz konusu önerinin en dikkat çekici maddeleri arasında “Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Görev ve Yetkileri” başlıklı bölümün “Kanunların Başkan Tarafından Onaylanması
ve Yayınlanması” başlıklı 11. maddesinde Başkanın kanunları on beş içinde onaylayacağı ve
yayınlayacağı; Başkanın onaylamadığı kanunları bir daha görüşülmek üzere, bu hususta
gösterdiği gerekçeyle birlikte aynı süre içinde TBMM’ye geri göndereceği ve TBMM’nin geri
gönderilen kanunu üye tam sayısının beşte üç çoğunluğu ile aynen kabul etmesi durumunda
Başkanın kanunu yedi gün içinde yayınlayacağı; “Savaş Hali İlanı ve Silahlı Kuvvet Kullanılmasına
İzin Verme” başlıklı 13. madde de savaş hali ilanına TBMM’nin yanı sıra TBMM’nin tatilde
ve ara verme durumlarında silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz
olduğu durumlarda Başkanın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilmesi
öneri olarak getirilmiştir (AKP’nin Başkanlık Sistemi Önerisi, 2012).
Öneriye göre, beş yıllık bir dönem için seçilecek kırk yaşını doldurmuş, milletvekili
seçilebilme yeterliliğine sahip vatandaşlar arasından halk tarafından en fazla iki dönem
seçilebilecek başkan(madde 20), genel seçimlerde en az % 5 oy almış partilerce yada en az yüz bin
vatandaş tarafından aday gösterilebilecek. Başkanın seçimini düzenleyen 21. madde ise, genel
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oyla yapılacak seçimle geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday başkan seçilecek, bu oylamada
çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci Pazar günü yapılacak ikinci oylamaya en
çok oyu alan iki aday katılacak. Ayrıca, önerinin Başkanın görev ve yetkilerini düzenleyen 22.
maddesinde Başkanın devletin ve yürütmenin başı olduğu ve genel (iç ve dış) siyaseti yürüteceği,
kanunları onaylamak, kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye geri göndermek, Kanunların
anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne iptal
davası açmak; TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek; Bakanları atamak ve görevlerine
son vermek; Başkanlık kararnamesi çıkarmak; uluslararası antlaşma akdetmek ve yayınlamak;
TSK’nın başkomutanlığını temsil etmek; TSK’nın kullanılmasına karar vermek; sıkıyönetim ve
olağanüstü hal kararnamesi çıkarmak; kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek;
üniversite rektörlerini seçmek; YÖK üyelerinin yarısını seçmek; üniversite rektörlerini seçmek;
Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını, Danıştay üyelerinin yarısını, Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısını ve Hakimler ve Savcılar Başkanlık kararnamesi çıkarmak gibi yetkileri olması
önerilmiştir (AKP’nin Başkanlık Sistemi Önerisi, 2012).
Öneriye göre, Başkan hakkında, kişisel ya da göreviyle ilgili suç işlediği iddiasıyla TBMM
üye tam sayısının en az üçte ikisinin vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebileceği;
Yüce Divan’a sevk kararının dörtte üç çoğunluğunun gizli oyuyla alınacağı (mad.24) TBMM ve
Başkanlık seçimlerinin beş yılda bir aynı günde yapılacağı (mad. 27) ve TBMM veya Başkanın
tek başına her iki organın seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verebileceği (mad.28)
(AKP’nin Başkanlık Sistemi Önerisi, 2012).
Özbudun, AKP’nin başkanlık sistemi önerisinin demokratik bir sistem olan ABD başkanlık
sistemine de uygun olmadığı ve mevcut demokrasiyi gerileteceğinin altını çizerek, bütün iktidarı
tek kişinin elinde toplamayı amaçlayan AKP’nin önerilerinin aynen gerçekleşmesi durumunda
sivil bir makamda çok fazla bir iktidar toplanması ve yoğunlaşması olacağı ve sonuçta klasik bir
otoriterlikten daha otoriter ya da yarı demokratik bir sisteme geçileceği uyarısında bulunmuştur
(Özbudun, 2013b).
Özbudun’a göre, güçlü yürütme ve güçlü yasama bir arada olamaz. AKP’nin önerisinin
aslında güçlü yürütme zayıf yasamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, önerideki başkanın Anayasa
Mahkemesi ve HSYK’nin (Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) önemli bir bölümünü seçmesi
yürütmenin yargıyı da kontrol etmesi anlamına gelir (Özbudun, 2013b).
AKP’ni taslağının ABD sisteminden çok farklı olduğunu, Başkan’a ağırlık tanıdığı ve
yürütmenin yasama ve yargı karşısında üstün konuma yerleştirildiğini belirten Faruk Atay
mevcut parlamenter sistemdeki Cumhurbaşkanı ve Başbakanın görevlerinin taslakta Başkanda
birleştirildiğini, taslakta başkana bakanlıkların kuruluş ve teşkilat yapılarının başkanlık
kararnameleriyle düzenlenmesi, sıkı yönetim ve olağanüstü hal ilanında ve sıkıyönetim
kararnamesi ve olağanüstü hal kararnamesi çıkartılmasında Meclis onayının öngörülmemiş
olmasını ve Meclis’in kabul ettiği yasaların başkanlık tarafından bir kez daha görüşülmek
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üzere geri gönderilmesi durumunda Meclis’in ancak 3/5 çoğunlukla aynen kabul edebilmesi
hususlarını eleştirmektedir (Ataay, 2013: 271-272).
Levent Köker, Başkan ile yasama organının seçim dönemlerinin çakıştırılmak istenmesinin
Başkanın hem yürütmeyi hem de yasamayı kontrol etmesini sağlayacağı yani yasama ve yürütme
güçlerinin tek elde toplanacağını bunun da Başkanlık sisteminin mantığına ters olduğunun
altını çizmiştir. Ayrıca Türkiye’de siyasi istikrar denilince koalisyonla yönetilmeme durumunun
anlaşıldığı ancak, Kasım 2002’den beri Türkiye’de siyasi istikrar sorunu bulunmadığını ve
dolayısıyla istikrar için başkanlık sisteminin temelden yoksun olduğunu ifade etmektedir
(Köker; 2012).
3.1. Türkiye’de Başkanlık Sistemini Savunanların Argümanları
Başkanlık sisteminin teorik olarak istikrarlı ve güçlü bir yürütmeyi temin ettiği, demokratik
bir niteliğe sahip olduğu, hesap sorulabilirliği ve önceden öngörülebilirliği sağladığı, iktidarın
sınırlandırılmasını temin ettiği siyasi merkezin güçlenmesini sağladığı kabul edilir.
1980’lerin ikinci yarısında, hükümet sistemi tartışmaları esnasında, Başbakan Özal
cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini tercih ettiğini kamuoyuna beyan etmiştir.
Özal’a göre, cumhurbaşkanının fazla yetkilere sahip olması onun halk tarafından seçilmesini
gerektirir. Bu durumda cumhurbaşkanı daha güçlü olur (Onar, 2005: 84-85). 1997 yılının Eylül
ayında kamuoyuna görüşlerini açıklayan Demirel, istikrarsızlığı gerekçe göstermek suretiyle
rejim değişikliği istemiş ve hükümetin halk tarafından beş yıllığına seçilen cumhurbaşkanınca
kurulmasını önermiştir. Demirel’e göre, halka karşı sorumlu olan hükümetlerin meclis
aritmetiğine bağlı olarak çok sık değişmesi istikrarsızlık yaratmaktadır. Cumhurbaşkanlığı
makamındaki dördüncü yılında altı hükümet onayladığını beyan eden Demirel, bu kadar
değişikliğin fazla olduğunu söyleyerek Türkiye’de başkanlık sisteminin kaçınılmaz olduğunu
ileri sürmüştür (Oder, 2005:47).
2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerini ardı ardına kazanan ve hükümeti tek başına kuran
Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan günümüzde başkanlık sisteminin en
önemli savunucularıdır. Erdoğan ve AKP, başkanlık sistemini savunurken daha istikrarlı ve
yönetilebilir bir ülkenin ancak bu sistemle mümkün olduğunu ileri sürmektedir. AKP on yılı
aşan bir süredir tek başına iktidardır. Bu süre içerisinde bürokratik kurumlarla giderek artan bir
uyum içerisinde istikrarlı bir şekilde ülkenin yönetilmesi, özellikle ekonomik alanda yaşanan
iyileşmeler Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından istikrarın bir sonucu olarak gösterilmektedir.
Dolayısıyla, istikrarın kalıcılığı için başkanlık sistemi Türkiye kamuoyuna önerilmektedir.
Başkanlık sistemi ile kalkınma arasındaki ilişkiyi inceleyen Cevdet Yılmaz, ülkenin son
on yılda yakaladığı kalkınma hamlesinin istikrar ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Yılmaz, 2002
yılında 230 milyar dolar olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2012 yılında 800 milyar dolar seviyesine
geldiği, kişi başına gelirin ise 3500 dolar seviyesinden 10500 dolar seviyesine çıktığı, Türkiye’de
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belli bir partinin tek başına yürütmeye hakim olduğu dönemlerde ülkenin ekonomisinin yüksek
performans gösterdiğini belirterek ortalama GSYH ve ortalama kişi başına gelirin sırasıyla
1950-1959 arasında %7 ve %4.2, 1966-1970 arasında %6 ve %3.4, 1984-1991 arasında %5 ve
%2.9, 2003-2012 arasında %5 ve %3.7 oranlarında artarken koalisyon dönemleri olan 19621965 arasında %5.5 ve %3, 1972-1979 arasında %4.7 ve %2.4, 1992-2002 arasında %3.3 ve %1.9
arttığının altını çizmiştir. Demokrasinin var olduğu bu dönemlerde yürütmeye tek partinin
hakim olduğu dönemlerde rakamların koalisyonların var olduğu dönemlere göre daha iyi olduğu,
buna mukabil, istikrarın var olduğu ama demokrasinin olmadığı dönemlerde rakamların 19601961 arası %2.1 ve %-0.4, 1980-1983 arası %2.7 ve %0.3 olduğunu belirtmektedir. Yılmaz’a göre
yukarıdaki performanslar yönetimde her türlü istikrarın değil demokratik istikrarın önemini
göstermektedir. Yılmaz, istikrarın kalkınmadaki önemini ortaya koyduktan sonra başkanlık
sistemine geçilmesinin Türkiye’de yürütme alanındaki istikrar sorununa nihai bir çözüm
getireceğini ileri sürmüştür (Yılmaz, 2013: 13-14).
Hızlı bir şekilde değişen ve gelişen Türkiye’nin sahip olduğu sistemi her şeyden önce
tarihsel şartları gereği değiştirmesi gerektiğini ifade eden Mazhar Bağlı, başkanlık sisteminin
Türk toplumunun sosyolojik dokusuna uygun bir hükümet sistemi olduğunu da belirtmektedir.
Bağlı’ya göre, toplumumuz lider eksenli bir düşünceye sahiptir. Liderler, sosyolojik olarak
toplum tarafından önemli ve doğal bir kümelenme ile takip edilerek toplumsal sorunlar kolayca
çözülecektir (Bağlı, 2013: 187-188).
Türkiye’nin başkanlık sistemini gündemine alması gerektiğini savunan Fedayi’ye göre,
Türkiye’nin siyasal kültürü ve deneyimi yürütmenin tek başlı olması yönündedir. Halk başında
bir kişi görerek hesabını da ondan sormak ister. Yürütmede iki başlılık siyasi kültürümüze terstir.
O halde, siyasal sistem siyasi kültüre uyarlanmalıdır. Başkanlık sistem ile gelebilecek bir federal
sisteme de sıcak bakan Fedai’ye göre, federal sistem büyük devletlere ait bir sistemdir (Fedai,
2013:689-691).
Yeni anayasanın ve hükümet sisteminin tartışıldığı bugünlerde Amerikan Modeli’nde
alacağımız birçok ders olduğunu savunan Murat Yanık, başkanlık sisteminin ülkemiz için uygun
olduğunu belirtmektedir. Yanık’a göre, ülkemizin bugün yaşadığı süreç Amerikan sisteminin
kuruluşunun başlangıç dönemleri ile benzeşmektedir. Yeni dönemde, Amerikan Kurucu Babaları
gibi biz de yeni, sivil, çoğulcu, demokratik bir anayasa yapmalıyız. Yeni anayasada benimsenen
hükümet sistemi başkanlık sistemi olmalıdır. Çünkü; Türkiye mevcut hükümet sistemiyle
bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olamaz. Yanık, Türkiye’nin hedeflerine ulaşabilmesi için
Amerikan tipi klasik başkanlık sistemini tercih etmesi gerektiğini savunmaktadır (Yanık, 2013:
667).
Türkiye uzun yıllardan beri temsilde adalet ve yönetimde istikrar aramıştır. Fakat, bu
ikisini aynı anda yakalamak çok zordur. Temsilde adaleti sağlayacak bir seçim sistemi yönetimde
istikrarsızlığa neden olmaktadır. Yönetimde istikrarı sağlayacak bir seçim sistemi de, halihazırda
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ülkemizde olduğu gibi, temsilde adaleti sağlamaktan uzaklaşmaktadır. İşte tam da bu noktada
başkanlık sisteminin bu iki ideali aynı anda gerçekleştirecek formül olduğunu savunan Cevat
Okutan, başkanlık sisteminin, yönetimde istikrar endişesinin esiri olmaktan çıkmış bir seçim
sistemi ile oluşacak çoğulcu bir meclis ve karşısında temsilde adalet kısıtlamasının dışına çıkmış
bir yürütmenin gerçekleştirebileceği yegâne sistem olduğunu belirtmiştir (Okutan, 2013: 706).
Başkanlık sistemini savunan Hasan Tahsin Fendoğlu gerekçelerini şu şekilde sıralamaktadır:
Öncelikle, merkezi hükümetler istikrar sorunu yaşamaktadır. Türkiye’de belediyelerde var olan
istikrar hükümetlerde yoktur. 1970-1980 yılları arası 12 hükümet değişmiş ve her hükümetin
ömrü bir yıldan daha az olmuştur. Cumhuriyet’in 89. yılında 61 hükümet işbaşı yapmıştır.
Halbuki 61. hükümeti normalde cumhuriyetin 305. yılında görmek gerekiyordu. O halde, bu
yapısal sorun başkanlık sistemi ile kesin çözüme kavuşur. Diğer taraftan, TBMM’nin gerçek
işlevini yasama ve denetim olması gerekirken, sıkı parti disiplini ve parlamenter sistemin yapısı
gereği, bu işlev hükümsüz hale gelmiştir. Meclis, asli vazifesini kazanarak gerçek bir yasama
gücü ve bütçenin denetleyicisi olmalıdır. Meclis, ancak başkanlık sistemi sayesinde bu gücü
elde edebilecektir. Fendoğlu’na göre, Türkiye’nin toplumsal yapısına en uygun sistem başkanlık
sistemidir. Homojen olmayan ve imparatorluk bakiyesi bir toplumda başkanlık sistemi birleştirici
bir unsur işlevini görebilir. Ayrıca, başkanlık sisteminin Türk devlet geleneğinin bir mirası
olduğunu, dolayısıyla Türkiye’nin yönetim geleneklerinin de başkanlık sistemine uygun olduğu,
örnek olarak, Atatürk devrinde parlamenter sistemin varlığına rağmen dönemin başbakanlar
ile değil bizzat Atatürk ile anıldığı, İnönü, Menderes, Özal ve Demirel dönemi için de aynı
şeyin söylenebileceğinin altını çizmiştir. Fendoğlu, başkanlık sistemi için federalizmin şart
olmadığını savunur. Başkanlık sistemi ile yerinden yönetimin esas alınması gerektiğini belirten
Fendoğlu, Kürt sorununun da başkanlık sistemi ile daha rahat çözülebileceğini belirtmektedir.
Fendoğlu’na göre, son anayasa değişiklikleri ile yarı-başkanlık sistemine yaklaşan Türkiye zaten
1908’den beri sui generis (kendine özgü) bir parlamenterizm uygulamaktadır. Atatürk, İnönü,
Özal ve Erdoğan mevcut sisteme rağmen ülkeyi başkan gibi yönetmişlerdir. O halde, zaten yarıbaşkanlığa yakın duran sistem yerine ülkeye uygun başkanlık sistemine geçilmelidir (Fendoğlu,
2013: 583-586).
Türkiye’de hükümetlere istikrar ve etkinlik kazandırma yöntemlerini irdelediği makalesinde
Kemal Gözler, başkanlık sisteminin istikrar ve etkinlik için çare olup olmayacağının cevabını
aramıştır. Gözler’e göre, başkanlık sistemi Türkiye’de yürütmeye istikrar kazandırır. Çünkü;
başkanlık sisteminde hükümet tek kişiden oluşur ve sabit görev süresi içerisinde güvensizlik
oyuyla düşürülemez. Bu nedenle, başkanlık sisteminde mutlak istikrar vardır. Öte yandan,
istikrar her zaman etkinlik anlamına gelmez. Gözler’e göre, başkanın görev süresinin sabit olması
yetmez aynı zamanda etkin de olması gerekir. Klasik başkanlık sistemi Türkiye’ye uygulanırsa
etkin yönetime kavuşulamaz. Çünkü; etkin yönetim için başkanın kanunlara ihtiyacı vardır.
Türkiye’deki siyasi bölünmüşlük sorunu nedeni ile başkan ile parlamento çoğunluğunun her
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zaman aynı partiden olması beklenemez. Bu tespitleri yapan Gözler, kararnameli başkanlık
sistemi önerisini getirmiştir. Gözler’e göre, sadece mahfuz alanların düzenlenmesi amacıyla
verilecek başkanlık kararnamesi yetkisi, Türkiye’de yürütmeye istikrarın yanında etkinlik de
kazandırabilir (Gözler, 2000: 43-46).
Türkiye’de başkanlık sistemini destekleyenlerin başında gelen Burhan Kuzu’ya göre,
başkanlık sisteminin Türkiye’ye uymayacağı yönündeki görüşlerin temelinde milli iradeye
güvensizlik yatmaktadır. Halbuki, Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısına en uygun model başkanlık
sistemidir. Eski Türklerden ve Osmanlı’dan miras padişah geleneği ile cumhuriyet sonrası güçlü
icra dönemleri başkanlık sistemi modelini çağrıştırmaktadır. Kuzu, ayrıca ABD’nin kuruluşunda
sistem oluşturulurken Osmanlı yönetiminden de etkilenildiğini iddia etmektedir (Kuzu, 1996:7576). Kuzu’ya göre, başkanlık sisteminin Türkiye’ye diktatörlük getireceği fikri temelsizdir, çünkü
parlamenter sistemdeki başbakanlar başkanlık sistemindeki başkanlardan daha güçlüdürler.
Başkanlık sisteminde esas güç başkanda değil parlamentodadır. Başkanlık sisteminin avantajı
yürütmeye istikrar sağlamasıdır. Kuzu, sol siyasi çevrelerin başkanlık sistemini istemediğini ve
diktatörlük fikrini yaydığını düşünmektedir. Çünkü; Türkiye’de genelde kabul edilen solun %35
sağın da %65 desteğe sahip olduğu algısı nedeni ile başkanlık sistemi olursa sol hiçbir zaman
iktidara gelemeyecektir (Kuzu, 2013: 39-44). Kuzu’ya göre, sol çevrelerin bu endişesi yersizdir.
İyi bir ekonomik programa sahip bir sol, iki yapılı bir yarışta, iktidar yarışını kazanabilir (Kuzu,
2011: 114). Kuzu, başkanlık sistemi ile birlikte dar bölge seçim sisteminin uygulanması halinde
milletvekillerinin parti disiplini ve lider sultasından kurtularak özgür hareket edeceğini dolayısı
ile parlamentonun güç kazanacağını ileri sürmektedir (Kuzu, 1996: 78). Kuzu’ya göre ‘‘ Dünyadaki
genel eğilim iktidarın kişiselleşmesi (kişisel iktidar değil) yönündedir. Vatandaşların bu tür iktidar
anlayışına sempati duyduğu gözlemlenmektedir. Bunun da nedeni; bu tür bir iktidarla işlerin daha
iyi yürüyeceğine ve sorumlunun daha iyi belirlenebileceğine inanılmış olmasıdır’’(Kuzu, 2011:
127).
3.2. Başkanlık Sistemine Karşı Olanların Argümanları
Akademik çevrelerde ve kamuoyunda başkanlık sistemi tartışmalarının bu sistemin avantaj
ve dezavantajlarının irdelenmesi ile sınırlı kaldığını belirten Levent Gönenç’e göre, başkanlık
sistemine gerçekten geçilip geçilemeyeceğinin ve bu geçişin maliyetinin de sorgulanması gerekir
(Gönenç, 2005:2). Hükümet sistemini değiştirmenin bir maliyetinin olacağını, bu maliyetin
değişimden kaynaklanan hukuki ve teknik konular ile öğrenme sürecinden kaynaklanan
sorunlardan kaynaklanacağını belirten Gönenç, hükümet sistemi değişikliğinin akılcı bir tercih
olmayacağını belirtmiştir. Gönenç, 2007 Anayasa değişikliği sonrası halkın oyu ile seçilecek olan
cumhurbaşkanının tekrar meclis oyu ile seçilmesi yönteminin geri getirilmesinin zor olduğunu
ifade etmektedir. O halde, bir çözüm olarak değişimi gerekli kılan sorunların giderilmesi
amacıyla cumhurbaşkanının mevcut yetkilerini azaltmak ve rasyonelleştirilmiş parlamenterizm
mekanizmalarına yer verilmesi gerekmektedir (Gönenç, 2013: 277-279).
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Türkiye’nin çok partili bir sisteme sahip olduğu ve çok partili sisteme sahip az gelişmiş
ülkelerin başkanlık rejimi içinde demokrasilerini ayakta tutamadığını ileri süren Ersin
Kalaycıoğlu, başkanlık sisteminin Türkiye’yi siyasal ve kurumsal istikrarsızlığa iteceğini
savunmuştur. Kalaycıoğlu’na göre, yürütmenin yasama gibi genel oyla belirlendiği sistemler
katıdır ve organların görev süreleri sabittir. Bu nedenle, halkın protesto ve sokak hareketlerine
teşvik edilmesi söz konusudur. Kalaycıoğlu, Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmek suretiyle
rus ruleti oynamaması gerektiğini, seçmeni paydaş olarak gören, açıklığı ve hesap verilebilirliği
sağlayan, uzlaşmaya değer veren bir üslup ile parlamenter rejimini güçlendirmesi gerektiğini
savunmaktadır (Kalaycıoğlu,2005: 26-27).
Erdal Onar’a göre, başkanlık sisteminin en önemli sakıncası yasama organı ile yürütme
organı arasında görüş ayrılığı çıktığında sistemin kilitlenme potansiyelinin yüksek olmasıdır.
Bu tür tıkanıklığı açmak için gerekli olan uzlaşma kültürünün gelişmediği ülkelerde bu sistem
sağlıklı olarak işlemez. Onar’a göre, ülkemizde uzlaşma kültürü zayıftır ve dolayısı ile bu sistem
işlemez. Cumhurbaşkanının halkın genel oyu ile seçilmesine de karşı olan Onar, hükümet
krizleri ile başedebilmenin yolu olarak kurucu güvensizlik oyu unsurunun anayasamızda kabul
edilmesini savunmaktadır. Onar’a göre, ayrıca cumhurbaşkanının yetkileri sınırlandırılarak
parlamenter sistemdeki olağan çizgilere çekilmelidir (Onar, 2005: 100-104).
Türkiye’de başkanlık sistemini savunanlar genellikle iki argüman sunduklarını öne
sürmektedirler; güçlü ve istikrarlı yürütme ile bağımsız ve etkin yasama. Ergun Özbudun’a göre
bu iki amacın aynı anda gerçekleşmesi imkan dahilinde değildir. Başkanlık sistemi dar anlamda
yürütmede istikrar ve uyum sağlar, ama bunu genel anlamda siyasi istikrar ile karıştırmak
doğru değildir. Özbudun, başkanlık sisteminde başkanın parlamentoyu etkileme imkânlarının
sınırlı olmasının siyasal tıkanmalara neden olduğunu ve demokratik sürecin kesintilere
uğrama ihmalinin, ampirik veriler ışığında, parlamenter rejime oranla daha fazla olduğunu
savunmaktadır (Özbudun, 2005: 106-107). ABD’de yasama ile yürütme arasında kilitlenmelerin
görece az oluşunu Amerikan siyasal partilerinin yapılarına bağlayan Özbudun, ABD ile aynı
şartlara sahip olmayan Latin Amerika ülkelerinde sistemin başkalaştığını belirtmektedir.
Latin Amerika başkanlık sistemlerinde yasama ile yürütme arasındaki kilitlenmeleri aşacak
mekanizma olarak ortaya çıkan ve başkanlara kanun hükmünde kararname çıkarma imkânı
veren yetkilerin delegasyoncu demokrasilere sebep olduğunu belirten Özbudun, bu durumun
başkanlık sistemini demokratik niteliğinden saptırarak yozlaşmaya neden olduğunu
belirtmektedir (Özbudun, 2013: 207).
Özbudun’a göre, başkanlık sistemini savunanların argümanlarından biri olan, Türkiye’nin
sosyal yapısının ve siyasal geleneğinin bu sisteme uygun olduğu savından kasıt Türkiye’nin
monarşi mirası ve tek parti deneyimi ise, tam da bu sebepten Türkiye başkanlık sistemini
reddetmelidir. Çünkü, zaten kişisel liderliğe dayanan siyasal partilerin olduğu bir ortamda
bu eğilimleri besleyecek bir sistemden daha ziyade sınırlayacak bir sistem tercih edilmelidir
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(Özbudun, 2005: 111). Özbudun, ılımlı ve işleyen bir çok parti sisteminin zaten istikrarı
sağlayabileceğini, parti sisteminin aşırı ölçüde parçalı ve ideolojik olarak kutuplaştığı bir
sistemde ise ne parlamenter rejimin ne de başkanlık rejiminin istikrarı temin edemeyeceğini
savunmaktadır (Özbudun, 2013: 208). Özbudun’a göre, 1946 yılından beri parlamenter sistem
ile yönetilen Türkiye’nin bu geleneği terk etmesi için hiçbir zorlayıcı sebep yoktur(Özbudun,
2005: 111). Özbudun, Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçim yönteminin korunmasını,
ancak yetkilerinin parlamenter sistem normlarına çekilmesini önermektedir (Özbudun, 2013:
213).
İlter Turan, başkanlık sisteminin ülkemizde uygulanmasını isteyenlerin genellikle
Amerikan Başkanlık Sistemini anlattıklarını, hâlbuki Amerikan sisteminin kendine özgü
sosyolojik ve siyasi temelleri olduğunu ve ülkemize uygulanmasının arzulanmayan sonuçlara
yol açacağını savunmaktadır. Turan’a göre, Amerikan sistemini kuranlar krallık kurumundan
etkilenmiş ve geçici ve seçilmiş bir kral olarak başkanlara rol vermişlerdir. Siyasi süreçler
itibariyle de anayasanın dengeleme ve denetleme mekanizmaları ile şekillendirildiği ve
kurumların sınırlandırıldığı bir sistem kurulmuştur. Turan, Amerika’daki toplumsal yapının da
zaman içerisinde sistemi içselleştirerek benimsediğini vurgulamaktadır. Toplumsal kültür ve
davranışların desteklediği Amerikan sisteminin güçlü bir unsuru da gelişmiş bir sivil toplum
geleneğidir. Ayrıca, federal sistemin varlığı da Amerikan modelinin başarısındaki temel
unsurlardan biridir (Turan, 2005: 114-117). Başkanlık sisteminin istikrar ve etkinliği sağladığı
tezlerini doğru bulmayan Turan’a göre Latin Amerika ülkelerinin de gösterdiği üzere başkanlık
sistemi tek başına istikrar ve etkinlik sağlayamamaktadır (Turan, 2013: 528).
İstikrarı sağlamada tek etkenin hükümet sistemi olmadığını belirten Zafer Üskül,
Türkiye’deki parlamenter sistem uygulamasının, bürokratik vesayet sistemi nedeni ile istikrarsız
bir seyir izlediğini vurgulamıştır. Üskül’e göre, uzun yıllar boyunca sistemin kendi kuralları
içerisinde işlemesine izin verilmemiştir. Oysa bugün itibariyle vesayet rejimi büyük oranda
ortadan kalkmıştır ve herhangi bir istikrarsızlık emaresi yoktur (Üskül, 2013:535).
Başkanlık sistemine prensip olarak karşı olmadığını belirten Mustafa Erdoğan, bu modelin
Türkiye’ye uygulanmasının kolay olmadığını savunmaktadır. Erdoğan, herhangi bir hükümet
sisteminin, kağıt üzerinde anayasal ve yasal olarak düzenlenmesinin, sistemin başarısını
tek başına sağlamaya yetmeyeceğini belirtmektedir. Bir ülkenin siyasal gerçekliğinin kağıt
üzerindeki anayasal model kadar sistemin başarısına etki edebildiğini belirten Erdoğan’a göre,
siyasal gerçeklik; siyasal kültürü, siyasi partilerin yapılarını, partilerin birbirleriyle ilişkilerini,
toplum ve siyasetin ideolojik ayrışmasını, uzlaşma kültürünün gücünü ve parti taraftarlığının
boyutlarını kapsar. Bütün bu unsurların Türkiye’deki mevcut yapısı incelendiğinde Türkiye’de
gerçek kuvvetler ayrılığına dayanan bir başkanlık sistemi kurmak mümkün gözükmemektedir
(Erdoğan, 2013: 545). Mustafa Erdoğan, ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki
Başkanlık modelinin ABD modelinden çok tek bir liderin bütün siyasi gücü kontrol ettiği
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otoriteryan Latin Amerika tarzı bir başkanlık modeli olduğunun altını çizmiştir(Erdoğan, 2014).
Başkanlık sisteminin Türkiye’de başarıya ulaşacağını ummanın iyimser bir beklenti
olacağını savunan Mehmet Merdan Hekimoğlu, bunu Türkiye’nin özgü şartlarına bağlamıştır.
Öncelikle, Türkiye’nin devrimci bir siyasi tarihi vardır ve siyasi kültür ABD’nin aksine
çatışmacıdır. Ayrıca, Türkiye’de siyasal partiler ideolojik ve disiplinlidir. Uzlaşma ortamından
uzak bir siyasi yapıda aynı siyasi görüşe sahip olmayan başkan ve meclisin birlikte çalışması
zorlaşır. Sistemde arabulucu rolde bir devlet başkanı da olmayacağından sistem tıkanacaktır.
Hekimoğlu, ABD ile karşılaştırıldığında ülkemizde sivil toplum geleneğinin ve kamuoyu
denetiminin de zayıf olduğunu ileri sürmektedir. Hekimoğlu, parlamenter sistemi aksaklıklarını
gidererek uygulamaya devam etmek gerektiğini savunmaktadır. Basit tek turlu çoğunluk sistemi
ve rasyonelleştirilmiş parlamenterizm uygulamaları başarı getirecektir (Hekimoğlu, 2013:589591).
Servet Armağan’a göre, ülkemizde yüz kırk yıllık geçmişi olan parlamenter sistemden
vazgeçilmesi için geçerli bir sebep yoktur. Ülkedeki aksamalar parlamenter sistemden değil
Anayasadaki yanlış düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Armağan, hükümet sistemindeki
değişikliğin beraberinde idari sistemde de değişikliği zorunlu kılacağını, ülkede idari rejimin
yeniden düzenlenmesinin zor ve zaman alıcı bir süreç alacağını savunmaktadır. Armağan,
başkanlık sisteminin tam bir olgunlukla ABD’de uygulandığını, bu ülkenin tarihi tecrübesinin
ve toplumsal yapısı ile kültürünün kendine has özellikler sergilediğini ifade etmektedir. Türk
toplumu ile Amerikan toplumunun bünyelerinin derin farklılıklar taşıdığını belirten Armağan,
başkanlık sisteminin ülkemize uygulanmasının uygun olmadığını savunmaktadır (Armağan,
2013: 600-607).
Başkanlık sisteminin en önemli özelliği olan devlet başkanının halkın genel oyu ile
seçilmesinin demokratik meşruiyeti arttıracağı ve bölünmüş toplumlarda başkanın birleştirici bir
rol üstleneceği iddialarına karşı, Türkiye’de liderlerin kurumsal yapılardan ve kurallardan daha
önemli olduğu, sivil toplumun kökleşmediği, demokratik prensiplerin tam olarak yerleşmediği
ve dolayısı ile seçilecek bir başkanın siyasal megalomanlık yapabileceği ileri sürülmüştür.
Kazananın her şeyi kazandığı bir sistemde, seçmenlerin politikayı imajlarla algıladığı video
demokrasisi çağında, başkanlık seçimlerinde popülizmin sınırlarının zorlanacağı ve siyasetin
bir rekabet alanı olmaktan çıkarak savaş alanı olacağı ileri sürülmüştür (Tosun ve Tosun, 2013:
608-609).
ABD’de gevşek disiplinli iki partili sistemin başkanlık rejiminin başarılı olarak
uygulanmasında etkili olduğu tespitini yapan Ekrem Ali Akartürk, Türkiye’de ise etnik, dinsel
ve ideolojik açıdan kutuplaşmış çok parti sistemi olduğunu ve Türk parti sisteminin disiplinli,
lider sultasına dayalı, geleneksel bir yapısı olduğunu belirtmektedir. Akartürk, mevcut parti
sisteminin, başkanlık rejimi altında, kişisel iktidarların ortaya çıkmasına neden olacağını
savunmaktadır. Akartürk’e göre Türk parti sistemi ile ABD’deki parti sisteminin benzerlikleri
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azdır ve dolayısıyle parti sistemimiz başkanlık sistemi için elverişli değildir (Akartürk, 2013:
697).
Başkanlık sisteminin daha demokratik bir sistem olduğu iddiasına itiraz eden
Abdurrahman Eren, The Economist’in 2011 yılında yayınladığı demokrasi indeksine vurgu
yapmıştır. Bu indekse göre, 167 ülke içerisinde 36 ülke başkanlık sistemi ile yönetilirken 67 ülke
parlamenter sistem ile yönetilmektedir. Çalışmada sayılan 25 tam demokratik ülkenin 21 tanesi
parlamenter sisteme sahiptir. Eren’e göre, başkanlık sistemi daha çok otoriter ya da melez rejimler
tarafından tercih edilmektedir. Başkanlık sisteminin Türkiye’nin siyasi kültürüne uygun olduğu
savına da itiraz eden Eren’e göre, Osmanlı’da mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçilmesi
ve parlamenter sistemin günümüze kadar gelmesi Amerikan modeline değil İngiliz modeline
benzer bir süreçtir. Başkanlık sisteminin Türkiye’nin artan bölgesel rolüne uygun olduğu savına
da itiraz eden Eren, bilakis parlamenter sistem sayesinde dış politikada denge sağlanabildiğini
ve başbakan bir toplantıda keskin bir tavır alırken cumhurbaşkanının başka bir toplantıda daha
dengeleyici tavır alabildiğini bununda ülke çıkarları için elzem olduğu vurgulamaktadır (Eren,
2013: 698-701).
Türkiye’nin yaşadığı darbelerin parlamenter sistemi uygulamasından kaynaklanmadığını
söyleyen Yazıcı’ya göre ‘‘Mevcut hükümet sistemi, başkanlık seçiminde iki turlu mutlak çoğunluk
esasının benimsendiği saf başkanlık sistemi olsaydı, sağın parçalanmış olması nedeniyle, ılımlı
sağın başkan adayı, gerek seçilmek gerekse de politikalarını yürürlüğe koyabilmek için aşırı sağın
desteğine ihtiyaç duyacaktı. Böyle bir sistem altında solun başkan adayı, hiçbir zaman seçimi
kazanamayacaktı. 1950’den bu yana ortaya çıkan seçim sonuçları değerlendirilirse, %60 ile %65
arasındaki Türk seçmeninin sürekli olarak sağ partilere oy verdiği, buna karşılık sol oyların %30
ile %40 arasında değiştiği görülecektir. Bu yüzden, başkanlık sistemi, sol partileri sürekli olarak
iktidar dışında kalmaya mahkum edecekti. Dahası, başkanlık sistemi solu siyasi sistemden
uzaklaştırarak kutuplaşmayı güçlendirecekti. Sonuçta, başkanlık sistemi altında demokrasinin
çöküntüye uğraması parlamenter sistemdekinden daha güçlü bir ihtimal olabilirdi’’(Yazıcı: 2011:
166). Yazıcı 1970’ler Türkiye’sinde hükümet sistemi arayışlarının bir ölçüde haklı olduğunu,
ancak 2002, 2007 ve 2011 genel seçimlerinde bir partinin tek başına hükümet kurarak
iktidarı sağladığı günümüzde başkanlık sistemi arayışlarını haklı kılacak bir sebep olmadığını
savunmaktadır (Yazıcı, 2013:540). Yazıcı’ya göre, ülkemizde yüzyılı aşkın bir zamandan beri
uygulanan parlamenter sistemden vazgeçerek başkanlık sistemine geçilmesi önerisinin, icrai
nitelikteki yetkileri tek başına kullanma eğilimi olan liderler ve bu liderlerin yakın çevresindeki
kişiler dışında akademik ve siyasi camiadan yeterli desteği görmemesi doğaldır (Yazıcı, 2005:
142).
4. SONUÇ
1876 yılından itibaren Türkiye’nin parlamenter sistem tecrübesinin başladığı kabul edilir.
Kanun-i Esasi ile başlayan ve günümüze ulaşan süreçte Türk Anayasa koyucuları parlamenter
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sistemi hükümet rejimi olarak tercih etmişlerdir. Başkanlık sistemi ise 1980’li yıllardan sonra
zaman zaman Türkiye’nin gündeminde alternatif bir hükümet rejimi olarak yer almaya
başlamıştır. Cumhurbaşkanı Özal ile başlayan ve Demirel ile devam eden süreçte hükümet
sisteminin değiştirilerek başkanlık rejimine geçilmesi yolunda öneriler olmuştur. Erdoğan
dönemi de başkanlık sistemi önerilerinin yapıldığı ve nihayet bu önerilerin anayasa değişikliği
için resmiyete büründüğü bir dönem olarak kayda geçmiştir. Başkanlık sistemi isteyenlerin
ana dayanak noktasını istikrarlı bir hükümet arayışı oluşturmaktadır. Bu görüşü savunanlar
Türkiye’nin mevcut sisteminin yetersizliklerle dolu olduğu, istikrarlı ve etkin bir yönetimi
sağlamaktan uzak olduğunu iddia etmektedirler. Hatta yukarıda ifade edildiği gibi Başkanlık
sistemine karşı olan bazı bilim insanları mevcut parlamenter sistemin rehabilite edilmesi
gerektiğine vurgu yapmaktadırlar.
Öte yandan, hükümet sistemlerinin başarısı, uygulandıkları ülkelerdeki siyasal partilerin
nitelik ve işlevleri ile yakından ilgilidir. Hem parlamenter sistemde hem de başkanlık sisteminde
iki partili bir siyasi yapının olması yürütmenin etkinlik ve istikrarı için elzem kabul edilir. Çok
partili siyasal yapılarda uzlaşma kültürünün varlığı önemlidir. Çok partili sistemlerin başkanlık
rejimlerinde sistem kilitlenmesine neden olabileceği kabul edilir. Parlamenter sistem, niteliği
itibariyle oydaşmaya ve uzlaşmaya daha yatkın bir sistem olduğu için çok partili sistemlerin
parlamenter rejimlerde daha az sorunlarla karşılaşacağı kabul edilir. Türkiye’ye sistem önerirken,
çok partili bir sistemin veri olduğunu kabul etmek ve başkanlık sisteminde bu durumun krizlere
yol açabileceğini kabul etmek gerekir.
Ayrıca, çıkar ve baskı grupları da günümüz dünyasının bir gerçeğidir. Çıkar ve baskı grupları
hükümet sistemlerinin işleyişini etkileyen bir işleve sahiplerdir. ABD’de yasama organı üyeleri
üzerindeki çıkar ve baskı gruplarının etkisi herkesçe bilinen bir gerçektir. Esasında başkanlık
sisteminde, yasama organının ve üyelerinin konumu ve seçilme yönteminin, ülkemizde de aynı
sonucu doğurabileceğini hesaba katmak gerekir. Bu durum, başkanlık sistemini demokratik
siyasal sistem olma özelliğini bozucu bir etkiye sahiptir. Parlamenter sistemde bu etkinin daha
az olacağını kabul etmek gerekir.
Türkiye iktidar yapısı bakımından üniter bir devlettir ve iktidar kaynağı bakımından da
cumhuriyettir. Hükümet sistemlerinin devletin şekli ile doğrudan bir bağlantısının olduğunu
ileri sürmek doğru olmaz. Ancak ABD’de uygulanan başkanlık sisteminin başarılı olmasında
federal yapının önemli bir payı vardır. ABD’de birçok kamu hizmeti federe devletler tarafından
yerine getirildiği için federal düzeydeki bir sistem tıkanması genel hayatı daha az etkiler.
Türkiye’nin mevcut sisteminden vazgeçerek başkanlık sistemine geçmesini savunanların,
Amerikan Başkanlık Sisteminde sübap işlevi gören federal yapıya alternatif olarak Türkiye için
ne önerdiklerini bilimsel olarak gerekçelendirmeleri gerekir.
Başkanlık sisteminde başkanın görev süresi sabittir. Suçlama mekanizması dışında
görevden alınamaz. Türkiye gibi siyasal ve ideolojik parçalanmışlık yaşayan bir ülkede başkanın
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görev süresinin katılığı siyasi istikrarı bozucu bir etki yapabilir. Sistem sıkışmalarından güvenoyu
ve fesih mekanizmaları yolu ile çıkma şansı bulunan parlamenter sistemden vazgeçip bahse konu
mekanizmalara sahip olmayan başkanlık sistemine geçilmesini savunanların, karşılaşılması
muhtemel problemler için öngördükleri demokratik yöntemleri de formüle etmeleri gerekir.
Yapılacak olan önerilerin başkanlık sisteminin demokratik siyasal sistem olma niteliğini bozucu
etkiye de sahip olmaması gerekir.
Başkanlık sisteminin, yönetebilen bir sistem olması için yasama ve yürütme organları
arasında işbirliği ve uzlaşma gerekir. Yasama organını oluşturan siyasal çoğunluk ile başkanın
farklı siyasi programlara sahip olduğu durumlarda sistemin etkin ve verimli çalışması için bu iki
organ arasındaki ilişkinin işlemesi gerekir. Meşruiyetini doğrudan doğruya halktan alan ve farklı
siyasi programlara sahip olan bir başkan ile meclisin olduğu Türkiye’nin yönetilebilirliğinin iyi
hesaplanması gerekir. Bu durumda, başkanlık sistemi Türkiye’de sağlıklı işlemeyecektir.
Başkanlık sisteminde kazanan her şeyi kazanır. Türkiye’de toplumun siyasal tercihleri
tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmıştır. Başkanlık sistemine geçilmesi halinde arzulanan iki
parti sistemine evrilme olup olmayacağı konusu bilimsel olarak belirsizdir. Merkez sağa hakim
tek bir partinin yürütme kuvvetini öngörülebilir gelecekte sürekli olarak elinde tutmasının
dar manada istikrar getirebilir fakat, böyle bir siyasal yapılanmanın uzun vadede ülkemize ne
kazandıracağını, demokratik bilincimizi ne yönde etkileyeceğini iyi hesaplamak gerekir. Türkiye
için önerilen siyasal sistemin en önemli özelliğinin herkesin nefes alabileceği bir yapıya sahip
olması gerektiği gerçeği gözardı edilmemelidir.
Başkanlık sisteminin en korkulan yönü diktatörlüğe dönüşmesi ihtimalidir. Türkiye’de
muhtemel bir başkanlık sisteminde başkanın diktatöre dönüşmese bile, başkanlık sisteminin
yönetimde bir kişiselciliğe ve güç zehirlenmesine yol açma ihtimalinin, Türkiye için, az
olmadığını da kabul etmek gerekmektedir. Türkiye toplumununn lider etrafında kümelenme ve
lideri yüceltme kültürünü üzerinden tam olarak atabildiğini söylemek de zordur. Uygulanacak
başkanlık sisteminde, içinde bulunduğumuz kültür ortamının da kaçınılmaz bir sonucu olarak
bir külte dönüşecek başkanın, güç zehirlenmesi de yaşaması olasıdır ve güç zehirlenmesi
yaşayan bir liderin toplumu etkileyen politik kararlarda yanlışlıklar yapma ihtimalindeki artışı
da bilimsel olarak irdelemeleri gerekir.
Türkiye, uzun bir demokrasi geçmişine sahip olduğu halde çoğulculuğu tam olarak
sindirebilmiş değildir. Çoğulculuk, toplumun bir arada yaşaması için herkesçe kabul edilmesi
gereken ve bir sistemin demokratik niteliğini arttıran bir unsurdur. Başkanlık sistemi nitelik
itibarı ile çoğulcu değil, çoğunlukçu bir sistemdir. Türkiye’nin tercih edeceği siyasal sistemde,
tekçi bir yapıdan ziyade tüm toplum kesimlerinin kendini bulabileceği çoğulcu bir yapı
olmalıdır. Çoğulculuğun tam olarak oturmadığı Türkiye toplumunda başkanlık sistemi mevcut
çoğunlukçu yapıyı tahkim edici bir işlev görecektir.
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

90

Türkiye’de Hükümet Sistemi Tartışmaları Çerçevesinde Başkanlık Sistemi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği | EFE

Başkanlık sisteminde başkan hem hükümetin hem de devletin başıdır. Türkiye
başkanlık sistemine geçerse tarafsız bir devlet başkanının işlevini başkan ikame edebilecek
midir? Türkiye’nin siyasal uçlarını ve parçalanmış siyasi yapılarını, aynı zamanda hükümet
fonksiyonuna da sahip bir başkan, ne derecede birleştirip kaynaştıracaktır? Tarafsız bir devlet
başkanından, hiç kuşkusuz siyasi kimliği olmayan veya herhangi bir aidiyete sahip olmayan
kişi kastedilmemektedir. Bu zaten hayatın gerçeklerine aykırıdır. Ancak, siyasi bir kimliğe
ve aidiyete sahip olsa bile yaptığı görev itibariyle tarafsız davranma erdemine sahip olan bir
devlet başkanının bir siyasal sistem için ne derecede önemli bir güvence olduğu tartışmasız
bir gerçektir. Özellikle, Türkiye’nin siyasi tecrübesi böylesi bir devlet başkanının gerekir
olduğunu bize göstermektedir. Hükümetlerin, günlük politika içinde pragmatik gerekçelerle de
olsa muhalefetle ve siyasi rakipleri ile sert bir mücadeleye girdiği ortamda devlet başkanının
ılımlılaştırıcı ve arabulucu rolü yadsınmamalıdır.
Türkiye’nin siyasal tarihi ABD’den daha çok İngiltere’ye benzemektedir. Türkiye, aynı
İngiltere’de olduğu gibi mutlak monarşiden parlamenterizme evrilmiştir. Yani tarihi tecrübemiz
başkanlık istikametinde değil parlamenterizm istikametinde tekemmül etmiştir. Türk siyasal
tarihinin mutlakiyetten başlayarak evrilip geldiği nokta parlamenter sistemdir.
Amerikan Başkanlık Sistemi kendine özgü temelleri olan, özgün tarihsel gelişim
içerisinde ortaya çıkan bir sistemdir. Amerikan Anayasası, başkanlık sisteminin özgün bir
şekilde kurguladığı bir metindir. Federalizm, ABD başkanlık sisteminin başarısını etkileyen bir
etkendir. ABD Başkanlık sisteminin kurumları ve bu kurumların seçimi ile yapısı, birbirleri ile
ilişkileri, denge ve denetim mekanizmaları, ABD’de halkın yönetime katılım şekilleri ABD’de
uygulanan başkanlık sisteminin, ABD ile aynı koşullara sahip olmayan Türkiye’de de başarılı
olması mümkün değildir.
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Z| İran’da yönetimin değişmesinin ardından Obama
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karşın Kırım sorunu, dünyanın gündemine yeniden

“soğuk savaş” havası getirmiştir. Ukrayna ile AB ülkelerinin
doğalgazda bağımlı oldukları Rusya ile Kırım gerginliği
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BSTRACT |

After the government
chance in Iran, although positive relation

arose between Obama and Ruhani, but the
problem of Crimea brought up “cold war” to the agenda
of the world. Ukraine and other European countries
which are dependent on Russia in natural gas import,
Crimea tension with Russia has been maintaned. In the
framework, Turkey, having strong foreign trade and
energy relations with Azerbaijan will renew its energy
and foreign trade relations with Iran and will solve
problems such as transport of Northern Iraq oil with the
Baghdad based Shiite government in Iraq which became
the second most important foreign market of Turkey. The
foreign trade increase of Turkey with all these countries
and implementation of new projects in the framework of
energy supply is dependent on the relation between USA
and Iran and continuation of nuclear talks in a positive
way. In this study, the foreign trade and energy trade
between Turkey and these countries are discussed and
opportunities that may be in favor of Turkey and other
possibilities are also mentioned.
Keywords: Turkey, Iran, Iraq, Azerbaijan, Foreign Trade,
Energy.
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1. GİRİŞ
Dünyada enerji kaynaklarının önemi giderek artmakta, özellikle enerji arz güvenliğinin
önemi sürekli vurgulanmaktadır. Türkiye dünya enerji kaynaklarının önemli bir kısmına sahip
Kafkasya ve Ortadoğu bölgesinde bulunmakla birlikte enerji üretimi, tüketimini karşılamaya
yetmeyen net enerji ithalatçısı bir ülke ve enerji kaynaklarının önemli bir geçiş noktasıdır.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya, jeopolitik açıdan önemli bir imkân sunmakta, ancak bölgede
sürekli değişim ve ekonomi-politik kargaşa süreci yaşanmaktadır. Örneğin, Kırım’da etnik
farklılık ve Rusya’nın askeri-ekonomik çıkarları, Ukrayna’dan Avrupa içine uzanan petrol
ve doğalgaz hatları ve Sivastopol Limanının stratejik önemi politik karmaşanın nedenini
oluşturmakta, diğer yandan İran, Irak ve Suriye bağlamında ortadoğu bölgesi petrol-doğalgaz
zenginliği içinde yüzmekle birlikte etnik (Fars, Arap, Kürt, Türkmen) ve mezhepsel farklılıklar
(Şii-Sünni ve Nasturi v.b.) içermektedir. Bu farklılıklar, soğuk savaş sırasında bölgede çıkarları
çatışan ABD ile Rusya tarafından sıkça kullanılmış, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD, Rusya
arasındaki denkleme önce İran ve son dönemde Çin dâhil olmuştur. Afganistan ve Irak’a dönük
ABD’nin müdahalesi sonrası ortadoğu bölgesinde ortaya çıkan yeni gerilimin adı Arap Baharı
olmuş, bölgede siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar artış göstermiştir.
Bu çerçevede bu makalede, Kırım gerginliği ile ABD-İran arasındaki politik baharın üç
ülkeyle güçlü dış ticaret ve enerji ticareti bağları olan Türkiye’ye fırsatlar sunup sunmadığına
odaklanılmaktadır. Bu çerçevede makalenin planı şu şekildedir; ilk başlıkta ekonomi-politik
çerçevede Ortadoğu ve Kafkasya Bölgesinde yeni denge arayışları ele alınmakta, ikinci
başlıkta ABD-İran yakınlaşması ve son gelişmeler üzerinde durulmaktadır. Üçüncü başlıkta
Türkiye’nin enerji üretim-tüketim ve ithalatı ele alınmaktadır. İzleyen başlıklarda sırasıyla
Azerbaycan, İran ve Irak’ın genel ekonomik durumu, dış ticaret ve enerji kaynakları üzerinde
durulmakta ve bu ülkelerin Türkiye ile dış ticaret ve enerji ticareti bağlantılı ekonomik ilişkileri
değerlendirilmektedir. Son başlıkta ise bu üç ülkeyle ekonomik ilişkilerin Türkiye açısından
fırsatlar sunup sunmadığı kısaca ele alınmaktadır.
2. ORTADOĞU VE KAFKASYA BÖLGELERİNDE YENİ DENGE ARAYIŞLARI VE TÜRKİYE
SSCB’nin dağıldığı 1990’lı yıllarda Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan gibi ülkeler
bağımsızlıklarını ilan etmiş, ayrıca SSCB ile güçlü askeri ilişkileri bulunan Ortadoğu bölgesindeki
Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkeler bir boşluğa düşmüşlerdir. Bu ortamda tek kutuplu dünya algısı
altında Birinci Körfez Savaşı ile 1991’den itibaren iki bölgeye ABD’nin ilgisi artmış, 11 Eylül
2001 saldırısı sonrası ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) belirginleşmiş ve bu arada on
yıllık bocalama devresi sonrası Putin önderliğinde eski gücüne dönmek isteyen Rusya, her iki
bölgeye ilişkin etkinliğini artırmaya başlamıştır. Bu bağlamda 2000’li yıllar Çin, AB, Rusya ve
ABD arasında çok kutuplu dünya düzeninin tartışıldığı yıllar olmuştur.
Çok kutuplu yeni dünya düzeni, son iki-üç yıldır Arap Baharı gölgesinde eski SSCB lideri
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Gorbachev’in belirttiği gibi, ABD-Rusya-AB-Çin eksenli soğuk savaş dönemine benzer çıkar
çatışmalarına sahne olmaktadır. Rusya, “renkli devrimler” sonrası batı yanlısı hükümetler
kurulan Kafkasya bölgesi ülkelerini yeniden kontrol etmeye başlamış, Gürcistan, Ukrayna,
Ermenistan’da Rusya yanlısı hükümetlerin işbaşına gelmesini sağlamış, Osetya ve Abhazya’da
sıcak savaşı göze alarak Türkiye, AB ve ABD’ye bölgedeki etkisinin sürdüğü mesajını vermiştir.
Dağlık Karabağ işgali nedeniyle Türkiye, Azerbaycan, AB ve ABD ile ilişkilerinde sıkıntı yaşayan
Ermenistan, hem ABD ve hem de Rusya ile iyi geçinmeye dikkat etmektedir. Azerbaycan ise
Dağlık Karabağ konusunda Türkiye, ABD ve AB’yi yeterince yanında görmediğini düşünerek
Haydar Aliyev ve oğlu İlham Aliyev yönetimleri döneminde Rusya ile ilişkilerini geliştirerek
küresel dengeleri daha fazla gözeten bir dış politika izlemektedir (Aslanlı, 2013: 24-27).
2000’li yılların ortasında Ukrayna’da kendisine yakın hükümetlerin iktidara gelmesini
sağlayan Rusya, bu ülkeden geçen petrol boru hatları nedeniyle zaman zaman sürtüşme
yaşasa da, bu ülkenin AB ve NATO üyeliği noktasında hızlı adımlar atılmamasından memnun
olmuştur. ABD ve AB ülkeleri, Arap Baharı sonrası, Ukrayna’da kendilerine yakın hükümet
kurmaya çalışsa da Rusya, Kırım kozu ve bu özerk bölgede bulunan Rus asıllıları ve Sivastopol’da
bulunan askeri üssünü koruma çabasına girişmiştir. Kırım referandumla Rusya Federasyonuna
bağlanma kararı alırken ABD, AB ve Rusya ile iyi ilişkiler kuran Proşenko, Ukrayna devlet
başkanı seçilmiştir. Buna karşın Rusya’nın bölgedeki aktiviteleri halen devam etmektedir ve
Ukrayna’nın doğusunda bulunan Donetsk, Luhansk, Kramatorsk ve Slavyansk şehirlerinde
Rus yanlısı milislerle Ukrayna askerleri arasında zaman zaman şiddeti artan bir çeşit iç savaşın
sürmesine neden olmaktadır (Sağlam, 2014: 435).
Ortadoğuda yeni denge arayışları bağlamında Suriye’de Beşar Esed rejimine karşı Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) savaşmakta, ancak, Suriye ve Irak’ta savaşan terör örgütü IŞİD, bölgede
dengelerin sürekli değişmesine yol açmaktadır. Öyle ki, 2003 yılı ABD müdahelesi sonrası
toprak bütünlüğü devam ettirilmeye çalışılan Irak günümüzde parçalanma tehlikesi ile karşı
karşıyadır (Karagül, 2014). Bu çerçevede Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud
Barzani, bağımsız bir devlet olup olmamayı referanduma götüreceklerini açıklamış, Türkiye ve
ABD, bu gelişmeye temkinle yaklaşmıştır. Öte yandan IŞİD’in Erbil yakınlarına kadar gelmesi
ve Ezidileri öldürmesi üzerine ABD, have hareketi ile IKBY’ne destek sağlamıştır. ABD’nin hava
operasyonları ile IKBY’ye bağlı peşmergeler bölgede yeniden güvenliği sağlamış, Musul Barajı
ve bazı bölgeler IŞİD işgalinden kurtarılmıştır. Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi sınırında bulunan
Suriye’deki Kobane bölgesini IŞİD’in işgal etmek istemesi üzerine Türkiye, peşmergelerin
Türkiye üzerinden geçerek bölgede ÖSO ve PYD güçlerine katılımına izin vermiş ve ABD’nin
hava hareketiyle bölgede İŞİD’in ilerleyişi durdurulmuştur.
Türkiye’nin 2000’li yılların başından itibaren bu bölgelerde yeni dengelenme arayışları
sürerken izlediği dış politikaya bakılacak olursa; Türkiye’nin bölge ülkeleri ve özellikle komşu
ülkelerle iyi geçinme yönünde dış politika izlediği ve bu ilişkiyi daha fazla ekonomik işbirliği
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ve dış ticaretle güçlendirme çabasında olduğu söylenebilir. Bu bağlamda İkinci Körfez Krizi
ortamında 1 Mart 2003’de TBMM’den geçmeyen “tezkere” sonrası Türkiye, komşu ülkelerle sıfır
sorun politikasını başarılı biçimde sürdürmüştür. Komşu ülkelerle dış politikasını geliştiren,
ekonomik işbirliği düzeyini ve dış ticaretini artıran Türkiye, aynı zamanda ABD, AB, Rusya
ve Çin gibi küresel diğer oyuncalar ve İran ile de dış ticaret ilişkilerini daha da geliştirmiştir.
Türkiye’nin özellikle İran, Çin ve Rusya ile 2008 yılı küresel ekonomik krizi öncesinde
geliştirdiği dış ilişkiler ve başta bölgesel enerji dağıtımında önemli bir köprü olmak üzere bölge
ülkeleriyle dış ticaretini artırma çabası, Türkiye’nin bir “eksen kayması” yaşadığı tartışmalarına
da yansımıştır (Çandar, 2010: 4). Uluslar arası ilişkiler çerçevesinde bu tür bir eksen kayması
gerçekte yaşanmasa da, Yükseler ve Türkan (2008: 13-15)’ın belirttiği gibi Rusya, Çin, İran,
Irak ve Azerbaycan ile Türkiye’nin dış ticaret hacminin büyük oranda artması gerçeği vardır ve
bu durum ithalatın Asyalılaşması yanısara dış ticaret açıklarının 2003-2008 döneminde hızla
artışının da önemli bir nedenidir.
Türkiye’nin dış politikada bölgesel ağırlığını artıran ve küresel kriz sırasında dış ticaretinin
bölgesel çeşitlenmesi sayesinde krizin olumsuz ekonomik etkilerini sınırlayan bu gelişme, Arap
Baharı ile birlikte sekteye uğramıştır. Türkiye, Arap Baharı’nı bölge ülkelerinde demokrasinin
gelişimi açısından desteklemiştir. Bununla birlikte Suriye’de demokratik sürece girilmesi
noktasında büyük çaba göstermesine rağmen başarılı olamamıştır. Türkiye, Esed rejiminin
ülkede iç savaşa giden askeri operasyonlarına son vermesi ve sünni çoğunluğun yönetimde
yar alması için barışçı çabalara girişmiş, ancak bu çabaları olumlu karşılık bulmayınca BM
nezdinde ve diğer uluslararası platformlarda Suriye’deki katliamın durdurulması çabalarında
öncü olmuştur. Ancak halen Suriye’de devam eden iç savaş, Türkiye ve BM’nin bu noktadaki
etkinsizliğini göstermektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında; Rusya’nın Arap Baharının
etkilerinin arttığı ve yakın çevresindeki ülkeleri sardığı bir ortamda (Varol, 2011), Suriye’de
bulunan Tartus deniz üssü aracılığı ile Akdeniz’deki varlığını sürdürmek istemesi (Yazıcı, 2012:
43), Çin’in bölgede ABD’nin gücünü sınırlama ve bölgeden enerji ithalatını güvence altına
alma çabası (Doster, 2013: 27) ve İran’ın bölgede geçmişten beri İsrail ve ABD çıkarlarına karşı
sadık müttefiki Suriye’de şii düşüncesine yakın Nusayri azınlık nüfustan gelen Esed Rejimini
desteklemesinin etkisi olmuştur (Köroğlu, 2012: 51-52).
Öte yandan Türkiye, Irak’ın toprak bütünlüğünü savunmakta ve bu amaçla merkezi
hükümeti desteklemektedir. Bununla birlikte Başbakan Maliki’nin (görevini Haydar ElAbadi’ye bırakıncaya kadar) son birkaç yılda ülkedeki sünni toplumu dışlayıcı hareketleri ve
Kuzey Irak’da bulunan petrolün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satışta IKBY ile ters
düşmesi, Maliki yönetiminden memnun olmayan sünni Arap ve diğer sünnilerin desteklediği
IŞİD’in Musul’u ele geçirmesi, Tikrit ve Kerkük’ü ele geçirmeye dönük terörist faaliyetleri
ülkeyi fiilen üçe bölünme noktasına getirmiştir (Karagül, 2014). Ancak Türkiye, halen Bağdat
yönetimi ve IKBY ile dış politikada sorun çözücü tavrı ve ekonomik ilişkileri geliştirmeye
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dönük politikalarını sürdürmektedir. Öte yandan IŞİD terörü nedeniyle Irak’ın kuzeyinde
Telafer bölgesinde yoğunlaşan Türkmenleri siyaseten korumakta zorlanmakta, bölgeye insani
yardımları ulaştırmakta zorlanmaktadır.
Türkiye’nin SSCB dağıldıktan sonra 1990’lı yıllarda Kafkasya bölgesindeki politikaları,
genellikle batı eksenli politikalarla uyumlu olmuştur. Buna karşın 2000’li yıllarda önemli bir dış
ticaret partneri ve enerji tedarikçisi Rusya ile ilişkileri dengeli yönde ilerletmesi, yeni çok kutuplu
dünyada reel dış politikanın bir gereği olmuştur (Özdal, 2011: 55-56). Günümüzde Türkiye,
üyesi olduğu NATO’nun Ukrayna ile ilgili kararlarına uymakta, ancak Rusya politikalarını da
dengeli biçimde yürütmeye devam etmektedir. Bu yaklaşım, aynı zamanda Türkiye’nin enerji
kaynaklarında bir köprü olarak ekonomik gücünü/alternatiflerini artırmak istemesi ve bölgesel
ekonomik güç olma isteğinin bir yansımasıdır. Benzer durum, İran ile olan ekonomi politikaları
ve dış politika ilişkilerinde (özelde nükleer müzakerelerde) görülmektedir. Şöyle ki, İran’ın
güven vermeyen politikalarına rağmen Türkiye, Bush yönetimi boyunca ABD’nin İran’a dönük
ekonomik ambargo uygulanmasına ve İran’ı yalnızlaştırma politikalarına karşı Çin, Hindistan
ve Brezilya gibi ülkelerle birlikte hareket etmiş, nükleer görüşmelerin sürdürülmesi yönünde
gayret göstermiş ve Başkan Obama döneminde de benzer tutumunu sürdürmüştür (Kınıklıoğlu,
2012).
3. ABD-İRAN YAKINLAŞMASI VE SON GELİŞMELER
H. Barack Obama 2008’de ABD başkanı olduktan sonra, seçim öncesi vaadleri çerçevesinde
Ortadoğu’da barışı önceleyen yaklaşımını hayata geçirmeye başlamıştır. Afganistan’dan ordusunu
çeken ve görevi BM koruma gücüne devreden ABD, ardından Irak’da 2003 müdahelesi nedeniyle
bulunan asker sayısını azaltmaya başlamış, askerin çekilme takvimi ile birlikte seçimler yoluyla
Bağdat’ın yönetimini Şii, Kürd ve Sünni Araplardan oluşan yapıya bırakmıştır. Obama, seçim
sonrası Türkiye, Mısır gibi ülkelere ilk dış ziyaretini yaparak bölgede barışı önemsediğini
göstermiştir. Bununla birlikte, İran lideri Ahmedinecad’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini
sürdüreceğini açıklaması ve İran’ın Uluslararası Atom Enerji Ajansı çalışanlarına çıkardığı
zorluk nükleer müzakerelerin durmasına yol açarken ABD’de etkisini sürdüren neo-con yapılar
ve İran’ın nükleer bomba üretecek kapasiteye ulaşmasını arzu etmeyen İsrail’in lobi faaliyetleri
İran ile ABD arasında olası bir olumlu havayı engellemiştir (Sinkaya, 2009: 47-48).
Bu noktada ABD ile İran arasındaki ilişkileri olumsuz hale getirecek başka gelişmeler
ortaya çıkmış, Arap Baharının etkisiyle Libya, Tunus gibi ülkelere ABD ve Fransa’nın askeri
müdahelesinden İran rahatsız olmuştur. Bununla birlikte Arap Baharının etkilediği Körfez
ülkelerinde İran yönetimlerin değişmesinden yana olmuş, Körfez bölgesinde (Bahreyn, Umman,
Birleşik Arap Emirlikleri v.b.) ayaklanmaların artmasından endişelenen sünni Suudi Arabistan
yönetiminin Körfez ülkelerindeki ayaklanmaları bastırmada bu ülkelere katkısını eleştirmiştir.
Ancak, Arap Baharının etkisinden asıl itibarıyla İran’ın rahatsız olduğu ülke Suriye olmuştur. Bu
bağlamda Suriye’de şii düşünceye yakın Esed rejiminin ABD, İsrail, AB ve Türkiye tarafından
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devrilmek istendiğini belirtmiş ve Esed rejimini koruyucu tavır göstermiştir (Şen, 2012: 104111). Rusya’nın da Ortadoğu bölgesindeki çıkarları itibarıyla desteklediği bu yaklaşım nedeniyle
İran’ın desteklediği Suriye’deki Esed rejimi binlerce kişiyi öldürmüş, kimyasal silah kullanmış,
binlerce insanı mülteci durumuna (günümüzde Türkiye’ye sığınan mülteci sayısı birbuçuk
milyonu aşmıştır) düşürmüş olmasına karşın, BM Güvenlik Konseyinde Rusya ve Çin’in vetosu
nedeniyle bu ülke aleyhine karar alınamıştır. İran özellikle Suriye’deki Esed rejimini korumakla
aslında Lübnan, Batı Şeria ve Gazze bölgesinde bulunan Hizbullah ile bağlantısını sağlayan
dolayısıyla Basra’dan başlayıp Gazze’ye kadar uzanan “şii hilali” üzerindeki etkisini sürdürmek
istemektedir (Sinkaya, 2012: 19-20).
Bu ortamda Obama’nın 2012 yılında başlayan ikinci döneminin ardından İran’da
Ruhani’nin iktidara gelmesi ve iki liderin doğrudan mesajlaşmaları ile birlikte ABD-İran
arasında yakınlaşma doğmuştur. Bu yakınlaşma sonucu ABD’nin İran’ın nükleer güce barışçıl
amaçlı ulaşmasını sağlayacak biçimde P5+1 (BM güvenlik konseyi daimi üyesi 5 ülke ve
Almanya) girişimi ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu çalışanlarının yeniden ülkeye
girmesinin sağlanması bu yumuşamanın belirtileri olmuştur. Bu bağlamda, İran’ın uranyum
zenginleştirme faaliyetlerinden vazgeçmesi ve nükleer tesislerini denetime açması konusunda
ilerleme sağlanmış, bu sayede İran’a uygulanan ekonomik ve siyasi ambargonun hafifletilmesinin
önü açılmıştır (Boz, 2013).
İran ve ABD arasındaki zorunlu yeni yakınlaşma, günümüzde IŞİD’in Irak ve Suriye’de
bir çok yerleşim yerini ele geçirmesi ve Bağdat’daki şii Maliki yönetimini tehdit etmesi ile ortaya
çıkmıştır. Şöyle ki, IŞİD, Suriye’de Esed Rejimi muhalifi ÖSO gibi sünni nüfus ağırlıklı bazı
küçük şehirleri kontrol eden küçük bir örgüt gibi düşünülürken giderek güçlenmiş ve vahşi
katliamları ile büyük bir terör örgütü olduğu anlaşılmıştır. IŞİD, Irak’ın bazı yerleşim yerleri ve
ikinci büyük kent ve önemli petrol merkezi Musul’u ele geçirmiştir. Halen bölgede çatışmalar
sürerken IKBY, Kerkük’ü peşmergelerle korumaya başlamış, Maliki yönetimi BM ve AB’den
yardım istemiştir. Bu ortamda İran, uluslararası platformlarda Maliki yönetimini desteklemiş,
Irak’daki şii dini liderler aracılığı ile lağvedilen Irak ordusu yerine kurulmak istenen yeni orduya
şii gönüllülerin katılımını teşvik etmiştir. İran, Kerbala ve Necef gibi şiilerin kutsal mabetlerin
korunmasını bizzat sağlayabileceğini ve her türlü katkıyı Maliki yönetimine sağlayacağını
vurgulamıştır. İran, IŞİD’in açık şekilde şii katliamı yaptığını, Suudi Arabistan ve Katar gibi
Körfez ülkelerinin IŞİD’i desteklediğini belirtmiş ve Maliki yönetiminin yanlışlarını ilk başta
görmezden gelmiştir. Bununla birlikte son dönemde, IŞİD terörünün daha fazla artmaması
yönündeki uluslararası baskı ve yeni cumhurbaşkanı Fuat Masum’un tercihiyle Irak’daki şiiilerin
en büyük partisi olan Dava Partisi mensubu Maliki yerine daha ılımlı olan Haydar El-Abadi’nin
başbakanlığa gelmesine ses çıkarmamıştır.
4. TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ENERJİ İTHALATININ GELİŞİMİ
Günümüzde ithal enerji kaynaklarına bağımlılığı yüksek Türkiye gibi ülkeler için enerji arz
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güvenliği, büyük önem taşımaktadır. Enerji arz güvenliği; ülkelerin ekonomik gelişimlerini ve
ulusal güvenliklerini etkileyen ve enerji kaynaklarının sürekli, güvenilir, temiz, çeşitli kaynaklar
ve ülkelerden olabildiğince ucuz fiyatla sağlanması ve verimli kullanımını içermektedir (Bielecki,
2002: 237). Enerji talep güvenliği ise enerji ihracatçısı ülkelerin enerji kaynaklarını uluslararası
piyasalarda yeterince yüksek fiyatla satabilmesidir (Pamir, 2007: 14).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) verilerine göre Türkiye’de 2001’de birincil
enerji üretimi 23,7 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) iken yılda ortalama %2,5 gibi düşük
düzeyde artarak 2012’de yaklaşık 32 milyon TEP düzeyinde gerçekleşmiştir (ETKB, 2013a: 11).
Grafik 1’de görüldüğü gibi, bu dönemde Türkiye’nin birincil enerji üretiminde fosil yakıtların
önemli ağırlığı vardır. Bu dönem sonunda kömür üretimi %53,2 payla ilk sırayı almış, zaman
zaman dalgalanma gösterse de hidrolik (su) kaynaklı üretimin oransal payı %15,6 düzeyine
ulaşmıştır. Yurt içi petrol ve doğalgaz üretiminin payı ise 2008 sonrası görece azalarak toplamda
%9,3 düzeyine gerilemiştir.

Grafik 1: Türkiye’de Birincil Yerli Enerji Üretiminin Kaynakları (%)
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013, Ankara: 2013: 11.

Öte yandan Türkiye’nin ikincil enerji kaynağı elektrik üretiminde, kurulu güç ve üretilen
elektrik enerjisi bağlamında yabancı kaynaklara bağımlılık oldukça yüksektir. Türkiye’de elektrik
üretiminde ortalama %43-50 oranında ithal doğalgaz kullanılmakta ve ithal kömürle yapılan
üretim %12 oranını bulmaktadır. Dolayısıyla elektrik üretiminde yabancı kaynağa bağımlılık,
grafik 2’de görüldüğü gibi, %55-60 düzeyindedir. Dünyada önemli linyit rezervlerine sahip
ülkelerden biri olsak da, çevreyi kirletici termik santrallerde linyit ağırlıklı elektrik üretiminin
göreli payı azalmaktadır. Hidrolik santrallerin elektrik üretimindeki göreli payı (%24) artmakla
birlikte toplam kurulu güce oranla (%35) düşük paya sahiptir (EPDK, 2013: 16-19).
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Grafik 2: Türkiye’de İkincil Enerji (Elektrik) Üretiminin Kaynakları (%)
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013, Ankara: 2013: 16-19.

Enerji tedarikinde dışa bağımlılığın yüksekliği Türkiye’nin enerji tüketimine bakıldığında
da belirgin biçimde görülmektedir. Nitekim Türkiye’nin birincil enerji tüketimi 2001’de 75,4
milyon TEP düzeyinde iken yılda ortalama %4,4 oranında artarak 2012 yılı itibarıyla 120 milyon
TEP düzeyini aşmıştır. Ayrıca birincil enerji tüketiminin %90’a yaklaşan toplam payıyla fosil
kaynaklar ağırlıklı olduğu görülmektedir (Üzümcü, 2010: 174).

Grafik 3: Türkiye’de Birincil Enerji Tüketiminin Kaynakları (%)
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013, Ankara: 2013: 13.

Bu çerçevede, grafik 3’de görüldüğü gibi, Türkiye’de 2012 yılı itibarıyla enerji tüketiminde
fosil yakıtlardan doğalgaz tüketimi ilk sırayı (%31,9); kömür tüketimi ikinci sırayı (%31) ve petrol
tüketimi üçüncü sırayı (%26,7) almakta, buna karşılık hidrolik esaslı kaynaklar ve yenilenebilir
enerji kaynaklarının tüketimde payı %10 düzeyinde bulunmaktadır. Grafikte görüldüğü gibi,
Türkiye’de 2001-2012 döneminde enerji tüketiminde kömür ve ithal doğalgazın payı artmış,
petrolün payı görece azalmıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında petrole göre daha temiz yakıt olan
doğalgazın bireysel (ulaştırma, konut v.b.) ve ticari anlamda daha fazla yararlanılması ve doğalgaz
çevrim santralleri kurulmasının etkisi olmuştur. Bu bağlamda Türkiye’de birincil enerji tüketiminin
sektörel dağılımında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kaynaklarına göre sanayi sektörü kullanımı
(%27) ve konut-hizmet alanlarındaki tüketim (%26) yanı sıra çevrim sektörü %24’ü bulan tüketim
payıyla önemli bir yer tutmaktadır. (EPDK, 2013: 11).
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ETKB verilerine göre Türkiye’de yerli enerji üretimi son on yılda kümülatif %25 oranında
artarken birincil enerji talebi kümülatif %50 oranında artmış, elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık iki
kat1, doğalgaz tüketimi üç kat artış göstermiştir. Türkiye 2002’den bu yana elektrik ve doğalgaz
tüketim talebi artışında Çin’den sonra ikinci sıradaki ülke olmuştur (ETKB, 2013a: 3).
Özetle enerji arz güvenliği açısından Türkiye’nin enerji tüketimi son yıllarda hızla artarken
yerel kaynaklardan enerji üretimi aynı hızda artmamıştır. Sonuçta Türkiye’nin fosil enerji kaynakları
açısından yeterince zengin olmaması ve aksine Türkiye’nin birincil ve ikincil enerji (elektrik)
tüketiminin fosil yakıtlar ağırlıklı (Üzümcü, 2010:177) olması Türkiye’nin enerji ithalatının
artmasının en önemli nedenini oluşturmuştur. Nitekim Grafik 4’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin
2001-2012 dönemi birincil enerji ithalatı, 2001’de 50,8 milyon TEP iken yılda ortalama %5,2
düzeyinde artarak 2012 sonunda 88,1 milyon TEP düzeyini aşmıştır.

Grafik 4: Türkiye’de Birincil Enerji Üretim, Tüketim ve İthalatının Gelişimi
Kaynak: ETKB, Mavi Kitap 2013, Ankara: 2013: 11-13.

Bu çerçevede, Türkiye’de birincil enerji tüketiminin yerli üretimle karşılanma oranı
günümüzde %26,6 düzeyine gerilemiştir. Dolayısıyla ortalama olarak enerji tüketiminin
yaklaşık dörtte üçünü ithalat yoluyla karşılayan Türkiye’de petrolün %92’si, doğalgazın %99’u
ve taşkömürünün %95’i ithalatla karşılanmıştır (EÜAŞ, 2013: 12). Bu bağlamda, Türkiye’de
2000’li yıllarda gerek konut ve gerekse doğalgaz çevrim santrallerinin artan talebi nedeniyle
doğalgaz ithalatı, kömür ve petrol tüketiminden daha fazla yer tutmaya başlamıştır. Nitekim
Tablo 1’de görüldüğü gibi, Türkiye’nin doğalgaz tüketimi 2001’de 16.1 milyar m3 iken üç kat
artarak 2012’de 45,9 milyar m3 düzeyine ulaşmıştır. Buna karşılık petrol ithalatı görece azalarak
2001-2007 döneminde 23-24 milyon ton düzeyinde iken küresel krizin etkisiyle 2009’da 14,2
milyon tona düşmüş, 2011-2013 döneminde 18-20 milyon ton aralığına yükselmiştir (EPDK,
2013: 11). Bununla birlikte ithal edilen petrol miktarı dönem başına göre azalsa da petrol
fiyatlarının artması nedeniyle enerji ithalat faturasının yükselmesi, Türkiye’nin dış ticaret
açığının yükselmesine yol açmıştır (Üzümcü ve Başar, 2011:15-18). Nitekim 2012’de 60 milyar
dolarlık enerji ithalatı (27 Fasıl), toplam ithalatın %25’ni oluşturmuştur.
1
Türkiye’de 2001’de elektrik tüketimi 126871 GWh iken 2001-2012 döneminde ortalama %6 civarında artışla 2012 yılında
233534 GWh düzeyine ulaşmıştır (ETKB, 2013a: 21). Türkiye’nin kişi başına birincil enerji tüketimi de, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ)
verilerine göre, 2000 yılında 1,264 TEP iken 2012’de 1,588 TEP düzeyine ulaşmış, kişi başına elektrik tüketimi 2000 yılında brüt
yaklaşık 2000 kw/h düzeyinde iken 2012 yılı sonunda 3205 kw/h düzeyine erişmiştir (EÜAŞ, 2013: 11-12).
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Tablo 1: Türkiye’nin Petrol, Doğalgaz ve Toplam Enerji İthalatı (2001-2013)
Yıl

Petrol İthalatı
(milyon ton)

Doğalgaz İthalatı

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

23,14
23,71
24,03
23,92
23,39
23,79
23,44
21,74
14,19
16,84
18,09
19,48
18,55

16091
17326
20830
21798
26571
30221
35842
37350
35856
38036
43874
45922
45300

(milyon sm3)

Enerji İthalatı
(Milyar Dolar)

Enerji İthalatı /
Toplam İthalat (%)

8,33
9,20
11,58
14,41
21,26
28,86
33,88
48,28
29,91
38,49
54,10
60,10
55,92

20,1
17,9
16,7
14,8
18,2
20,7
19,9
23,9
21,2
20,8
22,5
25,4
22,2

Kaynak: EPDK, Petrol ve Doğalgaz Piyasası Sektör Raporları, Çeşitli Yıllar.
TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Fasıllar İtibarıyla Dış Ticaret Verileri.

Bu noktada ülkemizin petrol ve doğalgaz ithalatının ülkelere göre dağılımına bakıldığında,
Grafik 5’de görüldüğü üzere, Türkiye’nin 2013 yılı petrol ithalatında en önemli partneri Irak
olmuştur. Irak’tan yapılan petrol ithalatı son üç yılda hızla artarak 3 milyon tondan 6 milyon
tona çıkmış ve toplam petrol ithalatının üçte birine ulaşmıştır. Türkiye’nin petrol ithalatında
İran’ın payı, bu ülkeye uygulanan ekonomik ambargonun da etkisiyle, 2011’de ilk sırayı (%51,3
pay) alırken günümüzde %28’e gerilemiştir. Türkiye’nin petrol ithalatı içinde Suudi Arabistan
%15 payla üçüncü sırayı almakta ve göreli payı azalan Rusya ve Kazakistan %8 oranındaki
paylarıyla dördüncü ve beşinci sırada bulunmaktadır. Azerbaycan’dan yapılan petrol ithalatının
miktarı göreli olarak yükselse de pay olarak %1’in altında bulunmaktadır.

Grafik 5: Petrol İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2013, %)
Kaynak: EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporu 2013, Ankara: 2013: 12.

Öte yandan Grafik 6’da görüldüğü gibi, Türkiye, doğalgaz ithalatının %58 gibi önemli
kısmını Rusya’dan ithal etmektedir. Rusya’nın oransal payı 2010 yılı sonrası artış göstererek
%46,2’den %58 düzeyine yaklaşmıştır. Türkiye’nin doğalgaz ithalatında ikinci sırayı İran (%18)
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almakta, bu iki ülkeden toplam doğalgaz ithalatının dörtte üçü karşılanmaktadır. Azerbaycan’dan
doğalgaz ithalatında 2010’dan itibaren göreli azalma dikkati çekmektedir. Tabloda yer almasa
bile 2000’li yıllardan beri doğalgaz ithalatı yapılan %10 civarındaki payla bir diğer önemli ülke
Cezayir’dir. Ayrıca Nijerya’dan yapılan doğalgaz ithalatı (%3) yanı sıra spot LNG alımları (%5)
da ithal edilen diğer doğalgaz kısmını oluşturmaktadır.

Grafik 6: Doğalgaz İthalatının Ülkelere Göre Dağılımı (2012, %)
Kaynak: EPDK, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu 2012, Ankara: 2013: 23.

Türkiye, bilindiği gibi, doğalgaz ithalatının önemli bir kısmını boru hatlarıyla
gerçekleştirmektedir. Türkiye ilk doğalgaz ithalatını 1986’da imzaladığı Rusya Batı Hattı (25
yıllık sözleşme, yıllık 6 milyar m3) anlaşmasıyla gerçekleştirmiş ve bu hattan doğalgaz alımı
1987’de başlamıştır. Devrede olan ve bir kısmı özel sektöre devir anlaşması ile aktarılan doğalgaz
alım anlaşmaları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Türkiye’nin Doğalgaz Alım Sözleşmeleri
Mevcut Anlaşmalar

Miktar (Plato)
(Milyar m³/yıl)

İmzalanma
Tarihi

Süre
(Yıl)

Durumu

Cezayir (LNG)
Nijerya (LNG)
İran
Rus. Fed. (Karadeniz)
Rus. Fed. (Batı)
Türkmenistan
Azerbaycan(Faz-I)
Azerbaycan(Faz-II)
BIL

4.4
1.2
10
16
4
16
6.6
6
0.15

14 Nisan 1988
9 Kasım 1995
8 Ağustos 1996
15 Aralık 1997
18 Şubat 1998
21 Mayıs 1999
12 Mart 2001
25 Ekim 2011
25 Ekim 2011

20
22
25
25
23
30
15
15
33

Devrede
Devrede
Devrede
Devrede
Devrede
Devrede
2017/2018
Devrede

Kaynak: BOTAŞ, Sektör Raporu 2013, Bilkent-Ankara, 2013: 21-23.

Türkmenistan’la yapılan sözleşme devreye alınamamıştır. Öte yandan Azerbaycan Gaz
Şirketi ile 25 Ekim 2011’de imzalanan Şahdeniz II doğalgaz alım sözleşmesiyle yıllık 6 milyar m3
doğalgaz alımı yapılacak, ilk teslimat 2018’de gerçekleşecektir. Ayrıca, Irak’ın kuzeyinde yer alan
doğalgaz sahaları için saha geliştirme, üretim, gaz işleme ve boru hattı yapımını içeren bir proje
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BOTAŞ tarafından geliştirilmiştir. Bu proje ile şu ana kadar yararlanılamayan Irak doğalgazının
Türkiye’ye ve Avrupaya transit taşınması iki ülke arasındaki doğalgaz koridorunun geliştirilmesi
önem taşımaktadır (BOTAŞ, 2013: 17).
Özetle, Türkiye’nin enerji ithalatı bağlamında gerek petrol ve gerekse doğalgaz alımında
İran’ın belirgin ağırlığı vardır. Günümüzde IŞİD terörü nedeniyle sıkıntı yaşasa bile Irak’ın petrol
ve doğalgaz ithalatında önemi artmaktadır. Azerbaycan ile BTC ve yakın gelecekte planlanan
doğalgaz hatları (TANAP v.b) ile dış ticaret ve enerji işbirliği imkanları düşünüldüğünde bu üç
ülkenin Türkiye için önemli birer dış ticaret partneri oldukları inkâr edilemez bir gerçektir. Bu
çerçevede bu üç ülkeyle olan dış ticaret ve enerji ilişkileri aşağıdaki başlıklarda ele alınmaktadır.
5. AZERBAYCAN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE-AZERBAYCAN DIŞ TİCARET VE ENERJİ
İLİŞKİLERİ
Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı yıllardan başlayarak petrol ve doğalgazı sayesinde
ekonomik gelişmesini sağlamış, Dağlık Karabağ sorununa rağmen bölgede zenginleşen bir ülke
görüntüsü çizmiştir. Bu bağlamda ekonomik ve politik sorunların etkisinin azaldığı 1995’de 2,4
milyar dolar olan GSYİH ve 323 dolar olan kişi başına geliri 2012 yılı sonu itibarı ile sırasıyla 67,3
milyar dolara ve 7315 dolara ulaşmıştır. Azerbaycan’ın büyümesine en büyük katkı petrol ve doğalgaz
üretimi ve ihracatından sağlanmaktadır. Azerbaycan GSYİH’nın sektörel paylarına bakılırsa ilk
sırada petrol sanayi %51,7 bulunmakta, petrol dışı sanayi %2,2; tarım, orman ve balıkçılık %5,5;
inşaat sektörü %8,3; hizmet sektörü %26,3 pay almaktadır (DEİK, 2013a: 12-17). Bu ekonomik
göstergeleri ile Azerbaycan günümüzde üst-orta gelirli ülkeler arasında yer almaktadır. Azerbaycan’a
son 15 yılda 100 milyar doları aşan yabancı yatırım çekilmiştir (Kalaycı, 2013: 41-43).
Azerbaycan’ın dış ticaretinin 2002-2013 yılları arasındaki gelişiminin yer aldığı Tablo 3’de
görüldüğü üzere 2002’de yaklaşık 2,2 milyar dolar ihracat yapan Azerbaycan’ın küresel kriz sonrası
2009’da ihracatı görece güçlü biçimde gerilese bile 2013’de 24 milyar dolara ulaşmıştır2. Azerbaycan’ın
ithalatı da 2002’de 1,7 milyar dolarken 2013’de 10,7 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaret fazlası veren
Azerbaycan’da ihracatın ithalatı karşılama oranı (X/M)’da zamanla yükselmiş ve 6,6 katına kadar
ulaştığı da olmuştur.

2
Azerbaycan’ın ihracat verilerinde farklılık mevcuttur. Bunun nedeni gümrüklerden geçen verilerin dikkate alınıp, petrol ve
doğalgaz boru hatlarından geçen satışın dikkate alınmamasıdır. Örneğin petrolün varil fiyatının 147 dolarla zirveye çıktığı 2008 yılı
ihracatına petrol ve doğalgaz boru hatlarından yapılan ihracat dâhil edildiğinde 47,7 milyar doları aşmaktadır.2013 yılı ihracatı petrol
ve doğalgaz hatlarından satış dâhil 32,8 milyar dolardır. Oysa tabloda 23,975 milyar dolarlık veri kullanılmıştır. Bkz: (http://www.
stat.gov.az/source/trade/az/f_trade/xt4.xls). Erişim: 23.01.2015).
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Tablo 3: Azerbaycan’ın Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl
2002
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

İhracat
(X)
2167
4347
6372
6058
47756
14701
21360
26571
23908
23975

İthalat
(M)
1666
4211
5267
5713
7170
6123
6601
9756
9653
10712

Dış Denge
(X-M)

Dış Ticaret Hacmi
(X+M)

501
136
1105
345
40586
8578
14759
16815
14255
13263

3833
8558
11639
11771
54926
20824
27961
36327
33561
34687

X/M
(%)
130,1
103,2
121,0
106,0
666,1
240,1
323,6
272,4
247,7
223,8

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu, Dış Ticaret Verileri, http://www.stat.gov.az /source/ trade /az/f_trade/
xt4.xls. (Erişim: 23.01.2015).

Azerbaycan’ın dış ticaretindeki başlıca ürün ve ülkelere bakılırsa 2012 yılı itibarıyla,
Azerbaycan’ın ihracatında en büyük payı petrol ürünleri (%93,1) almakta, gıda ürünleri ve
hayvancılık ürünleri %3,5 pay ile ikinci sırayı almakta, metaller, plastik ve tekstil ürünleri %1’in
altındaki paylarıyla bu ürünleri izlemektedir. Azerbaycan’ın ithalatına bakıldığında ilk sırayı
makineler (%28,8 pay) almakta, bu ürün grubunu metaller (%16,1), gıda ürünleri (%15,8) ulaşım
teçhizatları (%15,5) ve kimyasallar (%7,3) takip etmektedir. Azerbaycan’ın ihracatında ilk sırayı
petrol ihracatına bağlı olarak İtalya (%23,2) almakta, bu ülkeyi Hindistan (%7,9), Fransa (%7,4),
Endonezya (%7,3) izlemektedir. Azerbaycan’ın ihracatında Türkiye %5,1 oranındaki payıyla 11.
sırada bulunmaktadır. Buna karşılık Azerbaycan’ın ithalatında Türkiye %16,7 oranındaki payıyla
ilk sırada bulunmakta, ülkemizi Rusya (%15,1), Almanya (%8,6) ve ABD (%7,9) izlemektedir
(Ekonomi Bakanlığı, 2013a: 2)
Öte yandan Azerbaycan’ın enerji rezerv, üretim ve dış ticaret ilişkilerine bakılacak olursa,
2013 yılı sonu itibarıyla Azerbaycan’ın 1 milyar ton petrol (7 milyar varil) rezervinin bulunduğu
saptanmıştır. Azerbaycan, dünyadaki bilinen kesinleşmiş petrol rezervlerinin %0,4’ne sahiptir.
Azerbaycan’ın 2013 yılı petrol üretimi 46,2 milyon ton (931.000 varil) düzeyindedir ve dünya
petrol üretiminin %1,1’ni gerçekleştirmiştir. Azerbaycan’da petrol tüketimi 2013’de 4,6 milyon
ton (101.000 varil) düzeyinde gerçekleşmiştir. Azerbaycan’ın petrol tüketim miktarı, dünya
petrol tüketiminin sadece %0,1’ni oluşturmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan için 830.000
varillik petrol fazlasını uluslararası pazarlara güvenli biçimde ulaştırmak oldukça önemlidir.
Azerbaycan’ın kesinleşmiş doğalgaz rezervi 2013 yılında 0,9 trilyon metreküptür. Azerbaycan
dünya doğalgaz rezervlerinin %0,5’ne sahiptir. Doğalgaz üretimi 2013’de 16,2 milyar metreküp
(dünya üretiminin %0,5 kadarı) olmuştur. Doğalgaz tüketimi ise 8,6 milyar metreküp olmuştur
(BP, 2014: 6-24).
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Azerbaycan ile Türkiye’nin dış ticaret ve enerji ilişkileri oldukça gelişmiştir. Ekonomik
ilişkilerde enerji ticaretinde işbirliği her iki ülkenin uluslararası çıkarlarına uygundur. Azerbaycan
petrolü ve doğalgazının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında Türkiye’nin Bakü, Tiflis, Ceyhan
(BTC) petrol boru hattını hayata geçirmesi ve Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP)
Projesi ve Bakü, Tiflis, Kars (BTK) demiryolu hattı gibi gerçekleştirilmeye çalışılan projeler bu
amaca yöneliktir. Bu projeler, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini, petrol ve doğalgaz tedariki
açısından ülke çeşitlenmesini sağlamakta, Rusya ve İran’a bağımlılığı azaltmaktadır. Türkiye,
bu projeler sayesinde bölgesel enerji merkezi olabilecek, Azerbaycan ise petrol ve doğalgazını
uluslararası pazarlara ulaştırabilecek ve zenginleşecektir. Azerbaycan’ın zenginleşmesi, bu ülke
vatandaşlarının refah düzeyini artırdığı gibi Türkiye ile dış ticaretinin artmasına yol açacaktır.
Bu noktada Türkiye’nin Azerbaycan ile dış ticaretinin gelişimine bakabiliriz. Türkiye’nin
Azerbaycan ile 2002-2013 dönemi dış ticaretinin yer aldığı Tablo 4’de görüldüğü gibi, iki ülke
arasındaki dış ticareti hacmi giderek artarak 4,7 milyar dolara yaklaşmıştır. 2009 yılı küresel kriz
etkisi hariç bırakılırsa Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatı sürekli artış göstermiştir.
Tablo 4: Türkiye-Azerbaycan Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl

İhracat
(X)

İthalat
(TÜİK) (1)

İthalat
DTM (2)

İthalat
(Fark) (1-2)

Dış Ticaret Hacmi*
(X+M)

Denge*
(X-M)

2002

231

65

65

-

296

166

2003

315

123

123

-

438

192

2004

404

136

136

-

540

268

2005

528

208

272

-64

800

256

2006

695

297

340

-43

1.035

355

2007

1048

186

330

-144

1.378

718

2008

1667

363

928

-565

2.595

739

2009

1400

141

752

-611

2.151

647

2010

1550

253

865

-612

2.415

685

2011

2064

262

1388

-1126

3.453

677

2012

2585

340

1638

-1298

4.225

949

2013

2960

334

1726

-1392

4.686

1.234

Kaynak: TÜİK ve Ekonomi Bakanlığı, Azerbaycan Ülke Raporu 2013, s. 3.
*Dış ticaret hacmi ve denge verilerinde TÜİK ihracat ve DTM ithalat verileri kullanılmıştır.

Azerbaycan’a yapılan ihracat, bu ülkeden yapılan ithalatı aşmakta ve dış ticaret Türkiye
lehine fazla vermektedir. Bununla birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) bağlandığı Ekonomi
Bakanlığı yayınlarından görüldüğü üzere 2005 sonrası verilerde farklılık bulunmaktadır. Bu
bağlamda aşağıda ele alacağımız bu ülkeden yapılan enerji ithalatı verileri gibi bazı veriler, gizli
veri kapsamında olduğu için bu fark ortaya çıkmaktadır. Ancak tabloda verilen fark rakamlarından
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görülebileceği gibi bu durumda dahi Türkiye lehine dış ticaret fazlası oluşmaktadır. Türkiye’nin en
fazla ihracat yaptığı ülkeler içinde Azerbaycan 2012 ve 2013 yıllarında 15. Sırada yer almıştır ve
Türkiye’nin toplam ihracatı içinde Azerbaycan’ın payı yaklaşık %2 seviyesinde bulunmaktadır.
Türkiye’nin Azerbaycan’a ihracatında ilk sırayı (SITC sınıflaması) %11’e yaklaşan payla
metallerden üretilen nihai ürünler (69 fasıl) almaktadır. Elektrikli makine ve cihazlar (77 fasıl) %8
payla ikinci, demir ve çelik (67 fasıl) ürünleri %6,8 payla üçüncü sıradadır. Makine ve cihazlar; çeşitli
mamul eşya; plastikten mamuller ve mobilyalar Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan ihracat içinde %5-6
civarında paylarla bu ürün gruplarını takip etmektedir. Türkiye’nin ithalatında Azerbaycan’ın petrol
ve doğalgaz ithalatı dışarıda bırakılırsa önemli bir ağırlığı bulunmamaktadır. Binde oranlarla ifade
edilen Türkiye’nin bu ülkeden ithal ettiği ürünlere bakıldığında, SITC sınıflamasına göre doğalgaz
(34 fasıl) ve ham petrol ve ürünleri (33 fasıl) dışında en önemli grubu demir dışı metaller almakta,
ardından plastik ve mamulleri ile organik kimyasal ürünler grubu sırasıyla ikinci ve üçüncü önemli
ithal ürün grubunu oluşturmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2013a: 4).
Azerbaycan’ın petrol ve doğalgaz üretim fazlasının uluslararası pazarlara ulaştırılmasında
enerji boru hatları oldukça önemlidir. BTC, Bakü-Novorossiysk ve Bakü-Supsa hatları, Azerbaycan’ın
petrol ve doğalgaz ihracatını canlandırmakta ve büyümesine önemli kaynak oluşturmaktadır. Ayrıca
TANAP yakın gelecekte önemli kazanımlar sağlayabilecektir. Bu bağlamda Azerbaycan’dan petrol
ve doğalgaz alımının 2005-2013 dönemi gelişimine bakıldığında, Tablo 5’den izlenebileceği gibi,
Türkiye’nin Azerbaycan’dan petrol alım miktarının oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir.
Türkiye’nin petrol ithalatının %0,4 ile %0,8 kadarı doğrudan Azerbaycan’dan rafineriler aracılığı
ile ithal edilmektedir. Öte yandan Türkiye’nin Azerbaycan’dan doğalgaz ithalatı 2007 yılı teslimatı
ile başlamıştır. Anlaşma çerçevesinde belirli yıllarda üst plato seviyesine yaklaşan Azerbaycan’dan
yapılan doğalgaz ithalatı, Türkiye’nin toplam doğalgaz ithalatının 2009’da %14’nü (5 milyar m3)
oluştururken gerileyerek 2012’de %7,3 oranına (3,3 milyar m3) inmiştir.
Tablo 5: Türkiye’nin Azerbaycan’dan Petrol ve Doğalgaz İthalatı (2005-2013)

Toplam
Toplam
Petrol
Doğalgaz
Petrol
Doğalgaz
İthalatı
Azerbaycan’ın
İthalatı
Azerbaycan’ın
Yıl
İthalatı
İthalatı
(Bin
Payı (%)
(milyon
Payı (%)
3
Ton)
cm
)
(Bin Ton)
(milyon cm3)
2005
100
23390
0,4
2006
100
24063
0,4
2007
23445
1258
35842
3,5
2008
77
21743
0,4
4580
37350
12,3
2009
77
14192
0,5
4960
35856
13,8
2010
16837
4521
38036
11,9
2011
81
18092
0,4
3806
43874
8,7
2012
161
19485
0,8
3354
45922
7,3
2013
121
18554
0,7
3300*
45300 (38200)
8,6
Kaynak: EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporları, 2007 sonrası ve çeşitli yıllar.
EPDK, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporları, 2007 ve sonrası çeşitli yıllar.
*2013 yılı boru hatları ile doğalgaz ithalatı: BP, 2014: 28. (parantez içi veri boru hatları ithalatı)
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

110

ABD-İran Yakınlaşması Ve Kırım Gerginliği Ortamında Türkiye’nin Enerji Tedarikinde ... | ÜZÜMCÜ, TOPAL

Türkiye’nin Azerbaycan’dan petrol ithalatının oransal payı görece düşük olsa da BTC
boru hattından aktarılan Azerbaycan petrolü düşünüldüğünde bu ülkeyle petrol ticaretinin
çok daha güçlü boyutta olduğu söylenebilir. Nitekim ETK Bakanı Taner Yıldız, 20 Temmuz
2014’de yaptığı konuşmada, BTC’den 2 Haziran 2006’dan bugüne kadar 2 milyar varil petrol
yüklendiğini belirtmiştir. BTC’den akan petrolün %6,75’nin TPAO’ya ait olduğunu, TPAO’nun
bugüne kadar bu hattan 30 milyon varil petrol temin ettiğini vurgulamıştır. Bakan Yıldız,
BTC’nin 50 milyon ton kapasitesi bulunduğunu ve 2006-2014 döneminde BTC hattından
taşınan petrolün bugünkü rakamlarla 200 milyar dolar ciro sağladığını eklemiştir3.
Öte yandan 30 Mayıs 2014’de Şahdeniz I alanında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
(TPAO), Fransız petrol şirketi TOTAL’in %10’luk hissesini satın almış, böylece projede
İngiliz şirketi BP’den sonra %19’a ulaşan payla ikinci büyük ortak haline gelmiştir. Şahdeniz
II alanından çıkacak doğalgazın TANAP kapsamında 2018’den itibaren çıkarılmasında ise
BOTAŞ, yine aynı tarihte Azerbaycan enerji şirketi SOCAR ile yapılan anlaşma ile payını
%10 artırarak %30’a ulaştırmıştır ki, yılllık 16 milyar m3 düzeyinde çıkarılacak gazın 6 milyar
m3 düzeyi Türkiye’ye 10 milyar m3 düzeyi ise Avrupaya sevkedilecektir4. TANAP’ı besleyecek
Şahdeniz II sahasından çıkacak doğalgaza Türkmenistan doğalgazının katılması yönünde
müzakereler Enerji Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir.
Türkiye’nin Azerbaycan’dan yaptığı petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ihracatı ve
ithalatının uluslararası standart sanayi sınıflaması (SITC5 Rev 3) çerçevesinde 2002-2013
dönemindeki gelişimi de Tablo 6’da görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’nin
2002-2013 döneminde yaklaşık 1 milyon dolardan 35 milyon dolara ulaşan çok az miktarda
Azerbaycan’a rafine edilmiş petrol ürünleri ihracatı bulunmaktadır. Buna karşılık bu ülkeden
önemli ölçüde petrol ve doğalgaz alımı bulunmaktadır. 2008 yılı sonrası verilerinde görece
düşüş olsa da bu dönemde 28,4 milyon dolar düzeyinden 2008’de 240 milyon dolara ulaşan
miktarda petrol ve doğalgaz ithalatı bulunmaktadır. Tabloda bu ülkeden yapılan petrol ithalat
tutarının 2008 sonrası görece azaldığı, buna karşılık doğalgaz ithal tutarının artış gösterdiği
dikkati çekmektedir. Bu durum, Azerbaycan doğalgazının 2007 yılı sonrası Türkiye’de
kullanılabilir hale gelmesinin etkisiyle ortaya çıkmıştır.

3
(http://www2.enerji.gov.tr/tr-TR/Bakanlik-Haberleri/BTCde-2-Milyar-Varil-Sevinci) 05.08.2014)
4
TPAO, “Enerjide Tarihi İmzalar Atıldı”, (http://www.tpao.gov.tr/tp5/?tp=haber&id=20). 05.08.2014)
5
SITC yerine harmonize sistem sınıflamasında 27 fasıl kullanılabilirdi. Ancak 27 fasılda petrol ve doğalgaz ayrımı
görülmememektedir. Tablodaki toplam rakamları, harmonize sistemdeki 27 fasıl değerleri ile uyuşmaktadır.
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Tablo 6: Türkiye-Azerbaycan Petrol ve Doğalgaz Ticareti (Bin Dolar ve %)
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

2013

Toplam Enerji İhracatı

Petrol ve Petrol
Ürünleri İthalatı

Petrol Gazları, Doğal
Gazlar v.s. İthalatı

Toplam Enerji
İthalatı

(33 ve 34 Fasıl)

(33 Fasıl)

(34 Fasıl)

(33 ve 34 Fasıl)

999

28392

-

28392

1870
3526
4625
7040
9166
15085
16742
21222
21153
27766
35406

65172
73783
136510
163905
77880
239444
48295
73895
42068
24405
37325

1336
1675
5183
60366
85421
83939
77693

65172
73783
137846
165580
77880
239444
53478
134261
127489
108344
115018

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları (http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/
disticaret.zul?param1=4&param2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806). Erişim: 25.01.2015.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, Azerbaycan ile yapılan enerji ticareti verileri,
burada ele alacağımız diğer iki ülke örneğinde olduğu üzere gerçek rakamları vermemektedir.
Bunun nedeni, sadece boru hatları ile taşınan kaynakların Türkiye-Azerbaycan dış ticaretinde
dikkate alınmaması değil, Türkiye’nin gerek ham petrol ithalat tutarının ve gerekse petrol
ve doğalgazın temin edildiği ülkelere ödenen tutarların gizlilik nedeniyle verilememesidir.
Bilindiği gibi Türkiye’de 2002’den beri ham petrol ithalat miktarı TÜİK ve EPDK kaynaklarında
verilmekte, hangi ülkeden ne kadar petrol, doğalgaz alındığı, rafine edilmiş akaryakıtlar (benzin,
motorin v.b) ithalat miktarı bilinmekte, ancak gizlilik nedeniyle bunların tutarları verilerde
gösterilmemektedir. Bu bağlamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki petrol ve doğalgaz ithalatı
verilerinin Tablo 6’nin ötesinde olduğu söylenebilir. Nitekim Ekonomi Bakanlığına bağlanan
Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)’nın Azerbaycan ülke raporu dış ticaret tutarlarında görülen
farklar (bkz: Tablo 4) ve dış ticaret yapılan ürünlerin oransal paylarına bakıldığında bu durum
görülmektedir. Örneğin 2013 yılı ülke raporunda6 Türkiye-Azerbaycan arası ithalatın fasıllarına
bakıldığında SITC’a göre Azerbaycan’dan 34 fasıl ithalatı (Tablo 6’da 2011 ve 2012 yılları için
yaklaşık 84-85 milyon dolar iken) ülke raporunda 2011 için 1,143 milyar dolar, 2012 için 1,237
milyar dolardır. Yine 33 fasıl ithalatı (Tablo 6’da 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 42 ve 24 milyon
dolarken) ülke raporunda 2011 için 110,4 milyon dolar ve 2012 için 169,3 milyon dolar olarak
verilmektedir. Dolayısıyla 34 fasıl ithalatının bu ülkeden yapılan ithalatın %30’nu değil, ülke
raporunda belirtildiği üzere %75’ni oluşturduğu ve 33. fasıl ithalatının da %10’nu oluşturması
hasebiyle Azerbaycan’dan yapılan toplam ithalat içinde bu iki fasılın %85 paya sahip olduğu
söylenebilir.
6
Ekonomi Bakanlığı, (http://www.ekonomi.gov.tr/upload/7A079AF0-D8D3-8566-45209F73D74 AFCC0 /
Azerbaycan-son.pdf.) (05.08.2014).
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6. İRAN EKONOMİSİ VE TÜRKİYE-İRAN DIŞ TİCARET VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
İran, 1,648 milyon km2 alan ve 78 milyon nüfusu ile önemli bir ekonomik güçtür. İran, satın alma
gücü paritesine (SAGP) göre 15600 dolara yaklaşan kişi başına gelirle Türkiye gibi yüksek orta gelirli
ülkeler grubunda yer almaktadır7. İran ekonomisinde merkezi planlama hakimdir, petrol, doğalgaz
ve diğer büyük ölçekli işletmeler üzerinde devlet mülkiyeti devam etmektedir. Kırsal bölgelerde
tarımsal üretim ağırlıklı yapı vardır ve özel ticaret faaliyetleri sınırlı düzeydedir. 1990’ların sonunda
petrol fiyatlarındaki düşüşler nedeniyle daralan İran ekonomisi, 2000 yılından günümüze kadar,
petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ile yeniden canlanmıştır (DEİK, 2014a: 2). İran ekonomisinde
en temel sektör, enerji sektörüdür ve İran’ın büyümesine en büyük katkı petrol üretim ve ihracatıyla
sağlanmaktadır. İran’ın GSYİH’sı içinde sanayinin payı %40,6; tarımın payı %11,2 ve hizmetlerin payı
%48,2 düzeyindedir. İran, nükleer faaliyetleri nedeniyle uygulanan ambargodan olumsuz etkilendiği
için 2012 yılında işsizlik %15,5 olurken enflasyon oranı %30’a yaklaşmıştır. İran ekonomisi 2012’de %3
oranında (Ekonomi Bakanlığı, 2013b: 2-3). 2013’de ise %6 küçülmüştür. Bu çerçevede İran’ın GSYİH
düzeyi Dünya Bankası verilerine göre cari fiyatlarla 2011’de 528,4 milyar dolar düzeyinde iken 2012 ve
2013’de görülen küçülmeler sonrası 368,9 milyar dolara gerilemiştir.
İran dış ticaretinin 2002-2013 dönemi gelişimi Tablo 7’de görülmektedir. Tabloda görüldüğü
gibi İran’ın 2002’de yaklaşık 24,4 milyar dolar düzeyinde bulunan ihracatı 2008’de 113,7 milyar dolara
ulaşmış, küresel kriz sonrası petrol fiyatlarının azalmasıyla 2009’da 78,8 milyar dolara inmiş, 2011’de
132 milyar dolara ulaşmış, ancak 2013’de ABD öncülüğünde uygulanan ekonomik ambargo nedeniyle
82 milyar dolara inmiştir. İran’ın ithalatı da aynı dönemde benzer biçimde artmış, 2002’de 20 milyar
dolar iken 2008’de 57 milyar dolara yükselmiştir. 2009’da gerileyen ithalat, 2010’da 65 milyar dolara
ulaşmış, 2011-2013 döneminde gerilemiş ve WTO verilerine göre 2013’de 49 milyar dolar olmuştur. Dış
ticaret fazlası veren bir ülke olan İran’ın dış ticaret fazlaları 2005 yılı sonrası artış göstermiş ve 2011’de 70
milyar dolara ulaşmıştır. İran’ın ihracatının ithalatı karşılama oranı (X/M)’da dış ticaret fazlasına bağlı
olarak %118 ile %213 arasında değişim göstermiştir.
Tablo 7: İran’ın Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl
2002

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

İhracat
(X)

İthalat
(M)

Dış Denge
(X-M)

Dış Ticaret Hacmi
(X+M)

X/M
(%)

24440

20617
24798
31976
40041

3823
8952
9721
16211

45057
58548
73673
96293
117784
133675
171069
129598
166720
193760
161092
131000

118,5
136,1
130,4
140,5
188,9
197,4
198,0
155,3
154,9
213,7
182,2
167,3

33750
41697
56252

77012

88733
113668
78830
101316
132000
104000

82000

40772
44942
57401
50768
65404
61760
57092
49000

36240
43791
56267
28062
35912
70240
46908
33000

Kaynak:World Trade Organization. (http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E. (
Erişim: 15.1.2015)
7

Bkz: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx. ( 08.08.2014)
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İran’ın dış ticaretindeki başlıca ürün ve ülkelere bakılırsa 2012 yılı itibarıyla, İran’ın
ihracatında en büyük payı mineral yakıtlar (petrol-doğalgaz) (%85,7) alırken organik kimyasallar
(%3,5) ikinci, plastik ürünler (%1,8) üçüncü sıradadır. İran’ın ithalatına bakıldığında ilk sırayı
makineler, nükleer reaktörler, kazanlar (%20,5) almakta, bu ürün grubunu demir çelik ürünleri
(%8,9), taşıtlar (%8,7) ve elektrikli ekipmanlar (%8,6) takip etmektedir. İran’ın ihracatında ilk
sırayı Çin (%16,6) almakta, bu ülkeyi Japonya (%12,3), Hindistan (%10,2), Güney Kore (%7,3)
izlemektedir. İran’ın ihracatında Türkiye %4,5 oranındaki payıyla beşinci sıradadır. İran’ın
ithalatında ilk sırayı petrol ihracat gelirini altın üzerinden ödemeyi sağlayan Birleşik Arap
Emirlikleri (%17,7), almakta, Çin (%13,8), Almanya (%9,5), Güney Kore (%7,5), İtalya (%5,2)
ve Türkiye (%3,4) bu ülkeyi izlemektedir (Ekonomi Bakanlığı, 2013b: 3). İran’ın ihracatında
Türkiye yanısıra diğer ülkelerin petrol ithalatı önemli yer tutmaktadır.
Bu noktada İran’ın enerji rezerv, üretim ve dış ticaret ilişkilerine bakılacak olursa, 2013
yılı itibarıyla İran’ın 21,6 milyar ton petrol (157 milyar varil) rezervi olduğu saptanmıştır. İran,
dünyada kesinleşmiş petrol rezervlerinin %9,3’ne sahiptir. İran’ın 2013 yılında önceki yıllara
göre petrol üretimi azalarak yıllık 166,1 milyon ton (3.558.000 varil) olmuştur. İran dünyanın
beşinci büyük petrol üreticisidir ve dünya petrol üretiminin %4’nü gerçekleştirmektedir. İran’ın
petrol tüketimi 2013 sonu itibarıyla 92,9 milyon ton (2 milyon varil) olmuştur. İran’ın petrol
tüketim miktarı, dünya petrol tüketiminin %2,2’ni oluşturmaktadır (BP, 2014: 6-11). İran, 122
milyon ton yıllık petrol ihracatı ile dünyanın üçüncü önemli ihracatçısıdır ve dünya petrol
ihracının %6,1’ni gerçekleştirmektedir. İran petrol gelirlerinin bir kısmını petrokimya sanayi
gibi alanlara aktararak ihracatta petrole bağımlılığı azaltmaya çalışmaktadır. İran’ın doğalgaz
rezerv zenginliği çok daha belirgindir. Şöyle ki, 2013 yılı sonu itibarıyla 33,8 trilyon metreküple
dünya doğalgaz rezervinin yaklaşık beşte birine (%18,2) sahiptir. Bununla birlikte doğalgaz
üretimi, rezervine oranla görece düşüktür. İran 2013’de 166,6 milyar metreküplük üretim
(dünya doğalgaz üretiminin %4,9’u) gerçekleştirmiş, doğalgaz tüketimi üretimine yakın (162,2
milyar metreküp) olmuştur (BP, 2014: 20-24). Dolayısıyla, İran, güçlü bir doğalgaz ihracatçısı
değildir. Doğalgazın iç tüketimi fazladır ve kendi çıkardığı doğalgazın bir kısmını Türkiye ile
Ermenistan’a satmakta, Türkmenistan doğalgaz ithal etmektedir (DEİK, 2014a: 8-9).
Türkiye’nin İran ile dış ticaretinin gelişiminin yer aldığı Tablo 8’de görüldüğü gibi İran ile
Türkiye’nin dış ticaret hacmi giderek artarak 2012’de 22 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye’nin
ihracatı bu dönemde genellikle artış göstermiş, 2002’de 334 milyon dolar iken 2012’de 9,9 milyar
dolara ulaşmış, 2013’de yaklaşık 4,2 milyar dolar olmuştur. Bununla birlikte 2012 yılı ihracat
verisinde özel bir durum sözkonusudur. Şöyle ki, 2012’de 9,9 milyar dolara ulaşan İran’a ihracat,
bu ülkenin Türkiye’ye ihraç ettiği petrol ve doğalgaz bedelini altın olarak istemesi ve bu amaçla
yapılan altın ihracı artışının etkisi olmuştur. Nitekim bu istisnai durum sonrası 2013 yılında
İran’a uygulanan ambargonun etkisiyle Türkiye’nin İran’a ihracatı yaklaşık 4,2 milyar dolar
düzeyine gerilemiştir. Öte yandan aynı dönemde İran’dan yaptığımız ithalat da artış göstermiş ve
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2002’de 921 milyon dolarken 2011’de 12,4 milyar dolara ulaşmış, 2012-2013 yıllarında bir miktar
gerileyerek 2013’de yaklaşık 10,4 milyar dolar olmuştur. Tablo ve grafikten izlenebileceği üzere
İran’dan yapılan ithalat ihracatı aştığı için ikili dış ticaret dengesi ülkemiz aleyhine gelişmektedir.
Tablo 8: Türkiye-İran Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl

İhracat
(X)

İthalat
(M)

Dış Ticaret Hacmi
(X+M)

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

334
534
813
913
1.067
1.441
2.030
2.025
3.044
3.590
9.922
4.193

921
1.861
1.962
3.470
5.627
6.615
8.200
3.406
7.645
12.462
11.965
10.383

1.255
2.395
2.775
4.383
6.694
8.056
10.230
5.431
10.689
16.052
21.887
14.576

Denge
(X-M)
-587
-1.327
-1.149
-2.557
-4.560
-5.174
-6.170
-1.381
-4.601
-8.872
-2.043
-6.190

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları.http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/
disticaret.zul?param1=4&param2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806. (Erişim: 25.01.2015).

Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler içinde İran, 2012 yılında Almanya ve Irak’dan sonra
üçüncü sıradadır. Bununla birlikte genelde bu ülke 10. Sırada yer almaktadır. Nitekim 2013 yılında
İran ihracatımızda 10. sırayı (toplam ihracattaki payı %2,8) almıştır. Türkiye’nin İran’a ihracatında
yer alan ürünlere bakıldığında 2012-2013’de altın ihracatı ilk sıradadır. 2012’de SITC sınıflaması
97 fasıl altında yer alan altın ihracı, İran’a yapılan ihracatın %66’sını, 2013’de %40’nı oluşturmuştur.
2013’de tekstil elyaf ürünleri (65. fasıl) %5,1 payla ikinci; makine ve cihazlar (74 fasıl) %3,6 payla
üçüncü; metalden nihai ürünler (69 fasıl) %3,5 payla dördüncü ve demir-çelik (67 fasıl) %3,3 payla
beşinci sıradadır. Türkiye’nin İran’dan ithalatında petrol ve doğalgazın %87 payı bulunmaktadır.
TÜİK verilerine göre 2013’de SITC sınıflamasında 39. fasıl altındaki gizli veri yaklaşık 9 milyar
dolardır ve toplam ithalatın %87’ni oluşturmaktadır. DEİK ülke etüdünde doğalgaz ithalatı %46,3
ve ham petrol ithalatı %40,8 pay olarak ayrıştırılmıştır (DEİK, 2014a: 18). Bu ülkeden 2013’de
yapılan ithalatta ilk şekilllerde plastikler (57 fasıl) %4,9 payla üçüncü sırayı, demir ihtiva etmeyen
madenler (68 fasıl) %3 payla dördüncü sırayı, organik kimyasal ürünler (51 fasıl) %2 payla beşinci
sırayı almaktadır. Bu ürünleri elektrik enerjisi ithalatı (35 fasıl) ve demir-çelik (67 fasıl) izlemektedir.
İran’dan petrol ve doğalgaz alım miktarlarının 2004-2013 dönemi gelişiminin yer aldığı
Tablo 9’da görüldüğü gibi Türkiye’nin İran’dan petrol ve doğalgaz ithalat miktarı oldukça yüksektir.
Türkiye’nin petrol ithalatının bu dönemde %23 ile %51’i İran’dan karşılanmıştır. İran, Irak ile birlikte
Türkiye’nin en önemli petrol ve Rusya’dan sonra en önemli doğalgaz tedarikçisidir. Bu ülkeyle
doğalgaz ithalatı toplam doğalgaz ithalatının %11 ile %22’si arasında değişmiştir. İran ile 1996’da
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imzalanan 25 yıllık doğalgaz satın alımı anlaşması ile 2001’den itibaren doğalgaz teslimi başlamıştır.
İran ile yapılan anlaşma çerçevesinde sözleşme gereği her yılda alınması gereken (yıllık kontratın
%75-80 kadarı) doğalgazın satın alımı veya bedelinin ödenmesi gereği (take or pay) günümüzde
önemli bir tartışma konusudur. Bu noktada İran ile Türkiye’nin doğalgaz satınalımı, uluslararası
tahkime gitme tartışmaları gölgesinde doğalgaz fiyat pazarlığı ile devam etmektedir8.
Tablo 9: Türkiye’nin İran’dan Petrol ve Doğalgaz İthalatı (2002-2013)
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Toplam
Petrol
İthalatı

Petrol
İthalatı
(Bin
Ton)

(Bin Ton)

5800
6887
9121
8356
7800
3228
7261
9287
7561
5256

23920
23390
24063
23445
21743
14192
16837
18092
19485
18554

Toplam
Doğalgaz
İthalatı

İran’ın Payı
(%)

Doğalgaz
İthalatı
(milyon
cm3)

(milyon cm3)

24,2
29,4
37,9
35,6
35,9
22,7
43,1
51,3
38,8
28,3

3558
4248
5594
6054
4113
5252
7765
8190
8215
8700*

21798
26571
30221
35842
37350
35856
38036
43874
45922
45300 (38200)

İran’ın Payı
(%)
16,3
16,0
18,5
16,9
11,0
14,6
20,4
18,7
17,9
22,8

Kaynak: EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporları, 2007 sonrası ve çeşitli yıllar.
EPDK, Doğalgaz Piyasası Sektör Raporları, 2007 ve sonrası çeşitli yıllar.
*Boru hatları ile doğalgaz ithalat verisi: BP, 2014: 28. (parantez içi veri boru hatları ithalatı)

Türkiye’nin İran’dan yaptığı petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve elektrik ihracat ve
ithalatının SITC Rev. 3 sınıflaması çerçevesinde 2002-2013 dönemindeki gelişimi Tablo 10’da
görülmektedir.

8
Ruhani, Haziran 2014’te Türkiye geldiğinde doğalgaz fiyatının indiriminin tartışılacağı belirtilmesine karşın ilerleme
olmamıştır. İran Türkiye’den tahkimden vazgeçmesini istemiştir. Türkiye, tahkimden vazgeçmemiştir. Türkiye, rakamlar tartışmalı
olsa bile kabaca 1000 m3 doğalgaz için Türkiye, İran’a yaklaşık 490 dolar öderken Rusya Federasyonuna 393 dolar, Azerbaycan’a 335
dolar ödenmektedir. bkz: http://enerjienstitusu.com/2014/06/09/ruhaniden-iran-dogalgazi-icin-indirim-sinyali/ ( 27.01.2015)
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Tablo 10: Türkiye-İran Petrol ve Doğalgaz Ticareti (Bin Dolar ve %)
Yıl

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Toplam Enerji
İhracatı

Petrol, Petrol
Ürünleri ve
Doğalgaz İthalatı

Elektrik
Enerjisi İthalatı

Gizli Veri

(33 ve 34 Fasıl)

(33 ve 34 Fasıl)

(35 Fasıl)

(39 Fasıl)

Enerji İthalatı
(33+34+35+39
Fasıl)

12416
18910
77531
65514

830494
1771829
1862933
3293535
5258922
5959459
7538478
3011571
6695101
10959619
10546888
8976924

846244
1773471
1866515
3325176
5260650
6011193
7551346
3050448
6711502
11020035
10697422
9124444

176
8685
39092
51480
24817
3026
154236
3543
177561
8628
16193
11197

3334
1642
3582
31641
1728
51734
12868
38877
16401
41506
73003
82006

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları.http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/
disticaret.zul?param1=4&param2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806. (Erişim: 25.01.2015).

Tabloda görüldüğü gibi, Türkiye’nin 2002-2013 döneminde yaklaşık 176 bin dolardan
2010’da 177 milyon dolara ulaşan (2013’de sadece 11,2 milyon dolar) oldukça az miktarda
enerji ihracatı bulunmaktadır. Buna karşılık İran’dan yapılan enerji ithalatı milyar dolarları
bulmaktadır. Şöyle ki, 2002’de gizli veri kısmındaki 830,5 milyon dolar civarındaki enerji ithalatı
dâhil İran’dan gerçekleştirilen toplam enerji ithalatı 846,2 milyon dolarken 2008’de 7,5 milyar
dolara ulaşmış, 2009’da küresel krizin etkisiyle 3 milyar dolara gerilese bile 2010’dan itibaren
artarak 2011’de 11 milyar doları aşmış ve 2013’de 9,1 milyar dolar olmuştur. Bu bağlamda
Türkiye’nin toplam enerji ithalatının geçtiğimiz üç yılda yaklaşık altıda birinin İran’dan yapıldığı
anlaşılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’nin önemli bir enerji tedarikçisi olarak İran’ın ABD ve AB
ile ilişkilerinin normalleşmesi durumunda mevcut petrol ve doğalgaz rezervlerinin uluslararası
pazarlara ulaştırılmasında önemli bir alternatif koridor sunabilecek partner olduğu söylenebilir.
Öte yandan Türkiye ile İran arasında Tercihli Ticaret Anlaşması 29 Ocak 2014’de Tahran’da
imzalanmış, bu anlaşma ile Türkiye’nin bazı tarım ürünlerinde İran’a tarife tavizi vermesi, buna
karşılık İran’ın sanayi ürünlerinde Türkiye’ye tarife indirimi sağlaması kararlaştırılmıştır. Anlaşma
kapsamında İran’ın Türkiye’ye tarife indirimi yapmayı kabul ettiği sanayi ürünlerinde 2012’de
Türkiye’nin İran’a ihracatı yaklaşık 830 milyon dolar olarak gerçekleşirken anlaşmanın yürürlüğe
girmesi ile birlikte bu ürünlerde ihracatın 3 yıl sonunda iki katına çıkması beklenmektedir.
Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması, Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları dışında taviz
alışverişi yaptığı ilk anlaşmadır ve bu anlaşma çerçevesinde 2015 yılı sonunda ikili ticaret
hacminin 35 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir9.
9
Ekonomi Bakanlığı, bkz: (http://www.ekonomi.gov.tr/files/ekonomik_bultenler / ulkemasa_bulten / UMPG_
Bulten_2014_01_27_2014_01_31_Sayi_5.pdf.) (Erişim: 28.01.2015).
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7. IRAK EKONOMİSİ VE TÜRKİYE-IRAK DIŞ TİCARET VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Irak, 441 bin km2 alan ve 34 milyon civarında nüfusa sahiptir. Nüfusun %60-65’i şii
müslüman, %35’i sünni müslüman, %3’ü hristiyan ve diğer inanç sahipleridir. Nüfusun %75’i
Arap, %15’i Kürt, %5’i Türkmen ve %5’i diğer etnik unsurlardan oluşmaktadır. 1980’lerde Irakİran Savaşı, 1990’larda Kuveyt’in işgali üzerine başlayan uluslararası askeri harekât ve 2003’de
Amerika’nın askeri müdahalesinin olduğu son 30 yılda Irak ekonomisi oldukça istikrarsız bir
yapı sergilemiştir. Ayrıca Saddam döneminde uygulanan ekonomik ambargolar bu ülkenin
uluslararası ekonomiye entegrasyonunu güçleştirmiştir (DEİK, 2014b: 2).
Irak, 2003’de gerçekleşen ABD askeri müdahelesi sonrası hızlı bir büyüme göstermiştir.
Dünya Bankası verilerine göre son on yılda %5-10 arası büyüme hızlarına ulaşan Irak’ın 2004’de
36,6 milyar dolar olan GSYİH düzeyi 2013’de 222,8 milyar dolara erişmiştir. Cari fiyatlarla
7100 dolar kişi başına gelire sahip olan Irak, satın alma gücü paritesine göre 15.220 dolarla
yüksek orta gelirli ülkeler grubunda yer almaktadır10. Irak ekonomisi temelde petrol gelirlerine
dayanmaktadır. Ülkenin ihracat gelirinin %95’i petrolden sağlanmaktadır. 2003 sonrası ülkenin
kuzeyindeki Kürt Bölgesi, terör faaliyetlerinin az olması nedeniyle önemli ölçüde ekonomik
gelişme sağlamıştır. Irak’ın büyümesine en büyük katkı, İran da olduğu gibi, petrol üretimi ve
ihracatıyla sağlanmaktadır. Irak GSYİH’nın sektörel dağılımına bakılırsa, Economic Intelligence
Unit (EIU) verilerine göre 2012 yılı itibarıyla tarımın payı %8, hizmetlerin %25 ve sanayinin
%63 olarak tahmin edilmektedir. Resmi rakamlara göre 2012 yılı işsizlik oranı %16 olarak
tahmin edilse bile IŞİD terörünün etkisi nedeniyle günümüzde işsizlik oranının %40 civarında
ve enflasyon oranının %6 civarında olduğu tahminleri yapılmaktadır (DEİK, 2014b: 3).
Irak’ın dış ticaretinin 2002-2013 dönemi gelişimi Tablo 11’de görülmektedir.
Tablo 11: Irak’ın Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

İhracat
(X)

İthalat
(M)

Dış Denge
(X-M)

Dış Ticaret Hacmi
(X+M)

X/M
(%)

12219

9817

2402

22036

165
8469
19752
28273
3492
8928
35423
38157
28550

47229
50253
62784
94273
80366
96758
131029
150625
150550

124,5
97,8
83,6
100,7
140,5
191,8
185,7
109,1
120,3
174,1
167,9
146,8

9711
17810

23697
29361
41268
61273
41929
52843
83226
94391
89550

9934
21302

23532
20892
21516
33000
38437
43915
47803
56234
61000

-223
-3492

19645
39112

Kaynak:World Trade Organization. (http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E.(
Erişim: 30.01.2015)
10

Bkz: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx. (Erişim: 28.01.2015).
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Tabloda görüldüğü üzere Irak’ın 2002’de 12,2 milyar dolar düzeyindeki ihracatı hızla artarak
2008’de yaklaşık 61,3 milyar dolar olmuş, küresel kriz sonrası petrol fiyatlarının azalmasıyla
2009’da 41,9 milyar dolara inmiş, bu yıldan sonra artarak 2012’de 94,4 milyar dolara ulaşmış ve
2013’de 89,5 milyar dolar olmuştur. Irak’ın ithalatı da aynı dönemde artış göstermiş, 2002’de 10
milyar dolar civarında iken 2006’daki gerileme dışında sürekli artarak 2013’de 61 milyar dolara
yükselmiştir. Irak’ın dış ticaret fazlaları 2006 sonrası belirginleşmiş ve 2012’de 38,1 milyar dolara
yükselmiştir. Irak’ın ihracatının ithalatı karşılama oranı (X/M), dış ticaret fazlasına bağlı olarak
%83,6 ile %191,8 arasında değişim göstermiştir.
Irak’ın ihracatının 2012 yılı itibarıyla %99’nu petrol ürünleri oluşturmakta, ithalatında
elektriksiz makineler (%13), elektrikli makine ve cihazlar (%11), motorlu kara taşıtları (%9,6),
demir ve çelikten eşya (%7,6), demir ve çelik (%5,7) ve hububat (%4,7) oranlarında pay
almaktadır (DEİK, 2014b: 19). Irak’ın ihracatında 2012 yılı itibarıyla ilk sırayı ABD (%21,8),
ikinci sırayı Hindistan (%21,6) almaktadır. Bu ülkeyi Çin (%14), G. Kore (%11,3) ve İtalya (%5)
izlemektedir. Türkiye 2012 yılı itibarıyla Irak’ın ihracatında 19. sıradadır. Buna karşılık Türkiye
bu ülkenin ithalatında %32,5 payla ilk sıradadır. Irak’ın ithalatında ikinci sırayı Çin (%14,7)
alırken ABD (%6,1), Güney Kore (%5,6) ve Almanya (%5) bu ülkeyi izlemektedir (Ekonomi
Bakanlığı, 2013c: 3 ve Ekonomi Bakanlığı, 2013d: 7).
Irak’ın enerji rezerv, üretim ve dış ticaretine bakılırsa, 2013 yılı itibarıyla Irak’ın 20,2
milyar ton petrol (150 milyar varil) kesinleşmiş rezervi bulunmaktadır. Irak’ın petrol rezervi,
dünya petrol rezervinin %8,9’nu oluşturmaktadır. Irak’ın petrol üretimi yıllık 153,2 milyon
ton (3.141.000 varil) düzeyindedir. Irak dünyada onuncu büyük üretici olarak dünya petrol
üretiminin %3,7’ni gerçekleştirmektedir. Irak, 108 milyon ton/yıl petrol ihracatı ile dünyanın
altıncı önemli ihracatçısıdır. Irak, dünyada kesinleşmiş doğalgaz rezervinin %1,9’na (3,6
trilyon metreküp) sahiptir. Irak’ın doğalgaz üretimi rezervine oranla oldukça azdır ve doğalgaz
üretimi son yıllarda gerilemiştir. Doğalgaz üretimi 2008’de 1,9 milyar metreküp iken 2013’de
0,6 milyar metreküp olmuştur (BP, 2014: 6-24). Irak, petrol ihracatında bulunmasına karşın
önemli doğalgaz ihracatçısı değildir. Hatta ülkenin güneyinde petrolle birlikte çıkan doğalgaz
yakılmaktadır. Savaş sonrası arz kıtlığı ve rafineri sorunları nedeniyle Irak komşu ülkelerden
(Türkiye, Kuveyt, İran vb.) petrol ürünleri ithal etmiştir. Temmuz 2007’de yabancı şirketlerin
Irak’ta rafineri kurma ve işletmelerine izin veren kanun onaylanmış, rafinerilerin denetimi yerel
yönetimlere bırakılmıştır. Irak’ın petrol ve doğalgaz sahaları ile boru hattı altyapısı modernizasyon
gerektirmektedir. Dünya Bankası tahminlerine göre, Irak’da mevcut petrol üretimini sürdürmek
için yılda en az 1 milyar dolar yatırıma ihtiyaç bulunmaktadır (DEİK, 2014b: 12).
Türkiye-Irak dış ticaretinin 2003-2013 dönemi gelişiminin yer aldığı Tablo 12’de görüldüğü
gibi, bu ülkeyle dış ticaret hacmi giderek artarak 2012’de 14 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye’nin
ihracatı bu dönemde genelde artış göstermiş, 2003’de 829 milyon dolarken 2013’de 12 milyar
dolara yaklaşmış ve bu ülke Almanya’dan sonra ikinci en önemli pazar haline gelmiştir. Öte
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yandan aynı dönemde Irak’dan yapılan ithalat artmış, TÜİK verilerine göre 2003’de 42 milyon
dolarken 2010’de 153 milyon dolar olmuş, 2013’de 145 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
Buna karşılık DTM verilerine göre ithalat, aynı dönemde 112 milyon dolardan 2008’de 1,3
milyar dolara ulaşmış, küresel krizin etkisiyle 2009’da 952 milyon dolara geriledikten sonra
artarak 2012’de 3,1 milyar doları aşmıştır. Dolayısıyla bu ülke olan dış ticaret hacmi 14 milyar
dolara yaklaşırken ülkemiz lehine dış ticaret fazlası TÜİK verilerine göre 12 milyar dolara, DTM
verilerine göre ise 8 milyar dolara ulaşmış durumdadır.
Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler içinde Irak 2013 yılında Almanya’dan sonra
ikinci sıradadır. Irak’ın ihracattaki payı 2008’de %3 iken 2013’de %8’e yaklaşmıştır. Irak,
Türkiye’nin ihracatında 2008’de onuncu sırada iken 2009 ve 2010’da beşinci sıraya ve son 3 yılda
ikinci sıraya yükselmiştir. Irak’ın ihracatımıza çok önemli katkı sağlaması olumludur. Bununla
birlikte IŞİD tehlikesi nedeniyle Mayıs ayından beri bu ülkeye ihracatta sıkıntı yaşanmaktadır
ve 2014 yılı ilk on ayında bu nedenle Irak’a yapılan ihracat TÜİK verilerine göre %7 azalarak
yaklaşık 8,9 milyar dolara inmiştir.
Tablo 12: Türkiye-Irak Dış Ticaretinin Gelişimi (Milyon Dolar ve %)
Yıl
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

İhracat
(X)

İthalat
(TÜİK)
(1)

İthalat
DTM (2)

İthalat
(Fark) (1-2)

Dış Ticaret
Hacmi*
(X+M)

829
42
112
-70
941
1.820
146
468
-322
2.288
2.750
66
459
-393
3.209
2.587
122
376
-254
2.963
2.845
119
645
-526
3.490
3.916
133
1.320
-1187
5.236
5.126
121
952
-831
6.078
6.043
153
1.355
-1202
7.398
8.310
87
2.505
-2418
10.815
10.828
149
3.119
-2970
13.947
11.959
145
12.104
Kaynak: TÜİK ve Ekonomi Bakanlığı, Irak Ülke Raporu, s. 3

Denge*
(X-M)
717
1.352
2.291
2.211
2.200
2.596
4.174
4.688
5.805
7.709
11.814

DEİK, Irak Ülke Bülteni, Mart 2014, s. 21.
*Dış ticaret hacmi ve denge verileri TÜİK ihracat ve DTM ithalat verileri kullanılmıştır.

Türkiye’nin Irak’a ihracatında 2012 yılı itibarıyla SITC sınıflamasına göre demir ve çelik
(67 fasıl) ilk sırayı (%13,5 pay) alırken elektrikli makine ve cihazlar (77 fasıl) ikinci (%8 pay);
hububat ve mamülleri (4 fasıl) üçüncü (%7,3 pay); çeşitli mamül eşyalar (89 fasıl) dördüncü (%6,4
pay) ve metal ürünler (69 fasıl) beşinci sırayı (%6,2 pay) almıştır. Türkiye’nin Irak’dan ithalatında
ham petrol ve petrol ürünlerinin (33 ve 34 fasıl) oldukça yüksek payı (%95,2) bulunmaktadır.
Burada 2012’de DTM’nin kullandığı 3, 1 milyar dolarlık ithalattan TÜİK ithalat verisi 149 milyon
doları çıkardığımızda kalan yaklaşık 3 milyar doların petrol ve ürünleri ithalatını oluşturduğu
düşünülmektedir. DTM verileri ve SITC sınıflamasına göre ithalatın %3,3’nü 97 fasılda yer alan
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altın ve döküntüleri, binde dördünü 72 fasılda yer alan belirli sanayi ve iş kollarında kullanılan
makine ve cihazlar, binde dördünü 57 fasılda bulunan plastik ve mamülleri oluşturmaktadır.
Irak’dan doğalgaz alımı bulunmamakta, gerçekleştirilen petrol alım miktarının 2004-2013
dönemindeki gelişimi de Tablo 13’de görülmektedir.
Tablo 13: Türkiye’nin Irak’dan Petrol ve Doğalgaz İthalatı (2004-2013)
Yıl

Petrol İthalatı
(Bin Ton)

Toplam Petrol İthalatı
(Bin Ton)

Irak’ın Payı (%)

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1200
976
552
865
1874
1733
2001
3071
3739
6000

23920
23390
24063
23445
21743
14192
16837
18092
19485
18554

5,0
4,2
2,3
3,7
8,6
12,2
11,9
17,0
19,2
32,3

Kaynak: EPDK, Petrol Piyasası Sektör Raporları, 2007 sonrası ve çeşitli yıllar.

Tabloda görüldüğü gibi Türkiye’nin Irak’dan petrol ithalat miktarı 2009 yılı öncesi görece
düşük miktarda iken gittikçe yükselmiştir. Bu çerçevede bu ülkeden yapılan petrol ithalatı 3
milyon tondan 6 milyon tona ulaşmış ve Irak 2013 yılı itibarıyla Türkiye’nin en önemli petrol
tedarikçisi ülke haline gelmiştir. Türkiye günümüzde toplam petrol ithalatının üçte birini
Irak’dan karşılar hale gelmiştir.
Türkiye’nin Irak’dan ham petrol alımı yanısıra Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru
hattı, Irak petrolünün uluslararası pazarlara ulaştırılmasında önemli rol oynamaktadır. Irak
petrollerinin yaklaşık %25’ni barındıran Kerkük bölgesinden Irak petrolünün taşınmasına
ilişkin 1973’de yapımına başlanan ve 1977’de petrol akışı başlayan hattın kapasitesi 1984-1987
döneminde genişletilmiştir. Ağustos 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgali ile başlayan ilk körfez krizi
sırasında BM ambargo kararına bağlı olarak vanaların kapatılması sözkonusu oluncaya kadar
bu hat, Irak ve Türkiye için önemli bir gelir kaynağı olmuştur (İnan, 2013: 69). İlk körfez krizi
sonrası hat kapanmış, 1996’da petrol karşılığı gıda ihracatına BM kararı çerçevesinde izin verilse
de Saddam Hüseyin’in Türkiye’ye karşı hasmane tavrına bağlı olarak Türkiye hattan yeterince
yararlanamamış, 2003’e kadar olan dönemde Türkiye’nin hesaplanabilir doğrudan zararı 45
milyar dolar, dolaylı toplam zararı 120 milyar dolar civarında olmuştur (Karacadağ Kalkınma
Ajansı, 2010: 62-63).
Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı, günümüzde Irak’ın günlük petrol ihracatının dörtte
birini gerçekleştirmektedir (DEİK, 2014b: 26). Irak’da süregelen terör saldırıları nedeniyle kimi
zaman Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattında hasar ve kesinti meydana gelmektedir.
50 milyon ton ham petrol taşıma kapasitesine sahip BTC petrol boru hattından daha fazla
a kapasiteye sahip bu hattan borular tam dolu olduğunda yaklaşık 71 milyon ton (yılda 553
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milyon varil) petrol taşıması yapılabilmektedir. Bu hattan taşınan petrol miktarı 2002’de 175
milyon varilken 2003’de taşıma miktarı yaklaşık üçte birine (60 milyon varil gerilemiştir. Bu
hattan taşıma miktarı PKK sabotajları nedeniyle gerileyerek 2006’da 13 milyon varile inmiş,
2011’de 163 milyon varile yükselse de 2013’de yeniden gerileyerek 92 milyon varil olmuş, yani
kapasitesinin altıda biri kullanılabilmiştir (BOTAŞ, 2013: 20).
Türkiye’nin Irak’dan yaptığı petrol, petrol ürünleri, doğalgaz ve elektrik enerjisi ihracat
ve ithalatının SITC Rev. 3 sınıflaması çerçevesinde 2003-2013 dönemindeki gelişimi de Tablo
14’de görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi, 2003’de 127 milyon dolar civarında bulunan Irak’a
yapılan enerji ihracatı, 2005’de 538 milyon dolara yükselmiş (toplam ihracatın beşte birine), daha
sonraki yıllarda dalgalı seyirle görece gerileyerek 2008’de 105 milyon dolara düşmüş, 2013’de 121
milyon dolar olmuştur. Irak’a enerji ihracatında bu ülkeden alınan ham petrolun rafinerilemizde
işlenerek bu ülkeye akaryakıt olarak ihracının önemli etkisi olmuştur. Ayrıca 2003 Körfez Savaşı
sonrası ihtiyaç duyulan elektrik enerjisini komşu ülkelerden temin eden Irak’a elektrik enerjisi
ihracatı 2006’da 102,8 milyon dolara yükselmiştir. Buna karşılık Irak’dan yapılan enerji ithalatı
SITC sınıflamasına göre oldukça düşük miktardadır. Şöyle ki, TÜİK verilerine göre 2003’de
yaklaşık 300 bin dolar civarında bulunan bu ülkeden yapılan toplam enerji ithalatı verisi 2008’de
108 milyon dolara yükselmiş, 2010’da 105,7 milyon dolarken 2011 ve 2012’de 5 milyon dolar
civarına inmiştir. TÜİK, bu ülkeden yapılan enerji ithalatı verileri olarak sadece 33 fasıl içindeki
petrolden elde edilen ürünlerin ithalat değerini (58,5 milyon dolar) göstermektedir.
Tablo 14: Türkiye-Irak Petrol ve Doğalgaz Ticareti (Milyon Dolar ve %)
Yıl

Petrol ve
Doğalgaz
İhracatı

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

(33 ve 34 Fasıl)
121,1
331,0
448,8
74,0
60,1
40,2
83,0
129,1
145,2
135,1
94,6

Elektrik Enerjisi
İhracatı

Toplam Enerji
İhracatı

(35 Fasıl)

(33, 34 ve 35 Fasıl)

Toplam Enerji
İthalatı (33, 34 ve
35 Fasıl)

6,0
46,9
89,3
102,8
97,6
65,1
92,6
99,7
12,2
25,7

127,1
377,9
538,1
176,8
157,7
105,3
175,6
228,8
157,4
135,1
121,1

0,3
4,1
25,7
63,1
69,0
108,0
97,1
105,7
4,4
5,6
58,5

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Dinamik Sorgulama Sonuçları.http://tuikapp.tuik.gov.tr/disticaretapp/
disticaret.zul?param1=4&param2=3&sitcrev=3&isicrev=0&sayac=5806. (Erişim: 25.01.2015).

Türkiye’nin Irak ile enerji ticaretinde 2008 yılı hariç dış ticaret fazlası vermesi tamamıyla
SITC sınıflaması içinde petrol ürünlerinin yer alması, buna karşın bu ülkeden yapılan ham petrol
ithalatı ile ilgili 34 fasıl verisi veya İran’da olduğu gibi gizli verinin (39 fasıl) yer almaması ile
açıklanabilir. Bu ülkeden rafineriler eliyle 2013’de yapılan ham petrol ithalatının (6 milyon ton)
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Türkiye’nin ham petrol ithalatının %32,3’nü oluşturduğu ve Türkiye’nin en önemli ham petrol
tedarikçisi haline geldiği düşünülürse tablodaki verilerin gerçek enerji ithalatını göstermediği
söylenebilir. Bu bağlamda DTM verileri üzerinden oluşan fark dikkate alınır (bkz: Tablo 12) ve
enerji ithalatı fasıllarının Irak’dan yapılan ithalatın %95’ni oluşturduğu düşünülürse, bu ülkeden
yapılan enerji ithalatının 2010’da en az 1,2 milyar doları, 2011’de en az 2,4 milyar doları ve 2012’de
ise 3 milyar doları bulduğu söylenebilir. Ayrıca EPDK raporlarında belirtildiği üzere 2013’de
Irak’dan ithal edilen 6 milyon ton ham petrolün (ham petrolün tonu 2013 yılı ortalaması 800
dolar olarak alınırsa) ithalat bedelinin 4,8 milyar dolar civarında hesaplanması da mümkündür.
8. SONUÇ
Türkiye açısından bu üç ülkenin önemi dış ticaret ilişkileri ve özelde enerji arz güvenliği
ve tedariki bağlamında çok büyüktür. Bu üç ülke dünya kesinleşmiş petrol rezervinin %18,6’na
sahiptir. Dünya yıllık petrol üretiminin %8’den fazlasını üreten bu ülkeler yıllık dünya petrol
ihracatının yaklaşık %12’sini gerçekleştirmektedirler. Türkiye, bu üç ülkeden 2013’de petrol
ithalatının yaklaşık %61’ni gerçekleştirmiştir. Özellikle son üç yılda Türkiye’nin petrol
tedarikinde İran’ın payı %51’den %28’e gerilese bile Irak’ın payı %32,3 düzeyine ulaşmıştır. BTC
petrol hattı bağlamında Azeri petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılması
iki ülkenin enerji ve dış ticaret ilişkileri açısından büyük önem taşımaktadır.
Benzer biçimde bu üç ülkenin doğalgaz rezervleri, üretim ve ihracat miktarları da bir o
kadar önemlidir. Bu üç ülke kesinleşmiş dünya doğalgaz rezervinin yaklaşık %21’ne sahiptir.
Bu üç ülkenin doğalgaz üretimleri henüz rezervleri ile orantılı olarak yüksek olmasa da hali
hazırda Irak hariç iki ülke dünya doğalgaz üretiminin %5,4’nü gerçekleştirmektedir. İran’dan
doğalgaz ithalatı toplam doğalgaz ithalatının %20’ni bulmaktadır. Türkiye, doğalgaz ithalatının
Azerbaycan’dan %8-9’nu karşılamaktadır. Bu iki ülke Rusya’dan sonra en fazla doğalgaz
tedarik edilen ülkelerdir. Irak doğalgaz üretimini artırır ve ihraç edebilirse, bu durumdan
hem Türkiye, hem de Avrupa kaynak ülke çeşitlenmesi açısından kazançlı çıkabilir. Bu
bağlamda Türkiye’nin BTC ve TANAP gibi petrol ve doğalgaz boru hatlarını hayata geçirmesi
ve planlaması, hem kendi enerji arz güvenliği ve arz kaynaklarını çeşitlendirmesi açısından
önem taşımakta ve hem de bir enerji koridoru olarak dünya pazarlarına Azerbaycan, İran
ve Irak petrol ve doğalgazının ulaştırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Örneğin
TANAP projesi, Türkiye’nin doğu ve kuzeyinde bulunan dünya rezervlerinin batıda
bulunan tüketim noktalarına ulaştırılmasında bir köprü ülke olmamızı sağlamaktadır. Bu
coğrafi avantajın kullanılabilmesi ve enerji ticaretinin bu ülkelerle yapılacak dış ticaretle
dengelenebilmesi Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Azerbaycan,
İran ve Irak ile Türkiye arasındaki dış ticaret artırılmalı, bu ülkelerin enerji arz fazlalarının
dünya pazarlarına ulaştırılmasında Türkiye aktif dış politika izlemeye devam etmeli, TPAO ve
BOTAŞ’ın Azerbaycan ve Irak’daki mevcut girişimleri ve yeni girişimlerine destek olunmalı,
özel sektörün bu iki ülkedeki enerji girişimleri desteklenmelidir.
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Günümüzde Irak’da Cumhurbaşkanlığına seçilen Fuat Masum’un ülkede şii-sünni
gerilimine yol açan Nuri el-Maliki yerine Haydar el-Abadi’yi başbakan olarak görevlendirmesi
olumlu bir gelişmedir. Ayrıca, ABD-İran arası ılımlı dış politika gelişmeleri, Irak ve Suriye’de
şiddetin azaltılması açısından olumlu katkılar yapabilir. Bu gelişmeler sonrası, bölgede şiddet
azalırsa Türkiye’nin Irak’a ihracatını yeniden artırması, mevcut enerji hatlarını ve enerji
tedarikine ilişkin yeni projelerini hayata geçirmesi kolaylaşabilecektir. Bu durum, yani IŞİD
terörü azaldığında ve ülkeye ekonomik-politik istikrar geldiğinde,Irak’ın petrol ihracatının
büyük kısmını sağlayan Basra Limanı terminalleri yanısıra hali hazırda atıl bulunan MusulKerkük ham petrol boru hattı tam kapasite çalışabilecek ve diğer petrol ve doğalgaza bağlı
projeler birbiri ardına gerçekleştirilebilecektir.
Obama-Ruhani arasındaki yakınlaşma, nükleer müzakereler için olumlu hava oluştursa
da, son bir kaç yılda işsizlik oranı artan ve ambargo nedeniyle petrol ihracatı azalan, hatta
ihracatını yaptığı petrolün bedelini tahsil edemeyen (dünyanın petrol ve doğalgaz zengini)
İran’ın uranyum zenginleştirmede ısrarı, P5+1 ülkelerinin kuşku duymasına yol açmakta ve
müzakereler yavaş ilerlemektedir. İran-ABD yakınlaşması çerçevesinde müzakere süreci olumlu
biçimde tamamlanırsa İran ve dolaylı olarak Türkiye’nin kazançlı çıkabilir. Şöyle ki; eğer İran
ekonomik daralmadan kaynaklanan yüksek oranlı işsizlikten, ithal etmek zorunda olduğu
yatırım ve sermaye malları darlığından kurtulmak ve halkının daha da zenginleştirmek için
nükleer enerjiyi, nükleer silah amaçlı olarak kulllanmak istemediğine ilişkin açık anlaşmalarla
garanti vermek ve buna P5+1 ülkeleri ve diğer ülkeleri inandırmak durumundadır. İran’ın
kendi iç politik koşullarının buna ne kadar izin vereceği tartışmalı olsa da, Nuri El-Maliki’den
vazgeçilmesinde olduğu gibi, İran’ın ortadoğu ülkelerinde izlediği dış politikaların ABD-AB
çizgisine yaklaşması bu imkânı sağlayabilir. Bu bağlamda Türkiye’nin müzakere sürecinin
olumlu biçimde sonuçlanması durumunda İran ile dış ticaretini artırabileceği ve ikili ticarette
dış dengesizliğin azaltılabileceği, petrol ve doğaz ithalat bedellerine ilişkin finansal transferlerin
normalleşebileceği söylenebilir. Ayrıca Türkiye’nin uluslararası tahkim süreci süren İran
doğalgazının fiyatında indirim sağlayabilmesi ve TANAP projesine İran doğalgazını dahil
edebilmesi de, pamuk ipliğine bağlı görüşmelerin olumlu sonuçlanmasına bağlıdır.
Öte yandan Rusya ile ABD ve AB arasındaki Ukrayna gerginliğinin Türkiye açısından
fırsatlar doğurup doğurmadığına bakılırsa, son günlerdeki gelişmelerin Putin’in mevcut gerilimi
artıran veya azaltan açıklamalarıyla şekillendiği söylenebilir. Şöyle ki; Putin, Kırım noktasında
geri adım atmamakta, Ukrayna’nın doğusundaki Rus asıllı ayrılıkçıları desteklemekte, ABABD’nin yaptırımlarına karşı misillime yönünde demeçler verirken bazı AB ülkelerine doğalgaz
akımını yavaşlatmakta, Güney Akım doğalgaz projesini tek yanlı olarak durdurmakta ve ABDAB ülkelerinden gıda alımını durdurma kararı alabilmektedir. Öte yandan uluslararası sermaya
akımları çekilişleri ve petrol fiyatlarının düştüğü ve Ruble’nin hızla değer kaybettiği ortamda,
ülkesinin ekonomik daralma yaşamaması ve kendisine yakın işadamlarına uygulanan ambargodan
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kurtulmak için uluslararası finansal çevrelere ılımlı mesajlar vermekte, Ukrayna’nın yeni devlet
başkanı ile gerilimi azaltacak çabalara gireceklerini, ABD-AB ile ilişkilerin normalleşmesini
istediğini belirten bir çeşit satranç stratjesine benzer açıklamalarda bulunmaktadır. Bu bağlamda,
Rusya-ABD-AB arasındaki bu gelişmelerin Türkiye açısından fırsatlar sunup sunmadığının kısa
vadede analizini yapmak kolay değildir. Örneğin, Rusya’nın yaptırımcı ülkelerden tarım ve gıda
ürünleri ithalatını durdurması karşısında Türkiye’nin bu ülkeye tarım ve gıda ürünleri ihracatı
fırsatının doğduğu söylenebilir. Türkiye’nin Rusya Federasyonuna mevcut tarım ürünleri
ihracatı yanısıra süt ve süt ürünleri, yumurta ve beyaz et ihracatının artabileceği ve ikili dış
ticaretteki büyük açığın Türkiye lehine azalacağı belirtilebilir. Bununla birlikte, Rusya’nın tarım
ve gıda ürünlerini Mısır ve başka ülkelerden ithal etmesi imkânı, AB’nin olası baskısı nedeniyle
Türkiye’nin ihracat avantajı azalmakta ve tarımsal üretimde olumsuz hava koşullarına bağlı arz
yetersizliği sorunları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu noktada oldukça ihtiyatlı bir iyimserlik
içinde bulunulması gerektiği söylenebilir.
Özetle Rusya ile ABD-AB arasındaki mevcut gerginlik ortamı ve ABD-İran yakınlaşmasının
Türkiye açısından belirgin fırsatlar yanısıra tehditler içerdiği de unutulmamalı ve elden geldiğince
gerçekçi politikalar izlenmeye devam edilmelidir.
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1. GİRİŞ
Günümüzde sağlık hizmetleri alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte hastane
işletmeciliğinde de önemli değişim ve gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye’de son yıllarda Devlet
politikaları kapsamında yürütülen sağlıkta dönüşüm ve iyileştirme çalışmaları, hasta, çalışan
memnuniyet ve beklentilerinin de artmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda artan beklentiler
ile birlikte hastanelerde yatırım, hizmet üretim, genel yönetim giderleri de artış göstermiştir.
Devlet hastanelerinin yanında özel hastanelerinde sektörde faaliyet gösteriyor olması ve özel
sektör yatırımlarının her geçen gün daha fazla artış göstermesi hastaneler arasında kamu-özel,
özel-özel, kamu-kamu rekabetini ortaya çıkartmıştır. Hasta ve çalışan beklentilerinin arttığı,
maliyetlerin yükseldiği, rekabet şartlarının zorlaştığı hastane işletmeciliğindeki bu durum
yöneticileri kalite ve maliyet odaklı çalışmaya sevk etmiştir.
Gelişen bilim ve teknoloji ile birlikte insanlık son yüzyılda tıp bilimi alanında da önemli
yeniliklere şahit olmuştur. İnsanların değişen yaşam tarzları ve artan beklentilerinin sağlık
hizmetleri alanına da önemli yansımaları olmuştur. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası
olan hastaneler gelinen süreçte karmaşık bir yapıya sahip olan bir çok teknolojik sistem ve
uygulamaları bir arada barındıran ve bu uygulamaların sistematik ve entegre yapıları ile insan
sağlığına hizmet eder hale getirilmeye çalışıldığı devasa yatırımlar haline gelmiştir.
İşletmeler performans ölçümünde oran analizi ve parametrik yöntemlerin yetersiz kaldığı
durumlarda çoklu girdi - çıktı değişkenlerinin kullanılmasına imkân tanıyan ve parametresiz
bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA) uygulamasını kullanmaya başlamışlardır. VZA
üretim fonksiyonunun arkasında herhangi bir analitik formun varlığını öngörmeyen ve esnek
bir yapıya sahip olan parametresiz bir ölçüm yöntemidir. VZA işletmelerin kullandığı girdi ve
çıktıları dikkate alarak göreli etkinliklerini tespit etmek amacıyla hazırlanmış matematiksel bir
programlama tekniğidir. Hizmet ve üretim sektörlerinde sıklıkla kullanılan VZA son yıllarda
sağlık işletmeleri ve hastanelerin performanslarının ölçümünde de yaygın olarak kullanılmaya
başlanmıştır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Performans Ölçümünün Yöntemleri
2.1.1.Oran Analizi
Performansın ölçümünde kullanılan yöntemlerden en yaygın ve uygulaması kolay olanı
oran analizidir. Tek girdinin tek çıktıya oranı olarak tanımlanan oran analizi (ya da rasyo analiz)
yaklaşımında her bir oran, performansla ilgili boyutlardan sadece bir tanesini göz önüne alırken
diğer boyutları göz ardı etmektedir. Örneğin; finansal analizlerde kullanılan oranlar (likidite,
mali bünye, faaliyet, karlılık vs.) o faaliyet dönemi içindeki olayların yorumunu, yalnızca ilgili
orana konu olan kalemler bazında yapabilirler. Oranlarla yapılan değerlendirmelerin bir başka
zayıf yönü de; mutlaka bir şeylerle karşılaştırılmaya gereksinim duymalarıdır. Örneğin, oranla
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performans ölçümü yapılan bir işletmedeki sayısal sonuçlar ya önceki yıllara ait kendi verileri ile
ya da diğer işletmelerin benzer verileri ile karşılaştırılabilir (Gülcü vd., 2004:3).
2.1.2.Parametrik Yöntemler
Tek faktör oranları, bir üretim sürecindeki girdi ve çıktı birimlerinin ortak bir birim ile
ifade edilemediği durumlarda, tek tek faktörlerin kullanım verimliliğini göstermekten başka bir
anlam ifade etmez. Genel olarak üretimin etkinliği hakkında tek faktör oranlarını kullanarak
bir şey söylemek de mümkün değildir. Etkinlik ölçüm yöntemlerinden bir diğeri ise, çoklu
regresyon yaklaşımıdır. Çoklu regresyon yaklaşımında, bir üretim sürecinin girdileri ile çıktıları
arasında bir üretim fonksiyonu tahmin edilmektedir. Bu tahmin sonucunda çıktıları tahmin
edilen düzeyin üzerinde olan üretim birimleri etkin olarak kabul edilmektedir (Güran ve Cingi,
2002: 56).
2.1.3.Parametrik Olmayan Yöntemler
Parametrik yöntemlere bir alternatif olarak ortaya çıkan parametrik olmayan yöntemler,
genel olarak matematik programlamayı çözüm tekniği olarak kabul eder. Bu tür yöntemler,
üretim fonksiyonunun ardında herhangi bir analitik formun varlığını öngörmezler. Bu
özelliklerinden dolayı parametrik yöntemlere göre daha esnektirler. Ayrıca birçok girdili ve
birçok çıktılı üretim ortamlarında performans ölçümüne uygun yapıdadırlar (Yolalan, 1993: 5).
Parametrik olmayan analiz yöntemlerinden birisi olan ve çoklu girdi ve çıktı değişkenlerinin
bir arada analize katılabilmesini sağlayan veri zarflama analizi son yıllarda yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır.
2.2. Veri Zarflama Analizi
Veri Zarflama Analizi; farklı birimlere sahip çok sayıda girdi ve çıktının söz konusu
olduğu ve bunların ortak bir ölçüt temeline indirgenemediği durumlarda, nispi toplam faktör
etkinliğini ölçme imkanı veren, üretimin ekonomik teorisi ile uyumlu ve parametrik olmayan
bir yaklaşımdır (Güran ve Cingi, 2002:69). Başka bir tanıma göre ise, Veri Zarflama Analizi
ürettikleri mal ve hizmet açısından birbirine benzer ekonomik karar birimlerinin göreli
etkinliklerinin ölçülmesi amacıyla geliştirilen parametresiz bir etkinlik ölçüm yöntemidir
(Boussofiane vd., 1991:7). Diğer etkinlik ölçüm yöntemlerinin, çok sayıda girdi ve çıktının
karşılaştırılmasını zorlaştıran yetersizlikleri bu yöntem ile aşılmaya çalışılmıştır.
Birden fazla girdi kullanılarak birden fazla çıktının elde edildiği üretim ortamlarında,
parametrik yöntemlerde olduğu gibi önceden belirlenmiş herhangi bir analitik üretim
fonksiyonunun varlığına gereksinim duymadan ölçüm yapılabilmesi VZA’ nın önemli bir
özelliğidir (Özsever vd., 2009:48). Veri Zarflama Analizinde bir karar verme biriminin
etkinlik skoru, çıktıların ağırlıklı toplamının girdilerin ağırlıklı toplamına bölünmesiyle
tanımlanmaktadır. Doğrusal Programlamadan yararlanarak çözülen bu problemde ağırlıkları
atamak güçtür. Bu noktada Veri Zarflama Analizi ile her bir karar verme biriminin kendi
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etkinlik skorunu en büyük yapacak şekilde girdi ve çıktı ağırlıklarının seçileceği ve aynı ağırlık
değerleri altında tüm diğer karar verme birimlerinin etkinlik skorlarının bire eşit ya da daha
küçük olacağı varsayılmaktadır (Golany, 1988: 239). Bu koşul altında çözülen problemde amaç
fonksiyon değeri bire eşit olan karar verme birimleri etkin olarak nitelendirilir ve etkin sınırda
yer alırlar. Etkin sınırda yer almayan, yani etkinlik skoru birden küçük olan karar verme birimleri
etkin olmayan birimler olarak tanımlanırlar. Veri Zarflama Analizi, etkin olmayan karar verme
birimlerinin etkin olmayışının kaynağını ve miktarını tanımlamaktadır. Dolayısıyla, karar
verme birimi ya da yöneticisi kaynağı ve miktarı belli olan bu etkin olmayış sorununu giderecek
gerekli önlemleri alabilecektir (Li vd., 2002: 613).
2.3. Veri Zarflama Analizinin Sağlık Sektöründeki Bazı Uygulamaları
İlk olarak özellikle üretim yönetimi alanında uygulama bulan Veri Zarflama Analizi
daha sonra, hizmet işletmeleri ve diğer alanlarda da kullanılmaya başlanmıştır. Veri
Zarflama Analizi uygulama alanında; hastanelerin (Banker vd., 1986:30), restoranların
(Banker ve Morey, 1986:1613), sağlık hizmetleri işletmelerinin (Chilingerian ve Sherman,
1994:16) ve banka şubelerinin (Sherman ve Gold, 1985:297) etkinliklerini ölçmeye yönelik
çeşitli çalışmaların yapıldığı görülmektedir.
Grosskopf ve Valdmanis’in (1987) “Measuring Hospital Performance: A Nonparametric
Approach” adlı çalışmasında, kamu kesimine ait devlet hastanelerinde etkinlik düzeyi ile
mülkiyet biçimi arasındaki ilişki incelenmiştir. Mülkiyet ile etkinlik arasında anlamlı bir
ilişki kurulamamıştır. Özcan ve McCue (1996) tarafından ABD’de faaliyet gösteren Akut
Bakım Hastaneleri’nin finansal performansları VZA tekniği ile değerlendirmiştir. Harris ve
arkadaşları (2000) tarafından yapılan bir başka çalışmada ise hastanelerin birleşmelerinin
hastane etkinliği üzerine etkisi VZA yöntemiyle incelenmiştir. Hastane birleşmelerinin
genel olarak etkinliğe olumlu yansıdığı gözlemlenmiştir. Şahin ve Özgen (2000), “Sağlık
Bakanlığı İl Devlet Hastanelerinin Karşılaştırmalı Verimlilik Analizi” adlı çalışmada, Sağlık
Bakanlığı bünyesindeki il devlet hastanelerinin karşılaştırmalı teknik verimliliklerini ölçmek
ve verimsiz hizmet ürettiği belirlenen hastaneler için verimsizlik kaynakları ve düzeyleri
incelenmiştir. Bal (2010) doktora tezi çalışmasında Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’na bağlı
devlet hastanelerinin etkinlik seviyelerini belirlemek ve bilgi sistemlerinin performansa
etkilerini tespit etmek amacıyla Veri Zarflama Analizi yöntemini kullanmıştır. Bal (2010)
Çalışmasında büyük ameliyat yapılabilen yüz yatak ve üzerinde yatak ile en az elli uzman
hekim kapasitesine sahip 41 küçük, 39 büyük olmak üzere toplam 80 hastaneyi dahil etmiş
ve VZA yöntemiyle toplam etkinlik (CRS), teknik etkinlik (VRS) ve ölçek etkinliği olmak
üzere üç farklı etkinlik skoru hesaplamıştır.
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3. VZA İLE HASTANELERDE BİR UYGULAMA
3.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren hastanelerin finansal
verilerini kullanarak etkin olan hastane sayıları ve yüzdeleri ile etkin olan hastanelerin coğrafi
bölgelere göre dağılımlarını tespit etmek; hesaplanan etkinlik verileri ile çıktı değişkeni olarak
kullanılan finansal oran verileri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Finansal performans ve
etkinlik hesaplamalarının yapılması için parametrik olmayan Veri Zarflama Analizi yöntemi
kullanılmıştır. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren toplam 99 hastanenin finansal oranları
çalışmada girdi ve çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır.
3.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Özel hastanelerle yapılan birçok görüşmeye rağmen çoğu hastanenin verilerini vermekten
imtina etmeleri bu çalışmanın önemli kısıtlarından birisidir. Kamuya ait devlet hastanelerinin
döner sermayeli işletmeler olmasının yanında genel bütçe kaynaklarını da kullanmaktadırlar.
İlk madde ve malzeme giderleri, personel maaş ücret ve giderleri gibi önemli kalemlerin önemli
bir kısmı genel bütçeden karşılanmaktadır. Çalışmaya genel bütçe verileri dahil edilmemiş olup
yalnızca hastanelerin döner sermaye bütçesi dikkate alınmıştır. Bunun yanında araştırmada
kullanılan verilerin yalnızca 2011 yılına ait olması hastanelerin finansal performansını ölçmede
bir sınırlılık oluşturmaktadır.
3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Değişkenler ile etkinlik skorları arasındaki ilişkiye yönelik ve çalışmanın amaçlarına
uygun olarak hazırlanan Ho ve Ha hipotezleri aşağıda belirtilmiş olup alternatif hipotezler ( Ha )
değerlendirilmiştir.

Hipotez 1) Ho: Hastanelerin etkinlik düzeyleri ile Stok Devir Hızı arasında pozitif yönlü
ilişki yoktur.
Ha: Hastanelerin etkinlik düzeyleri ile Stok Devir Hızı arasında pozitif yönlü ilişki vardır.

Hipotez 2) Ho: Hastanelerin etkinlikleri ile Alacak Devir Hızı arasında pozitif yönlü ilişki
yoktur.
Ha: Hastanelerin etkinlikleri ile Alacak Devir Hızı arasında pozitif yönlü ilişki vardır.

Hipotez 3) Ho: Hastanelerin etkinlikleri ile Net Kâr/ Özkaynak Oranı arasında pozitif
yönlü ilişki yoktur.
Ha: Hastanelerin etkinlikleri ile Net Kâr/ Özkaynak Oranı arasında pozitif yönlü ilişki

vardır.

Hipotez 4) Ho: Hastanelerin etkinlikleri ile Net Kâr/ Aktif Toplamı arasında pozitif yönlü
ilişki yoktur.
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Ha: Hastanelerin etkinlikleri ile Net Kâr/ Aktif Toplamı arasında pozitif yönlü ilişki

vardır.

3.4. Girdi Çıktı Değişkenlerinin Belirlenmesi
Veri zarflama analizinde aynı KVB için farklı girdi ve çıktı grupları farklı etkinlik değerleri
alacağından üretim sürecine nedensel olarak bağlı ve anlamlı girdi çıktıların belirlenmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda sektörlerin etkinlik ölçümü için seçilecek olan girdi ve çıktı
parametrelerinin, etkinliği hesaplamada en iyi temsil niteliğine sahip olması gerekir (Ata ve
Yakut, 2009: 84).
Finansal oranların finansal performans ve etkinlik ölçüm aracı olarak kullanıldığı birçok
çalışma mevcut olmasına rağmen sağlık sektöründe finansal oranlar, faaliyet gelir-giderleri ve
kaynak-kapasite parametrelerinin bir arada kullanıldığı çalışmaya rastlanmamıştır. Daha çok
sağlık işletmelerinde yapılan çalışmalarda yatak sayısı, uzman ve pratisyen hekim sayısı, ebe ve
hemşire sayısı, sağlık hizmetleri sınıfı dışındaki personel sayıları, ameliyat sayıları, yatan hasta
sayıları, ayaktan hasta sayıları, ölüm oranları veya sayıları, döner sermaye gelir ve giderleri gibi
parametreler girdi-çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır.Sağlık sektöründe yapılan bazı VZA
çalışmalarında kullanılan girdi ve çıktı değişkenlerine bakıldığında;
Etkinlik ölçümünde finansal oranları kullanan Kula ve Özdemir (2007) yaptıkları
çalışmada, BIST’a kota olan çimento sektöründeki işletmelerin, girdi yönlü VZA yöntemini
kullanarak etkinliklerinin karşılaştırılmasını amaçlamışlardır. Öz Kaynak Kârlılığı, Aktif
Kârlılığı ve Satışların Kârlılığı gibi oranların çıktı; Cari Oran, Finansal Kaldıraç Oranı, Öz
Kaynak / Toplam Aktif, KVYK / Toplam Pasif, Maddi Duran Varlıklar / Öz Kaynak gibi oranların
da girdi parametreleri olarak kullanıldığı çalışmada, 17 işletmeden 7 tanesinin göreceli olarak
tam etkin olduğu belirlenmiştir. Etkin olmayan işletmelerin etkin olabilmeleri için girdi ve çıktı
değişkenlerindeki potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir.
Başka bir çalışmada Cenger (2011) yine çimento sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin
finansal performans ve etkinliklerini ölçmede dört adet girdi (Cari oran,Nakit oranı, Maddi
Duran Varlık / Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı, Borçluluk oranı ) kullanmıştır. Çıktı
olarak ise beş finansal oranı (Özsermaye Kârlılığı, Aktif Kârlılığı, Satışların Kârlılığı, Stok Devir
Hızı, Alacak Devir Hızı)değişken olarak çalışmasında kullanmıştır.
Ata ve Yakut (2009) yaptıkları çalışmada imalat sanayi ve 14 farklı alt sektörlerine ait mali
tablo verilerini kullanmışlardır. Mali tablolardan faydalanarak hesaplanan finansal oranlar VZA
yöntemi ile etkinlik ölçümünde girdi ve çıktı değişkenleri olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada
ise dört adet oran girdi (Cari Oran,-Toplam Borç / Özkaynak,Maddi Duran Varlık / Devamlı
Sermaye,Borç Devir Hızı) ve altı adet oran ise çıktı (Net Kâr marjı,Aktif Kârlılık Oranı, Alacak
Devir Hızı,Stok Devir Hızı,Stoklar / Dönen Varlıklar,Faiz Giderleri / Net Satışlar) değişkeni
olarak kullanılmıştır.
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Bayram (2006) ise Ankara’da bir Üniversite Hastanesinde VZA yöntemi kullanarak yaptığı
çalışmasında girdi olarak personel giderleri, toplam amortisman giderleri, malzeme giderleri,
temizlik işçiliği giderleri ve diğer çeşitli giderleri; çıktı değişkeni olarak ise bölümlerin döner
sermaye gelirlerini kullanmıştır.
3.5. Kullanılan Girdi Ve Çıktı Değişkenleri
Bu çalışmada kullanılan KVB’lere ait bilanço ve gelir tabloları kullanılarak elde edilen
finansal oranlar girdi ve çıktı değişkeni olarak belirlenmiştir. Değişkenler tespit edilirken
literatürde en çok kullanılmış olan oranlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bu değişkenler Tablo1’deki
şekilde seçilmiştir.

ÇIKTILAR

GİRDİLER

Tablo1. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Değişkenler
Cari Oran
Stok Bağımlılık Oranı

Tanımlama
Dönen Varlıkların Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara Oranı
(K.V.Y.K. – (Dönen Varlıklar -Stoklar)) / Stoklar

Borçlar / Aktif Toplamı
K.V.Y.K. / Pasif
Toplam Borçlar/Özsermaye
M.D.V / Devamlı Sermaye
Stok Devir Hızı Oranı
Alacak Devir Hızı Oranı
Net Kâr/ Özkaynak
Net Kâr/ Aktif Toplamı

Toplam Borcun Aktif Toplamına Oranı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların Pasif Toplamına Oranı
Toplam Borcun Özsermayeye Oranı
Maddi Duran Varlıkların Devamlı Sermayeye Oranı
Stok Devir Hızı Oranı
Alacak Devir Hızı Oranı
Net Kârın Özkaynaklara Oranı (Özkaynakların Kârlılığı)
Net Kârın Aktif Toplamına Oranı ( Aktiflerin Kârlılığı)

Girdi veya çıktı değişkenlerinde negatif değerler olması durumunda tüm değerlere
belirli bir sabit terim eklenerek pozitif skorlar edilebilir. Verilere sabit bir sayı eklenmesi ve
ya değişkenlerin kendi ortalamaları baz alınarak normalleştirilmesinin VZA’nin sonucunu
etkilemediği bilinmektedir (Yıldırım, 2009: s.76-77). Bu kapsamda çalışmada kullanılan
değişkenlerin bazılarının negatif olması nedeniyle bütün değişkenlere +2 değeri ilave edilerek
negatif olanlarında pozitif hale getirilmesi sağlanmıştır.
3.6. VZA İle Hastanelerin Etkinliklerinin Ölçülmesi
Bu çalışmada, VZA yöntemi ile etkinlik skorlarının hesap edilmesinde Banxia Frontier
Analyst 2.0VZA paket programından faydalanılmıştır. Üç çeşit etkinlik skoru hesap edilmiştir.
Bunlar, teknik etkinlik (VRS), ölçek etkinliğiyle toplam etkinlik(CRS) skorlarıdır. Bir işletmenin
elinde bulundurduğu girdi bileşimini en uygun biçimde kullanarak mümkün olan en çok çıktıyı
üretmedeki başarısı “teknik etkinlik”,en uygun ölçekte üretim gerçekleştirme başarısı ise “ölçek
etkinliği” olarak tanımlanmaktadır. Teknik etkinlik ve ölçek etkinliğinin çarpımı ise toplam
etkinliği vermektedir (Özata, 2004: 125).
Hastaneler iki grup halinde analize tabi tutulmuşlardır. Birinci grupta 53 adet AII grubuna
dahil devlet hastanesi ve 4 adet özel hastane olmak üzere toplam 57 hastane; ikinci grupta ise 42
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

136

Sağlık İşletmelerinde Finansal Oranlar Aracılığıyla Performans Ölçümü: Hastanelerde Bir ... | ERDOĞAN, YILDIZ

adet B grubu devlet hastanesi ile yine aynı 4 adet özel hastane verileri VZA yöntemi ile analiz
edilmek üzere Banxia Frontier Analyst programına girilmiştir.
3.7. Değişkenler Arasında Korelasyon İlişkisi
Korelasyon analizinde; iki değişken birbirinden tamamen bağımsız ise ve birbirini
etkilemiyorsa ilişkinin yokluğundan,bir değişkenin artan değerleri diğer değişkenin artan
değerleri ile doğrusal biçimde ilişkili ise pozitif ilişkiden, eğer bir değişkenin artan değerleri,
diğer değişkenin azalan değerleri ilişkili ise negatif ilişkiden söz edilebilir. İki değişken
arasındaki ilişkinin gücünün ölçümünde ise korelasyon katsayısından (r) faydalanılır. Bu
katsayı -1 ile +1 arasında değişir. Korelasyon katsayısının -1 olması negatif yönlü mükemmel
ilişki olduğunu, 0 olması ilişkinin yokluğunu, +1 ise pozitif yönde mükemmel ilişki olduğunu
göstermektedir (Akgül, 2005: 328).
Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Korelasyon İlişkisi (AII Grubu ve Özel)
Cari
Oran

Stok
Bağ.

Borç /
Aktif

KVYK
/ Pasif

Borç /
Özkay.

MDV /
Devam.
Ser.

Stok
Devir
Hızı

Alacak
Devir
Hızı

Net
Kâr/
Özkay.

Cari Oran

1

Stok Bağ.

-,757**

1

Borç / Aktif

-,926**

,663**

1

KVYK / Pasif

-,828**

,552**

,762**

1

Borç / Özkay.
MDV / Devam.
Ser
Stok Devir Hızı

-,820**

,548**

,754**

,999**

1

-,643**

,481**

,447**

,805**

,809**

1

-,385**

,771**

,291*

0,183

0,181

0,21

1

Alacak Devir Hızı

-,785**

,522**

,716**

,667**

,665**

,568**

,368**

1

Net Kâr/ Özkay.

,477**

-,312**

-,549**

-0,148

-0,139

0,061

-,273*

-,311**

1

Net Kâr/ Aktif

,259*

-0,197

-,361**

0,156

0,167

,340**

-,279*

-0,128

,903**

Net
Kâr/
Aktif

1

(**) p<0,01, (*) p<0,05 Hücrelerde (r) katsayısı verilmiştir.

Tablo2’de çalışmada kullanılan AII grubu Devlet hastaneleri ve özel hastanelere ait girdi
ve çıktı değişkenlerinin aralarındaki korelasyon ilişkileri verilmiştir. Cari Oran değişkeninin
Özkaynak ve Aktiflerin Kârlılığı hariç diğer değişkenlerle negatif yönlü kuvvetli bir korelasyonu
olduğu görülmektedir. Özkaynakların Kârlılığı Rasyosu ile farklı anlamlılık düzeylerinde Stok
Bağımlılık, Borç-Aktif, Stok Devir Hızı Ve Alacak Devir Hızı değişkenleri arasında negatif yönlü
ilişki; Aktiflerin Kârlılığı Rasyosu ile farklı anlamlılık düzeylerinde Stok Bağımlılık, Borç-Aktif,
Stok Devir Hızı Ve Alacak Devir Hızı değişkenleri arasında negatif yönlü ilişki vardır. Diğer
bütün değişkenler arasında farklı anlamlılık düzeylerinde pozitif yönlü ilişki mevcuttur.
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Tablo 3. Girdi ve Çıktı Değişkenlerinin Korelasyon İlişkisi (B Grubu ve Özel)
Cari
Oran

Stok
Bağ.

Borç /
Aktif

KVYK
/ Pasif

Borç /
Özkay.

MDV /
Devam.
Ser.

Stok
Devir
Hızı

Alacak
Devir
Hızı

Net
Kâr/
Özkay.

Cari Oran

1

Stok Bağ.

-,600**

1

Borç / Aktif

-,969**

,587**

1

KVYK / Pasif

-,840**

,438**

,850**

1

Borç / Özkaynak
MDV / Devam.
Ser.
Stok Devir Hızı

-,844**

,438**

,850**

,999**

1

-,543**

0,214

,447**

,743**

,746**

1

-0,185

,785**

0,171

0,074

0,075

0,05

1

Alacak Devir Hızı

-,728**

0,184

,699**

,623**

,630**

,515**

0,041

1

Net Kâr/ Özkay.

,584**

-,443**

-,635**

-,503**

-,502**

-0,24

-0,163

-,320*

1

Net Kâr/ Aktif

,415**

-,492**

-,449**

-0,156

-0,156

0,118

-,281*

-0,134

,860**

Net
Kâr/
Aktif

1

(**) p<0,01, (*) p<0,05 Hücrelerde (r) katsayısı verilmiştir.

Tablo3’de B grubu Devlet hastaneleri ve özel hastanelerde kullanılan girdi ve çıktı
değişkenlerinin aralarındaki korelasyon ilişkileri verilmiştir. Cari Oran değişkeninin Özkaynak
ve Aktiflerin Kârlılığı hariç diğer değişkenlerle negatif yönlü kuvvetli bir korelasyonu olduğu
görülmektedir. Özkaynakların Kârlılığı Rasyosu ile farklı anlamlılık düzeylerinde Stok Bağımlılık,
Borç-Aktif,KVYK-Pasif, Borç - Özkaynakve Alacak Devir Hızı değişkenleri arasında negatif
yönlü ilişki; Aktiflerin Kârlılığı Rasyosu ile farklı anlamlılık düzeylerinde Stok Bağımlılık, BorçAktif veStok Devir Hızı değişkenleri arasında negatif yönlü ilişki vardır. Diğer bütün değişkenler
arasında farklı anlamlılık düzeylerinde pozitif yönlü ilişki mevcuttur.
3.8. Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 4. VZA Değişkenlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri (AII Grubu ve Özel)

ÇIKTILAR

GİRDİLER

Değişkenler
Cari Oran
Stok Bağımlılık Oranı
Borçlar / Aktif Toplamı
K.V.Y.K. / Pasif
Toplam Borçlar/Özsermaye
M.D.V / Devamlı Sermaye
Stok Devir Hızı Oranı
Alacak Devir Hızı Oranı
Net Kâr/ Özkaynak
Net Kâr/ Aktif Toplamı

Sayı
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma
2,47
0,06
2,23
2,10
2,12
2,01
5,97
5,91
0,36
0,77

6,16
6,47
3,16
2,94
17,59
9,04
30,21
22,15
3,03
2,44

3,30
3,55
2,69
2,56
4,16
2,76
14,87
10,75
1,67
1,79

0,67
1,41
0,25
0,19
2,65
1,14
4,57
3,03
0,57
0,33

AII grubu ve özel hastanelerin birlikte analizinin yapıldığı bu bölümde veriler programa
girilmeden önce uç değerlere sahip üç hastane çalışma kapsamından çıkartılmış ve 4’ü özel
olmak üzere toplam 57 hastane VZA’ya tabi tutulmuştur.Tablo4’de görüldüğü üzere tüm
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değişkenler normal dağılım gösteren homojen bir yapıya sahip ve VZA ile analiz yapmaya
uygun bir durumdadırlar.
Tablo5. VZA Değişkenlerinin Tanımlayıcı İstatistikleri (B Grubu ve Özel)

ÇIKTILAR

GİRDİLER

Değişkenler
Cari Oran
Stok Bağımlılık Oranı
Borçlar / Aktif Toplamı
K.V.Y.K. / Pasif
Toplam Borçlar/Özsermaye
M.D.V / Devamlı Sermaye
Stok Devir Hızı Oranı
Alacak Devir Hızı Oranı
Net Kâr/ Özkaynak
Net Kâr/ Aktif Toplamı

Sayı
46
46
46
46
46
46
46
46
46
46

Minimum Maksimum Ortalama Std. Sapma
2,64
0,06
2,21
2,18
2,21
2,07
6,85
6,20
0,32
0,70

5,81
6,47
3,12
2,91
12,45
5,59
28,71
27,53
3,40
2,14

3,39
3,55
2,65
2,50
3,64
2,48
14,74
10,59
1,56
1,75

0,76
1,66
0,25
0,18
2,19
0,51
4,59
3,55
0,59
0,27

Bu bölümde ise B grubu devlet hastaneleri ile birinci bölümdeki aynı özel hastaneler
birlikte VZA’ya tabi tutulmuşlardır. Tablo5’de çalışmada kullanılan değişkenlerin homojen bir
dağılıma sahip oldukları görülmektedir.
KVB’lerin seçilmesinde belirlenen kriterlere uygun olan 47 hastaneden 5 tanesinin uç
değerler içermesi nedeniyle çalışmadan çıkartılarak kalan 42 B grubu devlet ve 4 özel olmak
üzere toplam 46 hastane VZA yöntemi ile analize tabi tutulmuştur.
3.9. Hastanelere Ait Bulgular
Özel hastaneler AII ve B grubu devlet hastaneleriyle ayrı ayrı VZA analizine tabi tutularak
etkinlik skorları tespit edilmiştir. Elde edilen etkinlik sonuçlarına ait değerler kullanılarak
hastanelerin toplam, teknik ve ölçek etkinliklere göre etkin olan-olmayan sayıları Tablo6,
Tablo7’de gösterilmiştir.
Analiz için programa veriler girildikten sonra, her grup için ayrı ayrı girdi yönelimli
CCR modeli ile toplam etkinlik ve girdi yönelimli BCC modeli ile de teknik etkinlik değerleri
hesaplanmıştır. Bu iki model arasındaki temel fark VRS modellerinde yoğunluk vektörü λ karar
değişkenleri toplamının 1’e eşit olmalarıyla kısıtlanmalarıdır. Bu kısıt, CCR modelindeki KVB’ nin ölçek
etkin olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bunun sonucu olarak, BCC modelleri VRS varsayımı
yaparak her KVB için sadece teknik etkinliği, başka bir ifadeyle yerel teknik etkinliği ölçmektedir. Bir
karar verici birimin CCR etkin olabilmesi için hem teknik etkin hem de ölçek etkin olması; BCC etkin
olabilmesi için sadece teknik etkin olması yeterlidir (Bowlin, 1998: 3).
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Tablo 6. Tanımlayıcı Ölçütler (AII Grubu ve Özel )
Tanımlayıcılar
Toplam Hastane Sayısı
Etkin Hastane Sayısı
Etkin Olmayan Hastane Sayısı
Ortalama
Std. Sapma
Minimum
Maksimum

TOPLAM
ETKİNLİK (CRS)
57 (4 Özel)
21 (2 Özel)
36 (2 Özel)
0,953
0,055
0,778
1

TEKNİK
ETKİNLİK
(VRS)
57 (4 Özel)
48 (4 Özel)
9
0,999
0,004
0,978
1

ÖLÇEK
ETKİNLİĞİ
57 (4 Özel)
21 (2 Özel)
36 (2 Özel)
0,954
0,054
0,778
1

Tablo 6’da görüldüğü üzere araştırma kapsamına 4’ü özel sektör hastanesi ve 53’ü de
kamu adına faaliyet gösteren AII grubu genel hastane statüsünde toplam 57 tane yataklı tedavi
kurumu alınmıştır. Bunlardan 2’si özel, 19’u devlet hastanesi olmak üzere toplam 21 yataklı
tedavi kurumunun toplam etkin ve ölçek etkin olarak faaliyet gösterdikleri görülmektedir. 4’ü
özel, 44’ü devlet hastanesi olmak üzere toplam 48 hastane ise teknik etkin olarak çalışmaktadır.
Çalışma kapsamına dahil edilen hastanelerin 2’si özel olmak üzere 36 tanesinin toplam ve
ölçek etkinlik, 9 adet devlet hastanesinin ise teknik etkinlik yönünden etkin olarak çalışmadıkları
tespit edilmiştir. Etkinlik ortalamaları ise toplam, teknik ve ölçek etkinlik olmak üzere sırasıyla
0,953-0,999-0,954 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 7. Tanımlayıcı Ölçütler (B Grubu ve Özel )
TOPLAM
ETKİNLİK (CRS)

TEKNİK ETKİNLİK
(VRS)

ÖLÇEK
ETKİNLİĞİ

Toplam Hastane Sayısı

46 (4 Özel)

46 (4 Özel)

46 (4 Özel)

Etkin Hastane Sayısı

16 (1 Özel)

40

16 (1 Özel)

Etkin Olmayan Hastane Sayısı

Tanımlayıcılar

30 (3 Özel)

6

30 (3 Özel)

Ortalama

0,952

0,999

0,953

Std. Sapma

0,056

0,005

0,055

Minimum

0,779

0,979

0,779

Maksimum

1

1

1

Tablo7’de görüldüğü üzere araştırma kapsamına 4’ü özel sektör hastanesi ve 42’si de
kamu adına faaliyet gösteren B grubu genel hastane statüsünde toplam 46 tane yataklı tedavi
kurumu alınmıştır. Bunlardan 1’i özel, 15’i devlet hastanesi olmak üzere toplam 16 yataklı tedavi
kurumunun toplam etkin ve ölçek etkin olarak faaliyet gösterdikleri görülmektedir. 4’ü özel,
36’sı devlet hastanesi olmak üzere toplam 40 hastane ise teknik etkin olarak çalışmaktadır.
Çalışma kapsamına dahil edilen hastanelerin 3’ü özel olmak üzere 30 tanesinin toplam ve
ölçek etkinlik, 6 adet devlet hastanesinin ise teknik etkinlik yönünden etkin olarak çalışmadıkları
tespit edilmiştir. Etkinlik ortalamaları ise toplam, teknik ve ölçek etkinlik olmak üzere sırasıyla
0,952-0,999-0,953 olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 8. Devlet Hastanelerinde Bölgelere Göre Etkinlik Ortalamaları
Devlet Hastanelerinde Bölgelere Göre Etkinlik Ortalamaları
Toplam Etkinlik
Teknik Etkinlik
Ölçek Etkinlik
Ortalamaları
Ortalamaları
Ortalamaları
Bölgeler
AII
B
Genel AII
B
Genel AII
B
Genel
Akdeniz
Doğu Anadolu
Ege
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
Karadeniz
Marmara
Ortalama

0,94
0,948
0,987
0,901
0,974
0,981
0,937
0,953

0,921
0,965
0,951
0,916
0,992
0,968
0,956
0,953

0,935
0,958
0,969
0,907
0,981
0,977
0,948
0,953

0,999
1
1
1
0,999
0,998
0,996
0,999

0,996
1
1
1
1
1
0,996
0,999

0,998
1
1
1
0,999
0,998
0,996
0,999

0,941
0,948
0,987
0,901
0,975
0,983
0,941
0,954

0,925
0,965
0,951
0,916
0,992
0,968
0,959
0,954

0,936
0,958
0,969
0,907
0,98
0,978
0,951
0,954

Toplam etkinlik ortalamasında AII grubu hastanelerinden en iyi skor 0,987 ile Ege
Bölgesi, en düşük skor ise 0,901 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesine aittir. B grubu statüsündeki
hastanelerden en iyi skor 0,992 ile İç Anadolu Bölgesi, en düşük skor ise 0,916 ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ne aittir. AII ve B grubunun birlikte değerlendirildiği genel ortalamalarda
ise en iyi skorun 0,981 ile İç Anadolu’ya, en düşük skorun ise 0,907 ile Güney Doğu Anadolu
Bölgesi’ne ait olduğu görülmektedir. Genel skor ortalamasının ise bütün hastaneler için 0,953
olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Tablo 9. Toplam Etkin Olan Hastanelerin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler ve Hastane Sayıları

Bölgeler
Akdeniz
Doğu Anadolu
Ege
Güneydoğu Anadolu
İç Anadolu
Karadeniz
Marmara
Toplam-Ort.

Toplam Etkin Hastane Sayısı - Yüzdesi

AII

B

Toplam
Hastane
Sayısı

AII

AII %

B

B%

Toplam

%

11
4
8
6
7
6
11
53

4
6
8
4
3
3
14
42

15
10
16
10
10
9
25
95

1
2
5
2
4
4
1
19

9
50
63
33
57
67
9
36

1
1
3
1
2
1
6
15

25
17
38
25
67
33
43
36

2
3
8
3
6
5
7
34

13
30
50
30
60
56
28
36

Çalışma kapsamında VZA ile analiz edilen 95 adet devlet hastanesinden etkin olanlarının
gruplar dahilinde bölgelere göre dağılımı Tablo9’da gösterilmiştir. Etkin olan hastane sayısı o
bölgedeki ilgili grup hastane sayısına bölünerek elde edilen yüzdeler yine Tablo9’da belirtilmiştir.
Bu kapsamda Karadeniz bölgesindeki 6 adet AII grubu devlet hastanesinden 4’ünün etkin
olduğu (%67) , Ege bölgesinde %63’ünün, İç Anadolu’da %57’sinin, Doğu Anadolu’da %50’sinin,
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Güneydoğu Anadolu’da %33’ünün, Akdeniz’de ve Marmara’da ise %9’unun etkin olduğu tespit
edilmiştir. Dolayısıyla AII grubu hastanelerin en etkin çalıştığı bölgenin Karadeniz, en az
etkinlikte çalıştığı bölgelerin ise Akdeniz ve Marmara olduğu görülmektedir.
B grubu devlet hastanelerinin %67 ile en etkin oldukları bölge İç Anadolu olarak ortaya
çıkmaktadır. İkinci olarak %43 ile Marmara, üçüncü ise %38 ile Ege Bölgesi gelmektedir.
Bölgesel olarak ayrılmış, AII ve B grubu devlet hastanelerinin etkin olanlarının
toplamlarının hastane sayılarına bölünmesi ile elde edilen yüzdeler de Tablo9’da gösterilmiştir.
Bu kapsamda etkin hastane oranının %60 olarak hesaplandığı İç Anadolu Bölgesi en iyi yüzdeye,
ikinci olarak %56 ile Karadeniz, Üçüncü olarak ise %50 ile Ege Bölgesi olduğu görülmektedir.
Tablo10. Teknik Etkin Olan Hastanelerin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler ve Hastane Sayıları

Teknik Etkin Hastane Sayısı - Yüzdesi

AII

B

Toplam
Hastane
Sayısı

AII

AII %

B

Akdeniz

11

4

15

7

64

2

50

9

60

Doğu Anadolu

4

6

10

4

100

6

100

10

100

Ege

8

8

16

8

100

8

100

16

100

Güneydoğu Anadolu

6

4

10

6

100

4

100

10

100

İç Anadolu

7

3

10

6

86

3

100

9

90

Karadeniz

6

3

9

5

83

3

100

8

89

Marmara

11

14

25

8

73

10

71

18

72

Toplam-Ort.

53

42

95

44

83

36

86

80

84

Bölgeler

B % Toplam

%

AII grubu devlet hastanelerinin Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu’da çalışmaya
dahil edilen hastanelerin tamamının teknik etkin olarak çalıştıkları görülmektedir. Bu grupta en
düşük yüzde ise % 64 ile Akdeniz Bölgesine aittir.
B grubunda ise Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu Anadolu,İç Anadolu ve Karadeniz
Bölgelerindeki bütün hastanelerin teknik etkin olarak çalıştıkları tespit edilmiştir. Marmara
Bölgesindeki hastanelerin %73’ü, Akdeniz Bölgesindekilerin ise %50’si teknik etkin olarak
çalışmaktadırlar.
AII ve B grubu hastanelerin toplamı bazında ise Doğu Anadolu, Ege ve Güneydoğu
Anadolu’daki hastanelerin %100’ünün, İç Anadolu’da %90’ının, Karadeniz’de %89’unun,
Marmara’da %72’sinin ve Akdeniz Bölgesi’nde ise %60’ının teknik etkin olarak hizmet verdikleri
görülmektedir.
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Tablo11. Ölçek Etkin Olan Hastanelerin Bölgelere Göre Dağılımı
Bölgeler ve Hastane Sayıları

Ölçek Etkin Hastane Sayısı - Yüzdesi

AII

B

Toplam
Hastane
Sayısı

AII

AII %

B

B%

Toplam

%

Akdeniz

11

4

15

1

9

1

25

2

13

Doğu Anadolu

4

6

10

2

50

1

17

3

30

Ege

8

8

16

5

63

3

38

8

50

Güneydoğu Anadolu

6

4

10

2

33

1

25

3

30

İç Anadolu

7

3

10

4

57

2

67

6

60

Karadeniz

6

3

9

4

67

1

33

5

56

Marmara

11

14

25

1

9

6

43

7

28

Toplam-Ort.

53

42

95

19

36

15

36

34

36

Bölgeler

Karadeniz Bölgesindeki 6 adet AII grubu devlet hastanesinden 4’ünün etkin olduğu
(%67), Ege Bölgesi”nde %63’ünün, İç Anadolu’da %57’sinin, Doğu Anadolu’da %50’sinin,
Güneydoğu Anadolu’da %33’ünün, Akdeniz’de ve Marmara’da ise %9’unun ölçek etkin olduğu
tespit edilmiştir. Dolayısıyla AII grubu hastanelerin en etkin çalıştığı bölgenin Karadeniz, en az
etkinlikte çalıştığı bölgelerin ise Akdeniz ve Marmara olduğu görülmektedir.
B grubu devlet hastanelerinin %67 ile en etkin oldukları bölge İç Anadolu olarak ortaya
çıkmaktadır. İkinci olarak %43 ile Marmara, üçüncü ise %38 ile Ege Bölgesi gelmektedir.
Bölgesel olarak ayrılmış, AII ve B grubu devlet hastanelerinin ölçek etkin olanlarının
toplamlarının hastane sayılarına bölünmesi ile elde edilen yüzdeler de Tablo11’de gösterilmiştir.
Bu kapsamda etkin hastane oranının %60 olarak hesaplandığı İç Anadolu Bölgesi en iyi yüzdeye,
ikinci olarak %56 ile Karadeniz, Üçüncü olarak ise %50 ile Ege Bölgesi olduğu görülmektedir.
3.10.

Hipotezler ve Sonuçları

Çalışma kapsamında analiz edilen AII ve B grubu devlet hastaneleri ile özel hastanelerin
VZA sonucunda ortaya çıkan etkinlik değerleri ile çıktı değişkenlerinin (Stok Devir Hızı, Alacak
Devir Hızı, Özkaynakların Karlılığı, Aktiflerin Karlılığı) arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla
korelasyon testi yapılarak sonuçlar Tablo12’de gösterilmiştir. Korelasyon testi yapılırken AII ve
B grubu devlet hastaneleri ile çalışma kapsamında analizleri birlikte yapılan 4 adet özel hastane
ayrı ayrı korelasyon testine tabi tutularak sonuçlar ayrı ayrı gösterilmiştir.
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Tablo12. Etkinlik Skorları İle Çıktı Değişkenleri Arasındaki İlişki
İstatistiksel Karar

Değişkenler

AII ve
Özel (r
değerleri)

p

B ve
Özel (r
değerleri)

1

Ha: Hastanelerin
etkinlik düzeyleri
ile Stok Devir Hızı
arasında pozitif
yönlü ilişki vardır.

Etkinlik-Stok
Devir Hızı

0,268

p<0,05

0,072

p>0,05 KABUL

RED

2

Ha: Hastanelerin
etkinlikleri ile
Alacak Devir Hızı
arasında pozitif
yönlü ilişki vardır.

EtkinlikAlacak Devir
Hızı

0,431

p<0,01

0,264

p>0,05 KABUL

RED

3

Ha: Hastanelerin
etkinlikleri ile Net
Kâr/ Özkaynak
Oranı arasında
pozitif yönlü ilişki
vardır.

Etkinlik Net Karın
Özkaynaklara
Oranı

0,360

p<0,01

0,535

p<0,01 KABUL KABUL

4

Ha: Hastanelerin
etkinlikleri ile Net
Kâr/ Aktif Toplamı
arasında pozitif
yönlü ilişki vardır.

Etkinlik Net Karın
Aktiflere
Oranı

0,450

p<0,01

0,564

p<0,01 KABUL KABUL

No:

Hipotez

p

AII

B

HİPOTEZ 1
Hastanelerin etkinlik skorları ile stok devir hızı değişkeni arasındaki ilişkiyi incelemek
üzere yapılan analizde, p<0,05 anlamlılık düzeyinde AII grubu devlet hastaneleri ve birlikte
analiz edilen özel hastaneler için r değeri 0,268 olarak gerçekleşmiştir. Bu nedenle AII grubu
hastanelerinde stok devir hızı değişkeninin etkinlik skorlarını olumlu yönde etkilediği
görülmektedir. B grubu devlet hastaneleri ve birlikte analiz edilen özel hastaneler için ise
etkinlik skoru ve stok devir hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir sonuca ulaşılamamıştır.
Bu nedenle AII grubu için Hipotez 1 kabul, B Grubu için ise reddedilmiştir.
HİPOTEZ 2
AII grubu hastanelerinin etkinlik düzeyleri ile alacak devir hızı değişkeninin p<0,01
anlamlılık düzeyinde r değerinin 0,431 olarak gerçekleştiği; alacak devir hızı değişkeninin
etkinlik skorlarını olumlu yönde etkilediği görülmektedir.B grubu hastaneleri için ise etkinlik
skoru ve alacak devir hızı değişkeni arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir sonucun olmadığı
tespit edilmiştir. Bu açıdan AII grubu için Hipotez 2 kabul, B Grubu için ise reddedilmiştir.
HİPOTEZ 3
Hastanelerin etkinlikleri ile özkaynakların kârlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere
yapılan korelasyon analizinde AII grubu ve özel hastaneler için p<0,01anlamlılık düzeyinde r
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katsayısı 0,360, B grubu ve özel hastaneler için ise yine p<0,01 anlamlılık düzeyinde r katsayısı
0,535 olarak hesaplanmıştır. Her iki grup hastaneleri içinde etkinlik skorları ile özkaynakların
kârlılığı rasyosu arasında pozitif (olumlu) yönde bir etkinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
burada her iki grup içinde Hipotez 3 kabul edilmiştir.
HİPOTEZ 4
Hastanelerin etkinlikleri ile aktiflerin kârlılığı arasındaki ilişkiyi incelemek üzere yapılan
korelasyon analizinde AII grubu ve özel hastaneler için p<0,01anlamlılık düzeyinde r katsayısı
0,450, B grubu ve özel hastaneler için ise yine p<0,01 anlamlılık düzeyinde r katsayısı 0,564
olarak hesaplanmıştır. Her iki grup hastaneleri içinde etkinlik skorları ile aktiflerin kârlılığı
rasyosu arasında pozitif (olumlu) yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Dolayısıyla burada
her iki grup içinde Hipotez 4 kabul edilmiştir.
4. SONUÇ
VZA yöntemi ile analiz edilen hastanelerde en düşük etkinlik değeri 0,778 ile AII
grubundan olan Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde, B grubu hastaneleri içerisinde
ise 0,779 ile Mardin Devlet Hastanesinde gerçekleşmiştir.
AII grubu statüsündeki devlet hastaneleri ile özel hastanelerin birlikte analizi sonucu 53
devlet hastanesinin 19’u (% 35,85), 4 özel hastanenin 2’si (% 50) ve toplam 57 hastanenin 21’i
(% 36,84)tam etkin olarak çalışmaktadır.
B grubu statüsündeki devlet hastaneleri ile özel hastanelerin birlikte analizi sonucunda
ise 42 Devlet hastanesinin 15’i (%35,71), 4 özel hastanenin 1’i (% 25) ve toplam 46 hastanenin
16’sı (% 34,78) tam etkin olarak çalışmaktadır.
Devlet hastanelerinin kendi içinde yapılan oranlamalarına bakıldığında AII grubu
hastanelerinin % 35,85 ve B grubu hastanelerinin ise % 35,71’sinin etkin olduğu; bu bağlamda
etkin olan hastane oranlarında hemen hemen farklılık olmadığı gözlemlenmektedir. Ancak her
iki gruba da dahil edilerek analiz edilen özel hastanelerin AII grubu ile yapılan analizinde özel
hastanelerin sadece 2’sinin (%50) etkin olduğu, B grubuna dahil edilerek yapılan analizde ise
sadece 1 özel hastanenin (%25) tam etkin olarak çalıştığı tespit edilmiştir.
Toplam etkinlik ortalamasında AII grubu hastanelerinden en iyi skor 0,987 ile Ege
Bölgesi, en düşük skor ise 0,901 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesine aittir. B grubu statüsündeki
hastanelerden en iyi skor 0,992 ile İç Anadolu Bölgesi, en düşük skor ise 0,916 ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’ne aittir. AII ve B grubunun birlikte değerlendirildiği genel ortalamalarda
ise en iyi skorun 0,981 ile İç Anadolu’ya, en düşük skorun ise 0,907 ile Güney Doğu Anadolu
Bölgesi’ne ait olduğu görülmektedir. Genel skor ortalamasının ise bütün hastaneler için 0,953
olarak gerçekleştiği görülmektedir.
Çalışma kapsamında AII grubu ile analiz edilen özel hastanelerin genel etkinlik ortalaması
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0,968 olarak gerçekleşmiştir. Devlet hastanelerinin sahip olduğu 0,953 ortalamasının üstünde
bir değere sahip oldukları görülmektedir. Çalışma kapsamında analiz edilen 4 özel hastanenin
2’sinin (%50) tam etkin olarak çalıştığı, diğerlerinin ise tam etkin olmadığı tespit edilmiştir.
Bu oran (etkin hastane oranı) çalışmaya katılan devlet hastanelerinde ise %36 civarındadır.
Fakat B grubu ile analiz edilen bu 4 hastanenin sadece 1’isi (%25) tam etkin çıkmıştır. B
grubu hastanelerinden etkin olarak çalışanlarının oranı ise yaklaşık %36’dır. Özel hastanelerin
etkinlik ortalamaları ise 0,946 ile devlet hastanelerinin sahip olduğu 0,953 değerinin altında
gerçekleşmiştir. Özel hastaneler içerisinde en düşük skor ise 0,853 ile Özel Hastane 1’e aittir.
Bölgelere göre hastane sayılarının etkinlik değerlendirilmesi yapıldığında; AII grubuna
dahil olan Karadeniz bölgesinde hastanelerin %67’si, Ege Bölgesinde %63’ü, İç Anadolu’da
%57’si, Doğu Anadolu’da, %50’si, Güneydoğu Anadolu’da %33’ü, Akdeniz ve Marmara
Bölgesinde ise %9’u tam etkin olarak çalışmaktadırlar. Yani bölgede hizmet veren hastane
sayılarına göre en etkin bölge Karadeniz, en az etkin bölgeler ise Akdeniz ve Marmara
Bölgelerinin olduğu görülmektedir. Ancak etkinlik ortalamalarına bakıldığında ise Ege
Bölgesindeki hastanelerin etkinlik ortalamalarının 0,987 ile 0,981 ortalamaya sahip Karadeniz
Bölgesi’nden biraz daha iyi olduğu görülmektedir. Çalışma kapsamında değerlendirilen B
grubu devlet hastanelerinde ise en çok etkin hastaneye sahip olan bölgenin İç Anadolu Bölgesi
(%67) olduğu, en az etkin hastane sayısının ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde (%17) bulunduğu
ortaya çıkmıştır.
AII ve B grubu Devlet hastanelerinin etkin olanlarının bölgedeki toplam hastane sayısına
oranı bakımından en etkin bölgenin %60 ile İç Anadolu, %56 ile Karadeniz Bölgesinin ikinci
ve %50 ile Ege Bölgesinin üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir. Daha sonra %30 ile Doğu
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, %28 ile Marmara Bölgesi ve %13 ile en sonda Akdeniz
Bölgesinin yer aldığı görülmektedir.
Çalışma kapsamında analiz edilen hipotezlerin sonuçlarına göre AII grubu Devlet
hastanelerinin stok devir hızı, alacak devir hızı, özkaynakların karlılığı ve aktiflerin karlılığı
finansal oranları ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. B grubu devlet hastanelerinin etkinlik düzeyleri ile stok devir hızı ve alacak devir
hızı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı; buna karşın etkinlik düzeyleri
ile özkaynakların karlılığı ve aktiflerin karlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin
olduğu tespit edilmiştir.
Finansal performansın iyileştirilmesi hiç şüphesiz kaynakların israf edilmeden etkin bir
şekilde kullanılması ile mümkündür. Bu bağlamda kamu ve özel sektör hastanelerinin doğasında
pahalı olan sağlık hizmetlerini sunarken kaliteden ve hasta memnuniyetinden ödün vermeden
lüks ve israftan uzak durarak faaliyetlerini yürütmeleri finansal başarı açısından önemli bir
etkendir.
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Hastanelerin finansal performans ve etkinliklerinin artırılabilmesi için etkin maliyet
kontrolünün sağlanması, yeterli fakat atıl olmayan personel istihdamının sağlanması, sabit
giderlerin takibi, stokların etkin yönetimi, ilk madde ve malzeme alım giderlerinin azaltılması,
dış kaynak kullanımı yoluyla alınan hizmetlerin maliyet ve verimliliklerinin takibi yapılmalıdır.
Ayrıca rekabet ortamında hasta memnuniyetinin sağlanması, ihtiyaca göre gelir getirici tedavi
birimlerinin oluşturulması ve personelin eğitimi gibi hususlar üzerinde durulmalıdır. Özellikle
hastanelerde yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin işletme bilgisine sahip, finansal tabloları
yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip olması, bununla birlikte muhasebe birimlerinin
çalışma kapsamlarının genişletilerek kurumun finansal durumu ve geleceği ile ilgili sürekli
analiz ve raporlama yapabilen birimler haline getirilmesi önemlidir.
Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar VZA analizinin doğası gereği seçilen girdi ve
çıktı değişkenlerine ve sayısına, karar verme birimi sayısına ve verilere göre farklı sonuçlar ortaya
koyabilmektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen rakam ve oranların analiz edilen hastaneler
için nihai ve kesin durum bildiren değerler olmadığı göz ardı edilemeyecek bir husustur.
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1. GİRİŞ
İşletmeler fon ihtiyaçlarını karşılamak için kredi alma, menkul veya gayrimenkul satışı
gibi bilinen yöntemlerin dışında gerekli şartları taşımaları koşuluyla hisse senedi veya tahvil gibi
menkul kıymetleri ihraç ederek de ihtiyaç duydukları fonu temin edebilirler. Kârını ortaklara
dağıtmak isteyen ve yatırım fırsatlarını değerlendirmek için sermaye gereksinimi olan bir
şirket, hisse senedi ve tahvil gibi finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır (Satyaprasad
ve Raghu, 2010:66). Şirketler için finansman kaynağı olan hisse senedi ve tahvil, tasarruflarını
yatırıma dönüştürmek isteyen yatırımcılar için alternatif yatırım araçlarındandır. Küreselleşme,
eğitim seviyesinin artışı, teknoloji ve bilgiye ulaşım kolaylığı gibi bilgi ve bilinç düzeyini artıran
faktörler, potansiyel yatırımcıları en iyi alternatif yatırım kaynaklarını bulmak için araştırma
yapmaya yöneltmektedir.
Literatürde esham, aksiyon, pay senedi veya sadece hisse adıyla kullanılan hisse senetleri,
sahiplerine sağladığı çeşitli avantajlar dolayısıyla yatırımcıların ve akademisyenlerin ilgi odağı
olmuştur. Hisse senedi fiyatı, şirketlerin gelecekte tahmin edilen kârlarının gerçek değerini
ifade eder ve genellikle ekonomik yeniliklere karşı bir tepki olarak değişiklik gösterir (Sadorsky,
2003:191; Chen vd., 2005:244). Şirketler, gelecekte nakit akışı sağlamak için sermaye maliyetinden
daha fazla getiri sağlayacak alanlara yatırım yaparak, ortaklarına değer oluşturmaya çalışırlar
(Koller vd., 2010:15-16).
Günümüzde, birçok ülke hisse senedi yoluyla uluslararası sermayeyi ülkelerine çekmek
için çaba göstermektedir. Birçok gelişmekte olan ülke sermaye pazarlarında istikrarı sağlayarak
her yıl ülkelerine milyarlarca dolar tutarında döviz girişi sağlamaktadır (Karan, 2011:312).
Bir finansal varlığın fiyatı, finansal varlığın gelecekte sağlayacağı nakit akımının beklenen
getiriye oranı ile belirlenmektedir. Hisse senedi fiyatının gelecekteki yönünün tahmin edilmesi
yatırımdan beklenen getiri bakımından oldukça önemlidir. Tahminlerin güvenilir olması ise hisse
senedi fiyatını etkileyen faktörlerin doğru ve anlamlı bir şekilde belirlenmesini gerektirmektedir.
Bu nedenle çalışmada, hisse senetlerinin fiyatını etkileyen faktörler mikroekonomik ve
makroekonomik olmak üzere iki başlıkta incelenmiştir.
2. LITERATÜR TARAMASI
2.1. Mikroekonomik Faktörlerin Etkisini İnceleyen Çalışmalar
Basu (1977) New York Borsası’nda (NYSE) alım ve satım işlemi yapan sanayi şirketlerinin
F/K oranı ile hisse senedi arasındaki ilişkiyi 1956-1971 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan
verilerle ampirik olarak belirlemeye çalışmıştır. Basu, düşük F/K oranına sahip portföylerin,
yüksek F/K oranına sahip menkul kıymetlere oranla daha yüksek getiri elde ettiklerini ifade
etmiştir.
Banz (1981), 1926-1975 yılları arasında New York Borsası’nda en az 5 yıldır işlem
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görmekte olan hisse senetlerine ait getiri ve toplam piyasa değeri arasındaki ilişkiyi incelemiştir.
Çalışmanın sonucunda, piyasa değeri küçük olan hisselerin, piyasa değeri büyük olan hisselere
göre daha yüksek getiri sağladığı tespit edilmiştir.
Fama ve French (1992), NYSE, AMEX ve NASDAQ’da işlem gören hisse senetlerinin
getiri oranındaki değişimi etkileyen faktörleri belirlemek için beta katsayısı, işletme büyüklüğü,
borç oranları, PD/DD ve F/K oranlarının ortalama hisse senedi getirilerindeki değişimleri
incelemişlerdir. Portföy ve regresyon analiz sonuçları işletme büyüklüğü ve PD/DD oranının hisse
senedi getirilerindeki değişimi açıklama gücünün olduğu; buna karşılık, beta ve F/K oranının
hisse senedi getirilerindeki değişimini açıklama gücünün olmadığı sonucuna varmışlardır.
Canbaş, Düzakın ve Kılıç (1997), 1993-1997 yılları arasında İMKB’de işlem gören 173
endüstri işletmesinin likidite, kârlılık, finansal yapı ve borsa performans oranlarını kullanarak,
söz konusu oranların hisse senedi getirilerini tahmin etmedeki etkisini incelemişlerdir. Finansal
oranların hisse senetlerinin değerlemesinde ve hisse senetlerinin getirilerinin açıklanmasında
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koymuşlardır.
Chui ve Wei (1998), Temmuz 1977 ile Haziran 1993 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan
çalışmada Hong Kong, Kore, Malezya, Tayvan ve Tayland piyasalarındaki hisse senedi getirileri
ile PD/DD oranı ve firma büyüklüğü arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda,
Hong Kong, Kore ve Malezya’da hisse senedi getirileri ile PD/DD oranı arasında pozitif bir
ilişkinin mevcut olduğu ve Tayvan hariç diğer tüm ülkelerde firma büyüklüğünün hisse senedi
getirilerini etkilediğini tespit etmişlerdir.
Lewellen (2004), 1946-2000 yılları arasındaki finansal oranları kullanarak; temettü verimi,
PD/DD ve F/K oranının hisse senedi getirilerini tahmin etme gücünü araştırmıştır. Çalışmanın
sonucunda, PD/DD oranının uzun dönem getirileri tahmin edebilmesine rağmen, kısa dönem
getirilerin tahmin edilemediğini ileri sürmüştür. Temettü veriminin uzun dönem getirilerini,
F/K oranının ise kısa dönem getirilerini açıklayan en iyi finansal oran olduğunu belirlemiştir.
Yalçıner, Atan ve Boztosun (2005), “Veri Zarflama Analizi Yöntemi (VZA)” ve “Malmquist
Toplam Faktör Verimliliği (TFV)” İndeksi kullanılarak, finansal oranlarla hisse getirileri
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, VZA ile etkin olduğu
belirlenen şirket ve hisse senedinin ilgili dönem getirisi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.
Şirketlerin etkinliğinin zaman içerisinde ne şekilde değiştiğini ortaya koyan TFV İndeksi
analizinde, bir önceki döneme göre etkinliği artan şirketin hisse senedi getirisinin de arttığı
yönünde kuvvetli bir kanıt bulunamamıştır.
Ege ve Bayraktaroğlu (2009), İMKB 30 endeksinde işlem gören şirketlerinin hisse senedi
getirilerinin 2004 yılına ait 12 aylık bilânço ve gelir tablosu verileri kullanılarak hesaplanan
finansal oranlarla açıklanıp açıklanamadığını Lojistik Regresyon Analizi ile araştırmışlardır.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ilgili dönem dikkate alınarak hisse senedi getirilerini
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açıklamada F/K oranı, nakit oran ve toplam varlıkların devir hızı oranı önemli birer bağımsız
değişken olarak görülürken, literatürde büyük ağırlığı olan PD/DD oranı, tahmini yapılan logit
modele göre önemli bir bağımsız değişken olarak görülmemiştir.
Al-Qaisi (2011), Amman Menkul Kıymetler Borsası’nda yer alan sanayi sektöründe
bulunan 10 şirketin 2005-2010 dönemine ait verilerini kullanarak hisse senedi başına kâr
üzerindeki finansal oranların etkisini test etmiştir. Çalışmanın sonucu, finansal oranların hisse
başına kârı bir tahmin edicisi olarak kullanılabileceğini göstermiştir.
2.2. Makroekonomik Faktörlerin Etkisini İnceleyen Çalışmalar
Aggarwal (1981), 1974-1978 dönemindeki aylık ABD efektif döviz kurlarının aylık
verilerini kullanarak döviz kuru değişimlerinin Amerikan hisse senedi fiyatları üzerindeki
etkisini incelemiştir. Basit regresyon modeli sonuçlarına dayalı olarak, hisse senedi fiyatlarıyla
döviz kurlarının pozitif ilişkili olduğunu ve ilişkinin uzun dönemle karşılaştırıldığında kısa
dönemde daha güçlü olduğunu tespit etmiştir.
Solnik (1987), ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada, Hollanda, İsviçre ve
Belçika ülkelerine ait hisse senetlerinin aylık verilerini kullanmıştır. Döviz kuru, faiz oranları ve
enflasyon beklentisindeki değişimler gibi makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatlarına
etkisini araştırmıştır. Çalışmada, kur değişikliklerinin ABD hariç, diğer tüm ülkelerde hisse
senedi fiyatlarını pozitif olarak etkilediği sonucuna varmıştır.
Telatar (1998), Türkiye’de enflasyon ve reel hisse senedi getirisi arasındaki ilişkileri
araştırmak üzere yaptığı çalışmasında, 1989 ve 1998 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak
reel hisse senedi getirileri ile enflasyon arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda
Türkiye’de gerçekleşen enflasyon ile reel hisse senedi getirileri arasında negatif yönlü bir ilişkinin
olduğunu tespit etmiştir.
Durukan (1999), 1986-1998 dönemlerine ait aylık veri setinden erişilen verilerden
İMKB’de makroekonomik değişkenlerin hisse senedi fiyatına olan etkisini araştırmıştır. Sonuç
olarak faiz oranı ve sanayi üretim endeksi değişkenlerinin hisse senedi fiyatlarını açıklamada
diğer değişkenlere göre daha etkin olduğunu saptamıştır.
Wongbangpo ve Sharma (2002), 1985–1996 dönemi aylık verileri kullanarak, Endonezya,
Malezya, Singapur, Filipinler ve Tayland hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senedi
fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmanın
sonucunda makroekonomik değişkenlerle hisse senedi fiyatları arasında nedensellik ilişkisi
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Albeni ve Demir (2005), mali endeksi etkileyen makroekonomik faktörleri tespit
etmek için çok değişkenli doğrusal regresyon modelini kullanmışlardır. Çoklu regresyon
analizi değişkenlerin 1991-2000 yılları arasındaki zaman serisi verilerini EEK yöntemine göre
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değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda; mevduat faiz oranları, portföy yatırımları ve döviz
kuru ile mali endeks arasında negatif yönlü bir ilişki olmasına rağmen beklentilerin aksine
cumhuriyet altını ile mali endeks arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığını tespit etmişlerdir.
Yılmaz, Güngör ve Kaya (2006), Ocak 1990-Aralık 2003 dönemine ait verilerle hisse
senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenlerin ilişkisinin olup olmadığını incelemişlerdir.
Çalışmada EKK, Johansen- Juselius eş-bütünleşme testi, Granger Nedensellik testi ve bu
değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri incelemek için de VEC modeli kullanılmıştır. Çalışma
sonucunda, hisse senedi fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasında, farklı derecelerde de
olsa, bir ilişkinin olduğunu ifade etmişlerdir.
Gay (2008), Mart 1999 ve Haziran 2006 yılları arasındaki aylık verileri kullanarak Brezilya,
Rusya, Hindistan ve Çin’nin hisse senedi endeksi ile döviz kuru ve petrol fiyatları arasındaki
ilişkiyi araştırmıştır. Çalışmada döviz kuru ve petrol fiyatları ile bu ülkelerin hisse senedi
endeksleri arasında hiçbir anlamlı ilişki bulunamamıştır ancak ilgili hisse senedi getirileri
üzerinde diğer yerel ve uluslararası makroekonomik faktörlerin etkisi olabileceğini belirtmiştir.
Sayılgan ve Süslü (2010), gelişmekte olan ülkelerdeki makroekonomik faktörlerin hisse
senedi getirilerine etkisini dengeli panel veri analizi ile incelemişlerdir. Araştırma dönemi 1999–
2006 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda, gelişmekte olan ülkelerdeki hisse senedi
getirilerinin döviz kuru, enflasyon oranı ve Standart and Poors 500 endeksinden etkilendiği;
ancak faiz oranı, gayri safi yurtiçi hâsıla, para arzı ve petrol fiyatları ile hisse senedi getirileri
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını saptamışlardır.
Kuwornu ve Victor (2011), Ocak 1992 - Aralık 2008 yılları arasındaki aylık verilerden
yararlanarak Gana Borsası’ndaki hisse senedi getirileri ile makroekonomik faktörler arasındaki
ilişkiyi incelemişlerdir. Makroekonomik değişkenler ile borsa getirileri arasında ilişki kurmak
için Box-Jenkins zaman serisi analizi ve EKK regresyon modeli kullanmışlardır. Çalışmanın
sonucunda ham petrol fiyatları, döviz kuru ve faiz oranının hisse senedi getirileri üzerinde
önemli bir etkiye sahip olmadığını ancak enflasyon oranının hisse senedi getirileri üzerinde
önemli bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir.
3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI
Bu çalışmanın amacı, yatırımcılara yol gösteren, işletmelerin performanslarının ve piyasa
değerlerinin hesaplanmasında kullanılan mikroekonomik faktörler ile işletmelerin ve ülkelerin
ekonomik yapısını etkileyen, makroekonomik faktörlerin etkisini Panel Veri Analiz yöntemi ile
belirlemektir. Bu amaçla mikroekonomik faktörlerin etkisini saptamak için Borsa İstanbul’da
2005-2011 döneminde işlem gören ve süreklilik gösteren imalat sanayi işletmelerinin konsolide
bilanço ve gelir tablosundan elde edilen verilerle hesaplanan finansal oranlar kullanılmıştır.
Makroekonomik faktörlerin etkisini saptamak için ise; döviz kuru, enflasyon oranı, para arzı,
faiz oranı, GSYİH, altın fiyatları, petrol fiyatları, dış ticaret dengesi ve sanayi üretim endeksi
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

154

Dinamik Panel Veri Analizi İle Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen Faktörlerin Belir.. | GÜNGÖR, YERDELEN KAYGIN

kullanılmıştır. Çalışmada, hisse senedi fiyatlarının gelecekteki yönünün tahmin edilmesi
aşamasının “Dinamik Panel Veri Analizi” ile yapılabilmesi için, hisse senedi fiyatının bir
gecikmeli değerinin etkisi de belirlenmeye çalışılmıştır.
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Dinamik Panel Veri Modelleri
Dinamik panel veri modeli; geçmiş dönemdeki bağımlı değişkenin cari dönemdeki
bağımlı değişken üzerindeki etkisini ölçmektedir (Zeren ve Ergun, 2010:76). Dinamik Panel
Veri Modelleri Statik Panel Veri Modellerinden farklı olarak, içerisinde gecikmeli değişken ya
da değişkenler barındıran modellerdir (Yerdelen Tatoğlu, 2012:65). Mikro dinamik ve makro
dinamik etkiler kesitsel veri seti kullanılarak tahmin edilemez. Tek bir zaman serileri veri seti
genellikle dinamik katsayıların tam tahminini sağlamaz (Hsiao, 2003:5). Bu nedenle mikro
dinamik ve makro dinamik etkiler genellikle dinamik panel veri analizi ile tahmin edilmektedir.
Bağımlı değişkeni etkileyen faktörler arasında bağımsız değişken veya değişkenlerin
gecikmeli değerleri olabileceği gibi bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri de olabilmektedir.
Bu modellere “dinamik modeller” denmektedir ( Uğur, 2009:99).
Dinamik panel veri modelleri aşağıdaki şekilde ifade edilmektedirler (Baltagi, 2005:135):
Yit= dYi,t-1

(1)

it									

i= 1,…….., N t=1,……., T
uit = vit+µi
Birim etki µi, i. birim için tüm zaman boyunca sabit olduğundan hem Yit hem de Yi,t-1 , bu
birim etkinin bir fonksiyonudur. Modelin sağ tarafındaki gecikmeli bağımlı değişken Yi,t-1 ile
hata terimi µit korelasyonludur (Baltagi, 2005:135). EKK tahminleri bu korelasyon nedeniyle
yanlı ve tutarlıdır (Zeren ve Ergun, 2010:7).
Çalışmada, zaman boyutuna sahip kesit serilerini kullanarak hisse senedi fiyatının zaman
içindeki değişimleri ile hisse senedi fiyatını etkileyen faktörleri firmalar bazında analiz etmek için
Dinamik Panel Veri Analizi kullanılmıştır. Hisse fiyatının gecikmeli değerinin modele bağımsız
değişken olarak katılmasıyla Otoregresif Dinamik Panel yapı oluşturulmuştur. Dinamik Panel
Veri Analizi ile yapılan çalışmalarda kullanılan GMM tahmincisi olarak Arellano ve Bond’un
Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisinin kullanılmıştır.
Arellano ve Bond’un Genelleştirilmiş Momentler Tahmincisi şu şekilde formüle edilmiştir:
							(2)

i = 1, 2, …..,N ve t = 1, 2, …..,
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αj =tahmin edilecek p tane parametreyi,
Xit =1x k1 boyutlu katı dışsal değişkenler vektörünü,
β1 = k1 x1 boyutlu tahmin edilecek dışsal değişkenler parametre vektörünü,
Wit = 1x k2 boyutlu önceden belirlenmiş veya içsel değişkenler vektörünü,
β2 = k2 x1 boyutlu tahmin edilecek önceden belirlenmiş veya içsel değişkenler parametre
vektörünü,
uit = birim etkileri,
ԑit =’de σԑ2 varyansa sahip özdeş ve bağımsız dağılımlı hata terimlerini göstermektedir.
Modelde hisse senedi fiyatının bir yıl gecikmeli değeri şu şekilde formüle edilmiştir:
P =ln(Pt -P(t-1))										(3)
ln = doğal logaritma,
P = hisse senedi fiyatının bir yıl gecikmeli değeri,
Pt = t zamanındaki hisse senedi fiyatını,
P(t-1) = t-1 zamanındaki hisse senedi fiyatını.
5. ARAŞTIRMADA KULLANILAN VERILER VE DEĞIŞKENLER
Araştırmada kullanılan veriler Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve
Türkiye İstatistik Kurumu elektronik veri tabanlarından elde edilmiştir. Araştırmada Eviews 7
ve STATA 11 istatistik paket programı kullanılmıştır.
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Tablo 5.1. Borsa İstanbul’da 2005-2011 Yılları Arasında İşlem Gören ve Süreklilik Gösteren İmalat
Sanayi Şirketleri
İmalat Sanayi

Şirket Adı

İmalat Sanayi

Şirket Adı

1

ADANA

ADANA ÇİMENTO

30

GENTS

GENTAŞ

2

AKCNS

AKÇANSA

31

GEDIZ

GEDİZ İPLİK

3

AKSA

AKSA

32

GOLTS

GÖLTAŞ ÇİMENTO

4

ALKIM

ALKİM KİMYA

33

HURGZ

HÜRRİYET GZT.

5

ALTIN

ALTINYILDIZ

34

IDAS

İDAŞ

6

ANACM

ANADOLU CAM

35

KRDMA

KARDEMİR

7

ASUZU

ANADOLU ISUZU

36

KARTN

KARTONSAN

8

ARCLK

ARÇELİK

37

KERVT

KEREVİTAŞ GIDA

9

ARSAN

ARSAN TEKSTİL

38

KLMSN

KLİMASAN KLİMA

10

ASLAN

ASLAN ÇİMENTO

39

KONYA

KONYA ÇİMENTO

11

AYGAZ

AYGAZ

40

KORDS

KORDSA GLOBAL

12

BANVT

BANVİT

41

KRSTL

KRİSTAL KOLA

13

BTCIM

BATI ÇİMENTO

42

MAKTK

MAKİNA TAKIM

14

BERDN

BERDAN TEKSTİL

43

MRSHL

MARSHALL

15

BRMEN

BİRLİK MENSUCAT

44

TIRE

MONDİ TİRE KUTSAN

16

BRSAN

BORUSAN MANNESMANN

45

NUHCM

NUH ÇİMENTO

17

BURCE

BURÇELİK

46

PTOFS

OMV PETROL OFİSİ

18

BUCIM

BURSA ÇİMENTO

47

PARSN

PARSAN

19

PRTAS

ÇBS PRİNTAŞ

48

SARKY

SARKUYSAN

20

CMENT

ÇİMENTAŞ

49

SODA

SODA SANAYİİ

21

CIMSA

ÇİMSA

50

SKTAS

SÖKTAŞ

22

DARDL

DARDANEL

51

SONME

SÖNMEZ FİLAMENT

23

DEVA

DEVA HOLDİNG

52

TUDDF

T.DEMİR DÖKÜM

24

DYOBY

DYO BOYA

53

TRKCM

TRAKYA CAM

25

EGEEN

EGE ENDÜSTRİ

54

TBORG

T.TUBORG

26

EPLAS

EGEPLAST

55

TRCAS

TURCAS PETROL

27

ECILC

ECZACIBAŞI İLAÇ

56

TUPRS

TÜPRAŞ

28

EREGL

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

57

VESTL

VESTEL

29

FRIGO

FRİGO PAK GIDA

Tablo 5.1.’de çalışmada verileri kullanılan Borsa İstanbul’da 2005-2011 yılları arasında
işlem gören ve süreklilik gösteren imalat sanayi şirketleri verilmiştir.
Modelde hisse fiyatı bağımlı değişken; cari oran, asit-test oranı, yabancı kaynaklar toplamı/
aktif toplamı oranı, kısa vadeli yabancı kaynaklar/pasif toplamı oranı, maddi duran varlıklar/öz
kaynak oranı, stok devir hızı, alacak devir hızı, net kâr/öz kaynak oranı, net kâr/toplam aktifler
oranı, net kâr/net satışlar oranı, F/K oranı, PD/DD oranı, temettü verimi, döviz kuru, enflasyon
oranı, para arzı, faiz oranı, GSYİH, altın fiyatları, petrol fiyatları, dış ticaret dengesi ve sanayi
üretim endeksi ise bağımsız değişkenlerdir. Çalışmanın Dinamik Panel Veri Analizi yöntemi
ile değerlendirilmesi için, hisse senedi fiyatının bir yıl gecikmeli değeri de modele bağımsız
değişken olarak ilave edilmiştir.
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Tablo 5.2. Çalışmada Kullanılan Mikroekonomik Faktörler
ÇALIŞMADA KULLANILAN MİKROEKONOMİK FAKTÖRLER (FİNANSAL FAKTÖRLER)
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı
FİNANSAL YAPI ORANLARI
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplamı Oranı
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/Pasif Toplamı Oranı
Maddi Duran Varlıklar/Öz Kaynak Oranı
FAALİYET (AKTİVİTE) ORANLARI
Alacak Devir Hızı
Stok Devir Hızı
KÂRLILIK ORANLARI
Net Kâr/ Öz Kaynak Oranı
Net Kâr/ Toplam Aktifler Oranı
Net Kâr/Net Satışlar Oranı
BORSA PERFORMANS ORANLARI
Fiyat/ Kazanç Oranı
Piyasa Değeri / Defter Değeri Oranı
Temettü Verimi

Tablo 5.2.’de çalışmada kullanılan mikroekonomik faktörler verilmiştir. Likidite
oranlarından cari oran, kârlılık oranlarından net kâr/toplam aktifler oranı, net kâr/net satışlar
oranı ile borsa performans oranlarından PD/DD oranı ve temettü verimi kendi kategorilerinde
yer alan diğer oranlar arasındaki yüksek korelasyondan dolayı modelde yer almamaktadırlar.
Tablo 5.3. Çalışmada Kullanılan Makroekonomik Faktörler
ÇALIŞMADA KULLANILAN MAKROEKONOMİK FAKTÖRLER
Döviz Kuru: Kurlar-Döviz Kurları (Günlük) (TL dönüşümü yapılmış) (USD) ABD Doları (Döviz Satış)
Enflasyon Oranı: Fiyat Endeksi (Tüketici Fiyatları)(2003=100)(TÜİK)(Aylık)
Para Arzı: M1 Parasal Göstergeler (Haftalık(Cuma) Geçici Veriler, Bin TL)
Faiz Oranı: Mevduat Faiz Oranları (Aylık) 3 Ay Vadeli Ağırlıklandırılmış Mevduat
GSYİH: Harcamalar Yöntemiyle (Cari 1998 Fiyatlarla)(TÜIK)(Yeni Seri)(Üç Aylık, Bin TL)
Altın Fiyatları: Altın Fiyatları (Ortalama)-Serbest Piyasa (Aylık, TL) Külçe Altın Satış Fiyatı (TL /Gr)
Petrol Fiyatları: Brent Petrol Fiyatları $
Dış Ticaret Dengesi: Dış ticaret dengesi değişkeni, ihracat miktarının ithalat miktarına oranı olarak
hesaplanmıştır.
İTHALAT: Dış Ticaret İthalat Miktar Endeksi-BEC Sınıflamasına Göre (2003=100) (TÜİK) (Aylık)
İHRACAT: Dış Ticaret İhracat Miktar Endeksi-BEC Sınıflamasına Göre (2003=100) (TÜİK) (Aylık)
Sanayi Üretim Endeksi: Sanayi Üretim Değişim Oranları
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Tablo 5.3’de verilen makroekonomik faktörler farklı zaman aralıklarıyla veri tabanından
alınmıştır. Bu nedenle tüm değişkenler üçer aylık ortalamaları alınarak modele dahil edilmişlerdir.
Modelde kullanılan kısaltmalar Tablo 5.4.’ de verildiği şekildedir.
Tablo 5.4. Modelde Kullanılan Kısaltmalar
KISATMALAR

AÇIKLAMALAR

ADH

Alacak devir Hızı

ATO

Asit Test Oranı

DBUYUME

GSYİH

DALTIN

Altın

DDÖVİZ

Döviz

DFAIZ

Faiz

DPARA_ARZ

Para Arzı

PETROL

Petrol

DTD

Dış Ticaret Dengesi

F_KO

Fiyat Kazanç Oranı

KVYK_KTO

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar/ Toplam Kaynaklara Oranı

MDV_OK

Maddi Duran Varlıklar / Öz Kaynaklar

NK/ OK

Net Kâr / Öz Kaynaklar

SANAYI

Sanayi Endeksi

SDH

Stok Devir Hızı

TB_TAO

Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı

TUFE

Enflasyon Oranı

6. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Regresyon analizlerinde sağlıklı sonuçlar elde etmek için modellerde kullanılan
değişkenlere ait serilerin durağan olması gerekmektedir. Durağan olmayan verilerle oluşturulan
bir model, genellikle sahte regresyona neden olmaktadır. Bu nedenle model kurulduktan sonra
tüm değişkenlerimizin durağanlıkları Levin, Lin&Chu testi ile incelenmiştir.
H0 = Seride bir birim kök vardır.
H1 = Seride bir birim kök yoktur.
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Tablo 6.1. Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler

Levin, Lin &Chu t*

p

ADH

-25,782

0,000**

ATO

-5,084

0,000**

DBUYUME

-1,491

0,068

DALTIN

28,798

1,000

DDÖVİZ

8,400

1,000

DFAIZ

0,868

0,807

DPARA_ARZ

15,033

1,000

PETROL

-7,145

0,000**

DTD

-17,509

0,000**

F_KO

-28,501

0,000**

KVYK_KTO

-4,849

0,000**

MDV_OK

-2,770

0,000**

NK/ OK

-10,480

0,000**

SANAYI

-7,484

0,000**

SDH

-30,747

0,000**

TB_TAO

-5,953

0,000**

TUFE

-8,637

0,000**

(p>0,05) olduğunda hipotezi red edilmemiştir. Buna göre modelimizde durağan olmayan seriler mevcuttur.

Tablo 6.1’de görüldüğü üzere modelle kullanılan değişkenlerden (p>0,05) değerine
sahip GSYİH, altın, döviz, faiz oranı ve para arzı değişkenlerinin durağanlık göstermediği,
diğer değişkenlerin ise durağan oldukları tespit edilmiştir. Buna göre modelimizde durağan
olmayan seriler mevcuttur. Durağan olmayan serileri için Levin, Lin&Chu testi kullanılarak
logaritmalarının birinci farkları alınmıştır. Böylece modelde durağan olmayan tüm veriler
durağanlaştırılmıştır (Tablo 6.2).
Durağanlaştırılmış veriler tekrar Levin, Lin&Chu testi ile kontrol edilmiş ve modelleme
aşamasına geçilmiştir. Arellano ve Bond Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi kullanılarak
yapılan model sonuçları Tablo 6.3.’te verilmiştir.
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Tablo 6.2. Durağanlaştırma İşlemi Sonunda Birim Kök Test Sonuçları
Değişkenler

Levin, Lin &Chu t*

p

ADH

-25,782

0,000**

ATO

-5,084

0,000**

DBUYUME

-96,764

0,000**

DALTIN

-27,562

0,000**

DDÖVİZ

-17,613

0,000**

DFAIZ

-24,011

0,000**

DPARA_ARZ

-8,580

0,000**

PETROL

-7,145

0,000**

DTD

-17,509

0,000**

F_KO

-28,501

0,000**

KVYK_KTO

-4,849

0,000**

MDV_OK

-2,770

0,000**

NK/ OK

-10,480

0,000**

SANAYI

-7,484

0,000**

SDH

-30,747

0,000**

TB_TAO

-5,953

0,000**

TUFE

-8,637

0,000**

Tablo 6.3. Değişkenlerin ve Gecikmeli Değerlerin, Hisse Fiyatları Üzerindeki Etkisi
Değişkenler
BIST(-1)
F_KO
KVYK_KTO
TUFE
TB_TAO
SDH
SANAYI
PETROL
ADH
ATO
DBUYUME
DALTIN
MDV_OK
NK/ OK
DDOVIZ
DFAIZ
DPARA_ARZ
DTD

Katsayı
0,841
0,002
40,998
- 0,942
- 47,171
- 0,097
0,456
0,039
- 0,164
0,317
- 22,186
- 33,645
0,049

Std. Hata
0,002
0,001
3,909
0,076
4,451
0,027
0,039
0,003
0,011
0,040
0,766
1,291
0,024

t
442,217
3,313
10,489
-12,470
-10,598
- 3,614
11,813
11,629
- 14,776
7,969
- 28,972
- 26,069
2,035

p
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,042

0,217

0,107

2,028

0,043

26,695
- 1,411
55,487
- 8,267

2,134
0,031
1,630
0,744

12,507
- 45,418
34,044
-11,109

0,000
0,000
0,000
0,000
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Sonuçların incelenmesinden önce Dinamik Panel Veri varsayımlarını kontrol etmek için
üç temel test uygulanmıştır. Bunlar: Wald testi, Sargan testi ve Arellano-Bond (AB) testidir.
Çalışmada %5 önem seviyesi dikkate alınmıştır.
Tablo 6.4. Dinamik Panel Data Varsayımlarının Kontrolü
Test
Wald
Sargan
AR(1)
AR(2)

İstatistik
0,000
0,180
-2,75 (0,000)
1,09 (0,381)

Wald testi ile bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklamakta anlamlı olup
olmadığı test edilmektedir.
H0 = Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklama gücü yoktur.
H1 = Bağımsız değişkenlerin, bağımlı değişkenleri açıklama gücü vardır.
(p<0,05) sonucuna göre hipotezi red edilmiştir. Wald testi ile bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkenleri açıklama gücünün olduğu ve modelin bütün olarak anlamlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Sargan testi ile içsellik kontrolü yapılarak araç değişkenlerin geçerliği incelenmiştir.
H0 = Araç değişkenler dışsaldır.
H1 = Araç değişkenler dışsal değildir.
(p>0,05) Sargan testi sonucunda hipotezi red edilmemiştir. Modelimizde içsellik problemi
bulunmamaktadır yani araç değişkenler dışsaldır. Buna göre bağımsız değişkenlerle hata
teriminin korelasyonlu olmadığı sonucuna varılmıştır.
Modeldeki otokorelasyon ise Arellano-Bond (AB) testi ile kontrol edilmiştir.
H0 = Otokorelasyon yoktur.
H1 = Otokorelasyon vardır.
(p>0,05) olduğundan hipotez red edilmemiştir. Buna göre modelimizde otokorelasyon
problemi bulunmamaktadır.
Varsayımların kontrolleri sonucunda oluşturulan modelde kullanılan değişkenler ve
model Dinamik Panel varsayımlarına uyum göstermektedir. Analiz sonucunda, mikroekonomik
faktörler olarak adlandırılan finansal oranların modelde anlamlı çıkan değişkenleri ile
makroekonomik faktörlerin hisse senedi fiyatlarına etkisi ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Çalışmanın bulguları Tablo 5.1.’de verilen ve 2005-2011 yılları arasında verilerine eksiksiz
ulaşılabilen imalat sanayii sektöründe yer alan firmalara yöneliktir.
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Oluşturulan modelde likidite oranlarından, asit test oranı ile hisse senedi fiyatları arasında
pozitif ilişki tespit edilmiştir. Asit test oranındaki bir birimlik artış, hisse senedi fiyatlarında
0,317 birimlik bir artışa neden olmaktadır.
Faaliyet oranlarından alacak devir hızı ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir
ilişki tespit edilmiştir. Buna göre alacak devir hızındaki bir birimlik artış hisse senedi fiyatlarında
-0,164 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Stok devir hızı ile hisse senedi fiyatları arasında
negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre stok devir hızındaki bir birimlik artış, hisse senedi
fiyatlarında -0,097 birimlik bir azalışa neden olmaktadır.
Kaldıraç oranlarından, toplam borçların/toplam aktiflere oranı ile hisse senedi fiyatları
arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Toplam borçların/toplam aktiflere oranındaki bir
birimlik artış, hisse senedi fiyatlarında -47,171 birimlik bir azalışa neden olmaktadır. Kısa vadeli
yabancı kaynaklar/toplam kaynaklar oranı ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir
ilişki saptanmıştır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar/toplam kaynaklar oranındaki bir birimlik artış
hisse senedi fiyatlarında 40,998 birimlik bir artışa neden olmaktadır. Maddi duran varlıklar/
öz kaynak oranı ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Maddi
duran varlıklar/öz kaynak oranındaki bir birimlik artış hisse senedi fiyatlarında 0,049 birimlik
bir artışa neden olmaktadır.
Öz sermaye kârlılık oranı veya öz sermayenin verim oranı olarak da adlandırılan kârlılık
oranlarından; net kâr/öz kaynak oranı ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir
ilişki tespit edilmiştir. Buna göre, net kâr/öz kaynak oranındaki bir birimlik artış hisse senedi
fiyatlarında 0,217 birimlik bir artışa neden olmaktadır.
Borsa performans oranlarından fiyat/kazanç oranı ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif
bir ilişki saptanmıştır. Çalışma sonucunda, fiyat/kazanç oranındaki bir birimlik artışın hisse
senedi fiyatlarında 0,002 birimlik bir artışa neden olduğu anlaşılmıştır.
Oluşturulan modelde, döviz kuru değişkenleri ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif
yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit edilmiştir. Döviz kurundaki bir birimlik artışın hisse senedi
fiyatlarında 26,695 birimlik bir artışa sebep olduğunu saptanmıştır.
Enflasyon oranı ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
Enflasyon oranındaki bir birimlik artışın, hisse senedi fiyatlarında -0,942 birimlik bir azalışa
neden olduğu tespit edilmiştir.
Para arzı ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Para
arzındaki bir birimlik artış hisse senedi fiyatlarında 55,487 birimlik bir artışa neden olmaktadır.
Faiz oranı ile hisse senedi fiyatı arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Faiz
oranlarındaki bir birimlik artış hisse senedi fiyatlarında -1,411 birimlik bir azalışa neden olduğu
saptanmıştır.
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Reel ekonomik faaliyet ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla;
bazı araştırmacılar GSMH’yı kullanırken, bazıları GSYİH’yı kullanmışlardır. Bu çalışma GSYİH
değişken olarak kullanılmıştır. GSYİH ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir. GSYİH’daki bir birimlik artışın hisse senedi fiyatlarında -22,186 birimlik
bir azalışa sebep olduğu ortaya çıkarılmıştır.
Altın fiyatları ile hisse fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna
göre, altın fiyatlarındaki bir birimlik artış, hisse senedi fiyatlarında -33,645 birimlik azalışa
neden olmaktadır.
Petrol fiyatları ile hisse fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna
göre, petrol fiyatlarındaki bir birimlik artış, hisse senedi fiyatlarında 0,039 birimlik bir artışa
neden olmaktadır.
İhracat miktarının ithalat miktarına oranı olarak hesaplanan dış ticaret dengesi ile hisse
senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Dış ticaret dengesindeki bir birimlik
artış hisse senedi fiyatlarında -8,267 birimlik bir azalışa neden olmaktadır.
Sanayi üretim endeksiyle hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilmiştir. Çalışmada, sanayi üretim endeksindeki bir birimlik artış, hisse senedi fiyatlarında
0,456 birimlik bir artışa neden olmaktadır.
Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatının bir gecikmeli değerinin etkisi modelde pozitif
çıkmıştır. Hisse senedi fiyatının bir önceki değerindeki bir birimlik artış, cari dönemde 0,841
birimlik bir artışa neden olmaktadır.
7. SONUÇ
Hisse senetleri riskli yatırım araçlarıdır ve yatırım kararlarının alınmasında hisse
senetlerinin fiyatları oldukça önemli bir unsurdur. Hisse senedi fiyatının belirlenmesinde
şirketlerin geçmişteki performansları, gelecek beklentileri ve ülkenin ekonomik durumu oldukça
etkilidir. Bu nedenle çalışmada; hisse senedi fiyatlarını etkileyen mikro ekonomik ve makro
ekonomik faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığı, bu ilişkinin
yönü ve etkinlik derecesi gerek yabancı, gerekse yerli literatürden yararlanılarak belirlenmeye
çalışılmıştır.
Mikroekonomik ve makroekonomik faktörlerin hisse senetleri fiyatına olan etkisi
araştırmak için; bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki dinamik yapıyı dikkate alan ve hisse
senedi fiyatının gecikmeli değerini bağımsız değişken olarak modele ilave eden Dinamik Panel
Veri Modeli kullanılmıştır.
Modelde mikroekonomik faktörler olarak kullanılan, finansal oranlar ile hisse senedi
fiyatları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Başka bir ifade ile finansal oranların
hisse senedi fiyatının tahmin edilmesinde kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Oluşturulan
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modelleme sonucunda, cari oran, net kâr/toplam aktifler oranı, net kâr/net satışlar oranı, PD/
DD oranı, temettü verimi bağımsız değişkenleri ile hisse senedi fiyatı arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı, diğer değişkenlerle hisse senedi fiyatları arasında anlamlı bir ilişkin olduğu tespit
edilmiştir. Mikroekonomik faktörlerden; asit test oranı, kısa vadeli yabancı kaynaklar/ toplam
kaynaklara oranı, maddi duran varlıklar/öz kaynak oranı, net kâr/öz kaynak oranı ve fiyat/
kazanç oranı ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Alacak devir
hızı ve stok devir hızı, toplam borçların/toplam aktiflere oranı ve kısa vadeli yabancı kaynaklar/
toplam kaynaklara oranı ile hisse senedi fiyatı arasında ise negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
İncelenen dönemde makroekonomik faktörlerden döviz kuru, para arzı, petrol fiyatları
ve sanayi üretim endeksi ile hisse senedi fiyatı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur.
Enflasyon oranı, faiz oranı, GSYİH, altın fiyatları ve dış ticaret dengesi ile hisse senedi fiyatı
arasında ise negatif yönlü bir ilişki saptanmıştır.
Çalışmanın Dinamik Panel Veri Analizi ile yapılabilmesi için, hisse senedi fiyatının
bir gecikmeli değeri modele bağımsız değişken olarak katılmıştır. Hisse senedi fiyatının bir
gecikmeli değerinin etkisi modelde pozitif çıkmıştır.
Çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan, işletme sahiplerinin, yöneticilerin, yatırımcıların,
ekonomistlerin ve araştırmacıların mikro ve makro faktörleri bir arada değerlendirmeleri
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda çalışmadan elde edilen sonuçlar büyük oranda
yurt içi ve yurt dışında yapılmış olan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.
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1. GİRİŞ
Sanayi devriminden sonra kentleşmenin artması beraberinde hızlı bir doğal çevre tahribatı
ve kirlilik meydana getirmiştir. Yaşanan gelişmeler tüketicilerin beklenti çıtalarının sürekli
yükselmesine sebep olmuş, buna karşılık işletmeler tüketicilerin bu sonsuz isteklerini karşılamak
için sürekli yeni ürün üretmek zorunda kalmışlardır. Bu durum yenilenemeyen kaynakların
giderek tükenmesine, üretim ve tüketimden sonra çevre kirlenmesine sebep olmuştur. Bütün
bu sorunlar tüketicileri çevreye karşı duyarlı yapmış yeşil pazarlama faaliyetlerine katılmaya
zorlamıştır. Satın alma davranışlarını gerçekleştirirken ön planda çevreye daha az zarar veren
ürünleri seçme eğilimi içinde olmaya başlamışlardır. Bu süreç “yeşil pazarlama” faaliyetlerinin
yayılmasını kolaylaştırmıştır.
Bütün ülkelerde gerek işletmeler gerekse tüketiciler arasında çevre bilincinin yerleşmesi,
çeşitli sivil toplum örgütlerinin oluşumuna ve hükümetleri de bu konuyla ilgili yasal düzenlemeler
yapmaya zorlamıştır. Üretim ve tüketimin her aşamasında çevreyle ilgili faktörler ön plana
çıkmıştır, işletmeler üretim stratejilerini çevreye zarar vermeyen ve doğal dengeyi bozmayan
ürünlere göre yeniden şekillendirmişlerdir.
2. YEŞİL PAZARLAMANIN TANIMI, ÖNEMİ VE AŞAMALARI
Günümüzde küresel alanda yaşanan birçok değişimle birlikte, işletmelerin yönetim
anlayışları, faaliyet alanları, pazarlama stratejileri, tüketicilerin de ihtiyaçları ve talepleri hızlı bir
değişim içerisinde gelişmektedir. Üreticiler açısından ticari kaygılar, rekabet ve tüketici talepleri,
tüketiciler açısından da satın alma davranışları, ihtiyaçların karşılanması ve birçok psikolojik
faktör çeşitli kararları etkilerken, bu kararlarda tarafların dış çevreyle olan etkileşiminde önemli
rol oynamaktadır. Buna göre; kültürel ve sosyal çevre, ekonomik, politik ve yasal çevre ile doğal
çevre, işletmelerin ve tüketicilerin karar alma süreçlerini doğrudan etkilemektedir (ÇABUK ve
NAKIBOĞLU, 2003: 40).
Bilginin ve teknolojinin sürekli güncellenmesiyle ortaya çıkan üretim süreçleri ve
ürünler çevreye çok fazla zarar verdiği için son çeyrek yüzyılda çevreye olan duyarlılık önemli
konulardan biri haline gelmiştir (EASTERLİNG ve diğerleri, 1996). Tüketicilerin satın alma
davranışlarına göre 1960lar “uyanış”, 1970ler “harekete geçme”, 1980ler “üretici ve tüketicinin
birlikte sorumluluk alması” ve 1990lar “pazarda güç sahibi olma” dönemleri olarak ayrılmaktadır
(MAKOVER, 1993, KALAFATİS ve diğerleri, 1999: 442). Özellikle 1990lar, tüketim piyasasıyla
çevreci faaliyetlerin sürekli karşı karşıya geldiği kritik bir 10 yıllık dönemi kapsamaktadır
(MCDANİEL ve RYLANDER, 1993:4).
Özellikle medyanın çevre konusundaki yayınlara daha fazla yer vermesi, çeşitli baskı
gruplarının artması, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda yasal düzenlemelerin
yapılması ve endüstriyel felaketlerin kamuoyu üzerindeki etkisi, tüketicilerde çevre bilincinin
oluşmasına neden olmuştur. Doğal olarak tüketicilerin çevreyle ilgili kaygıları bu dönemde
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en üst noktaya ulaşmış, günlük alışkanlıkların ve satın alma davranışlarının çevre üzerindeki
etkileri konusunda daha fazla endişe eder hale gelmişlerdir. İşletmeler tüketicilerin çevreye
duyarlı olmalarını bir fırsat olarak görmüşler; endüstriyel kuruluşların, hissedarların ve sivil
toplum örgütlerinin baskıları, hükümet politikaları ve yoğun rekabetin etkisiyle uzun dönemli
çevre stratejileri geliştirme ve bunları uygulama yoluna gitmişlerdir (ALKİBAY, 2001: 77).
Bu konudaki gelişmelerin pazarlama literatürüne de yansıdığı görülmektedir. 1970’li
yıllardan günümüze kadar çevre sorunlarının pazarlama literatüründe ele alınışı incelendiğinde,
konunun; ekolojik pazarlama, çevreci (yeşil) pazarlama ve sürdürülebilir pazarlama
kavramlarıyla ele alındığı görülmektedir. Ekolojik pazarlama, belirli çevre sorunlarını (çevre
kirliliği, enerji kaynaklarının tükenmesi) ve bunların mevcut teknolojilerle önlenmesine yönelik
pazarlama faaliyetlerini tanımlamak için dar anlamda kullanılmaktadır. Çevreci veya yeşil
pazarlama kavramlarında, daha geniş bir ürün kategorisini içerecek şekilde yönetsel bir bakış
açısı yer almaktadır. Sürdürülebilir pazarlama ise makro pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir
kalkınma anlayışı kapsamında ele alınışını yansıtmaktadır (AY ve ECEVİT, 2005: 239).
3. İŞLETMELERİN YEŞİL PAZARLAMAYI KULLANMA NEDENLERİ
İşletmeler için yeşil pazarlama kullanımının artmasına neden olarak gösterilen birçok
sebep vardır. Bunlar aşağıda gösterilmiştir (AY ve ECEVİT, 2005:239);
✴✴ İşletmelerin yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşma yolunda bir fırsat olarak görmeleri,
✴✴ Çevreyle ilgili faaliyetlerin rekabet edilen diğer firmalar üzerinde bir baskı unsuru olarak
kullanılması,
✴✴ Ortaya çıkan atıkların azaltılmasında tarafların işbirliğine gitmeleri,
✴✴ Kaynakların etkin kullanımı ve geri kazanım çalışmaları gibi maliyet düşürücü etkilerin
farkına varılması,
✴✴ Çevresel konulara duyarlılık göstererek işletmenin moral seviyesinin yükseltilmesi
✴✴ Merkezi ve yerel yönetimlerle beraber çeşitli kurumların çevre konusundaki kurallarına
ve uygulamalarına uyma zorunlulukları
4. YEŞİL PAZARLAMANIN GELİŞİMİ
Ticaretin sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili endişeler binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.
Son 30 yıl zarfında bu endişe şiddetlenmiş ve başlıca tartışma pazarlama ve fiziksel çevre
arasındaki ilişki üzerinedir. Pazarlama, talep ve tüketim düzeylerinin devamlılığını sağlama rolü
içinde en kötü karakteri oynamaktadır. Sosyal ve çevresel problemlerin üstesinden gelebilen
bir pazarlama mekanizması bu durumun potansiyel bir kurtarıcısıdır. “Yeşil Pazarlama”
dönemi ürünlerin ve üretim sistemlerinin içinde var olan olumsuz sosyal ve çevresel etkileri
azaltmak için çabalayan ve zararlı ürün ve hizmetlerin daha azalarak ilerlemesine imkân veren
pazarlama faaliyetlerinin tanımlanması için kullanılmaktadır. İşletmelerin meydana getirdiği
toplumsal ve fiziksel çevre arasındaki etkileşimin iyiye gittiğini anlamamızla beraber, “yeşil”
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çalışmaların ve pazarlama ilkelerinin ne olduğunu da anlamamıza yardım etmiştir. Bu gelişme
3 ayrı safhada kırılmaya uğramıştır ve bu kırılmaların hepsi pazarlama disiplini için birbirinden
farklı anlamlar içermektedir ama bunların rolü dünyanın geleceği içinde sınırlandırılmıştır
(PEATTIE, 2001:130).
5. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİ
KULLANMA EĞİLİMLERİNİ BELİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
5.1. Araştırmanın Konusu
Sanayileşmenin ve şehirleşmenin arttığı bu son zamanlarda, kaynakların kıtlığına rağmen
sınırsızca kullanımı doğal çevreyi ve insan sağlığını tehlikeye sokacak boyutta bir kirlilikle
karşı karşıya bırakmıştır. Ortaya çıkan tablo, gelişmiş ülkelerde pazarlama yöneticilerinin
karşılaşacakları ve çözmeleri gereken sorunların başına, çevreye zarar vermeyen ürünlerin ya
da uygulamaların gerçekleştirilmesi faaliyetlerini koymuştur. Yeşil hareket olarak adlandırılan
çevreyi koruma bilincinin gelişmiş toplumların büyük desteğini aldığını gören işletmeler de
çevreci hareketi benimseyerek doğal çevreye minimum zararı verecek programlar uygulamaya
başlamışlardır.
Tüketicilerin çevreye duyarlı olmalarını işletmeler bir fırsat olarak kullanmışlar ve
endüstriyel kuruluşların, hissedarların ve sivil toplum örgütlerinin baskıları, çevre bilincinin
artmasına yönelik hükümet politikaları ve işletmeler arasında oluşan yoğun rekabetin
etkisiyle uzun vadeli çevre stratejileri belirlenmiş ve bunları uygulamaya yönelik çalışmalar
başlatmışlardır. Doğal çevrenin yaşanılabilirliğinin artırılmasına yönelik oluşturulan çevre
stratejileri; yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için çevrenin korunmasını, atıkların minimize
edilmesini ve yasal yollarla yok edilmesini, doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve çevre
kirliliği riskinin azaltılmasını hedeflemektedir.
5.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin satın alma, kullanma ve kullanım
sonrası davranışlarının işletmelerin uyguladıkları çevre stratejilerine ve genel olarak yeşil
hareket çalışmalarına yön verebilirliğini tartışmaktır. Bu amaçları aşağıdaki gibi sıralamak da
mümkündür;
✴✴ Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yeşil ürünlerle ilgili bilgilerini ölçmek
✴✴ Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin bu ürünlere yönelik eğilimlerini belirlemek
✴✴ Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin yeşil ürünlerin çevreye uyum özelliklerine inanma
derecelerini ölçmek
✴✴ Bu ürünlerin faydasına katılmalarıyla birlikte maliyetlerine katlanma istekliliklerini
tespit etmek
✴✴ Yeşil ürünlere yönelmiş işletmeleri tercih etme duyarlılıklarını belirlemek
✴✴ İşletmelerin yeşil pazarlama stratejilerini belirlemelerine katkıda bulunmak
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5.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir;
H1: Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin tükettikleri malların niteliği ile çevrenin
korunmasına katkıda bulunduklarına inanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H2: Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin tükettikleri malların ambalajlanma biçimlerini
dikkate alarak satın almaları ile doğal dengeye zarar vermediklerine inanma düzeyleri arasında
anlamlı bir ilişki vardır.
H3: Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri tükettikten sonra atıkları yok etme şekilleri
ile çevreyi kirletmediklerine inanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
H4: Satın almadan önce ve satın alma sırasında ürün hakkında bilgi edinmeleriyle çevreci
ürünleri dikkate almaları arasında bir ilişki vardır.
5.4. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtlılıkları
Araştırma yeşil pazarlamanın hedef aldığı yeşil tüketici kitlesinin profilini belirlemeye
katkıda bulunulmasını sağlamak için Robert D. Straughan ve James A. Roberts’ın 1999 yılında
yayınladığı “Envıronmental Segmentatıon Alternatıves: A Look At Green Consumer Behavıor In
The New Millennium” adlı çalışması temel alınarak yapılmıştır. Bu araştırma ile yeşil tüketicinin
yeşil ürünü almasını etkileyen özellikler belirlenmeye çalışılmıştır.
Bugün ve gelecek açısından önemli bir tüketici kitlesi olarak kabul edilen üniversite
öğrencilerinin satın alma davranışlarının tüketim ve çevre bilinci konusunda analiz edilmesi,
gelecekte sürdürülebilir bir hayatın oluşumuna katkı sağlayacak önemli ipuçları verecek ve
işletmelerin pazarlama yönetimindeki yerini alacaktır. Öğrenim sonrası hayatta daha yoğun
bir tüketici kitlesi haline gelmesi beklenen üniversite öğrencilerinin satın alma esnasında
gösterdikleri duyarlılık, doğal kaynakların korunması, çevrenin korunmasını önleme, çevreye
ve topluma saygı gibi duyarlılıklarının bilinmesi çevre bilincinin değerlendirilmesine ve
gelişiminin saptanmasına katkı sağlayacaktır (AY ve ECEVİT, 2005: 246)
Araştırma sadece Kafkas Üniversitesi (Kars) öğrencileri üzerinde yapılmıştır ve bu en
büyük kısıtlılığı oluşturmuştur. Ayrıca Kafkas Üniversitesinin kampüslerinin birbirlerinden
ayrı olması ve bazı öğrencilerin de ankete katılmak istememesi de kısıtlılığın artmasında etkili
olmuştur.
5.5. Araştırmanın Örneklem Büyüklüğü ve Örnekleme Süreci
Öğrencilerin çevreye olan duyarlılıklarını ve yeşil ürün kullanma eğilimlerini ölçmeye
çalışan bu araştırmanın ana kütlesini Kafkas Üniversitesinin Kars ili merkez ilçesinde bulunan
dört yıllık eğitim veren Veterinerlik Fakültesi, Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarı öğrencileri ile
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

174

Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Çerçevesinde Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı ... | ASLAN, ÇINAR

2 yıllık eğitim veren Kars Meslek Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmamızda
anket yöntemiyle elde edilen birincil veriler kullanılmıştır.
5.6. Elde Edilen Bulgular ve Analizi
Yapılan anket çalışması sonuçlarının analizi doğrultusunda elde edilen bulgular aşağıda
ayrı ayrı başlıklarda yer almaktadır.
5.6.1.Araştırma Örnekleminin Demografik Özellikleri
Ankete katılan öğrencilerin cinsiyet dağılımları %41,8 bayan ve %59,2 erkek olarak
görülmektedir. Yaş dağılımlarına baktığımızda 17–18 yaş arası %9,5, 19–20 yaş arası %31,8,
21–22 yaş arası %34,8 ve 23- + yaş arası %24,0 olarak karşımıza çıkmaktadır. Öğrencilerin aylık
gelirleri ise %15,5 ile 150 ytl, %54,0 ile 151–250 ytl, %18,3 ile 251–350 ytl, %7,0 ile 351–400 ytl
ve %5,3 ile 451 ytl + olarak görülmektedir.
Tablo 1.Öğrencilerin Cinsiyet-Yaş-Aylık Gelir Dağılımları
Cinsiyet
Frekans
%
Bayan
167
41.8
Erkek
233
59.2
Toplam
400
100,0
Yaş
Frekans
%
17–18
38
9.5
19–20
127
31.8
21–22
138
34.8
23- +
96
24.0
Toplam
400
100,0
Öğrenci Aylık Geliri

Frekans

%

150 YTL

62

15.5

151–250 YTL

216

54.0

251–350 YTL

73

18.3

351–450 YTL

28

7.0

451 YTL +

21

5.3

Toplam

400

100,0

Ankete katılan öğrencilerin %48,5’i kentte, %30,5’i ilçede, %3,8’i kasabada ve %17,3’ü
köyde yaşamaktadır. Öğrencilerin ailelerinin meslekleriyle ilgili dağılımlara baktığımız da
%24,0’ı memur, %19,0’ı işçi, %0,8’i asker/polis, %11,0’ı esnaf, %21,5’i çiftçi ve %23,8’i diğer
mesleklerde çalışmaktadır. Öğrencilerin aile gelir düzeyi %25,0’ı 500 YTL, %49,8’i 501–1000
YTL, %16,0’ı 1001–1500 YTL, %5,3’ü 1501–2000 YTL ve 2001- + YTL arasındadır.
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Tablo 2.Öğrencilerin Yaşadıkları Yer-Ailelerinin Meslekleri-Ailelerinin Gelir Düzeylerinin Dağılımları
Yaşadığı Yer

Frekans

%

Kent

194

48.5

İlçe

122

30.5

Kasaba

15

3.8

Köy

69

17.3

Toplam

400

100,0

Aile Mesleği

Frekans

%

Memur

96

24.0

İşçi

76

19.0

Asker/Polis

3

0.8

Esnaf

44

11.0

Çiftçi

86

21.5

Diğer

95

23.8

Toplam

400

100,0

Aile Gelir Düzeyi

Frekans

%

500 YTL

100

25.0

501–1000 YTL

199

49.8

1001–1500 YTL

64

16.0

1501–2000 YTL

21

5.3

2001 YTL +

16

4.0

Toplam

400

100,0

Ankete katılan öğrencilerin %43,5’i 1.sınıfta, %20,8’i 2.sınıfta, %16,0’ı 3.sınıfta,
%19,5’i 4.sınıfta ve %0,3’ü 5.sınıfta okumaktadır. Öğrencilerin okuduğu sınıfla ilgili Tablo 7
de gösterilmiştir;
Tablo 3.Öğrencilerin Okudukları Sınıfların Dağılımları
Sınıf
Frekans
%
1.sınıf
174
43.5
2.sınıf
83
20.8
3.sınıf
64
16.0
4.sınıf
78
19.5
5.sınıf
1
0.3
Toplam
400
100,0
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5.6.2.Araştırma Örnekleminin Faktör ve Korelasyon Analizi Sonuçları
Araştırmanın anket sorularından elde edilen verilere göre 3. bölümü oluşturan 22 ifade
ve 5’li likert ölçeğinin kullanılmasıyla toplamda 110 puan alınması gerekmektedir. Tablo 8 de
görüldüğü gibi 26,7527 standart sapma oranıyla 80,712 toplamı ortaya çıkmıştır. 100 puana
endekslediğimizde 73,3745 oranında bir eğilim görmekteyiz.
Ankete cevap veren öğrencilerin çevreye duyarlılık eğilimi konusunda 22 ifade içinde
genel olarak 4-Katılıyorum ve 3-Kararsızım seçeneklerinin tercih ettikleri, bunun sonucu
olarak da yeşil pazarlama faaliyetleri çerçevesinde çevreye duyarlı ürün satın alma düşüncesini
benimsediklerini söyleyebiliriz.
Tablo 4. Standart Sapma ve Ortalamalar
ORTALAMA

SORULAR

STANDART
SAPMA

(X)

1-Kıt kaynaklardan üretildiğini bildiğimden dolayı ürünleri bilinçli kullanırım.
2-Enerji tasarrufuna uygun ev aletlerini tercih ederim.
3-Malın hacmine uygun olmayan (üründen büyük) ambalajlı
ürünleri satın almam.
4-Alternatifli ise, her zaman daha az kirlilik ihtiva eden ürünü
seçerim.
5-Bazı ürünlerin çevreye verdiği potansiyel zararı öğrendiğimde, bu ürünleri satın almam.
6-Ekolojik koşullara uygun olamayan ürünleri değiştiririm.
7-Evimdeki kullanılmış ürün ambalajlarını geri dönüşüm kutularına atarım.
8-Geri dönüşümlü olarak üretilen kâğıt ürünlerini almak için
çaba harcarım.
9-Çamaşırlarım için daha az fosfat içeren deterjan ya da sabun
kullanırım.
10-Aile fertlerini ya da arkadaşlarımı çevreye zarar veren ürünleri almamaları için uyarırım.
11-Evimdeki lambaları daha az voltajlı lambalarla değiştiririm,
böylece kullandığım elektrikten tasarruf sağlarım.
12-Daha az kirlenmeye sebep olan ürünleri satın alırım.
13-Aerosol (ozon tabakasına zarar veren sprey gazları) içerikli
ürünleri satın almam.
14-Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir ambalaja sahip
ürünleri satın alırım.
15-Ürün satın alırken daha az kirletici madde içeren ürünleri
satın almak için bilinçli bir çaba harcarım.

(S)

4,085

,9696

4,310

,9650

3,507

1,186

4,370

,9111

4,035

1,066

3,465

1,049

3,057

1,299

3,162

1,232

3,175

1,240

3,682

1,208

4,107

1,150

4,037

1,004

3,502

1,260

3,290

1,780

3,597

1,085
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ORTALAMA

SORULAR

STANDART
SAPMA

(X)

16-Eşit iki ürün arasında seçim yapmam gerekirse, her zaman
diğer insanlara ve çevreye daha az zararlı olanı satın alırım.
17-Geri dönüşümlü kâğıttan yapılmış kâğıt mendil ve kâğıt
havlu satın alırım.
18-Ekolojik sorumluluğa sahip olmayan şirketlerin sattığı
ürünleri satın almam.
19-Sadece geri dönüşümlü ürünleri almaya özen gösteririm.
20-Çevreye zarar veren ev ürünlerini satın almam
21-Bir ürün satın aldığımda, kullanım şeklinin çevreyi ve diğer
tüketicileri nasıl etkilediğini düşünmeye çalışırım.
22-Sosyal sorumluluğa sahip şirketlerin ürettiği ürünleri satın
alan her tüketici davranışı toplum üzerinde pozitif bir etki bırakır.
TOPLAM

(S)

4,110

1,027

3,575

1,171

3,442

1,604

3,005
3,497

2,293
1,167

3,647

1,079

4,055

1,007

80,712

26,7527

Barlett testinde analize devam edilebilmesi için “Korelasyon matrisi birim matristir”
sıfır hipotezinin reddedilmesi gerekir. Eğer sıfır hipotezi reddedilseydi, değişkenler arasında
yüksek korelasyonlar olduğunu, başka bir deyişle veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu
gösterir. Ayrıca KMO oranının (0,5)’in üzerinde olması gerekir. Oran ne kadar yüksek olursa
veri seti faktör analizi yapmak için o kadar iyidir denilebilir (Kalaycı, 2006: 322). KMO değeri
0,915 çıktığı için faktör analizine uygun görülmüştür.
Genelde dikey ve yatay yöntemler şeklinde iki gruba ayrılan rotasyon yöntemleri Varimax,
Equmax, Promax ve Quartimax yöntemlerinden ibarettir. Biz burada en yaygın olan Varimax
yöntemini kullanacağız. Çünkü Varimax olmadan faktör skor katsayılarına ulaşmak mümkün
değildir (Nakip, 2003: 413).Araştırmanın anket sorularına uygulanan faktör analizi için de
varimax rotasyonu kullanılmıştır. Bu rotasyon sonucunda 22 ifade, 5 faktör altında toplanmıştır.
Tablo.5.

Faktör

Analizi

FAKTÖRLER
Çevreye Duyarlı Ürünleri Satın Alma Ve Kullanma
Bilinci
Alternatifli ise, her zaman daha az kirlilik ihtiva
eden ürünü satın alırım.
Bazı ürünlerin çevreye verdiği potansiyel zararı
öğrendiğimde, bu ürünleri satın almam.

Sonuçları

FAKTÖR
YÜKLERİ

ÖZDEĞER

AÇIKLANAN
VARYANS %

TOPLAM
VARYANS
%

6, 407

29, 123

29, 123

, 388
, 553
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FAKTÖR
YÜKLERİ

FAKTÖRLER
Ekolojik koşullara uygun olmayan ürünleri değiştiririm.
Aile fertlerini ya da arkadaşlarımı çevreye zarar
veren ürünleri satın almamaları için uyarırım.
Ürün satın alırken daha az kirletici madde içeren
ürünleri satın almak için bilinçli bir çaba harcarım.
Eşit iki ürün arasında seçim yapmam gerekirse, her
zaman diğer insanlara ve çevreye daha az zararlı
olanı satın alırım.
Çevreye zarar veren ev ürünlerini satın almam.
Bir ürün satın aldığımda, kullanım şeklinin çevreyi
ve diğer tüketicileri nasıl etkilediğini düşünmeye
çalışırım.
Geri Dönüşümlü Ürünleri Kullanma Eğilimi
Evimdeki kullanılmış ürün ambalajlarını geri dönüşüm kutularına atarım.
Geri dönüşümlü olarak üretilen kâğıt ürünlerini
almak için çaba harcarım.
Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilir ambalaja
sahip ürünleri satın alırım.
Geri dönüşümlü kâğıttan yapılmış kâğıt mendil ve
kâğıt havlu satın alırım.
Ekolojik sorumluluğa sahip olmayan şirketlerin
sattığı ürünleri satın almam.
Sadece geri dönüşümlü ürünleri almaya özen gösteririm.
Ekolojik Bilinç
Evimdeki lambaları daha az voltajlı lambalarla
değiştiririm, böylece kullandığım elektrikten tasarruf sağlarım.
Daha az kirlenmeye sebep olan ürünleri satın alırım.
Aerosol (ozon tabakasına zarar veren sprey gazları) içerikli ürünleri satın almam.
Çevresel Sorumluluk Bilinci
Kıt kaynaklardan üretildiğini bildiğimden dolayı
ürünleri bilinçli kullanırım.
Enerji tasarrufuna uygun ev aletlerini tercih ederim.
Malın hacmine uygun olmayan (üründen büyük)
ambalajlı ürünleri satın almam.

ÖZDEĞER

AÇIKLANAN
VARYANS %

TOPLAM
VARYANS
%

1, 328

6, 035

35, 158

1, 262

5, 735

40, 893

1, 087

4, 943

45, 836

, 486
, 561
, 609
, 583
, 690
, 622

, 419
, 632
, 536
, 378
, 624
, 673

, 772
, 481
, 631

, 585
, 713
, 658
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FAKTÖR
YÜKLERİ

FAKTÖRLER
Çamaşırlarım için daha az fosfat içeren deterjan ya
da sabun kullanırım.
Çevreye Duyarlı İşletmeleri Seçme Eğilimi
Sosyal sorumluluğa sahip şirketlerin ürettiği ürünleri satın alan her tüketici davranışı toplum üzerinde pozitif bir etki bırakır.
Tüm Değişkenler için Cronbach Alfa Katsayısı

ÖZDEĞER

AÇIKLANAN
VARYANS %

TOPLAM
VARYANS
%

1, 002

4, 554

50, 390

, 361

, 722
, 8651

Tablo 5 de verilen analize göre birinci bölümde yer alan çevreye duyarlı ürünleri satın
alma ve kullanma bilinci faktörü 8 ifadeden oluşmaktadır. Bu ifadelerin öz değerleri 6,407 ve
açıklanan varyansları %29,123’tür. Bu ifadelerin sonucu olarak öğrencilerin çevreye zarar veren
ürünleri satın almamaya özen gösterdikleri ve bu konudaki duyarlılıkları ortaya çıkmaktadır.
Geri dönüşümlü ürünleri kullanma eğilimini içine alan faktör içinde 6 ifade bulunmaktadır.
Bu ifadelerin öz değerleri 1,328 ve açıklanan varyansları 6,035’tir. Öğrencilerin geri dönüşümlü
ürünleri kullanma eğilimi içinde olduğu ve bu ürünlerin çevreyi korumaya katkıda bulunduğu
görüşüne katıldıklarını belirtmektedir.
Çevreye zarar vermeyen ve kaynakları daha az tüketen ürünleri kullanma eğilim faktörü
içinde 3 ifade yer almaktadır. Bu ifadelerin öz değerleri 1,262 ve açıklanan varyansları 5,735’tir.
Bu faktörde kaynakların tasarruflu bir şekilde kullanılması ön plana çıkmaktadır.
Çevresel sorumluluk bilinci faktörü içinde 4 ifade bulunmaktadır. Bu ifadelerin öz
değerleri 1,087 ve açıklanan varyansları 4,943’tür. Son olarak da çevreye duyarlı işletmeleri
seçme eğilimi faktörü içinde 1 ifade bulunmaktadır. Bu ifadenin öz değeri 1,002 ve açıklanan
varyansı da 4,554’tür.
Tablo. 6 .Tüketilen Malların Niteliği ile Çevrenin Korunmasına Katkıda Bulunduğuna İnanma Düzeyi
N=400
KORELASYON
DEĞİŞKENLER ORTALAMASI
Pearson Correlation sig (One-tailed)
-,351**
Tüketilen Malın Niteliği Değişkenleri Ortalaması

İnanma Düzeyleri Değişkenleri Ortalaması

(,000)
-,351**
(,000)

**p<0,01

Tüketilen malın ambalajlanma biçimi ile bu ambalajların çevrenin korunmasına katkıda
bulunduğuna inanma düzeyi arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla yapılan
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korelasyon analizi Tablo 13 de görülmektedir. Korelasyon değeri – 0,340 (P:0,00 p< 0,01) , zayıf
ama istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. Malların gereğinden fazla ambalajlanmasından
dolayı ortaya çıkan kaynak israfını göz önünde bulundurup bu biçimde ambalajlanan ürünleri
öğrenciler tercih etmemektedir. Buna yönelik oluşturulan H2 hipotezi de kabul edilmiştir.
Tablo7.Tüketilen Malın Ambalajlanma Biçimi ile Çevrenin Korunmasına Katkıda Bulunduğuna
İnanma Düzeyi
N=400
KORELASYON
DEĞİŞKENLER ORTALAMASI
Pearson Correlation sig (One-tailed)
-,340**
Tüketilen Malların Ambalajlama Biçimi
Değişkenleri Ortalaması
(,000)
-,340**
İnanma Düzeyleri Değişkenleri Ortalaması
(,000)
**p<0,01

Ürünleri tükettikten sonra atıkları yok etme şekilleri ile bu yöntemlerin çevrenin
korunmasına katkıda bulunduğuna inanma düzeyi arasındaki ilişkinin yönünü belirlemek
için yapılan korelasyon analizi Tablo 14 de gösterilmiştir. Korelasyon değeri – 0,247 (P:0,00
p< 0,01) , zayıf ama istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Ürünleri seçme ve satın alma
davranışlarının yanında kullanım sonrası atıkların yok edilme şekilleri de önemlidir. Doğal
çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüştürülebilen ve doğa içinde yok edilebilen ürünler
tercih edilmelidir. Öğrencilerin bu yöndeki eğilimi olumludur, bu durum H3 hipotezinin kabul
edildiği yönündedir.
Tablo 8. Ürünleri Tükettikten Sonra Atıkları Yok Etme Şekilleri ile Çevrenin Korunmasına Katkıda
Bulunduğuna İnanma Düzeyi
N=400
KORELASYON
DEĞİŞKENLER ORTALAMASI
Pearson Correlation sig (One-tailed)
-,247**
Ürünleri Tükettikten Sonra Atıkları Yok
Etme Şekilleri Değişkenleri Ortalaması
(,000)
-,247**
İnanma Düzeyleri Değişkenleri
Ortalaması
(,000)
**p<0,01

Satın alma ve satın alma sonrası ürün hakkında bilgi edinme davranışı ile bu davranışın
çevrenin korunmasına katkıda bulunduğuna inanma düzeyi arasındaki korelasyon ilişkisini
gösteren Tablo 15 de görülmektedir. Korelasyon değeri – 0,364 (P:0,00 p< 0,01) , zayıf ama
istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki vardır. Satın alınan ürün hakkında doğal çevreye zarar verip
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vermediği bilgisini edinmek yeşil tüketicinin gösterdiği davranışlarından biridir. Eğer yeşil
tüketici araştırma yaptıktan sonra ürün hakkında yanlış bir bilgiye sahip olduğu kanısına varırsa
ve ürünün ekolojik dengenin bozulmasında zararlı bir etkisi olduğu ortaya çıkarsa, tüketici bir
daha bu ürünü tercih etmeyecektir. Bu eğilim H4 hipotezinin kabul edildiği yönündedir.
Doğal çevreyi korumak için sadece yeşil ürün satın almak yeterli değildir, satın aldıktan
sonra o ürünün atık olarak yok edilmesi ve ürün hakkında gerekli bilgilere de sahip olmak
gerekmektedir. Yeşil pazarlama faaliyetlerinin başarılı olabilmesi için tüm pazarlama sisteminin
bir bütün halinde ele alınması ve bu şekilde değerlendirilmesi uygundur.
Tablo 9.Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Ürün Hakkında Bilgi Edinme ile Çevrenin Korunmasına
Katkıda Bulunduğuna İnanma Düzeyi
N=400
KORELASYON
DEĞİŞKENLER ORTALAMASI
Pearson Correlation Sig (One-Tailed)
-,364**
Satın Alma ve Satın Alma Sonrası Ürün
Hakkında Bilgi Alma Değişkenleri Orta(,000)
laması
-,364**
İnanma Düzeyleri Değişkenleri
Ortalaması
(,000)
**p<0,01
Tablo 10. Özet Hipotez Tablosu
HİPOTEZLER

KORELASYON
TESTİ

SONUÇ

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin tükettikleri malların niteliğiyle çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarına inanma
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.

Pearson (- ,351)

Kabul

Pearson (- ,340)

Kabul

Pearson (- ,247)

Kabul

Pearson (- ,364)

Kabul

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin tükettikleri malların ambalajlanma biçimlerini dikkate alarak satın almaları ile doğal
dengeye zarar vermediklerine inanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Kafkas Üniversitesi öğrencilerinin ürünleri tükettikten sonra
atıkları yok etme şekilleri ile çevreyi kirletmediklerine inanma düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır.
Satın almadan önce ve satın alma sırasında ürün hakkında
bilgi edinmeleriyle çevreci ürünleri dikkate almaları arasında
bir ilişki vardır.

6. SONUÇ VE ÖNERİLER
Her geçen gün nüfusun artması ve buna paralel olarak da artan tüketici ihtiyaçlarını
karşılama çabası işletmelerin kaynak kullanımlarını artırırken sanayileşmenin getirdiği çevre
kirliliğine de maalesef ön ayak olmaktadır. Bu olumsuz etkilerin ortaya çıkmasıyla tüketiciler ve
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işletmeler kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak için çaba sarfetmeye başlamışlardır.
Bu doğrultuda gelişen yeşil pazarlama uygulamaları da işletmelerin temel aldığı yönlendirici
bir faktör haline gelmiştir. Yeşil pazarlamada taraflar olarak çevreye zarar vermemenin yanında
katkı sağlayan tüketici ve yasal sorumluluklarıyla beraber çevreye duyarlı rekabet etmeye çalışan
işletmeler karşımıza çıkmaktadır. Bu sürecin sonucunda ortaya çıkan yeşil tüketici kitlesi; daha
az kirlilik içeren, atıkları daha kolay yok edilebilen, geri dönüştürülebilen ve yenilenebilen
kaynaklardan elde edilen ürünlerin pazarlarda yer almasını istemektedir. Doğal çevrenin
korunmasının giderek önem kazanması başta işletmeler olmak üzere pazarlama dünyasının
gündemini oluşturmaktadır.
Zaman itibariyle geldiğimiz noktada, doğal çevre sadece bireyi ilgilendiren bir problem
değil toplumun tümünü büyük ölçüde etkileyen bir sorun haline gelmiştir. Tüketicilerin çevresel
kaygılarının her geçen gün artmasına rağmen bunu ürünleri satın alırken, kullanırken ve atıkları
yok ederken dikkate almadıkları görülmektedir. İşletmelerin bu yönde tüketiciye daha fazla ilgi
göstermeleri ve gereksinimlerini doğru biçimde karşılamalarını sağlamalıdırlar.
Ülkemizde çok yeni sayılabilecek çevreci uygulamaların hem toplumun eğitim
düzeyinin iyileştirilmesi hem de medyanın etkisiyle oluşturulacak çevre bilinciyle daha da
artacağı düşünülmektedir. Üniversite öğrencileri dinamik bir pazar dilimini oluşturduğu için
yeşil pazarlama faaliyetlerine olan yaklaşımları bu araştırmada incelenmiştir ve şu sonuçlara
ulaşılmıştır;
Ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri dikkate alındığında büyük
çoğunluğunun %59,2 ile erkek, %34,8 ile 21–22 yaşlarında, %48,5 ile kentte yaşayan, %43,5 ile
1.sınıfta okuyan, %24,0 ile aile meslekleri memur olan, %49,8 ile ailelerin geliri 501–1000 YTL
olan ve 54,0 ile öğrencinin aylık geliri 151–250 YTL olan bir profil çizmektedir.
Öğrencilerin çevreye zarar veren ürünleri satın alma ve kullanma bilinci taşıdıkları
görülmüştür.
Geri dönüşümlü ürünleri satın alma sırasında seçerek kaynakları bilinçli kullanma ve
çevresel sorumluluk bilinci taşıma davranışları da yapılan analizler sonucunda ortaya çıkmıştır.
Satın alınan ürünün özelliği, gereğinden fazla ambalajlanıp ambalajlanmadığı,
kullanımdan sonra atıkların ne şekilde yok edildiği ve satın alma bittikten sonra bile satın alınan
ürün hakkında bilgi alınması konuları öğrenciler için önem taşımaktadır.
Bu noktada üniversitelerin doğal çevre ve çevre duyarlılığı ile ilgili gelişmelerden
öğrencileri haberdar etmelidirler. Çünkü bireysel olarak verilen mücadelenin diğer insanları
da içine alan bir “yeşil hareket”e dönüşebileceği göz ardı edilmemelidir. Ayrıca gönüllü çevreci
kuruluşların desteğiyle gelecekteki aktif çalışan grubunu oluşturacak üniversite gençliğinin
çevresel duyarlılık düzeyini artırmak yönünde çalışmalara yer verilmelidir. Çevresel duyarlılığın
kalıplaşmış bir davranış biçimi olarak yaygınlaştırılması yapılacak çalışmaların temelini
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KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 9 * Yıl 2015

183

ASLAN, ÇINAR | A Study Intended For Determining Environmental Products Tendency Of Kafkas ...

oluşturmalıdır.
Öğrencilerin çevreyle ilgili toplantı, kongre, seminer ya da diğer organizasyonlarda
görev almaları onların bu konuya daha fazla eğilmesini ve kendilerini bu konunun bir parçası
olarak hissetmelerini sağlayacaktır. Bütün bu gelişmeler dünya standartlarının geçerli olduğu
dış pazarlarda faaliyette bulunmak isteyen işletmelerimiz için çevre bilincine sahip yetişmiş
insan gücünü bir avantaj olarak kullanmasına yardımcı olacaktır. İleriki dönemlerde yapılacak
çalışma ya da projelere örnek teşkil etmesi açısından yapılan bu çalışmanın bir üst basamağı
olan sürdürülebilir pazarlamaya ait genel kabul görmüş değişkenler eklenerek çalışma
zenginleştirilebilir.
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1. GİRİŞ
Geçmişten bu yana filozofların, işletme sahiplerinin ve araştırmacıların ilgi odağı olan
verimlilik olgusu, sayısız çalışmaya konu olmuştur. “Nasıl daha verimli olunabilir?” sorusuna
yanıt arandığı ve geçmişten günümüze kadar uzanan bu süreçte, önceleri pek çok mühendis ve
iktisatçı, verimliliğin “teknolojik sermaye” etkenine bağlı olduğunu vurgulamışlardır. Ancak bu
vurgu zaman içinde, verimliliği artıran ve en değerli sermaye olarak tanımlanan etkenin, aslında
“örgüt çalışanları” olduğu gerçeğine doğru evrilmiştir. Günümüzde örgütsel davranış disiplini
kapsamında geniş bir yer bulan birey-örgüt etkileşimi ve verimlilik ilişkileri ise, çalışanların
örgüte duydukları bağlılığı, bu evrimin odak noktalarından birisi haline getirmiştir.
Örgütsel bağlılık konusunun yazında farklı açılardan ele alındığı görülmektedir. Örneğin
Agarwala (2014:1463) ve Mahdi vd., (2014: 1079) örgütsel bağlılık olgusunu; bir insanın çalıştığı
örgüt için hissettiği, sadece “psikolojik bir bağlılık” olarak nitelendirmişlerdir. Allen ve Meyer
ise (Akt.,Akroyd vd., 2009: 114) örgütsel bağlılık olgusunu; hem çalışanların örgütle olan
ilişkilerini ifade eden “psikolojik” bir olgu, hem de onların örgütte kalmaya karar vermelerini
içeren “eylemsel” bir olgu olarak tanımlamışlardır. Öte yandan yazındaki diğer bir görüşe göre
de örgütsel bağlılık; birey ile örgüt arasında var olan bir bağlanma biçimini ve bireyin örgütte
çalışmaya devam etme niyetini içeren iki farklı yaklaşımdan meydana gelmektedir (Jaramillo
vd., 2005: 706).
Örgütsel bağlılık kavramı büyük oranda çalışanların davranışları olarak da
değerlendirilmektedir (Morrow vd., 2012: 101). Ancak bu davranışlar, olumlu veya olumsuz,
bireyin örgütte kendi yaptığı işe değil, bir bütün olarak örgüte yöneliktir (Alavi vd., 2013: 815).
Örgütlerine bağlı olan bireyler, herhangi bir ödül beklentisi olmaksızın kendilerini örgüt için
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya adamışlardır (Yamaguchi, 2013: 60). Bu öylesine bir
adanmışlıktır ki bireyler, çalıştıkları kurumlara sadakatle bağlı olmanın yanında kendilerini,
üyesi oldukları örgüt yoluyla tanımlarlar (Alavi vd., 2013: 815). Elbette ki her örgütün ideali;
aktif, üretken, yaratıcı, vizyon sahibi ve bilhassa bağlılık duygusu gelişmiş, bu yönleriyle de
örgütü diğerlerinden farklı kılabilen insan gücüne sahip olmaktır.
Öte yandan eğer bir örgüt, kariyer basamaklarında ilerleyebilmek için, farklı örgütlerde
çalışmayı tercih edebilecek bireylerin kariyer gelişimleri için yeteri kadar fırsat sunmuyorsa,
örgüte duyulacak bağlılık da bundan olumsuz etkilenecektir (Weng vd., 2010: 391). Nitekim
bu gibi sosyo-psikolojik ihtiyaçların, bireyin karar verme mekanizması üzerinde önemli bir
belirleyiciliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür.
2. ARAŞTIRMANIN AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada kullanılacak
ölçeği tespit etmek amacıyla, konu ile ilgili çalışmaları içeren kapsamlı bir yazın araştırması
yapılmış ve Allen ile Meyer (1990: 6-7) tarafından geliştirilen OCQ (Organizational
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Commitment Questionnaire): “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” çalışmada kullanılacak ölçme aracı
olarak belirlenmiştir. Bu ölçekte duygusal bağlılığı, devam bağlılığını ve kuralcı bağlılığı içeren
8’erden toplam 24 ifade yer almaktadır. Söz konusu ifadelerin orijinal dili İngilizcedir. Her ne
kadar bu ölçek Türkçeye uyarlaması yapılmış, geçerli ve güvenilir olarak kullanılan bir ölçek olsa
da, araştırma materyalinin dilimize ve kültürümüze sağladığı uyumdan emin olunabilmesi ve
ölçeğe ait mantıksal/kuramsal incelemenin en sağlıklı biçimde yapılabilmesi amacıyla, yeniden
çeviri yapılması uygun görülmüştür. Bu nedenle, her bir ifadenin dilimize doğru ve anlaşılır
bir biçimde aktarılabilmesi için, ölçek dil uzmanlarında önce İngilizceden Türkçeye, sonra
Türkçeden İngilizceye tercüme edilmiştir. Anketlerin uygulanması sırasında ise ankette yer
alan ifadelerin anlaşılırlığına ilişkin bir olumsuzluk olduğuna dair herhangi bir geri bildirim
alınmamıştır. Böylece araştırma ölçeğinin yüzeysel (içerik) geçerliliği sağlanmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 20 (Statistical Package for Social
Sciences) programına kaydedilmiş ve araştırmanın amacına uygun istatistikî veri çözümleme
teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde, yüzde ve
frekans, dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapmalar hesaplanmıştır. İki grubun arasında
ki farklılığın testi için independent samples t test, ikiden fazla grubun bulunduğu durumlarda
gruplar arasında ki farklılığın testi için One Way Anova testi kullanılmıştır. Ayrıca ikiden
fazla grup içeren durumlarda herhangi bir farklılık tespit edilmiş ise farklı bulunan grupların
belirlenmesi için varyansların homojen olduğu durumlarda Tukey testi homejen olmadığı
durumlarda ise Tamhane’s T2 testi kullanılmıştır.
Araştırmanın ana kütlesini Kars Şeker Fabrikası’nda işçi statüsünde çalışan 223 birey
oluşturmaktadır. Araştırmaya ait ana kütleden %95 güven sınırları içinde seçilecek örneklem
büyüklüğü 141 olarak hesaplanmıştır (Sample Size Calculator, 2013). Ancak bazı bireylerin
hatalı, eksik veya geçersiz yanıt verebilme olasılığından dolayı meydana gelebilecek veri
kayıplarını dikkate alarak 165 adet anket işletmeye gönderilmiştir. Gönderilen anketlerin 163’ü
geri dönmüştür. Dolayısıyla anketlerin ger dönüş oranı %98’dir. Ancak bunlardan 19 tanesi eksik
ve hatalı veriler içerdiğinden, analizlere konu olabilecek anket sayısı 144 olarak tespit edilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket formları toplamda 30 ifadeden meydana gelmektedir. Bu
ifadelerden 24 tanesi örgütsel bağlılık ölçeğine ait olup, bunlar 5’li Likert Ölçeği (1-Kesinlikle
Katılmıyorum….5-Kesinlikle Katılıyorum) çerçevesinde düzenlenmiştir. Anket sorularının
6 tanesi ise bireylerin yaş, cinsiyet, medeni hal, eğitim durumu, aylık gelir ve konut tipi gibi
demografik değişkenlerin tespitine yöneliktir.
Anket formlarından elde edilen verilerden anlamlı sonuçlar elde edebilmek için, anket
formlarının güvenilirlik ve geçerlilik düzeylerinin yeterli olup olmadıkları araştırılmıştır. Bu
araştırmada içsel tutarlılık yöntemiyle hesaplanan Cronbach Alfa Güvenilirlik Ölçütü’nden
yararlanılmıştır. Bir ölçeğin güvenilir kabul edilebilmesi için, Cronbach Alpha (α) katsayısının
değerlendirilmesinde ise şu kriterler esas alınmıştır: 0,00≤α<0,40 ise ölçek güvenilir değildir,
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0,40≤α<0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir, 0,60≤α<0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,
0,80≤α<1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir (Özdamar, 2002:673). Bu araştırmada ise
güvenilirlik analizleri sonucunda elde edilen değerin, araştırmada kullanılan örgütsel bağlılık
ölçeği için 0,708 olduğu ve ölçek güvenilirliğinin oldukça iyi düzeyde olduğunu söylemek
mümkündür.
3. BULGULAR
3.1. Açıklayıcı Faktör Analizine (DFA’ya) İlişkin Bulgular
Araştırmada kullanılan ölçeğin geçerliliğinin test edilmesi için, örgütsel bağlılık
tutumunu ölçen tüm faktörler ve bunlara ait değişkenler, açıklayıcı faktör analizine tabi
tutulmuştur. Açıklayıcı faktör analizi yapılmadan önce ise, ilgili analizin uygulanabilmesi için
gerekli olan ön koşulların sağlanıp sağlanmadığı test edilmiştir (soru kâğıdı sayısının soru
sayısından fazla olması, KMO örneklem yeterlilik ölçütü ve Barlett küresellik derecesinin yeterli
düzeyde olması gibi). İlgili ölçek için KMO’nun 0,60’dan yüksek (0,820) ve Barlett Küresellik
Testinin anlamlılığının ise 0,000 olarak bulunması, örneklemin yeterliliğini ve verilerden
anlamlı faktörler elde edilebileceğini göstermiştir (Leechh, Barrett & Morgan, 82; Naktiyok,
2004). Bu çalışma sonrasında ise, örgütsel bağlılık tutumuna ait faktörlere ilişkin yüklerin
varyanslarını maksimize ederek faktör sayısını azaltmayı amaçlayan, Varimax rotasyonlu temel
bileşenler analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde factor yüklerinin toplam varyansı açıklama
yüzdesinin 0,40 ve üzerinde olması kabul edilebilir bir ölçüdür (Paulhus, 1998). Bu araştırmada
ise faktör analizi ile 3 faktörlü bir yapı sergileyen örgütsel bağlılık ölçeğindeki factor yüklerinin,
toplam varyansın %52’sini açıkladığı ve yapı geçerliliğinin kabul edilebilir bir düzeyde olduğu
görülmüştür. Her bir boyuta ait güvenilirlik düzeyleri ve boyutları oluşturan ifadelere ait faktor
yükleri Tablo 1’de gösterilmiştir.

Çalışma hayatımın geri kalan kısmını bu kurumda
geçirmekten mutluluk duyardım.

0,734

Çalıştığım kurumun sorunlarını kendi sorunlarımmış gibi
hissederim.

0,551

Bu kurum benim için kişisel anlamda öneme sahiptir.
Şu anda Çalıştığım kurumdan kendi kararım olsa bile,
ayrılmak benim için çok zor olurdu.
Eğer şu anda çalıştığım kurumdan ayrılmaya karar verseydim
hayatımdaki birçok şey aksardı.

8,007

34,812

29,662

Cronbach
Alfa

Toplam
Varyans %

1. Faktör: Sürekli Bağlılık

Açıklanan
Varyans

FAKTÖRLER

Özdeğerler

Faktör
Yükleri

Tablo 1. Stratejik Düşünme Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi

0,917

0,681
0,705
0,690
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Şu anda çalıştığım kurumda kalmayı hem istiyor hem de
gereklilik olarak görüyorum.
Çalıştığım kurumdan ayrılırsam elimde pek fazla iş seçeneği
olmazdı.

Bu organizasyonda işe devam etmenin en önemli nedeni, ayrılmanın önemli kişisel fedakârlık gerektirmesidir. Başka bir
organizasyon buradaki tüm çıkarlarımla uyuşmayabilir.

0,789

Bugünlerde insanları bir şirketten diğerine çok sık geçtiğini
düşünüyorum.

0,523

Bir organizasyona sadık kalmanın değerini öğrendim.
İnsanların kariyerlerinin çoğunu bir şirkette geçirdiği günler
daha iyiydi.

0,664
0,649
0,675

Çalıştığım kurumda kendimi ailenin bir parçası olarak
hissetmiyorum.

0,656

Çalıştığım kuruma karşı duygusal bir bağlılık hissetmiyorum.

0,771

Çalıştığım kuruma karşı güçlü bir aitlik duygusu
hissetmiyorum.

0,679

Bir “şirket adamı” veya “şirket kadını” olmayı istemenin çok
mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

Cronbach
Alfa

0,613

2. Faktör: Duygusal Bağlılık

Şuan da, çalıştığım kurumdan ayrılmak benim için çok
maliyetli olmazdı.
Kişilerin her zaman çalıştıkları kuruma sadık olması gerektiklerine inanmıyorum.

Toplam
Varyans %

0,667
0,668

Daha iyi bir iş teklifi olsa bile kurumumu terk etmenin doğru
bir şey olduğuna inanmıyorum.

Açıklanan
Varyans

0,782

Bu Kurumu terk ettiğimde oluşacak birkaç ciddi sonuçtan
biride mevcut alternatiflerin azlığı olacaktır.

Bu kurumda çalışmaya devam etmemin başlıca sebeplerinden
biri benim sadakati önemsememdir, bundan dolayı kurumda
kalmanın ahlaki bir yükümlülük olduğuna inanıyorum.

Özdeğerler

FAKTÖRLER

Faktör
Yükleri
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2,076

9,027

43,148

0,729

1,961

8,526

52,365

0,671

0,580
0,513
0,451

3. Faktör: Kuralcı Bağlılık
Kurum dışındaki kişilerle kurumumla ilgili konularda konuşmaktan hoşlanırım.

0,852

Bu şirkette olduğu gibi kolayca başka bir şirkete de uyum
sağlayabileceğimi (bağlanabileceğimi) düşünüyorum.

0,709

Faktör analizi ile elde edilen bulgulara göre yapıyı oluşturan faktörler; sürekli bağlılık
(0,917), duygusal bağlılık (0,729) ve kuralcı bağlılık (0,671) olarak sıralanmıştır. Ayrıca örgütsel
bağlılık ölçeğinin orijinalinde yer alan ancak bu araştırmada ölçek güvenilirliğini düşürdüğü
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tespit edilen K3 (Kurumlar arası geçişler bana etik değilmiş gibi görünmüyor) ve K9 (İşten
ayrılırsam olabileceklerden korkmuyorum) maddeleri analizlere dahil edilmemişlerdir.
3.2. Araştırma Örneklemine ilişkin Demografik Bulgular
Ankete katılan bireylerin yaş dağılımlarına bakıldığında; %36,8’inin 35-44 yaş arasında,
%31,9’unun 24 yaşından küçük, %22,9’unun 25-34 yaş arasında ve son olarak %8,3’ünün 45 yaş
ve üzerinde oldukları görülmektedir. Ayrıca bu bireylerin %61,1’i evli iken, %39,9’u bekârdır.
Kişilerin eğitim durumlarına bakıldığında ise %68,8’inin lise mezunu, %22,9’unun lisans,
%4,9’unun ortaokul, %2,8’inin ilkokul mezunu oldukları ve bir kişinin de lisansüstü mezunu
olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca çalışanların %33,3’unun 1501-2000 TL arasında, %32,6’sının
1001-1500 TL arasında, %15,3’ünün 501-1000 arasında, %6,9’unun 2001-2500 TL arasında ve
% 9’unun 2501 TL ve üzeri arasında olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin
%71,5’i işçi, %28,5’i yönetici statüsünde çalışmaktadır. Bu kişilerden %36,8’i kendi evinde
otururken, %26,4’ü kirada ve %36,8’i ise lojmanda ikamet etmektedir. Tüm bu bulgular Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Ankete Katılan Kişilerin Demografik Özellikleri
Değişkenler
Yaş

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Aylık Gelir

Statü
Oturulan Ev

Gruplar
<24
25-34
35-44
45+
Evli
Bekar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans mezunu
Lisansüstü mezunu
501-1000*
1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501 ve üzeri
İşçi
Yönetici
Kendine ait
Kira
Lojman

Frekanslar
46 – (%31,9)
33 – (%22,9)
53 – (%36,8)
12 – (%8,3)
88 – (%61,1)
56 – (%39,9)
4 – (%2,8)
7 – (%4,9)
99 – (%68,8)
33 – (%22,9)
1 – (%0,7)
22 – (%15,3)
47 – (%32,6)
48 – (%33,3)
10 –(% 6,9)
13 – (% 9,0)
104-(%71,5)
40-(%28,5)
53 – (%36,8)
38 – (%26,4)
53 – (%36,8)
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3.2. Araştırmanın test edilen hipotezleri;
H0: Örgütsel bağlılık açısından yaş grupları arasında fark yoktur.
H1: Örgütsel bağlılık açısından yaş grupları arasında fark vardır.
H0: Örgütsel bağlılık açısından medeni durumlar arasında fark yoktur.
H1: Örgütsel bağlılık açısından medeni durumlar arasında fark vardır.
H0: Örgütsel bağlılık açısından eğitim durumları arasında fark yoktur.
H1: Örgütsel bağlılık açısından eğitim durumları arasında fark vardır.
H0: Örgütsel bağlılık açısından çalışanların statüleri arasında fark yoktur.
H1: Örgütsel bağlılık açısından çalışanların statüleri arasında fark vardır.
H0: Örgütsel bağlılık açısından çalışanların aylık gelirleri arasında fark yoktur.
H1: Örgütsel bağlılık açısından çalışanların aylık gelirleri arasında fark vardır.
Tablo 3. Verilen Cevaplara Yönelik Ortalama, Standart Sapma ve Grup Ortalamaları Arasındaki
Farklılıklar
Değişkenler
Yaş

Medeni Durum

Eğitim Durumu

Statü

Aylık Gelir

Gruplar
24
24-35
36-44
45
Evli
Bekar
İlkokul mezunu
Ortaokul mezunu
Lise mezunu
Lisans mezunu
Lisansüstü mezunu
İşçi
Yönetici

Ortalama
3,23
3,53
3,35
3,48
3,40
3,22
3,48
3,40
3,43
3,13
3,39
3,43
3,19

St. Sapma
0,42
0,53
0,51
0,31
0,49
0,43
0,02
0,14
0,51
0,40
…
0,50
0,38

501-1000*

3,73

0,46

1001-1500
1501-2000
2001-2500
2501 ve üzeri

3,20
3,42
3,13
3,30

0,39
0,46
0,49
0,43

Sig. (p)
0,140

0,050

0,075

0,060

0,000

Sig.(p)>0,05 ise H0 Hipotez kabul / Alternatif hipotezler test edilen hipotezin tam tersidir / * Farklı olan gruplar

Yapılan analizler sonucunda, örgütsel bağlılık açısından grup ortalamaları arasında
kişilerin sadece aylık gelirleri arasında, istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde anlamlı
bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3). Örgütsel bağlılık açısından diğer demografik
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

192

Örgütsel Bağlılık Düzeyinin Demografik Özellikler Açısından Gösterdiği Farklılıkların İstatistiksel ... | YEŞİLKAYA

değişkenlere ait ortalamalar arasında herhangi bir farklılık olmadığı görülmüştür. Aylık gelir
değişkeni açısından farklılık olan gruplar ise aylık toplam geliri 501-1000 TL arasında olanlar
ile diğer gelir grupları arasında olanlardır. Söz konusu grupların örgütsel bağlılık ölçeğindeki
sorulara verdikleri cevapların ortalamaları incelendiğinde, aylık toplam geliri 501-1000 TL
arasında olan bireylerin, diğer gelir gruplarındaki bireylere göre örgütsel bağlılıklarının daha
yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
4. SONUÇ
Seçilen örnekleme göre elde edilen tüm bulgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde,
katılımcıların çoğunun 35-44 yaş aralığında (%36,8), evli (%61,1), lise mezunu (%68,8), 15012000 TL gelire sahip (%33,3), işçi statüsünde (%71,5) oldukları tespit edilmiştir. Bununla birlikte
araştırma örneklemindeki bireylerin örgütsel bağlılıkları ile yaş, medeni hal, eğitim ve statü
açısından anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla ankete katılan bireylerin
yaşlarının, medeni hallerinin, eğitim düzeylerinin ve çalıştıkları statünün, çalışmakta oldukları
örgüte duydukları bağlılığı her hangi bir biçimde etkilemediğini söylemek mümkündür. Ancak
araştırma sonuçlarına göre aylık gelir değişkeninin, bireylerin örgütsel bağlılık tutumu ile anlamlı
bir ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulguya göre örneklemin en düşük gelir düzeyinde
olan, yani 501-1000 TL arasında aylık gelire sahip olan bireylerin örgütsel bağlılıklarının, diğer
gelir gruplarının aksine daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu ilginç bulgunun nedeni ise düşük
gelir düzeyinde olan bireylerin, bölge ekonomisinin dar ve iş alanının kısıtlı olduğu bir bölgede
faaliyet gösteren ve devlete ait bir kuruluşta çalışıyor olmaktan duydukları “yetinme” duygusu
olabilir.
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1. GİRİŞ
Althusser, ideolojiyi, belli aygıtlarla gerçekleşen zihnin işleyişinin ürünü tasarımlar olarak
kabul etmektedir. Devlet, Devlet İktidarı ve Devlet Aygıtı olarak iki öğeye ayrılır. Marksist
gelenek, Devlet Aygıtını zor kullanan bir baskı aygıtı olarak tanımlarken; Althusser, Devletin
Baskı Aygıtı ve Devletin İdeolojik Aygıtları ayrımını yapar. Devletin Baskı Aygıtları, hükümet,
ordu, yönetim, polis, mahkeme, hapishane gibi kurumlardan oluşurken; Devletin ideolojik
Aygıtları dağınık görünümlü ve bir hayli fazladır. Devletin ideolojik aygıtları arasında din,
öğretimsel, hukuki, siyasal, sendikal, kültürel, aile, haberleşme gösterilebilir. Bunlar dağınık
görüntüsüne rağmen, hakim ideoloji şemsiyesi altında birleşmektedirler.
Etnisite ise bireyin kendisini ötekilerden farklı tanıtma veya hakim ideolojinin bireyi
farklı tanımlama çabaları sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Bireyin “ben kimim” sorusuna
verdiği yanıt, yalnızca vatandaşı ülkeye ya da ulusuna veya mensubu olduğu ekonomik sınıfa
atıfta bulunarak tezahür etmemekte, aksine birey, kendine ait farklı bir takım tanımlama
biçimlerine de yönelmektedir. Bu farklı tanımlayış biçimleri bireyi geleneksel ve yerel değerlere
daha fazla sarılmaya itmekte ve bireyler, bu değerler ekseninde bir takım hakları arama çabasına
girişmektedir. Bu hak arayışları ise toplumsal hayattaki öznelerin, daima çok katlı ve değişken
olmasına; bu durum ise yeni bireyin ihtiyaçlarına cevap verecek çoğul ve demokratik bir siyaset
felsefesinin ortaya çıkmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Yeni toplumsal hareketler ve
küreselleşme süreci ile daha da önem kazanan yerel aidiyet biçimlerinin, demokrasi sahnesine
taşınarak, ulus devletlerin elinde birer “ideolojik” (Althusser, 1994:1) aygıt halini aldığı
söylenebilir.
2. ETNİSİTE KAVRAMININ DÜNYADAKİ TARİHSEL GELİŞİMİ
2.1. İlkçağ’da Etnisitenin Tarihsel Gelişimi
“Etnisite” teriminin kökleri Eski Yunan’a kadar dayanmaktadır. Terimin Eski Yunan’daki
tarihsel gelişimini daha iyi anlayabilmenin yolu ise Yunan uygarlığının temelini oluşturan
“polis”lerin, toplumsal ve siyasal özelliklerinin bilinmesinden geçmektedir. Eski Yunan uygarlığı
“polis devlet” temeli üzerine kurulup gelişmiştir. “Polis devleti” ise; bir kabilenin yerleşik düzene
geçmesiyle ortaya çıkan köylerin, gelişerek bir kente dönüşmesi ve bu kentte yaşayan insanlar
arasında sınıflaşmanın varlık kazanması sonucunda ortaya çıkan yapılanmalardır. Devlet
olmakla birlikte “polis”ler, gerek nüfus gerekse toprak parçası yönünden oldukça küçüktürler.
Atina gibi büyük “polis”ler hariç ortalama nüfusları beş bin civarındadır. Çok sıkı bir nüfus
planlamasının olduğu “ticari polis”lerin, toprak büyüklükleri yaklaşık beşyüz metre karedir. Her
biri siyasal açıdan bağımsızdır. Yani yasama, yürütme ve yargı güçlerinin yanı sıra ekonomik
yönden de diğerlerinden bağımsızdırlar(Yetkin, 2008:129).
Eski Yunan’da “Polis” sözcüğü yalnız devlet anlamında kullanılmamıştır. Bu sözcük ayrıca
“polis” içerisinde yaşayan insanları yani gerçek yurttaşları tanımlamak için de kullanılmıştır.
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Yabancılar ve köleler yasama, yürütme ve yargı sürecine dâhil olamadıkları için Eski Yunan’da
yurttaş olarak kabul edilmezlerdi(Yetkin, 2008: 102). Yunan “polis” yaşamında Yunan
olmayanların dışlandığına dair en iyi kanıt ise Platon’un Menexos’a atfen yaptığı aşağıdaki
konuşmadır(Sağır, Akıllı, 2004:2):
“…Bu kentin hafızası çok asil, çok özgür, çok güçlü ve sağlıklıdır ve saf Helenler olduğumuz
için doğal olarak barbarlardan nefret eder ve barbarlarla karışmayız. Hiç bir Pelop veya Cadmus
veya Aegyptus veya Danaus veya diğer barbarlar bizimle birlikte yaşayamazlar ve yalnızca
yasalara dayanan Helenler bizimle ikamet ederler. Ancak biz, burada barbarlarla karışmamış saf
Helenler olarak yaşarız. Bu yüzden kent yabancılara karşı gerçek bir nefret edinmiştir.”
Hutchinson ve Smith’e göre ise Eski Yunan’da etnisite terimi, bir takım ortak biyolojik,
kültürel özelliklere sahip uyum içerisinde yaşayan bir takım insanları ve hayvanları tanımlamak
için kullanılmıştır. “Ethnos” kavramı daha çok Yunanlı olmayan yabancı barbarları tanımlamak
amacıyla dışlayıcı bir nitelikte kullanılmıştır. Kaldı ki Yunanlılar kendilerini tanımlarken “genos
Hellenon” terimini kullanmışlardır(Hutchinson, Smith, 1994:4).
Bu genel açıklamalar ve örneklemelerden sonra etnisite teriminin de, sosyal bilimlerin
bünyesinde bulunan birçok terimle aynı ortak geçmişi paylaşmakta olduğu görülmektedir.
Yunanca “ethnos” kökünden türetilmiş olan terimin; genellikle ortak köken, doğum yeri, kabile,
kavimler gibi bir tür beşeri birliğe vurgu yapmak amacıyla kullanılmıştır(Hutchinson, Smith,
1994:11).
Eski Yunan’da olduğu gibi Hıristiyanlıktan önce Roma İmparatorluğu’nda da etnisite
kavramının anlam ve içeriğinin belirlenmesinde, Roma İmparatorluğu’ndaki siyasal ve
toplumsal olayların önemli rolü olmuştur. Hıristiyanlığın resmi din olarak kabul edilmesinden
önce Roma İmparatorluğu’nun siyasal ve toplumsal yaşamına, evrensellik ve eşitlik gibi ilkeleri
önceleyen Stoacı düşünce hâkimdi. Ancak köleci bir toplumsal düzenin hüküm sürdüğü Roma
İmparatorluğu ve yurttaşı, Stoacılığın işine gelen yönünü almış; kendine ters gelen ilkelerini ise
dışlamıştır(Yetkin, 2008:162). Stoacılığın kölelik ve eşitlikle ilgili görüşlerini benimsememesi
bu durumun en bariz örneğidir. Yani Stoacı düşünce bir yandan başta köleler olmak üzere
ezilmiş insanlara seslenirken; diğer yandan ise emperyalist Roma İmparatorluğu’na siyasal bir
ideoloji hazırlamıştır. Bu düalist yapı kendisini düşünce hayatında da göstermiş olacak ki Roma
Stoacılığının önde gelen iki simasından biri köle, diğeri ise imparatordu.
Hıristiyanlık öncesi Roma İmparatorluğunun siyasal ve toplumsal yaşamına Stoacılığın
yanı sıra, damga vuran bir diğer unsur ise Roma Hukuku’dur. Roma Hukuku özel hukuk ve
kamu hukuku olmak üzere ikiye ayrılır. Özel hukuk, Roma yurttaşlarının karşılıklı ilişkilerini
düzenlerken; kamu hukuku, Roma devleti ile ilgili kurallar bütünüydü. Ekonomik ve ticari
ilişkilerin gelişmesi ile birlikte büyüyen Roma İmparatorluğu’nda bu iki hukukun yanı sıra
“ius gentium” yani kavimler hukuku da gelişmiştir. Roma İmparatorluğu’nda her halkın bir
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“ius civile”si yani yurttaşlar hukuku bir de tüm insanlar için geçerli olan “ius gentium” yani
kavimler hukuku vardı. Roma İmparatorluğu’nda “ius gentium” yani kavimler hukukunun
gelişmesinde herkes için doğal yasalar olması gerektiğini savunan Stoacı düşüncenin önemli bir
payı vardır(Yetkin, 2008:164-165).
Stoacılığın ve Roma Hukukunun yanı sıra Roma’nın siyasal ve toplumsal yaşamına
damgasını vuran üçüncü etken ise Hıristiyanlıktır. Hıristiyanlık diğer ikisine göre daha kalıcı
ve etkili olmuştur. Hıristiyanlık bir Yahudi mezhebi olarak Roma topraklarında doğmuş, bütün
baskılara ve şiddetlere rağmen hızla yayılmış, Doğu Roma İmparatoru I. Thedosius zamanında
da devletin resmi dini halini almıştır.
Hıristiyanlık, ilk evresinde yeryüzünün yoksullarına, ezilenlerine, aşağılananlarına
gönderilmiş ve onları içinde bulundukları kötü durumlardan kurtarmayı müjdeleyen bir din
olarak gözükmüştür. Hiç kuşkusuz ki Hıristiyanlık dininin temelini kutsal kitabı İncil ve İsa
Öğretisi(Yetkin, 2008:173) oluşturur.
Hıristiyanlığın içinde doğduğu ve yayıldığı ortam, Helenlerin ve Romalıların pagan
evrenidir. Yani Hıristiyanlık ortaya çıkmadan önce Roma İmparatorluğu sınırları içinde var
olan dinler etnik temellere dayanmakta olup; evrensel niteliğe sahip değillerdi. Hıristiyanlığın
kendisinden başka din, tanrıları tanımıyor olması ve evrensellik özelliği yayılmasını daha da
hızlandırmıştır(Yetkin, 2008:180).
Tüm bu gelişmelere paralel olarak Hıristiyanlık öncesi Roma İmparatorluğu’nda etnisite
terimi, Hıristiyan ve Yahudiler dışında kalan halkları tanımlamak amacıyla, “ta ethne” şeklinde
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Eski Yunancadan gelen “gen” fiilinin Latince karşılığı olan
“nasci” fiilinin çekimi olan “nation” terimi de, Roma dilinde Roma vatandaşı olmayanlar kişiler
için kullanılmıştır. Romalılar ise kendileri için “populus” terimini tercih etmişlerdir. “Gen”
kelimesinden türetilen “gentile” terimi ise Hıristiyan ve Yahudi olmayan barbar kavimleri
tanımlamak amacıyla kullanılmıştır(Akıllı, 2007:35).
Yani Eski Yunan’da ortak köken, doğum yeri, kabile, kavimler gibi bir tür beşeri birliğe
vurgu yapmakta olan etnisite teriminin, Hıristiyanlık öncesi Roma İmparatorluğu’nda gerek
Stoacı düşüncenin hâkimiyeti, gerekse Hıristiyanlık dininin etkisi ile yavaş yavaş dinsel bir anlam
ve içeriğe büründüğü görülmektedir(Brown, 2001:18). Kaldı ki Ortaçağ’da etnisite teriminin
tarihsel gelişiminde de görüleceği üzere Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini
olduktan sonra bu dinsel anlam, içerik daha da yoğunlaşacak ve etnisite terimi uzunca bir süre
bu şekilde kullanılacaktır.
2.2. Ortaçağ’da Etnisitenin Tarihsel Gelişimi
Ortaçağ, milattan sonra 476’da Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından, Avrupa’da
“modern çağın” başlangıcı olarak kabul edilen Rönesans’a yani 15. yüzyıl sonuna kadar olan
dönemi kapsar. Ortaçağ’ın ekonomik anlamda “feodalite”, siyasal düzeyde “yerelliğin hâkimiyeti”,
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kültürel düzeyde ise “Hıristiyanlığın kurumsallaşması” gibi üç önemli özelliği bulunmaktadır.
Bu üç özellik içerisinde Ortaçağ siyasal, sosyal ve kültürel yaşamına asıl damgasını vuran
Hıristiyanlıktır. Özellikle Ortaçağ siyasal yaşamı, bir yandan dine dayalı bir felsefi anlayış
üzerine inşa edilirken; diğer yandan da toplumsal, ekonomik ve dinsel alanları tam anlamı
ile birbirinden ayırmamış; en üstün otorite sorununu ise dünyevi otorite karşısında ruhani
otoriteden yana tavır koyarak çözmeye çalışmıştır(Ağaoğulları, Köker, 1991:92-95).
Hıristiyanlığın kilise bünyesinde örgütlenmesi Ortaçağ siyasal, toplumsal ve kültürel
gelişimi açısından büyük önem taşıdığı için, bu örgütlenme üzerinde kısaca durulmasında yarar
vardır.
Hıristiyanlığın ilk yıllarında bir rahipler sınıfı yoktu. Ancak İsa’nın ölümünden sonra
Hıristiyanlığa inanan insanlar, karşılıklı yardımlaşma amacıyla küçük topluluklar oluşturarak
kilise yapılanmasının temellerini atmışlardır. Zamanla bu yapılanma içerisinde bir işbölümüne
gereksinim duyulması sonucunda rahipler, piskoposlar sınıfı ve Katolik Kilisesi ortaya çıkmıştır.
Hıristiyanlığın Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olarak kabul edilmesi de bu kurumsallaşmaya
önemli katkı yapmıştır(Yetkin, 2008:190-191).
Hıristiyanlık, Roma İmparatorluğu’nun siyasal ve toplumsal örgütlenmesinin yanı başında,
ondan bağımsız olarak kendi düzenini ve örgütlenmesini gerçekleştirmiştir. Bunda da o kadar
başarılı olmuştur ki; Roma İmparatorluğu tamamen ortadan kalkmasından sonra bile disiplinli
yapısı ile ayakta kalmayı başarmış, Ortaçağ Avrupası’nın tek güçlü kurumu haline gelmiştir.
Özellikle Katolik Kilisesi, Ortaçağ boyunca Hıristiyanlığın “evrensellik” özelliğini de kullanarak
mikro kimliklerle mücadeleye girişmiş, toplulukların, halkların kültür ve kimliklerini kendi
ideolojisiyle uyumlaştırmaya çalışmıştır(Yetkin, 2008:185).
Hıristiyanlığın, Roma İmparatorluğu tarafından resmi din olarak kabul edilmesinden
sonra etnisite teriminin kullanım alanı ve anlamı değişmiştir. Latin dilinde “ethnicus”, “ethnica”
veya “ethnicum” gibi değişik biçimlerde kullanılan “ethnic” terimi; pagan, putperest, batıl inançlı
kişi anlamlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda etnisite kavramı, 18. yüzyıl sonlarına
kadar uzunca bir süre, dünyayı doğru, evrensel tanrının buyruklarına göre şekillendirmeye
çalışan Hıristiyanlığın önündeki en büyük engel olarak görülen mikro kimlikleri ve kültürleri
ifade eden, dışlayıcı ve negatif bir anlamda kullanılmaya başlanmıştır(Sağır, Akıllı, 2004: 4).
2.3. Modernçağ’da Etnisitenin Tarihsel Gelişimi
Olumlu bir çağrışıma sahip olan “modern” kelimesinin karşılığı “günümüze ait olan, çağdaş
ve çağcıl”dır. Modern kelimesi milattan sonra 5. yüzyılda “tam şimdi, bugüne ait” anlamına gelen
Latince kökenli “modo” kelimesinden türetildiği sanılmaktadır. Modern kelimesi, ilk başlarda
Hıristiyanlık dinini benimseyenlerin, eski pagan kültüründen tamamen koptuğunu, yeni bir
kültürün doğduğunu anlatmak için kullanılmıştır(Beriş, 2007: 483).
Modernçağ, Batı Avrupa’da 17. yüzyıldan itibaren bilim ve teknolojide meydana gelen
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gelişmelere paralel olarak toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda meydana gelen hızlı değişim
ve dönüşüm sürecini yani yeni bir yaşam dilimini ifade eder. Her ne kadar 20. yüzyıl başlarından
itibaren temel öncülleri sorgulanmaya başlansa da, içinde bulunduğumuz dünyada cereyan eden
toplumsal, siyasal ve kültürel ilişkiler büyük ölçüde modern çağın; modernitenin bir ürünüdür.
Modernite, insan aklını önceleyerek, insanların akıllarını kullanarak, kendi yazgılarına hâkim
olabileceklerini dolayısıyla da dünyayı ve evreni anlayabileceklerini savunur(Çaylak, 2005: 159160).
Modernçağ ile birlikte eski olan hemen her şeye karşı çıkılmaya, ondan kopmaya ve yeni
ilişkiler ağı ortaya konmaya başlanmıştır. Modernçağ ile birlikte tarım toplumunun yerini
sanayi toplumu almaya, feodal düzen ortadan kalkmaya, yerelliğin yerini ise merkezi siyasal
otorite almaya başlamıştır. Ticaret ve sanayileşmeyle birlikte kentler ortaya çıkmaya, siyasal
katılım genişlemeye, en önemlisi ise toplumsal ilişkiler akılcı zeminler üzerine oturtulmaya ve
tüm bunların doğal bir sonucu olarak da dine dayalı teolojik yönetim anlayışının yerini laik
yönetimler almaya başlamıştır(Beriş, 2007: 484).
Felsefi ve fikri alt yapısını “insan kendisini bağlayan bağlardan ve sınırlılıklarından
kurtulması gerekir”(Beriş, 2007: 485) diyen Aydınlanma düşüncesi ve onu önceleyen Rönesans
ve Reform Hareketleri’nden alan Modernçağ ile birlikte, ulus devlet önderliğinde Avrupa’nın
tüm toplumsal kurumlarında hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşanmaya başlanmıştır.
Avrupa’daki bu hızlı değişim ve dönüşüm sürecine rağmen etnisite teriminin anlam ve
içeriğinde ilk Hıristiyanlardan 18. yüzyılın sonlarına kadar çok fazla bir değişiklik olmamış;
uzunca bir süre tek doğru din dışındaki inançları kapsayacak şekilde kullanılmaya devam
etmiştir(Balıbar, Wallerstein, 2000: 32).
Modernçağ’da etnisite teriminin anlam ve içeriğinde meydana gelen değişmeyi
Aydınlanma’ya kadar götürmek mümkündür. Çünkü Rönesans ve Reform hareketleriyle birlikte
“akıl” yani birey dünyayı algılayışta merkezi bir konuma gelmiştir. Aydınlanma düşüncesinin
ortaya çıkışında ise burjuva sınıfının önemli etkisi olmuştur. Modernçağ’da etnisite terimin
anlam ve içeriğinde meydana gelen kırılma doğrudan ulus devletlere bağlansa da dolaylı olarak
da burjuva sınıfının ortaya çıkmasına, Rönesans, Reform hareketlerine ve Sanayi Devrimi’ne
bağlıdır. İşte bu bağlamda “ulus-devlet” paralelinde etnisite teriminin anlam ve içeriğinde bir
değişme meydana geldiği için ulus devleti önceleyen tarihsel, siyasal ve düşünsel faktörleri
incelemekte yarar görülmektedir.
2.3.1.Etnisitenin Bir İdeoloji Halini Almasında Rol Oynayan Tarihsel ve Siyasal Faktörler
Modern devlet olarak da bilinen “ulus-devlet”, Fransız ve Amerikan Devrimleri’nin bir
ürünü olarak görülmekle birlikte ulus devletlerin ortaya çıkmasında Avrupa’da belli bir tarihi
dönemde cereyan eden başka dinamiklerin de etkisi olmuştur. Ulus devletlerle birlikte etnisite
terimi ulus devletlerin himayesinde, ona hizmet eden bir ideolojik aygıt halini almıştır. Bu
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bağlamda fazla teferruata girmeden hem ulus devletlerin ortaya çıkmasında, hem de etnisite
teriminin ulus devlete hizmet eden bir ideolojik aygıt haline dönüşmeye başlamasında rol
oynayan tarihsel ve siyasal etkenler şunlardır:
Burjuva Sınıfının Doğuşu ve Merkantilizm
Ortaçağ Avrupası’nda siyasal, sosyal ve ekonomik alanda meydana gelen bir takım
değişmeler, feodal düzende deprem etkisi yaratmıştır. Feodal toplumu oluşturan soylu, ruhban ve
köylü tabakalaşması yerini, burjuvanın da içinde bulunduğu yeni ve çatışmacı bir tabakalaşmaya
bırakmıştır.
Feodal düzende meydana gelen bu sarsıntıların çok önemli iki sonucu olmuştur.
Bunlardan ilki, kentlerin, kentlilerin feodal yükümlülüklerinden ve ilişkilerinden doğan
bağlayıcılıklarından kurtulması; özgürlük fikirlerine zemin hazırlamıştır. İkincisi ise kentlerin
siyasal bakımdan önem kazanmaları ile birlikte, kişisel tabiiyet kavramı yerini ülke parçasını
esas alan yeni bir yönetim anlayışına bırakmaya başlamasıdır(Ağaoğulları, Köker, 1991:189).
13’ncü yüzyılda paranın kullanım alanının artması, ekili alanların genişlemesi ve nüfusun
artması kilisenin toplum üzerindeki ağırlığını azaltmış, toplumu dünyevileştirmiştir. Tüm
bu gelişmeler kilisenin toplum üzerindeki tekelini kırmış, kiliseyi ve kilisenin Hıristiyanlığı
yorumlayışını etkilemiştir. Bu yüzyılda manastırların karşısına üniversitelerin çıkması ile
bilimde, felsefede belirli bir özgürlük ve özgünlük ortaya çıkmaya başlamıştır.
Feodal toplumda paranın yaygınlaşması ile birlikte kentlilerin ekonomik, siyasal ve sosyal
alanlardaki etkinliğini arttırmıştır. Nüfus artışı ile birlikte ticaret ve ekonomi gelişmiş, parasız
kapalı toplum yerini paralı açık topluma bırakmıştır. Bu gelişmeler sonucunda yeni bir sınıf olan
tüccarları ortaya çıkarmış, toplumda sınıflaşmalar ve sınıflar arası çatışmalar artmıştı.
Yükselen burjuva sınıfı ile eski ekonomik ve sosyal yapıyı temsil eden kilise ve soylular
çatışınca, bu çatışmadan burjuva sınıfı galip ayrılmış; kilise de savunduğu bazı ilkelerden taviz
verip, vazgeçmiştir. Değişen ekonomik ve ticari hayatla birlikte inançlar, kanunlar ve yaşam
biçimleri de değişmiştir. Bunlar içinde en önemlisi köylülerin değişimiydi. Köylüler belirli
zaman ve para karşılığında özgürlüklerine kavuşmuşlardır.
Şehirlerin feodaliteye karşı özgürlük savaşlarından zengin, fakir, tüccar, köylü neredeyse
bütün kesimler şehirlilerle güç birliği yaptılar. Ama zaferin meyvelerini üst sınıflar toplamış
ve bunun sonucunda kimi yerde zaferle kimi yerde de yenilgiyle sonuçlanan köylü isyanları
başladı. Bu isyanlar, tüm efendilerden daha güçlü ve tüm toplumu kuşatan ulus devleti kralların
şahsında ortaya çıkarmıştır(Çetin, 1996:19) .
Burjuva sınıfın ortaya çıkışı, merkantilizmin gelişmesi etnisite kavramının anlam ve
içeriğinde değişikliklere neden olmuştur. Çünkü “tarihsel bir kategori olarak” kent ve vatandaşlık
kol kola gitmiştir. Zira vatandaş kelimesinin batı dillerindeki kökeninin kent olmasının (citizen:
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kentte oturan, kentli; citoyen: hemşeri; burger: kentli) sebebi de budur; kent kapitalizmin
yuvasıdır(İçduygu, Keyman, 2000:179).
Vatandaşlığın ve “ulus-devlet”in ortaya çıkışı ile kapitalizmin gelişim aşamasına girmesi
arasında birebir ilişki olduğu söylenebilir. Aslında “parasal dolaşım ve ücretli emeğin sömürüsü
mantıksal olarak belirli bir devlet biçimini içermez. Ulus-devletlerin ortaya çıkışını her birinin
kendi tarihiyle ve toplumsal oluşumların ulusal oluşumlara tekabül eden dönüşümleriyle
anlatan şey “saf ” iktisadi mantık değil; sınıf mücadelesinin somut biçimleridir”. “Ulus-devlet”in
ulusu, “heterojen sınıf mücadelelerine hâkim olunmasına” imkân sağlayan bir yapıya sahip
olduğu için, “egemen burjuvazi ve burjuva toplumsal oluşumlar, devleti ulusal biçimde yeniden
yapılandırarak ve tüm diğer sınıf statüsünü değiştirerek “öznesiz bir süreç” ile karşılıklı olarak
oluşmuşlardır”(Balıbar, Wallerstein, 2000:32).
Çatışma Ortamı, Rönesans ve Reform
Ortaçağ Avrupa’sında meydana gelen gelişmeler, yönetimde iki başlılığa neden olmuş ve
bu durum halkı rahatsız etmeye başlamıştır. Hem kralın hem de kilisenin halktan vergi ve bağış
toplaması, halkın yargılamasının hem kralın mahkemelerinde hem de kilise mahkemelerinde
yapılması bu rahatsızlıkların ana sebepleridir(Ağaoğulları, Köker, 1991:81). Ancak kilisenin
dini de kullanarak halkı etkilemesi, kiliseyi kralın karşısındaki en güçlü rakip yapmıştır. Bu
durumda çatışma ve mücadele kaçınılmaz olmuş, burjuva sınıfı ise bu mücadelede tercihini
kraldan yana kullanmıştır. Çatışma ve mücadelenin bir tarafında kral, burjuva sınıfı ve kilise
sistemini eleştiren dinsel kesim yer alırken; diğer tarafta da kilise yer almıştır. Kiliseye karşı
girişilen bu ortak mücadele Protestan Reformu olarak nitelendirilmiştir.
Krallıkla çatışmaya giren Katolik papalık gerek halk üzerinde uyguladığı sistemli sömürü
politikasıyla, gerekse vazgeçemediği lüks tutkusu nedeniyle kısa sürede geniş kitlelerin tepkisini
çekmeye başlamıştır. 15’nci yüzyılda halkın tepkisinin yanında kilisenin dünya işlerine karışması
bazı önemli düşünürlerce eleştirilmeye başlanmıştı. İngiltere’de John Wyeliff ’in ve Bohemya’da
Jan Hus’un ortaya attıkları reform önerileri halkın ruhban karşıtı fikirlerini körüklüyordu.
Halkın desteğini de arkasına alan bu “reform hareketi”nin dayanak noktası; bireyin tanrı ile
doğrudan ilişki kurabileceğini, tanrı ile kul arasına hiç kimsenin giremeyeceğini, dolayısı ile
kiliseye gerek olmadığı fikriydi. Bu fikirler özellikle Luther, Zwingli, Calvin gibi düşünürlerle tüm
Avrupa’ya yayılmıştır. Halk ise Hıristiyanlıkta herkesin birbirinin kardeşi olduğunu, herkesin eşit
olduğunu ifade ediyordu. Böylece papalık iktidarını zayıflatma amacı güden “reform hareketi”
aslında siyasal iktidarın güçlenmesini sağlamıştır. Kiliseye karşı girişilen bu mücadelede
başarılı olabilmek için kralların zorlayıcı gücüne ihtiyaç vardı. Bunun için güç tek bir merkezde
toplanmalı, kralların gücü artırılmalı, bu gücün dayandığı temeller sağlamlaştırılmalıydı. Bu
bağlamda krallar, evrensel bir kilise içinde olmaktansa ulusal düzeyde kiliseler kurarak, kiliseleri
kendi denetimleri altına almak istemişler; bunu da bürokrasiyi arttırarak, yeni vergiler koyarak,
düzenli ordu kurarak başarmayı hedeflemişlerdir(Ağaoğulları, Köker, 1991:82-83).
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Kral ile kilise arasındaki çatışma kısa sürede toplumda ses getirmiştir. Köylüler arasındaki
huzursuzluklar, tüm Avrupa’yı sarsacak dinsel ve siyasal hareketin başlangıcı olmuştur. Reform
hareketlerinin sonucu olarak Avrupa’da her yönüyle tarihsel bir değişim süreci başlamış ve bu
süreç, modern devlete gidişi hızlandırmıştır. Bu “reform hareketlerinin”, Rönesans’la birlikte
ortaçağa damgasını vuran kilise tutuculuğu ve dinsel felsefeden kurtulmayı sağlayan bir
“Özgürlük Hareketi” olduğu söylenebilir(Ağaoğulları, Köker, 1991:87).
Reform ve Rönesans hareketlerine dayanağı olan “Aydınlanma Felsefesi”, aklı merkeze alan
ve rasyonel bir yapılanma sonucu meydana çıkmış bir toplumsal yapı öngörmektedir. Immanuel
Kant’a göre aydınlanma bir kopuş, bir kaçış olarak değerlendirilir. Bu kaçış, ergin olmama
durumundan bir kaçıştır. “Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu ergin olmama
durumundan kurtulmasıdır”(Kant, 2000:17). Kant’a göre bu ergin olmama durumunun tek
suçlusu ve sorumlusu insanın ta kendisidir. Ona göre insan bu suçu, aklını kullanma özgürlüğünü
kendisi dışında bir merciiye kullandırarak işlemiştir. Yani insan bu durumu kendisi istemiştir.
Şöyle ki “Doğa insanları yabancı bir yönlendirmeye bağlı kalmaktan çoktan kurtarmış olmasına
rağmen, tembellik ve korkaklık nedeniyledir ki, insanların çoğu bütün yaşamları boyunca kendi
rızalarıyla erginleşmemiş olarak kalırlar”(Kant, 2000:18-19).
Kant, aydınlanma ve özgürlük arasında birbirini tamamlayan bir ilişkinin olduğunu
varsaymaktadır. Ona göre aydınlanma için özgürlük yaşamsal bir temele sahiptir. Bu özgürlük,
“aklı her yönüyle ve her bakımdan çekinmeden kitlenin önünde apaçık olarak kullanma
özgürlüğüdür” (Kant, 2000:20-21). Bu bağlamda Kant açısından aydınlanma, her şeyden önce
bir proje olarak düşünülmüştür; “ben’i özgürleştiren ve devamlılığı olan süreç”(Kömeçoğlu,
2000:136).
Aydınlanma’nın, insanı feodal ortaçağ zihniyetinin kulluğa dayanan dogmatik anlayışı
yerine doğa da ve toplumda var olan her şeyin akılla çözülebileceği yönünde bir anlayışa
yönlendirdiği söylenebilir. Rasyonalizm adı verilen bu anlayış evrensel değerlerle bütünleşerek
özel alandan ayrı toplumsal yaşamın alanlarının tamamına nüfuz eden yeni bir alanı yani
modern kamusal yaşam alanlarını ortaya çıkarmıştır. Böylelikle geleneksel toplum yapısına
özgü ilişki formları da yerinden sökülmeye başlamıştır.
Sanayi Devrimi
Etnisite kavramının bir ideoloji halini almasında rol oynayan tarihsel gelişmelerden birisi
de Sanayi Devrimi’dir. Sanayi Devrimi, insanı doğaya hâkim kılacak, burjuva sınıfı iktidara
ele geçirecek, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” sloganı ile ekonomide de söz sahibi
olacaktır. Sanayi Devrimi ilk kez dış ticaretin oldukça gelişip, sermaye birikiminin hızlandığı,
teknik icatların ve yeni ekonomik buluşların doğrultusunda; üretime makineyi, motoru
ve organizasyonu uygulayan İngiltere’de görülmüş; daha sonra Fransa ve Batı Avrupa’dan
Amerika’ya yayılmıştır(Çetin, 1996:33).
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Teknolojik icatlar, nüfus artışı, ucuzlayan emek, şehirlere göç, yeni yatırımların artması,
gibi ekonomik ve sosyal alanlardaki değişmeler Sanayi Devrimi’ne zemin hazırlamıştır. Sanayi
Devrimi ile birlikte burjuva sınıfı güçlenmiş, gücünü korumak ve devam ettirebilmek için de
güçlü devleti savunmuştur. Özgürlükler arttıkça, özel mülkiyet ve serbest girişim artacak fakat
tüm bunlar ancak kapitalizm ile mümkün olacaktır(Çetin, 1996:34).
17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başlarında gerçekleşen, özelde endüstrileşme olgusu, genel
anlamda ise aydınlanmanın kuramsal boyutlarıyla toplumsal yaşam alanlarına nüfuz etmesi
geleneksel toplum yapısının dinamiklerini derinden etkilemiştir. Geleneksel toplumda özel alan,
işlevleri açısından merkez konumundaydı. Bu özel alanın merkezindeki olgu ise aile kavramıydı.
Ömer Çaha’ya göre aile, geleneksel toplumda siyasi, ekonomik ve kültürel yaşamın merkezini
oluşturan bir konuma sahipti. Geleneksel toplumda üretim, dağıtım ve düzen olguları yerel
ilişki formları ve yerel veya sosyolojik kimliklerin etkinliğinde somutlaşmaktaydı. İlişkilerin
biçimlenmesinde duygusal ailevi ilişkiler ve yerel kimliklerin önemi büyüktü. Geleneksel
toplumda mevcut olan dar cemaat yapısı ise gözetim ve bu olgunun sağlamış olduğu düzenlilik
gereksinimlerini de kişileştirmekteydi. Gözetim olgusu modern öncesi toplumlarda sınırlı bir
mekanda yerel bağların ve kimliklerin vermiş olduğu imkanlarla gerçekleşmekteydi(Çaha,
1998-1999:80).
Geleneksel toplumda aile merkezinde özel alan işlevlerini kendi dışındaki bir sosyal alan
olan kamusal alana bırakması, modern kamusal alanın, özelin aleyhine genişlemesine neden
oldu. Özel yaşam alanı işlevlerini kendi dışındaki bir başka sosyal alana bırakması, özel alandan
ayrı bir ortak yaşamın aleniyet kazanmasını üretmiştir. Bu aleni ortak yaşam alanlarının
somutlaştığı yerler, “tiyatro, sinema, eğlence kulüpleri, okul, gazete, dergi, sanat ve eğlence gibi
modern toplumun etkinlik alanları”dır(Çaha, 1998-1999:75). Bu alanlar, somut ve özerk alanlar
olarak kamusal alanı, özel alandan ayıran verilerdir.
Habermas bu modern kamusal alanı “burjuva kamusallığı” olarak niteler. Habermas
modern kamusallığın ilk formunun 17. yüzyılın sonlarına doğru görüldüğünü ifade eder. 17.
yüzyılın sonlarında düzenli haber ve bilgi akışının sağlandığı bir basının varlığı, haber ve bilgiyi
herkes için ulaşılır hale getirmiştir. Habermas’a göre bu gelişme burjuva kamusallığının oluşması
için bir zemin hazırlamıştır. Ancak bu kamusallık, Habermas’a göre devlete yakın olan eğitimli
burjuva kesiminin (hukukçular, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, v.b) oluşturduğu bir
kamusallıktır. Devletle doğrudan bağlantı kuran tüccarlar, bankerler ve imalatçılar da buna
dâhil olurlar(Habermas, 1999:78).
Bu açıklamalar çerçevesinde Habermas’ın burjuva kamusal alanı kavramsallaştırması ilk
önce politik olmayan bir formdaydı. Bu formda daha çok öznelliklerin paylaşıldığı veya bilimsel,
edebi, felsefi eserlerin tartışıldığı söylenebilir. Bu tartışmaların yapıldığı yerler ise bilimsel
dernekler, localar, kütüphaneler, konser ve tiyatro salonlarıydı. Ancak zamanla bu tartışmaların,
siyasi bir zemine kayarak; devlet politikaları, ulusal sorunlar, yurttaşlık gibi konular etrafında
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesii
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 9 * Yıl 2015

205

NİŞANCI, IŞIK | Ideological Adventure of Ethnicity Concept

yoğunlaşmıştır. Yani bireyler, kendi çıkarları doğrultusunda kamuoyu oluşturarak devlet
politikalarını etkileyecek bir kamusal alan yaratmaya çalışmışlardır. Bu gelişmeler ise beraberinde
siyasi kamusallığı ortaya çıkarmıştır.
Amerikan-Fransız Devrimleri ve İnsan Hakları Bildirgeleri
Amerika’nın keşfi tüm Avrupa ülkelerinin dikkatini bu kıta üzerine çekmiştir. İspanyol
ve Portekizli maceraperestler, 16. yüzyılın başlarında kıtaya hücum ederek, yerli uygarlıkları
istila etmişlerdir. Bu gelişmeden sonra 16. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa’nın diğer uluslarının
göçmenleri ve özellikle de İngilizler, Amerika’da sürekli yerleşim yerini ve 1619’da da ilk yasama
meclisini kurmayı başardılar. Diğer yandan ise kıtaya ayak basan 200 kadar püriten, aynı yıl
içerisinde çoğunluk ve eşitlik anlayışına dayanan bir yönetim kurmuşlar ve çok geçmeden 17.
yüzyıl başlarında İngiltere’de Püritanist Devrimi gerçekleştirmişlerdir. Bu püritanist anlayış
tanrı katında bütün insanların eşit olduğunu, Protestanlığın inanç özgürlüğü, doğal hukuk,
görev dağılımı ve temside adalet gibi unsurlara dayanmaktaydı(Çetin, 1996:34).
Devrim sırasında Amerika kolonilerinin ekonomik ve sosyal ilişkilerinde ağır basan kesim
ticaret ya da sanayi değil, tarımdı. Yani Amerikan Devrimine bir tarım toplumu yön vermiştir.
Bu tarım toplumu üyeleri kendilerinin doğuştan özgür olduklarına inanan Püriten bir dünya
görüşüne sahip göçmenler ve çiftçilerdir(Yayla, 2002:162-163).
Amerika kıtasına yönelik göçler kesintisiz devam etmiş, Avrupa ve İngiltere’deki mutlakıyet
rejimlerinden kaçan göçmenler, kafalarında umutları ve Avrupa’daki özgürlük düşünceleri ile
Amerika kıyılarından karaya çıkmışlardır. Artan göçler, beraberinde çeşitli koloniler arasında
milliyetçilik fikirlerinin gelişmesine neden olmuştur.
Amerika kıtasında bulunan on üç tane İngiliz kolonisinin her birinin başında bir vali vardı.
Vali ile halk meclisi devamlı çatışma halindeydi. Bozulan bütçe için ağır vergilerin konulması,
kolonileri harekete geçirmiş ve Amerika kolonileri, 19 Nisan 1775’te başlayan ilk çatışmalarla
birlikte İngiltere’ye karşı bağımsızlık savaşını başlatmışlardır. Bu bağımsızlık savaşına, 4 Temmuz
1776’da George Mason hazırlanan önce Amerika’yı etkileyen oradan da Avrupa’yı etkisi altına
alacak olan Virginia İnsan Hakları Bildirisi nokta koymuştur(Çetin, 1996:37-38).
16. yüzyıldan beri katı bir mutlakıyetle yönetilen Fransa’da ise toplumsal alanda eşitlik yoktu.
Kral karşısındaki tek güç tanrıydı. Kral adaletsiz güç kullanımı ve vergilerle, burjuva sınıfına
yüklenip, soylular ve rahiplere geniş imtiyazlar tanımıştı. Zenginleştikçe ağır vergi ödeyen burjuva
sınıfı, zor koşullarda çalışan köylülerin de desteğini alarak siyasi hak ve hürriyetler istemeye
başlamıştı. Fransa’da yaşanan bu gelişmeleri Virginia İnsan Hakları Bildirgesi’nden etkilenmiş
aydın kesimin özellikle de Montesquie’nun, Voltaire’in, J.J Rousseau’nun rejimi eleştiren yazıları
izlemiştir. Daha sonra 18. yüzyıldaki savaşlar Fransa’nın ekonomisini olumsuz şekilde etkilemiş,
telafi için arttırılan vergiler ise geçim sıkıntısı çeken halkın tepkisini çekmiştir(Alkan, 2003:64).
Alınan ekonomik tedbirler bir sonuç vermeyince Kral 16. Louis, Etejenero’yu toplantıya
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çağırmış ancak toplantıda soylular ve rahipler ile halkın temsilcileri arasında uzlaşma
sağlanamayınca, halkın temsilcileri milli meclise el koyarak, kendi onayları olmadan vergi
toplanmaması yönünde karar almışlardı. Kral ise bu karara karşı çıkarak, milli meclisi dağıtmak
istemiştir. Ancak halkın temsilcileri, anayasa hazırlamadan dağılmama kararı alarak, anayasa
hazırlıklarına başlamışlar ve kendilerini Kurucu Meclis ilan etmişlerdi. Kral yabancı askerlerle
meclisi dağıtmak isteyince, halk ayaklanarak Bastille Kalesi’ni ele geçirmiş ve hapishanedeki
mahkûmları serbest bırakmıştır. Böylece Fransız Devrimi başlamış, yapılan reformlar, hazırlanan
anayasalar ve İnsan Hakları Bildirgeleri ile fikirleri tüm Avrupa’ya yayılmıştır(Alkan, 2003:65).
Amerikan ve Fransız Devrimleri ile evrensel bir erdemli yurttaş yaratılması amaçlanmıştır.
Her ne kadar yurttaşlık tasarımları farklı benlik anlayışlarına sahip olsa da hemen hepsinin
özünde kimliksiz birey anlayışı öne çıkmaktadır. Ulus devletlerle birlikte ortaya çıkan bu
anlayışın sınırları devrimler ve bildirgelerle genişlemiştir. Toplumsal ilişki formlarının
rasyonalizasyonunu içeren yurttaşlık kavramı bir üyelik/aidiyet duygusu içermesi ve ulusal
zaman/mekan boyutunda paylaşılan ortak kimlik olması nedeniyle heterojenlikten homojenliğe
geçiş olanağı sağlamıştır(Bauman, 1996:96).
Marshall Berman’a göre ise “ Fransız Devrimi etkisiyle büyük ve modern bir kamu,
ani ve dramatik bir biçimde doğuverir. Bu devrimci bir çağda; kişisel, toplumsal ve siyasal
yaşamın her boyutunda altüst oluşlar ve patlamalar yaratan bir çağda yaşıyor olma duygusu
paylaşılmaktadır(Berman, 2000:13). Devrimlerle birlikte yaşam politikleşmiş, devrimlerden
sonra özellikle jakobenlerin iktidarı boyunca, devletle özdeş tutulan kamusal alan toplumun tüm
alanlarını ve bireyin gündelik yaşamını kuşatmıştır. Jakobenler ve aydınlamacı filozoflar halkı
erdemli kılma misyonunu üstlenmişlerdir. Halk bu grup tarafından genel iradenin karşısına
çıkan ve kişisel duruş ve menfaati temsil eden bir doğaya sahip olarak nitelenmektedir. Zygmunt
Bauman’ın ifadesi ile halk bu grup tarafından isyancı bir güç olarak algılanmıştır”(Bauman,
1996:96).
Devrimlerin bir sonucu olan yurttaş kavramının sosyolojik olarak içi boşaltılmış bir birey
nosyonuna vurguda bulunmasından dolayı evrenselci anlayışın somutlaşan yönünü temsil ettiği
söylenebilir. Bireyin sahip olduğu aidiyetler ise irrasyonel ve ayrıştırıcı bir durumu içermektedir.
Bundan dolayı ulusal zaman/mekan içerisindeki yurttaşlık tasarımı farklı aidiyetleri ve
kimlikleri dışlayan ve nesneleştiren ve onlar üzerinde denetim kuran bir anlayışa sahiptir.
Tek boyutlu (sınıf, kültür, cinsiyet merkezli) kurgulanan kamusallık anlayışı klasik modern
dönemde akılcılaştırma çizgisinde ilerleyen bir modernlik tasarımının ürünüdür. Yani modern
öncesi toplumda temel öğe gelenek iken, modernite sürecinde bu olgu yurttaşlık tasarımları ve
kamusal alan kavramlarına yüklenen anlam olmuştur. Bu anlamın yüklememesinde ise Fransız
ve Amerikan devrimlerinin önemli rol oynadığı söylenebilir.
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2.3.2.Etnisitenin Bir İdeoloji Halini Almasında Rol Oynayan Düşünsel Faktörler
Eşitlikçi ve evrenselci ilkelerden hareketle hiyerarşiye, baskıya ve ayrımcılığa karşı bir
başkaldırı olan Fransız Devrimi(Wallerstein, 2005:136) sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte
devletle birey arasındaki ilişkiler yeni bir zemine oturtulmaya başlanmıştır. 19’ncu yüzyılda
“vatandaşlık”, “ulus” gibi kavramlarla birlikte Hıristiyanlık, liberal demokrasiyle ikame edilmiştir.
Gerek coğrafi keşifler sonucunda ortaya çıkan burjuva sınıfının beklentilerine cevap verebilmek,
ulus devletin ekonomi üzerindeki ağırlığını ortadan kaldırmak gerekse, “vatandaşlık” ve
“millet” bağlarının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla modern hukuk bünyesinde bir takım
düzenlemeler yapılmıştır. Özel hukuk alanında yapılan düzenlemelerle, sözleşmeye dayalı
ilişkiler yaratılmış ve hukuk karşısında herkesin eşitliği söylemi geliştirilmiştir. Yani ulus devlet ile
birey eşit statüde düşünülerek, karşılıklı olarak bir takım haklar ve yükümlülükler yaratılmıştır.
Ulus devletin görevi bünyesinde bulunan “yurttaş” statüsündeki bireylere eşit davranmak, farklı
grup ve kültürlere karşı ayrımcılık ve ayrıcalık yapmamaktır. Buna karşılık “yurttaş” statüsünde
bulunanlar da yasalara uymalı ve kültürel farklılıklarını kamusal alana taşımamak kaydıyla özel
alanlarda sürdürmelidirler(Beriş, 2005:495).
Ulus devlet ile birey arasındaki ilişkilerin günümüze değin “vatandaşlık”, “millet” gibi
faktörler ekseninde ele alınmasında, kökleri Fransız İhtilali’ne kadar dayanan ve günümüze
kadar değişik şekillerde ifade edilmiş iki ulusçuluk anlayışının çok büyük etkisi olmuştur. Bu
iki ulusçuluk anlayışı ve bunların günümüze kadar yansıyan değişik türevlerini şu şekilde ifade
edilebilir:
Sözleşmeye Dayalı Ulus Anlayışı
Aydınlanma filozofları genellikle evrensellik, ilerleme gibi unsurlara inandıkları için
toplumların kendilerine özgü bir tarihleri olmadıklarını savunmuşlardır. Onlara göre geçmişin
bir önemi yoktur. Önemli olan toplumların evrensel ideallere ulaşmasıdır. Dünya toplumların
bu evrensel ideallere ulaşmasında Avrupalı devletlere önemli görevler düşmektedir.
Bu bağlamda geliştirilmiş olan sözleşmeye dayalı ulus anlayışı inşacı temellere dayanmakta
olup, en önemli temsilcileri Voltaire ve Rousseau’dur. Rousseau her ne kadar Voltaire’in yolundan
gitse de, onun dağınık ulus teorisine karşılık, daha sistemli politik ulus anlayışını savunmuştur.
Bu anlayışın merkezine de “Toplum Sözleşmesi”ni koymuştur. Halkın tek kişi tarafından değil,
temsilciler aracılığıyla yönetilmesini ve kendi kaderlerine sahip çıkması gerektiğini ifade etmiştir.
Ancak halkın temsilcilerini seçecek kişilerin “ortak bir maziye, menfaat birliğine veya gelenek,
göreneklere” sahip olması gerektiğini de belirterek milliyetçi düşüncenin de temellerini atmıştır.
Rousseau’ya göre devlet denilen siyasi cemaate üye olabilmenin yolu “Toplum Sözleşmesi”ne
dâhil olmaktan geçer. Ona göre “Toplum Sözleşmesi”ne tabi olan bir kişi devlet denilen siyasi
cemaatin kendisine tanıdığı hak ve sorumlulukları da kabul etmiş sayılır(Bırch, 1989:14-15).
Modernleşme, sanayileşme ve küreselleşme süreçleriyle birlikte sözleşmeye dayalı ulus
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anlayışı farklı bilim adamlarınca farklı şekillerde ele alınarak günümüze değin varlığını devam
ettirmiştir. Sözleşmeye dayalı ulus anlayışının farklı yansımaları şunlardır:
Kültürel Yaklaşım: Ernest Gellner, Eric J. Hobsbawn
Kültürel yaklaşımın önemli isimlerinden Gellner’e göre ulusçuluk, siyasal birim ile
ulusal birimin yani devlet ile ulusun çakışmasından meydana gelmektedir. Ulus, devlet-ulus
bütünleşmesinin sağladığı tatmin ya da devlet-ulus bütünleşmesinin sağlanamadığı yerlerde
ortaya çıkan öfke ve kızgınlıkların bir tezahürüdür(Gellner, 2002:19-20).
Sanayileşme süreciyle birlikte ortaya çıkan ekonomik eşitsizlikler, bireyleri kültürel
unsurlara sarılmaya itmiş, bu durum ise farklı ulus devletlerin ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Tam bu sırada ortaya çıkan ulusçu elitler, tarihsel, kültürel mitler seçerek ve bunları
kullanarak ulusal duygunun oluşmasını sağlarlar. Edebiyatçılar, sosyal bilimciler, gazeteciler bu
ulusçu elitlerdendir. Bu elit kesimler “volk” yani halkın kültürünü işlemek suretiyle ulus devletin
ideolojisinin hizmetine sunarlar. Böylelikle aynı kültürü, dili paylaşan homojen bir topluluk
yaratılmış olur. Bu topluluk, zamanla kendilerine çizilen kültürel alanın dışında yaşama imkânına
sahip olmadıklarını düşünerek, var olan kültürlerle bütünleşmeye başlarlar (Gellner, 2002:107).
Gellner, ulus inşa etmenin önündeki etnik farklılıkları önemsiz bir unsur olarak
değerlendirmiştir. O, sadece ekonomik eşitsizlikler üzerinden etnik grupları değerlendirmiş,
aynı kültür alanı içinde yaşayan bazı grupların ulus devlet olma yolundaki çabalarını dikkate
almamıştır(Gellner, 2002:108).
Eric J. Hobsbawn da Gellner ile hemen hemen aynı görüşleri paylaşmıştır. Hobsbawn,
ulusu, asli, tarihsel bir unsur olarak görmemiştir. O, ulusu tarihsel, sosyo-ekonomik koşullara
bağlı olarak devletle ilişkilendirildiği sürece bir anlam taşıyabileceğini ileri sürmüştür. Hobsbawn,
Gellner gibi uluslaşmanın modernleşme süreci ile yukarıdan aşağıya yönelik bir zorlamayla
mümkün olacağı görüşünden yanadır. Hobsbawn, modernleşmeyle birlikte aidiyetlerinden
koparılmış, “küçük dünyalarını” kaybetmiş milyonların bir boşluğa düştüğünü, bu boşluğu
ise vatan, bayrak gibi semboller etrafında oluşturulan büyük devletlerin doldurabileceğini
savunmuştur. Yani millete ait bir takım şahsiyetler, semboller, anılar ve işaretler yoluyla varoluş
sorunu çözümlenecektir. Ulus oluşumunda millet ve devlet sembollerinin kitle iletişim araçları
vasıtasıyla gerçekleştirilecek etkin propagandanın önemli rolü vardır. Ona göre ulusu dil, kültür,
tarih gibi faktörler değil; ortak yarar ve çıkar unsurları tanımlamaktadır(Hobsbawn,2006:13-15).
Hayali Cemaat Yaklaşımı: Benedict Anderson
Sözleşmeye dayalı ulus anlayışının bir diğer çok önemli ismi olan Benedict Anderson,
milleti “hayali bir cemaat” olarak nitelendirerek, siyasi süreçte kültürel boyutun önemine
dikkat çekmiştir. “Hayali Cemaatler” isimli esrinde Anderson, milletin ve milliyetçiliğin özel
bir kültürel yapı olduğunu belirterek, milleti “hayal edilmiş bir siyasal topluluk” olarak ifade
etmektedir. “Hayal edilmiştir, çünkü en küçük ulusun üyeleri bile diğer üyeleri tanımayacak,
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onlarla tanışmayacak, çoğu hakkında hiçbir şey işitmeyecektir ama yine de her birinin zihninde
toplumların hayali yaşamaya devam edecektir”(Anderson, 1995:13).
Bu hayal edilmiş bir birlikteliktir. Çünkü geneli oluşturan bireylerin diğer üyeleri
tanımasına, onlarla bir şeyler paylaşmasına gerek olmaksızın, birbirlerinin zihninde “genel”in
ortak hayalini yaşamaya devam ederler. Anderson’a göre, ulusçuluğun kökleri modern çağ
öncesi kültürlerde özellikle de dinsel öğelere uzanmaktadır. Dinler, bireyin hem maddi hem de
manevi yaşamıyla ilgilendiği için süreklilik arz eder. Bu özellikleri açısından ulusçulukla aynı
paraleldedirler. Çünkü ulusçuluk düşüncesinde de birey fani fakat ulus bakidir. Ayrıca her ikisi
de sembollerden yararlanmaları açısından da birbirlerine benzerler. Zira her ikisi de farklı dil,
renk ve kültürleri belli semboller etrafında toplanarak “ben” duygusu “biz” duygusuyla ikame
edilmektedir(Anderson, 1995:14-20).
Bu “hayali cemaat”in oluşturulmasında kitle iletişim araçlarının önemli rolü sahiptir.
Sermaye hareketliliği, ulaşım ve iletişim alanında meydana gelen değişmeler farklı bölgelerdeki
etnik grupların fiziksel olarak yakınlaşmasına ve “dillerin bütünleşmesine” neden olmuştur.
Daha önce kendi iç dünyalarına kapanmış etnik yapıların, etkileşimle birlikte yöresel ve
bölgesel tüm ilişkilerinin içi boşalmış ve “halk” kavramı etrafında bütünleşme gerçekleşmiştir.
Artık birey küçük bir gruba ait olmaktan çıkarak aynı dili, kültürü ve davranışları paylaştığı bir
genelin unsuru olmaya başlamıştır. Yani yöresel ve bölgesel gruplarda köklü bir bilinç değişikliği
meydana gelmiştir. Bu yeni bilinç sayesinde birey, eski bilinçleri unutmaya ve kendi hikâyesini
kendisi yazmaya başlamıştır.
Ekonomik Yaklaşım: Immanuel Wallerstein
Immanuel Wallerstein, ulus ve ulusçuluk düşüncesini kapitalistleşme sürecine bağlayan
en önemli isimlerdendir. Wallerstein’e göre Dünya Ekonomik Sistemi merkez, yakın çevre ve
çevre diye tanımlanan üç yapıdan oluşmaktadır. Kapitalizm ekonomik açıdan tek bir ekonomik
yapı oluşturmasına rağmen homojen değildir, bünyesinde birçok farklı ulus devletleri
barındırmaktadır. Devletler üstü bir mantıkla işleyen kapitalizm ana unsuru “emek” kavramıdır.
Yüksek kar için maliyetleri düşük tutmak önemlidir. Bunu sağlayabilmek için kapitalizm, her
zaman emrinde kullanabileceği alternatif bir emek gücüne ihtiyaç duyar. Bu amacına ise farklı
etnik gruplar üzerinde uygulayacağı politikalarla ulaşmaya çalışır(Balıbar, Wallerstein, 2000:98).
Wallerstein’in ırk, etnisite ve ulusa ilişkin görüşleri şöyledir: Irk, görünür fiziksel bir
kategoridir. Ulus ise Marksist bir anlayışla üstyapı ekseninde devletle ilişkilendirilen bir olgudur.
Etnik kategori nesilden nesile geçen ve devletle sınırlı olmayan, kültürel bir kategoridir. Irk
kavramı, “dünya-ekonomi”sinin eksenel iş bölümü, merkez-çevre zıtlığıyla açıklanabilir. Ulus
kavramı ise siyasal üstyapı yani egemen devletlerle ilgilidir. Irk ve etnik kategoriler kapitalist
sistemin her zaman ihtiyaç duyduğu ucuz emek işgücünü sağlar. Bu nedenle “eğer ortada hiç
siyah yoksa ya da bu rolü oynamak için sayıları yetersizse ‘beyaz zenciler’ icat edilir(Balıbar,
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Wallerstein, 2000:99).
Kapitalizm ile dünya üzerinde yaşanan coğrafi devingenlik arasında bir bağlantı olduğu
genellikle sosyal bilimciler tarafından kabul edilmektedir. Kapitalizm ile birlikte bir ülkeler içinde
geleneksel düzen sarsılmış ve ulusal ekonomi ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte milyonlarca
insan, paranın peşinden giderek kent alanlarının oluşturup; toplumun homojenleşmesine
katkıda bulunmuşlardır. Kapitalizm ile birlikte yerel sadakat bağları, ulusal kimlik etrafında
birleşme uğruna çözülmeye başlamıştır. Ayrıca uluslar arası rekabetle birlikte sömürge bölgeleri
oluşturulmuş fakat ucuz hammadde için oluşturulan bu bölgelerde bir süre sonra etnik kimlikler
çerçevesinde milliyetçi hareketler patlak vermiştir.
Psikolojik Yaklaşım: Anthony Giddens
Sanayileşmenin etkisiyle ortaya çıkan hızlı değerler değişimin ortaya çıkardığı belirsizlikler
ve oluşan sosyal hareketlilik, çok yönlü ilişkilerle yüz yüze kalan bireylerin, ‘öz bilinçlerinin’
yükselmesini beraberinde getirmiştir. Birey kuşatıldığı küçük grubun tahakkümünden
kurtuldukça özgürlük bilincine ulaşmıştır. Gruba aidiyetin çözülmüş yapısı, bireylerde özgürlük
ve kendine has özelliklerin farkındalığına yol açarken paradoksal olarak bu özgürlük beraberinde
yalnızlık ve kaybolmuşluk hissini de getirmektedir(Sımmel, 2000:178).
Yalnız kalan birey, ulusal sembolleri ve ulusçuluğu kaybettiği dünyanın bir ikamesi olarak
görür. Kalabalıklar içinde yalnız olan bu insan tutunacak, ne eski bir kilisesi ne de akrabalık
grubu ya da ailesi kalmamıştır. Bu nedenle milliyetçi söylemler kendisine kaybettiği özlem dolu
‘şefkatli dünyayı’ andıran bir niteliğe sahiptir. Bu için Giddens, ulusçuluğun psikolojik faktörlerle
açıklanabileceğini belirterek ulusçuluğu “politik düzenin üyeleri arasındaki toplumsallığı
vurgulayan semboller ve inançlar dizisi”(Sımmel, 2000:159) olarak tanımlamaktadır.
Sanayileşmenin ortaya çıkardığı hızlı değişim, dönüşüm süreci ve artan sosyal hareketlilikle
birlikte birey samimiyetten uzak, resmi ve ikincil ilişkiler içinde yalnızlık ve kaybolmuşluk
duygusuna kapılmaya başlamıştır. Geleneksel değerlerden ve bağlardan kopuş bireyde zamanla
kültürel bir gecikmeye ve boşluğa neden olmuştur. Ortaya çıkan bu boşluğun ulusçuluk adı
altında yaratılan sembollerle etrafında bir grup kimliğiyle doldurulmaya çalışıldığı söylenebilir.
Bu kimlik, ulusal sembollere kutsiyet atfedilmesiyle birlikte tüm ayrılık noktalarını ortadan
kaldırmaya ve toplumsal bir kuşatıcılık göstermeye başlamıştır. Yaratılmaya çalışılan bu “şefkatli
dünya” düzeni Giddens’a göre psikolojik faktörlerden başka bir şey değildir(Giddens, 2005:159).
Kollektiviteye Dayalı Ulus Anlayışı
Bu ulusçuluk anlayışının en önemli savunucusu Herder’dir. Herder, toplumların özgül
tarihini inkâr eden bu yaklaşımın zıddı olarak toplumların ‘biricikliğine’ vurgu yapan bir anlayışı
benimsemiştir. Toplumların ‘özgünlüğü’nü vurgulaması nedeniyle Herder, saldırgan olmayan
milliyetçiliğin kökeninde bulunan düşünür olarak kabul edilmektedir. Nuri Bilgin’in aktarımıyla
“Herder’e göre, insanlar yemeğe, içmeye, güvenliğe ve hareket özgürlüğüne nasıl ihtiyaç
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duyuyorlarsa, aynı şekilde bir gruba ait olma ihtiyacını da duyuyorlar; bunu bulamadıklarında
kendilerini yalnız, zayıf ve mutsuz hissediyorlar… İnsan olmak, kendi cinsinden biriyle aynı
yerde bulunup kendini evinde hissetmek demektir. Her grubun bir dizi gelenek ve yaşam
tarzından, yalnızca ona ait bir anlayış ve davranış biçiminden oluşan kendi “Volksgeist”ı ya da
“Nationalgeist”ı vardır. Kültürel yaşamın bütünü, yalnızca grup üyelerinin paylaştığı kolektif
tarihsel deneyimlerden kaynaklanan belli bir gelenek ırmağının içinde şekillenir”(Bilgin,
1995:16).
Toplumların “biricikliği”ne vurgu yapan Herder’e göre, her ulusun kendine özgü tarihi
vardır. Ulus ise bu “tarihsel cemaat”in en önemli öğesidir. “Volkgeist” (halk ruhu-milli ruh)
denilen olgunun dışında kalmış olan birisinin ulusa dâhil olması imkânsızdır. Herder’in
“volkgeisti”ni yansıtan temel kültürel özelliklerse “dil, şanlı geçmiş, yaratılış mitleri, adetler ve özel
yaşam biçim”idir. Etnik kimliği farklı olan birisinin bu kültürel özellikleri sonradan kazanması
olanaksızdır. Çünkü bu kültürel özellikler kolektif, tarihsel deneyimlerle kazanılmıştır. O tarihsel
deneyimi yaşamayan birisinin ulus çatısı altında olması düşünülemez. Sanayi toplumlarından
olan Almanya ve İtalya’da bir dönem “volkgeist” denilen “milli ruh” etrafında yaratılmaya
çalışılan ulus anlayışı bunun en güzel örneğidir(Habermas, 2002:25-26).
Bu açıklamalar çerçevesinde sözleşmeye dayalı ulus anlayışının açık uçlu olduğu
yani dışarıdan gelebilecek, etnik kimliği farklı birinin ulusa dâhil olabileceği; bunun aksine
kollektiviteye dayalı ulus anlayışının ise kapalı uçlu yani etnik kimliği farklı olan birinin ulus
bünyesine dâhil olmasının imkânsız olduğu söylenebilir.
Etno-Sembolik Yaklaşım: Anthony D. Smith
Genel olarak ulusçuluk yaklaşımları sözleşmeye ve kollektiviteye dayalı olmak üzere iki
şekilde incelense de bunlar yetersizdir. Günümüzde tam anlamıyla saf kalabilmiş bir ulustan,
etnik gruptan ya da ırktan bahsetmek olanaksız olduğu gibi ulusu basit, sosyo-ekonomik
koşulların ortaya çıkardığı bir olgu olarak görmekte doğru değildir.
Bu görüşlerden hareketle “inşacı” ve “volkgeist”çi perspektifleri uzlaştırmak amacıyla
Anthony D. Smith şu görüşleri ortaya koymuştur. Ona göre, ulusal kimliğe geçmişten gelen
bir takım kalıntıların günümüze uyarlanmasıyla ulaşılır. Bu nedenle millet “mitleri ve anıları,
kitlesel bir halk kültürünü, belirli bir anavatanı, ekonomik birliği ve tüm üyeleri için eşit haklar
ve ödevleri paylaşan isimlendirilmiş bir insan topluluğudur”(Smith, 2005:32). Böylelikle Smith,
ulusu ne tarihin bir ürünü olarak; “volkgeist”e dayandıran Herder’i, ne de ulusu, temelsiz, köksüz
bir olgu olarak görüp sadece sosyo-ekonomik şartlara bağlayan yaklaşımları kabul etmiştir. O,
ulusu geçmişin kalıntıları üzerinden icat edilen ve günün koşullarıyla uyumlu hale getirilen bir
bütünlük olarak kabul etmektedir.
Bu yaklaşımlardan hareketle laik ve demokratik ulus devletin; vatandaşları arasında
dinleri, mezhepleri veya felsefi görüşleri nedeniyle pozitif veya negatif ayrımcık yapmayan
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devlet olduğu söylenebilir. Laik ve demokratik ulus devletlerde “vatandaşlık”; ulus devlet
bünyesinde, ulus devletin sağladığı haklardan faydalanabilecek veya faydalanamayacak kişilerin
tanımlanmasında kullanılacak temel argüman halini almıştır.
Laik ve demokratik esaslar üzerine kurulmuş olan ulus devletler, “vatandaşlık” ve “millet”
bağlarının oluşumunda başat rol oynamasına rağmen; 19. yüzyıldan itibaren Avrupa halkları
arasındaki farklar derinleşmeye ve bu halklar birbirlerinden nefret etmeye başlamışlardır. Fransız
Devrimi sonrasındaki ilk yıllarda çok fazla dışlayıcı bir özelliği olmayan “vatandaşlık” terimi,
giderek kapalı bir sistem haline gelmeye ve asimilasyoncu bir kimliğe bürünmeye başlamıştır
(Smith, 2005:33).
2.3.3. 19. Yüzyıldan-II. Dünya Savaşı’na Kadar Etnisite
Modern çağda, Immanuel Wallerstein’in da ifade ettiği gibi “Fransız Devrimi vatandaşlık
terimiyle ilgili mayın tarlasını”(Wallerstein, 2005:137) bize miras bırakırken, bilim dünyasında da
önemli gelişmeler yaşanmıştır. 19. yüzyılda yaşanan bilimsel devrimle birlikte, felsefe ve ilahiyat
birbirinden ayrılmış, bilgi sekülerleşmiştir. Sosyal bilimlerin ortaya çıkması ve gelişmesiyle
birlikte evrimci bakış açısıyla dünya iki kutuba ayrılmıştır. Bir tarafta modernizm ve uygarlığın
beşiği olan Batı yani Avrupa; diğer tarafta ise tarihi olmayan, barbar olarak nitelendirilen ve
sosyal dinamiklerine Avrupa’nın müdahalesi olmadan modernleşemeyecek olan bir Doğu yani
Avrupa dışı toplumlar. Tüm bu gelişmeler Avrupa’yı modernleşme ve ilericikle özdeşleştirilirken;
Avrupa dışı toplumları ise gelenekçi ve gericilikle özdeşleştirilmiştir(Wallerstein, 1996:2327). Yani Aydınlanma hareketleri, Fransız ve Amerikan Devrimlerinin eşitlikçi ve hümanist
düşünceler doğrultusunda 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar medeni olmayan insanlarında bir
gün medeni olabilecekleri fikri ön planda iken; bu fikir 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra güç
kaybetmiş ve beyazların diğerlerinden üstün olduğu fikri güçlenmeye başlamıştır.
Bilim dünyasında yaşanan bu gelişmelere paralel olarak etnisite terimi, 19. yüzyıl başlarına
doğru sosyal bilimler bünyesinde yaratılan etnoloji ve antropoloji gibi disiplinlerine konu olmaya
başlamıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar, daha çok ırksal sınıflandırmalar üzerine yoğunlaşmıştır.
Yapılan bu çalışmalar sonucunda biyolojik sınıflandırmanın temelleri atılarak, insan ırkının
tek bir insandan gelmediğini savunan poligenistlerle; insan ırkının tek bir insandan geldiğini
savunan monogenistler ortaya çıkmıştır(Akıllı, 2007: 35).
Batı Avrupa’da bir yanda bilim dünyasında ırksal sınıflandırmalar üzerine çalışmalar
yapılırken, diğer yandan kökleri Eski Yunan’a kadar dayanmakta olan ırkçı görüşler ileri
sürülmeye, beyazların dışındakilere yani “ötekilere” yönelik şiddet politikaları uygulanmaya
başlanmıştır(Balıbar, Wallerstein, 2000:93). Bu ırkçı düşüncelerinin ve şiddet politikalarının
temellerini Avrupalıların 15. yüzyılın sonlarına doğru “Yeni Dünya”yı keşfetmeleri ve burada
yaptıkları uygulamalara da dayandırabiliriz. Özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda İspanyol, Portekizli,
Hollandalı ve Britanyalı maceraperestler ve koloniciler “Yeni Dünya” ya yelken açmışlar, bu
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yolculuklarında dünya hazinelerini aramalarının yanı sıra kendilerine, yeni ticaret noktaları
tesis etmişlerdir. Avrupalılar, bu yolculukları sırasında karşılaştıkları halklara karşı, ideolojik
savaş başlatmışlar, bu savaşla, bir kısım yerli halk ticari amaçlara hizmet etmek amacıyla
köleleştirilmiş; bir kısmı ise hastalıklar, yozlaşmalar, kıyım ve vahşet sonucunda yeryüzünden
silinmiştir. Özellikle Portekizliler, Afrika’nın batı sahillerine indikten sonra, burada özel bir
ticaret noktası kurmuşlar ve yakaladıkları Afrikalı köylülerin “Yeni Dünya”ya satılmasında
ve köleleştirilmesinde aktif rol oynamışlardır. Kaldı ki 1526’dan 1870’e kadar 3,5 milyondan
fazlası sadece Brezilya’da olmak üzere, yaklaşık 20 milyon Afrikalı köleleştirilip, “Yeni Dünya”ya
satılmıştır. Aynı dönem içinde milyonlarca Amerikalı, Karayipli ve Pasifik yerli halkı acımasız
bir vahşete uğramıştır(Fenton, 1999:100-102).
Köle ticareti, 18. yüzyılda en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Çünkü Avrupa ülkelerinden
sömürge bölgelerine giden beyazlar, buralarda buğday, pamuk, tütün üretiminde bulunmak
amacıyla büyük çiftlikler kurmuşlardı. Bu çiftliklerde ortaya çıkan işgücü ihtiyacı, düşük
maliyetli köleler vasıtasıyla giderilmeye çalışılmıştır. Böylelikle “Tanrı beyaz ırkı, diğer ırkları
medenileştirmek için görevlendirmişti” söylemine dayanan “Beyaz Adamın Yükü” projesinin
temelleri yavaş yavaş atılmaya başlanmıştır. Yani Afrikalı eşittir “köle”; Avrupalı beyaz eşittir
“özgürlük” denklemi kurulmuştur(Fenton, 1999:62).
Kölelik başta Amerika ve Britanya başta olmak üzere dünya üzerinde hızla yayılmıştır.
Köleliğin bu dönemde yaygınlaşmasında Aydınlanma çağı filozoflarının, ırksal sınıflandırmaya
ilişkin görüşlerinin de önemli etkisi olduğu söylenebilir. Balibar ve Wallerstein’e göre ise
aydınlanmacı ve ırkçı görüşler aynı zemine oturmaktadır. Bu bağlamda David Hume’nin “beyaz
dışında bir deri rengine sahip uygar bir toplum asla var olmamıştır” düşüncesi ile Rousseau
ve Voltaire’in “zencileri doğaları bakımından daha aşağı saymaları” düşüncesi en güzel
kanıttır(Fenton, 1999:107).
Amerika Kıtası ve Batı Avrupa ülke yönetimlerinin yerli halklara, kölelere ve siyahî
göçmenlere yapılanları haklılaştırmak için ileri sürdükleri gerekçeler ise bu halklar barbarlardı,
insafsızca köleleştirmekten başka bir şeyi hak etmiyorlardı. Barbar oldukları için medeni
insanlara hizmet etmeleri gerekiyordu. Putperest olmaları ve insan katletmeleri nedeniyle
masum insanları korumak amacıyla müdahale edilmeyi hak ediyorlardı(Wallerstein, 2005:134).
Birleşik Devletlerde ve Kıta Avrupası’nda yaşanan siyasal, tarihsel ve demografik
devingenlik, bu bölgelerde “ulus-altı” yapılanmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu
“ulus-altı” yapılanmalar arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel dayanışmaların önüne geçebilmek
için; ulus devlet önderliğinde dini, siyasi, ekonomik ve bilimsel çevreler elbirliği içinde, politikalar
üretmeye çalışmışlardır. Yani tarih bir kez daha siyasi, ekonomik, dini ve bilimsel çevrelerin
kutsal ittifakına şahit olmuştur. Bu kutsal ittifak da siyasal alanda ulus devlet; ekonomik anlamda
liberalizm; dinsel alanda Hıristiyanlık; bilimsel alanda ise üniversiteler başat rol oynamıştır.
Özellikle “hukuk”, “eşitlik”, “evrensellik”, “adalet”, “özgürlük”, “serbest rekabet” gibi söylemler ulus
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devlet bünyesinde harmanlanarak, etnik kimlikleri ve etnik grupları nötralize edecek politikalar
üretilmiştir(Çaha, 2007:16).
Dünya üzerinde yaşanan toplumsal devingenlik sonucunda ortaya çıkan, modernleşme ve
ilerlemenin önündeki bir engel olarak görülen, sürekli olarak dışlanan ulus altı yapılanmaların;
ulus devlet içerisinde bütünlüğünü sağlamak amacıyla “soylu ulus” anlayışının yerine “halkçı
ulus” anlayışı ikame edilmeye çalışılmıştır. Sosyal entegrasyonun yeni bir biçimi olan bu
anlayışla, o ana kadar birbirlerine yabancı olan kişiler arasında bir dayanışma yaratmak ve tek
kültürlü bir topluma ulaşmak amaçlanmıştır. Bu “halkçı ulus” bilincini yerleştirerek ulus devlet
bütünlüğünü sağlamak amacıyla dil, din, tarih gibi kültürel öğeler üzerinden okul, ordu, kilise
gibi kurumlar ideolojik aygıt olarak işlev görmüşlerdir(Habermas, 2002:16-17). 19. yüzyılda
yapılan anayasalarla desteklenmeye çalışılan “halkçı ulus” bilinci çerçevesinde geleneksel ve
yerel bağların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda yaratılmaya çalışılan bireyden,
genel yarar ve kamusal düzen için kendisini adaması, sorumlu bir vatandaş, yurtsever olarak
yönetime katılması ve davranması beklenmiştir.
Görüldüğü üzere Avrupa’daki dönüşüm süreciyle birlikte ortaya çıkan “ulus-altı”
yapılanmalara olan bakış açısı genellikle ilerlemecilik, akılcılık ve toplumsal evrim fikirleri
etrafında şekillenmiştir. Bu bağlamda sosyalist, liberal ve cumhuriyetçi fikir adamları arasında
da çok büyük görüş farklılıkları yoktur. Tüm çevreler açısından etnik grup, dayanışma ve
geleneksel bağlar arzu edilmeyen bir durum olarak görülmüş, dışlanmış ve bu durumların
zamanla toplumsal ilerlemeyle birlikte kaybolacağı fikri ön plana çıkmıştır.
Modern çağda etnisite, etnik grup, dayanışma ve geleneksel bağlar; siyasal, ekonomik,
dini ve bilimsel çevreler tarafından göz ardı edilmiştir. Bu “ulus-altı” yapılanmalar modernliğin
kendine has dinamikleri çerçevesinde, modern devletin bir tezahürü olarak görülmüştür. Yani
“ulus-altı” yapılanmalar, coğrafi keşiflerle birlikte ilhak edilmiş denizaşırı ülkelerde sömürgecilik
yoluyla ortaya çıkmış teritoryal ve profesyonel modern devletin yükselişinden türemiştir(Smith,
2003:34).
Ancak bu yaklaşım tarzı, siyasal, ekonomik, dini ve bilimsel çevrelerin ulus devlet
etrafındaki ittifakına ve düzenlemelerine rağmen, iflas etmiştir. Zira I. Dünya Savaşı’ndan sonra
dağılan büyük imparatorlukların bünyesinde var olan küçük uluslar ve azınlıklar bir takım
haklar elde etmeye, bağımsızlık kazanmaya başlamışlardır. Yani 19. yüzyıl sonlarına doğru
yaşanan siyasal gelişmelere bağlı olarak, milliyetçilik ve özellikle de gelişmiş bir sanayi toplumu
olan Almanya’da etnik milliyetçilik hızla yükselmeye başlamıştır.
2.3.4. II. Dünya Savaşı- 1960 Yıllar Arasında Etnisite
Etnisitenin, 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında ileri sanayi toplumlarında bile var
olmaya devam etmesi, modernleşme süreciyle birlikte ortadan kalkacağına yönelik görüşlerin
önemini azaltmıştır. Etnisitenin devam eden gücü karşısında Emile Durkheim, Max Weber, Alain
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Touraine, Anthony Giddens, Jurgen Habermas gibi modernist kuramcıların büyük bir yanılgıya
uğradıkları söylenebilir. Bu yanılgıya rağmen II. Dünya Savaşı ve 1960’lı yılları kapsayan dönem
de bile etnik kimliklerin geçiciliğine ve zayıflığına olan inancın devam ettiği görülmektedir.
Bu inanç, kendisini en bariz şekilde II. Dünya Savaşı sonrasında bağımsızlığını kazanan,
Üçüncü Dünya ülkelerinde yaşanan değişimlerin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmaların
genelinde etnisite kavramının göz ardı edildiği söylenebilir. Yapılan bu çalışmaların aynı 19.
ve 20. yüzyıl başlarında yapılan çalışmalar, geleneksel-yerel yapıları, bağlılıkları ve dayanışma
biçimlerini ortaya koymaktadır. Özellikle Amerikalı sosyal bilimciler, III. Dünya ülkelerinde
yaşanan gelişmeleri modernleşme ekseninde geleneksel ve yerel bağlılıklardan hareketle
açıklamaya çalışmışlardır(Fenton, 1999:226).
Modernleşme teorisyenlerinin, bir toplumun modernleşebilmesi için faaliyet
gösterebilecek en etkin ve minimal siyasal birimin, ulusal bir devlet olduğu konusunda görüş
birliği içinde oldukları söylenebilir. Craig Calhoun, erken dönem modernleşmecilerinin
ulusçuluk hakkındaki görüşlerini şu şekilde özetlemektedir: “Eski modernleşme teorileri
genellikle ulusçuluğu geniş çaplı ve daha fazla bireycilik ve modernliğin hızlı toplumsal
değişimi karşısında dağılan yerel topluluklar, dinler ve diğer kimlik ve güvenlik kaynaklarının
işlevsel bir ikamesi olarak gördü. Bireylerin ulusla özdeşleşmeleri modernleşme sürecinde
başarılması gereken işlevsel bir ihtiyaçtı. Benzeri bakış açıları Emile Durkheim’in mekanikten
organik dayanışmaya geçiş konusundaki görüşleri gibi ikili toplumsal değişim modellerine
oldukça çok şey borçludur. Haas, Weber ve Tönnies’ten etkilenerek benzeri bir iddiayı öne
sürer: ulus sentetik bir “gemeinschaft”tır. Modern yaşamın kitlesel ortamında daha önceleri
küçük, geleneksel, yüz yüze toplumsal ilişkiler tarafından karşılanan ihtiyaçlar, endüstrileşme
ve toplumsal hareketlilik ile çıkar hesapları üzerine kurulu “gesellschaft” benzeri bir şeye
dönüştükçe, ulus ve ulusçuluk bir topluluk görüntüsü veren bütünleştirici çimentoyu sağlamaya
devam edecektir”(Calhoun,1993:211-240).
Ulus devletin doğumu ve gelişimi ekseninde ortaya konulan teorilerde etnik farklılıklar yok
sayılarak, etnisite olgusu ulus devletin önündeki önemsiz sorunlardan birisi olarak görülmüştür.
Walker Cannor bu durumu dünya üzerindeki teknolojik ve ulaşım alanlarındaki değişmeleri
ve gelişmeleri referans alarak açıklamaya çalışmıştır. Ona göre meydana gelen değişmeler ve
gelişmeler bir devletin içindeki farklı bölgelerin ve kültürlerin birbirine yakınlaşmasına neden
olacak; böylelikle süreç içerinde farklılıklar ortadan kalkacak, bunlar yerlerini ortak bir kimliğe
ve kültüre bırakacaktır.
1950-1960’lı yıllar arasında etnisite ile ilgili hâkim bakış açısını Esman ve Rabinovich
şöyle ifade etmektedir: “Endüstrileşme, kentleşme ve laikleşme geleneksel bağları ortadan
kaldıran, bireyi ve bireysel başarıyı ön plana çıkaran dönüştürücü aktörlerdir. Bireyler benzer
amaçlara ve ödüllere ulaşmak istedikleri için birbirlerine daha çok benzemekte, bu durum ise
toplumsal heterojenliği ortadan kaldırmaktadır. Yani sınıfsal, mesleki ve etnik farklılıkların yanı
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sıra geleneksel dayanışma bağları da ortadan kalkmakta; bu unsurlar ulus devlet tarafından inşa
edilen ulusal sembollere aktarılmaktadır. Yani birey modern devlet, modern devletin kurumları,
ekonomi ve iletişim ağlarının mütemmim cüz’i haline gelmektedir(Akıllı, 2007:81).
Modernleşme teorisyenlerine göre bireyin ulusla bütünleşmesi modernleşme sürecinde
başarılması gereken bir idealdi. Bu idealin gerçekleştirilmesinde rol oynayacak en önemli aktör
ise ulus devlettir. 19. yüzyılın başlarından 1960’lı yılların sonlarına kadar akademik ve bilimsel
çevrelerce modernleşme ile ulus devlet birbirinin olmazsa olmazı olarak görülmüş, bu bağlamda
da etnisite kavramı incelenmiştir. Bu bakış açısı doğrultusunda ortaya konulan teorilerde etnisite
üzerine kurulu bir ulusçuluk anlayışı gerici, kötü; modernleşme üzerine kurulu bir ulusçuluk
anlayışı ise çağdaş ve iyi olarak değerlendirilmiştir.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere toplumsal olarak modernleşme, içerdiği siyasal
bütünleşme sürecinde etnik kimlikleri asimile edici bir özelliğe sahiptir. Siyasi az gelişmişliğin
ifadesi olan geleneksel gruplara duyulan sadakatin yerini daha üst seviyeli ve akılcı bir örgütlenme
biçimi olan modern ulusa devretmesi gerekmektedir. Çünkü gelişmiş bir ülke olabilmenin yolu,
siyasal sistem olarak Avrupalı ülkelerdeki ulus-devlet modelini almaktan geçmektedir.
Batılı teorisyenlerin modernleşme ve ulus devlet eksenindeki bu görüşleri, modernleşmeyi
hedefleyen bazı devletlerce referans olarak kabul edilmiş, bu ülkeler milli kimlik oluşturmak
amacıyla siyasi politikalar ve projeler üretmişlerdir. Ancak bazı ülkelerde de gerçeklik ile
teorilerin birbirleriyle uyuşmadığı görülmüştür. Sömürgeci ülkelerden bağımsızlıklarını kazanan
ülkelerde modernleşme sürecinde örgütlenen “ulus devlet”in kime ait olduğu konusunda etnik
gruplar arasında derin çatışmalar yaşanmış; Afrika ve Asya ülkelerinin başarıları Avrupa’nın
içindeki özerklik tartışmalarını ateşlemiştir. Amerika, Afro Amerikan hareketlere sahne olmuş;
Quebec Fransız milliyetçileri hareketi, kendisini Afrika ve Asya’daki milliyetçi hareketlerle
özdeşleştirmiş; Flemeng Belçikalılar ise Zaire, Ruanda ve Brundi gibi ülkelerde yaşayan
halklara bağımsızlık verilirken, kendilerinin bu haklardan mahrum bırakılmalarına tepki
göstermişlerdir(Akıllı, 2007:64).
II. Dünya Savaşı’ndan sonra modernleşme teorisyenlerinin büyük bir bölümü tarafından
paylaşılan etnik bağlılıklarla devlet kurumları arasında bir ahenk sağlanacağı ve etnik, dinsel
ve geleneksel bağların modernleşme süreciyle birlikte ortadan kalkacağı görüşü, 1960’lı yılların
sonlarına doğru zayıflamıştır. Bu bağlamda akademik çevreler ve modernleşme teorisyenleri
ciddi bir yanılgıya düşmüşlerdir. Connor’a göre teoriler ile gerçeklik arasındaki bu farklılığın
sebepleri özetle şu başlıklar altında toplanabilir(Akıllı, 2007:83-84):
✴✴ Etnik kimliklere olan sadakat ile devlete olan sadakat arasındaki mücadeleden, devletin
galip çıkacağının düşünülmesi ve bu bağlamda kullanılan anahtar kavramlardaki karmaşıklık,
✴✴ Etnik ulusçuluğun yanlış anlaşılması ve duygusal boyutunun ihmal edilmesi,
✴✴ Etnik çatışmaların, maddi yani ekonomik sebeplerde aranması etnik grupların diğer
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özelliklerinin ihmal edilmesi,
✴✴ Entegrasyondan ziyade asimilasyoncu politikaların üretilmesi, uygulanması ve
asimilasyonun tek yönlü bir süreç olarak görülmesi,
✴✴ Devlet olgusu üzerinde çok fazla yoğunlaşılması, bireyin ve etnik yapıların ikinci plana
atılması,
✴✴ Almanya gibi etnik olarak homojen toplumsal yapıya sahip devletlerde bölgesel
kimliklerin öneminin azalmasına paralel olarak; bu ülkenin, çok uluslu diğer devletlere rol
model olarak sunulması,
✴✴ Bir devlet bünyesindeki hâkim grupların üzerine yoğunlaşılması ve diğer grupların göz
ardı edilmesi,
✴✴ Soğuk Savaş Dönemi boyunca Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki blokla, Sovyetler
Birliği’nin liderliğindeki bloğun ideolojik sistemlerini Üçüncü Dünya ülkelerine benimsetme
çabalarına bağlı olarak, kendi tarihsel süreçlerine dayalı, siyasal konjonktüre uygun teoriler
üretmeleri, etnisite, etnik kimlik ve grupları göz ardı etmeleri.
II. Dünya Savaşı sonrası, Batı dışı toplumlarda demokrasinin hızlı yükselişinin yanı sıra
ulus devletin inşa edilebilmesi için asimilasyon tezinin teorisyenler tarafından sıklıkla işlendiği
bir dönem olarak hafızalarda kalmıştır. Aynı zamanda bu teorilerin, 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl
başlarında daha önce değinilen ilerleme, toplumsal evrim, akılcılaşma gibi evrensel düşünceler;
klasik liberalizm, cumhuriyetçilik ve sosyalizm gibi siyasal yönelimler ve söz konusu dönemin
sosyal bilimcilerinin öncülük ettiği toplumların gelişmiş-gelişmemiş, medeni-medeni olmayan
veya akılcı-akılcı olmayan ayrımlarının etkileri altında kaldığı söylenebilir.
2.3.5. 1960-1980 Arası Dönemde Etnisite
Bu döneme 1960 Olayları, ABD ile Rusya arasındaki Soğuk Savaş ve Batı Avrupa ülkelerine
doğru gerçekleşen yasa dışı göçlerin damgasını vurduğu söylenebilir.
1960’lı yıllarla birlikte etnik kimliklerin modernleşmeyle birlikte kendiliğinden yok
olacağına dair teorilerin sorgulanmaya başlandığı görülmektedir. 1963 yılından başlayarak
ABD ve Batı Avrupa devletlerinde yaşanan toplumsal olaylar ırk, din, dil ve cinsiyete dayalı
dayanışmaların kendilerini en ileri sanayi devletlerinde bile korumaya devam etmesi, bu
kimliklerin geniş çaplı bir destek sağlayarak sıkı dayanışma biçimleri oluşturabildiğinin bir
kanıtı olarak sosyal bilimcileri yeni yaklaşımlar geliştirmeye zorlamıştır. 1960’lı yıllardaki
olaylar, bireylerin ortak kimlik tabanında toplu örgütlü hareketler yoluyla siyasal katılımda
bulunmayı seçtiklerini göstermiştir.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra “fordizm” ve “refahçılık” politikalarıyla birlikte Batı Avrupa
ülkeleri hızlı bir kalkınma sürecine girmiştir. Özellikle 1960’lı yıllarda sonra doruğa ulaşan
bu hızlı kalkınma sürecinin doğal bir sonucu olarak, savaş sırasında yüksek nüfus kayıplarına
uğrayan bu ülkelerde işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç, bu ülkelere doğru mesleki ve
coğrafi devingenlik için bir fırsat yaratmıştır.
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Batı Avrupa ülkeleri bu mesleki ve coğrafi devingenliğine yabancı olmayıp, aynı tablo
ile 19. yüzyılda da karşılaşmışlardı. Fakat bu dönemdeki göç hareketleri daha çok yoksul olan
Doğu Avrupa ülkelerinden ve Avrupa Kıtası dışındaki ülkelerden gerçekleşmiştir. Oysaki 19.
yüzyıldaki göçler, Avrupa Kıtası’ndan, Amerika Birleşik Devletleri’ne, sömürgelere ve büyük
kent merkezlerine doğru gerçekleşmiştir.
Yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, Batı Avrupa ülkeleri çok değişik etnik kökenlere
sahip kişi ve gruplardan oluşmaya başlamıştır. Göçmenler, Batı Avrupa ülkelerinde çok farklı
tepkilere maruz kalmışlardır. Bu tepkilerdeki hâkim unsur etnik kimlik olmuştur. Zira Almanlar,
Doğu Almanya ve Polonya’lı göçmenlere çok kısa sürede vatandaşlık statüsünü verirlerken;
aynı tavrı Türkler, Yunanlılar ve Yugoslavlara göstermemişlerdir. Ayrıca birçok Batı Avrupa
ülkesinde göçmenler, uzunca bir süre siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardan uzak
tutulmuşlardır(Fenton, 1999:287-288).
Liberal demokrasi ve cumhuriyetçi söylemlerle birlikte göçmen grupların, özellikle
kültürel alanda bir takım örgütlenmeler içinde bulunması ve siyasal sistemden etnik taleplerde
bulunması; Batı Avrupa’daki millet ve vatandaşlık bağlarını ciddi şekilde aşındırmıştır. Göçmen
grupların talepleriyle liberal demokrasi arasında bir ahenk yaratmak amacıyla Batı Avrupa
ülkelerinde akademik ve bilimsel çevrelerce çok ciddi arayışlar olmuştur. Bu arayışlar göçmen
grupların ardı arkası kesilmeyen talepleri nedeniyle bir takım korkulara neden olmuş ve
zayıflamaya başlamıştır.
Batı Avrupa ülkelerindeki göçmenlerin talepleri, ulus devlete vatandaşlık bağı ile bağlı
olan grupların hem resmi hem de popüler anlamda tepkileri ile karşı karşıya kalmıştır. Resmi
tepkiler, ulus devlet politikalarıyla yapılmış olup; bu politikalar çerçevesinde göçmenlere karşı
kimi zaman kayıtsız kalınmış, kimi zamanda kamu yararı ilkesi dikkate alınarak sınır dışı
uygulamaları yapılmıştır(Hobsbawn, 2006:214). Ayrıca “…sığınmacılara ve göçmenlere yönelik
hem milli hem de Pan-Avrupalı politikalar, Avrupalı hükümetlerce koordine edilmiş ve bu
ülkelere giriş kuralları, tamda Avrupa Birliği’nin Avrupalı yerli nüfuslarını Avrupa Tek Senedi
ve Maastrich Anlaşması ile Birliğin toprakları içinde özgür dolaşıma imkân tanıyacak şekilde
birleştirdiği bir anda sıkılaştırılmıştır”(Hobsbawn, 2006:215).
Popüler tepki ise resmi tepkilerden daha güçlü olmuş ve etkili sonuçlar doğurmuştur.
1970’li yıllar, Avrupa’da yabancı düşmanlığı fenomeni ve göçmenlere, konuk işçi, sığınmacılara
yönelik şiddet hareketlerinin doruk noktasına ulaştığı yıllar olarak bilinmektedir(Hobsbawn,
2006:214). Bu bağlamda kitleler, “…milli kültürel miras ve edinilmiş milli kimliklerin saflığını
korumak ve ülkenin yerlilerine iş fırsatları sağlamak adına yurtseverlik bayrağı altında
hareket eden çeşitli Neo-Nazi örgütler tarafından ateşlendiler” (Smith, 2003:47). Hindistan’da,
Kafkaslarda, Balkanlarda, Afrika’da hatta Kanada, Büyük Britanya, Belçika, İspanya, Almanya,
Fransa, Polonya, Macaristan, İtalya gibi istikrarlı ve zengin toplumlarda bile etnik kökenli
hareketler, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık hareketleri olmuştur(Smith, 2003:3).
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Yaşanan bu gelişmelere bir tepki olarak göçmen gruplar, kendi içlerine kapanmışlar,
dayanışma, birlik ve beraberliklerini arttırarak büyük kentlerde gettolar oluşturmaya
başlamışlardır. Bu grupların bir kısmı ise özellikle işgücü pazarında hükümet politikalarıyla
desteklenerek, mevcut sisteme entegre edilmeye çalışılmıştır.
2.3.6. 1980’den Günümüze Etnisite
Bu dönemde etnisite kavramının anlam ve içeriğinin şekillenmesinde küreselleşmeden
başka neo-liberalizm ve komünizmin hâkim olduğu devletlerin dağılma sürecine girmesi
sonucu, bu devletlerde ortaya çıkan etnik çatışmaların etkili olduğu söylenebilir. 1970’li
yıllardan sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişme, özellikle ekonomik
alanda dünya üzerinde toplumlar arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. David
Harvey tarafından “zaman-mekân sıkışması”(Bülbül, 2006:1) olarak tanımlanan bu süreç,
aslında küreselleşmenin etkisinden başka bir şey değildi.
1970’li yıllarda iletişim ve ulaşım teknolojilerinin hızla gelişmesi, ekonomik ilişkilerin
dünya üzerinde yayılmaya başlaması ve toplumlar arası etkileşimlerin artmasıyla birlikte, etnisite
çalışmalarında küreselleşme sürecinin etkileri doğrultusunda değişik fikirler ileri sürülmeye
başlanmıştır.
Akademik ve bilimsel çevreler tarafından küresel güçlerin amaçlarına hizmet edecek,
kozmopolit fakat çatışmasız ve homojen bir dünya toplumu yaratılmak amacıyla projeler ortaya
konulmuştur. Bu projeler, ticari sınırların ortadan kalktığı, emeğin serbestçe dolaşım hakkını
elde ettiği, uluslar arası işbölümünün ön planda olduğu bu sisteme paralel olarak ideolojilerin
yeniden gözden geçirilmesi ve eski hesapların bir kenara bırakılması gerektiği savı üzerinde
toplanmıştır. Yalnız bu projeler madalyonun görünen bir yüzünü açıklamaktadır. Madalyonun
öteki yüzünde ise feminizmden çevre hareketlerine, sivil haklar hareketinden dinsel uyanışlara
kadar her türden toplumsal hareketlilik ve kimlik arayışları vardır. Dünya, bir kenara itilmiş,
uzun zamandır ihmal edilmiş, adeta yerin altına gömülmüş bir takım düşünce ve fikirlerin birey
orijininde yeniden tezahürüne tanıklık etmiştir. İlk başlarda küreselleşme sürecinin savaşsız
kozmopolit bir dünya ticaret toplumu yaratacağına yönelik ümitleri 1989 yılında iki kutuplu
dünya düzeninin yıkılmasıyla birlikte rafa kaldırmıştır. İki kutuplu dünya düzeninin ortadan
kalkmasıyla birlikte emperyal güçler tarafından zoraki bir birlikteliğe mahkûm edilmiş, farklı
etnik gruplar birbirleriyle çatışmaya başlamışlardır. Sonuçta dünya kendini siyasal kimlik ve
etnik parçalanmaların üzerinde yükselen bir girdabın içinde bulmuştur(Smith, 2003:3).
20. yüzyıl sonlarında, küreselleşme iki karşıt sürecin birlikte yaşandığı bir değişim olarak
ifade edilmeye başlanmıştır. Bunlardan birincisi, dünya üzerindeki toplumların karşılıklı
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel ilişkilerin hızla artması ve yoğunlaşması, siyasal iktidar
merkezlerinin belirli birleşmeler yoluyla odaklanmaya başlaması ile belirlenen bütünleşme
süreci olarak görülebilir. Diğer süreç ise, ulus devletlerin egemenliklerinin giderek aşınması,
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yerel ve bölgesel etnik kimliklerin kültürel unsurları ön plana çıkartarak güçlenme eğilimi
gösterdiği parçalanma süreci olarak düşünülebilir. Böylelikle de modern vatandaşlık anlayışı da
ciddi şekilde sarsılmaya başlamıştır.
Küreselleşme ve liberal söylemlerle birlikte yerel, bölgesel etnik grupların kültürel
unsurları ön plana çıkmaya; dolayısıyla da ulus devletin vatandaşlık anlayışı ciddi şekilde
sarsılmaya başlamıştır. Günümüzde içinde yaşadığımız süreç her ne kadar toplumları birbirine
yakınlaştırsa da etnisiteye dayalı huzursuzluklar dünyanın her yerinde görülemeye devam
edecek ve iç savaşlara neden olacaktır. Tarihin her döneminde olduğu gibi şimdi ve gelecekte
de etnisiteye dayalı bu huzursuzluklar, emperyal aktörler tarafından kendi ideolojik amaçlarına
hizmet edecek şekilde kullanılmaya devam edecektir.
3. SONUÇ
Kendilerini asgari düzeyde düzenli bir ilişki içinde oldukları diğer grupların üyelerinden
kültürel açıdan farklı kabul edilen kişiler arasındaki toplumsal ilişkinin bir unsuru olan etnisite,
bireylerin kazandıkları veya bireylere atfedilen rasyonel bir kimliktir. ‘Kimlik’ somut bir kavram
değildir; bir insanın veya grubun birden fazla kimliği olduğu gibi birden fazla kimlik belirleyenleri
de vardır. Bu bağlamda tüm kültürlere genellenebilecek sabit belirleyenler olmadığı gibi, aynı
kültür içinde de değişmeyen kategoriler aramak pek anlamlı olmayabilir. Kimliği belirleyen ve
şekillendiren, tarihsel süreçlerin, sosyal ve ekonomik koşulların değişkenliği ve çeşitliliğidir.
Modern dönem öncesi toplumlarda dinsel kimlik ön planda iken; modern dönemde
ulusal kimlikler önem kazanmıştır. ‘Postmodern’ diye adlandırılan günümüz toplumlarında ise
etnik kimliklerin yükselişe geçtiği gözlenmektedir. Özellikle 1960’lı yıllara gelindiğinde Batının
modern ve gelişmiş demokrasilerinin içine girdiği bunalım, toplumsal hareketlere dönüşmüştür.
Bu hareketleri sadece ekonomik temel üzerinden değerlendirmek yanlış olur. Bu yeni toplumsal
hareketler gerek siyasal sistemden talepleri, gerek örgütlenme şekilleri ve gerekse de içinde
barındırdıkları bireylerin sınıf ve statüleri bakımından öncekilerden oldukça farklılaşmıştır.
Bu hareketlerin içinde barındırdığı kimlik, özerklik, farklılık gibi unsurlar bakımından
modernizmin değerlerinden bir kopma, hatta ona meydan okuma olduğu söylenebilir.
1960’lı yıllarla birlikte başlayan etnik temelli toplumsal hareketler modernleşmenin
önündeki en büyük engel olarak görülen yerel aidiyetlerin modernleşme, ilerleme ve küreselleşme
süreçleriyle birlikte zayıflayıp ortadan kalkmadığı yani yok olmadığını göstermektedir.
Sanayileşmeyle birlikte eskimiş olanın kaybolacağı, hâlâ bozulmamış kolektif ilişkilerin çözüleceği,
dolayısıyla ‘etnik bağların’, ‘etnik farklılıkların’ ve ‘etnik çatışmaların’, ekonomik modernleşme ve
kültürel dünyevileşme çerçevesinde önemini yitireceği konusu çok dillendirilmiştir. Oysa bunun
tam tersi olmuştur. Ne gelişmiş modern toplumlarda bireyin bağımsızlaşmasıyla bölgesel etnik
grupların çökeceğine yönelik liberal beklenti; ne de etnik çatışmaların yerini rasyonel çıkar
çatışmalarının alacağına yönelik Marksist beklenti gerçekleşmiştir. Açıkçası etnisite, yok olup
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gitmek bir yana, tüm kıtaların sosyal ve siyasal yaşamında merkezi sorunlarından birisi haline
gelmiştir.
Soğuk Savaş döneminin sona ermesinden sonra dünya siyasi tarihi, en az gelişmiş
ülkelerden, en gelişmiş ülkelere kadar etnik temelli çatışmalara sahne olmuştur. Yaşanan
çatışmalar sonucunda farklılıklar daha da derinleşmiştir. 21. yüzyılda artan liberal söylemlerle
birlikte bu farklılıkların tanınması ve bunlara bir takım hakların verilmesi gerekliliği ortaya
çıkmıştır.
Sorunlar büyük ölçüde farklı etnik grupların birbirlerini iyi tanımamalarına dayanmaktadır.
Farklı etnik grupların birbirleri hakkında edindikleri bilgiler, çoğu zaman tarihsel, toplumsal
ve siyasal olgulara dayansa da kimi zamanda devletin egemen ideolojik aygıtlarla ürettiği
bilgilere de dayanmaktadır. Bunun sonucunda, iç içe ve hayatın tüm hallerini büyük ölçüde
paylaşan topluluklar belirli siyasal amaçlar doğrultusunda birbirlerinden uzaklaşmış, insan
hayatını zenginleştiren ‘kültürel farklılıklara’ ideolojik ve siyasal anlamlar yüklenerek, çoğu
zaman bir grubun yaşaması için diğerinin ‘yabancı’ ve giderek ‘düşman’, dolayısıyla engel olarak
algılanması kaçınılmaz bir olgu haline gelmiştir. Bu süreçte, diğer ideolojik ve siyasal aygıtlarla
birlikte din en önemli rolü üstlenmiştir. Farklılıkların büyük oranda dinden beslendiği doğu
toplumlarında, bu durum daha da önem kazanmaktadır. Din, bir yandan aynı dine mensup
grupların birlikteliklerinin pekiştirilmesine yararken, diğer yandan farklı gruplar arasındaki
farklılıkların belirginleşmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Yani dinin, hem etnik sınırların
netleşmesinde hem de bu sınırların muğlâklaşmasında önemli bir faktör olduğu söylenebilir.
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en eski ulaşım ağını içinde barındırmaktadır. Bu yollar sayesinde
bahsi geçen bölgeler arasında kültürel ve ekonomik açıdan bir
kültür birlikteliği net bir şekilde İlk Tunç Çağı’ndan itibaren
görülmeye başlanmıştır. Orta ve Son Tunç Çağı’nda devam eden
bu ilişkiler ağı Erken Demir Çağı ve Orta Demir Çağı’nda (Urartu
Krallığı) doruk noktasına ulaşmıştır. Ortaçağ’da HindistanPakistan ve Kuzeybatı İran’dan geçen İpek Yolu, Nahçıvan’da ikiye
ayrılmaktaydı. Birinci yol Ermenistan üzerinden Kafkasya’ya
ulaşırken diğer yol, Iğdır-Doğubayazıt üzerinden Ani ve
Erzurum’u geçerek Trabzon Limanı’na ulaşmaktaydı. Orta Aras
Havzası stratejik konumu ve zengin su kaynakları sayesinde
İpek Yolu güzergâhında ekonomik olarak önemli bir merkez
konumuna gelmiş ve aynı zamanda kültürel bir köprü görevi
üstlenmiştir.
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1. GİRİŞ
Orta Aras Havzası olarak tanımlanan ve Güney Kafkasya’ya tekabül eden coğrafyada
bulunan Anadolu’da Iğdır ve Kars, Ermenistan, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan ve Kuzeybatı İran
gibi bölgeler arasında, İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kültürel ve ekonomik bir işbirliğinin varlığı
arkeolojik verilerden rahatlıkla anlaşılmaktadır (Yardimciel, 2015:23-27). İlk Tunç Çağı’nda
bahsi geçen bölge merkezli bir kültür birlikteliğinin varlığı bugün birçok bilim insanınca kabul
görmektedir. Bu kültür, Karaz, Erken Transkafkasya, Kura-Aras gibi isimlerle adlandırılmaktadır
(Işıklı, 2011:21). Orta Aras Havzası dışında Erken Transkafkasya Kültürü, Suriye Filistin’e
kadar yayılmıştır (Kozbe, 1989:533). İlk Tunç Çağı’nda bahsi geçen bölgelerde görülen Erken
Transkafkasya Kültürü’nden sonra, Orta ve Son Tunç Çağı’nda Aras Boyalıları Kültürü ortaya
çıkmıştır. Ancak Aras Boyalıları Kültürü, Erken Transkafkasya Kültürü kadar geniş bir alana
yayılamamıştır (Yardimciel, 2015:17).
Aras Boyalıları Kültürü’nde lokomotif yerleşme yerlerinden olan Ermenistan’daki
Metsamor ve Nahçıvan’da ki I. ve II. Kültepe’de yapılan araştırmalar bu bölgelerin büyük birer
merkez olduğunu ve aynı zamanda ticaretle uğraştıklarını ortaya çıkarmıştır. Metsamor’da
yapılan arkeolojik kazılarda, Kassitlere ait mühürlerin, Mısır kültüründe kutsal kabul
edilen Skarabe böceğinin ve Hurri-Mitanni silindir mühürlerinin kalıpları tespit edilmiştir
(Pliposyan, 2014:43). Bu bulgular Metsamor ile Ön Asya Kültürleri arasında ticari ilişkilerin
olduğunun kanıtı olarak yorumlanmaktadır. Erken Demir Çağı ile birlikte bölgede etkili olan
ve Assur kaynaklarında isimleri zikredilen Uruatri ve Nairi gibi beylikler döneminde ise Assur
İmparatorluğunun yer altı kaynakları için sık sık Orta Aras Havzası’nın da içinde bulunduğu
bölgeye yağma seferleri yaptığı bilinmektedir (Çilingiroğlu, 1994:67-68). Bundan dolayı,
bahsi geçen beyliklerin birleşerek Urartu Devleti’ni kurdukları bilim insanlarınca kabul edilen
bir çıkarımdır (Kırzıoğlu, 1953:35). Orta Demir Çağı’nda bölgede etkin olan Urartu Krallığı
zamanında Orta Aras Havzası’na birçok defa sefer düzenlenmiştir (Pehlivan, 2013:202). Urartu
Krallığı bölgenin ekonomik değerini erken fark etmiştir. İkisi Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde biri
ise Ardahan’ın Hanak İlçesi’nde tespit edilen Urartu yazıtları, Urartu Krallığı’nın bölge ile olan
alakasını gözler önüne sermektedir (Belli, 2005:97). Geç Demir Çağı’nda Pers İmparatorluğu’na
ilişkin veriler Orta Aras Havzası’nda olan Ani (Anı) Antik Kenti’nde görülmektedir. Tarihi İpek
Yolu güzergâhında bulunan Ani Antik Kenti’nde Pers Tapınağı yer almaktadır. Ayrıca Perslere
ait bazı arkeolojik buluntular dağınık olarak Kars Müzesi’nde bulunmaktadır.
Ortaçağ’da ise Aras Havzası’nda bulunan Ani ile Kars’ta birçok medeniyetin değişik
zamanlarda egemenlik kurduğu ve kültürel ilişkide bulunduğu görülmektedir. Bu bağlamda
Ani Antik Kenti bunun kanıtlarını içinde barındırmaktadır. Ani’de yapılan kazılarda birçok
medeniyete ait sikkeler, kentin imalathanelerinde ve (işlik) dükkânlarında yapılan kazılarda tespit
edilmiştir. Ani’nin tarihi İpek Yolu güzergâhında olduğu göz önüne alınırsa burada çok kültürlü
bir ticari ve kültürel etkileşimin olduğu kanısına varılmaktadır. Yeni ve Yakınçağ’da Ani’nin
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Ortaçağ’da yaşadığı istilalar ve depremden dolayı artık eski cazibesini yitirdiği ve bundan sonra
Kars Merkez’in özellikle siyasi olarak daha ön plana çıktığı görülmektedir. III. Murat zamanında
Lala Mustafa Paşa önderliğinde kentte vakıflar aracılığı ile yeni imar faaliyetleri yapılmıştır
(Tüysüz-Deniz-Yardimciel, 2015:18). Gerek Tunç ve Demir Çağları ile gerekse Orta ve YeniYakın Çağ’da sürekli olarak Orta Aras Havzası’nda bulunan su kaynakları ve bu su kaynaklarına
paralel ilerleyen yollar kullanılmıştır.(Bknz.Ek 2) Bu yollar bölgenin bilinen en eski ticaret
yollarıdır. Bu yollar sayesinde Hindistan-İran-Anadolu ve Gürcistan bölgeleri arasında çok
gelişmiş bir ticaret ağı kurulmuştur. Bu yol ağı içerisinde Orta Aras Havzası stratejik konumu ile
merkez konumunda bulunmaktadır.
2. ORTA ARAS HAVZASI’NDA BULUNAN TARİHİ YOLLAR
Hindistan, Afganistan ve Kuzeybatı İran üzerinden gelen Tarihi İpek Yolu, Nahçıvan’da
ikiye ayrılmaktadır. Birinci yol Ermenistan üzerinden Kafkasya’ya ulaşırken ikinci yol
Doğubayazıt-Iğdır üzerinden Erzurum ve Trabzon Limanı’na ulaşmaktadır (Belli ve Bahşaliyev,
1999:13). Elbette bu ana güzergâhlar haricinde tali yollarda bulunmaktadır. Bu yol ağı Orta Aras
Havzası merkezli bir şebeke üzerinden şekillenmiştir. Bu bölge su, ot, verimli killi toprakları ve
tuz yatakları açısından son derece zengin bir yapıya sahiptir. (Bknz.Ek 2) Bu özelliğinden dolayı
tarihin hemen her safhasında yerleşime sahne olmuş bir bölgedir. Bu yollar Orta Aras Havzası
etrafında şekillenen yollar olup ana ölçekte bölgedeki ticari kervan yolları şunlardır;
Tebriz-Sultaniye-Kirman Kervan Yolu, Hindistan ile olan ticaretin ana güzergâhında
bulunmaktadır. Tebriz’den başlayan bu yol, Yezd üzerinden Kirman’a ulaşmaktadır. Kirman’da
ikiye ayrılan yoldan Hindistan’a ulaşmak isteyenler Fars Körfezi’nde bulunan Hürmüz
Boğazı’ndan gemilerle Hindistan’a ulaşırlardı (Pakalın, 1993:244; Şirin, 1345:166). Fars
Körfezi’ni Tebriz’e bağlayan diğer yollardan biri ise İran’ın Kürdistan bölgesindeki dağlardan
geçerek Merağa’ya sonrasında sırasıyla, Basra, Bağdat ve Tebriz’e ulaşan Basra-Bağdat-Tebriz
Kervan Yolu’dur (Şirin, 1345:166). Fars Körfezi ile Tebriz arasındaki üçüncü güzergâh ise ŞirafŞiraz-Tebriz Kervan Yolu’dur (Şirin, 1345:165). İskenderun Limanı’ndan bulunan Ayas’tan
başlayıp Sivas-Erzincan ve Erzurum’a sonrasında ise Malazgirt-Erciş-Hoy ve Merend üzerinden
Tebriz’e ulaşmaktaydı. Bu yolun Erzurum-Tebriz arasında kalan bölümüne Şahrah-i Garbi,
(Batı Şah Yolu) Tebriz’den Semarkant’a kadar olan bölüm ise Şahrah-i Şarki (Doğu Şah Yolu)
denilmekteydi (Konukçu, 1994:651). Sultaniye-Erdebil-Tiflis-Bakü Kervan Yolu ise Sultaniye’den
başlayarak Zencan-Halhal üzerinden Erdebil’e ulaşmaktaydı. Burada ikiye ayrılan yolun birinci
kolu, Bacırevan-Pilsuvar ve Mahmudabad üzerinden Bakü’ye ulaşırken, ikinci kol BacırevanBazarcık-Berdaa ve Gence üzerinden Tiflis’e ulaşmaktaydı (Bala, 1991:290).
İlk Tunç Çağı ile Orta ve Son Tunç Çağı’nda bu yollar üzerinden, Ermenistan, Nahçıvan,
Doğu Anadolu arasında kültürel ve ekonomik ilişkilerin şekillendiği görülmektedir. Bu
yollar üzerinde önemli geçitler bulunmaktadır. Örneğin; Kars ile Orta Aras Havzası’nın
diğer bölümlerine ulaşımın, bugünkü bilinen haliyle, Sarıkamış-Karakurt üzerinden, DigorKafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
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Halıkışla üzerinden Kağızman üzerinden ve Digor-Kesko Köyü üzerinden yapılmaktadır. İlk
üç yol dolambaç olarak tabir edilen virajlı yollar olup yaklaşık olarak 1000 m. bir mesafeyi
kapsamaktadır. Aras Nehri’nin geçtiği yerler ortalama 900 rakıma sahipken, Kars bölgesi
ortalama 2000 m. rakıma sahiptir. Digor-Kesko Köyü’nde ise benzer bir yol ile daha dik olarak
Aras Nehri kıyılarına ulaşım sağlanmaktadır. Bu yol bugün için ancak yaya ve arazi tipi araçlar
için daha uygundur (Yardimciel, 2015: 30). (Bknz. Ek 1)
Bu bağlamda Kars ile Erzurum arasında da eski bir yol bulunmaktadır. Bugün güzergâhı
değiştirilen yol kullanılmamaktadır. Erzurum’dan Kars’a doğru değişen yolun güzergâhında
Erzurum’dan sonra ilk istasyonu, Hınıs üzerinden Muş’a giden Aras Nehri üzerindeki Çobandede
Köprüsü’dür. Sonrasında Bardız, Döşkaya, Çalkavur ve nihayetinde Kars bulunmaktadır. Bu
yol, Orta Aras Havzası ile Yukarı Aras Havzası arasındaki bağlantı yoludur. Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde de istasyonlar bu şekilde sıralanmıştır (Selen, 1948-1949: 103). Binlerce yıl
boyunca bu yollar üzerinden kültürel ve ekonomik etkileşimlerin yapıldığı düşünülmektedir.
Eski bir tali yolun varlığı 2014 yılında Akın Bingöl başkanlığında yapılan Kars ve Iğdır İl ve
İlçeleri yüzey araştırması sırasında da tespit edilmiştir1. Digor’a bağlı Dağpınar Beldesi’ne
bağlı Karakale Köyü geçildikten sonra, karşılaşılan Sıçan Suyu Vadisi’nin Doğu ucu, Digor’un,
Kilittaşı (Pekran) Köyleri’ne Batı ucu ise Sıçanlı Köyü ve Dumanlı Dağı eteğinden Kars’a bağlantı
kurmaktadır. Bu vadinin hemen kuzey sırtında 155 metre kuzey yönlü sur duvarına sahip büyük
bir kale bulunmuştur. Kalenin Tunç Çağı’ndan itibaren kullanıldığı anlaşılmıştır. Kale vadinin
doğu boğazını kontrol altında tutmaktadır2.
3. ORTA ARAS HAVZASI’NDAKİ KÜLTÜREL VE EKONOMİK İLİŞKİLER
Önceki bölümde belirtilen yollar üzerinden Eskiçağ, Ortaçağ, Yeni ve Yakınçağ’da sürekli
olarak sosyo-ekonomik ilişkiler ağının varlığı görülmektedir. Ermenistan’da bulunan Orta
ve Son Tunç Çağı için anahtar yerleşmelerden olan Metsamor’da yapılan arkeolojik kazılar
bölgenin Nahçıvan üzerinden Ön Asya Coğrafyası’nda bulunan kültürlerle ekonomik ilişkiler
içinde bulunduğunu ortaya çıkarmıştır (Pliposyan, 2014:43-46). Ayrıca Orta Aras Havzası
içinde bulunan diğer bölge olan Nahçıvan’da benzer yerleşmeler bulunmaktadır. I. Kültepe ve II.
Kültepe yerleşmelerinde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen bilgilere göre, bu merkezlerde
demir metalürjisi üzerine atölyeler ve keramik üretim fırınları tespit edilmiştir. Bu merkezler
birer yönetim merkezi konumundadırlar (Belli ve Bahşaliyev, 1999:17). Özellikle Orta Tunç
Çağı’nda Orta Aras Havzası’nda görülen Aras Boyalıları Kültürü’ne ait monokrom keramiklerde
bu ilişki ağı net bir şekilde görülmektedir. Benzer form ve benzer motifli keramikler sanki aynı
keramik ustasının elinden çıkmış gibi Ani, Iğdır ve Nahçıvan’da görülmektedir. (Bknz.Ek 5-6)
1
Yrd.Doç.Dr. Akın Bingöl, Kafkas Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. 2014 Yılı Kars ve Iğdır İl ve İlçeleri
Yüzey Araştırmalar Başkanı.
2
Kars ve Iğdır İl ve İlçeleri Yüzey Araştırması 2014 Yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığı’nın izni ile Kafkas
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Akın Bingöl başkanlığında gerçekleştirilmiş olup, araştırma sonuçları 2015 Mayıs
ayında Erzurum›da yapılacak olan Uluslararası Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı’nda sunulacaktır.
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Bunun toplumlar arası kültürel ve ekonomik ilişkilerin bir yansıması olduğu düşünülmektedir
(Yardimciel, 2015:180). Urartu Krallığı dâhil olmak üzere Orta Aras Havzası’nda yarı göçebe,
göçebe ve yerleşik toplulukların olduğu ve toplulukların her birinin farklı ekonomik modelleri
benimseyerek birbirlerini tamamladıkları düşünülmektedir (Belli, 2011:440). Ortaçağ’da yalnız
bölge açısından değil büyük ölçekte tüm Kafkasya ve Anadolu’da önemli bir ticaret merkezi
olan Ani’de de benzer etkileşimin izleri görülmektedir. Burada bulunan işlikler ve dükkânlarda
yapılan kazılarda farklı kültürlere ait bir ticari ilişkiler ağının varlığı ortaya çıkarılmıştır.
Kentin bu özelliği belirtildiği üzere tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunmasından
kaynaklanmaktadır (Belli v.d., 2104:6). Ani’nin Doğu tarafı Arpaçay Nehri ile sınırlanmaktadır.
Arpaçay Nehri bugün dahi Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırı çizmektedir. Nehir üzerinde
bulunan İpek Yolu Köprüsü bu iki bölge arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ağının odak
noktasını oluşturmaktadır. Köprü aynı zamanda Kafkasları Anadolu’ya bağlamaktadır. XV.
yy’da Akkoyunlu Devleti zamanında Tebriz Bursa kervan yolu, biri kuzey yönünden Bolu ve
Kastamonu, diğeri ise güney yönünden Ankara-Çorum üzerinden iki güzergâh takip ettikten
sonra, Amasya, Tokat, Erzincan, Erzurum ve Orta Aras Havzası üzerinden Tebriz’e ulaşmaktadır
(Paydaş, 2004:215). Ancak bölgenin ekonomik açıdan asıl doruk noktasına ulaşması Selçuklular
zamanında olmuştur. 1064’te Ani ve 1071 Malazgirt savaşıyla bu bölgeler Türklerin güvenle
oturacağı bölgeler haline gelmiştir. Selçuklu Devleti öncülüğünde yeni şehirler kurulmaya
ve ticaret hayatı gelişmeye başlamıştır (Tuncer, 2007:12). Selçuklular için ticaret son derece
önemlidir. Kervancılık ise bu ticaret organizasyonunda iç ve dış ticaret ile birlikte üçüncü önemli
uygulamadır (Çetin, 2014:211).
Ocaklı Köyü sınırlarında Ani Kenti’nde bulunan Selçuklu Kervansarayı bu güzergâhta
önemli mola yerlerinden biridir. (Bknz.Ek 3) XII. yy’ın başlarında yapılmıştır. Kervansaray ören
yeri içinde bulunan antik ana cadde üzerinde inşa edilmiştir. Ancak bu kervansaray’ın X. yy’da
varlığı bilinen Arekletos Kilisesi ile sonradan birleştirilerek yapıldığı görülmektedir (Kars İl
Envanteri, 2009:229). Iğdır Kervansarayı’da hemen hemen aynı tarihlerde yapılmış olup, kapı
ve süslemesi bakımından Kars’ta bulunan Selçuklu Kervansarayı ile benzerlik göstermektedir.
(Bknz.Ek 4) Sürmeli Emiri Şerafettin Ejder’e ithafen Ejder Kervansarayı olarak da bilinmektedir
(Acar, 2010:267). Selçuklu kervansarayı Iğdır-Tuzluca karayolunun 12. km’sinden sonra doğuya
ayrılan yolun 17. km’sinde bulunan Kervansaray (Harmandöven) isimli köyün sınırlarında
bulunmaktadır. 22x52 dikdörtgen planlı avlusuz kervansarayda Selçuklulara ait taç kapı mimari
öğesinin net bir şekilde anlaşılmasına rağmen kitabesi hakkında bilgi bulunmamaktadır (Kargı,
1999:81-82).
Ani şehrinde bulunan kervansarayla karşılaştırıldığı zaman XII. yy yapısı olması
muhtemeldir. Kervansaray pratikte uygulandığı üzere şehir merkezine yakın bir konuma
yapılmıştır. Iğdır merkeze 15 km mesafededir. Doğubayazıt, Ani ve Batum kervan yolu
üzerindedir (Iğdır Kültür Envanteri, 2012:32). Bu tarihi kervansaray yolunun varlığı W. Heyd
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tarafından dile getirilmiştir. Kervansarayın önünde bulunan yol tarihi kervan yoludur (Acar,
2010:267).
Bir diğer istasyon Karakale Hanı’dır. Karakale Han’ı, Iğdır’a 25 km mesafede bulunmaktadır.
Karakale Harabeleri içinde bulunan Han, iç kalenin doğusunda Aras Nehri’nin güneyinde
bulunmaktadır. Selçuklu dönemi iktisat hayatında var olan kervancılık sistemi ve sistemin
güvenliğinin sağlanmasından dolayı Türkistan, Harezm, İran, Azerbaycan, Irak, Suriye ve
Anadolu’da emniyetli seferler yapılmıştır (Turan, 1969:267).
4. SONUÇ
Orta Aras Havzası stratejik konumu ve sahip olduğu başta Aras Nehri ile Apraçay ve Şarki
Arpaçay olmak üzere su kaynakları ile zengin killi toprak ve tuz madenlerinden dolayı İlk Tunç
Çağı’ndan itibaren hareketli bir bölge olmuştur. Bahsi geçen su kaynaklarına paralel olarak
gelişen yollar aynı zamanda bölgenin en eski yolları olup bu yollar üzerinden bu ekonomik
ilişkiler ağının gerçekleştiği birçok bilim insanınca kabul edilmektedir. Tarihin her döneminde
Orta Aras Havzası’nda mutlaka Metsamor, Kültepe ve Ani gibi lokomotif ve cazibe merkezleri
hayat bulmuştur. Bu konumu ile yoğun nüfus yapısına sahip olan Orta Aras Havzası’nda bu
insan toplulukları arasında bahsi geçen yollar aracılığıyla hem kültürel bir birliktelik ve hem de
ticari ilişkiler gerçekleştirilmiştir.
Ortalama 900 m.’ye yakın rakımı ve uygun iklim ve coğrafi koşulları nedeniyle Orta Aras
Havzası’nın özellikle Iğdır ve Nahçıvan bölümleri Bu dağlık Transkafkasya bölgesinde adeta bir
vaha görüntüsü vermektedir. Bundan dolayı bu köklü kültürlerin ve büyük yerleşim yerlerinin
ortaya çıkması için gerekli bütün koşullar havzanın bünyesinde bulunmaktadır.
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6. EKLER
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Ek 2: Orta Aras Havzası Su Kaynakları ve Ticaret Yolları. Çizim: Özlem Toy
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Ek 3: Ani Selçuklu Kervansarayı

Görsel: Özlem Toy arşivinden		
Ek 5: Ani, Nekropolü Monokrom Çanak

Görsel: Kars Müzesi’nden 		

Ek 4: Iğdır Selçuklu Kervansarayı

		

Görsel: Özlem Toy arşivinden

Ek 6: Nahçıvan Kerki Nekropolü Monokrom Çanak

		

Görsel: Oktay Belli arşivinden
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1. GİRİŞ
Nesnelerin ve süreçlerin değişebilme ve dolayısıyla da gelişebilme özelliğini koruyabilmesi
ve devam ettirebilmesi olarak tanımlanan sürdürülebilirlik, yenilenemeyen kaynakların yerine
yenilenebilen kaynakları koymak ve yaptığımız eylemlerin yer kürenin uzun dönemde yaşamını
tehdit etmemesini sağlamaktır. Küresel ısınma başta olmak üzere çok sayıda çevre sorununun
ortaya çıkması ve bu sorunların kamuoyunda yaygın bir biçimde yer alması, çözüm önerisi
olarak nitelendirilen sürdürülebilir tüketim kavramını ön plana çıkarmıştır. Aynı zamanda
tüketim düzeyinin artması da tüketimin etkilerinin incelenmesini ve tüketim eğilimlerinin
sürdürülebilir hale dönüştürülmesini gerekli kılmıştır.
Sürdürülebilirlik bağlamında tüketici davranışı; satın alma, kullanma ve kullanım
sonrasında ekolojik ve sosyal kriterleri göz önüne almaktadır. Önemli olan nokta ise sosyoekolojik sorunlar ve tüketici isteklerinin kesişmesinde sürdürülebilir pazarlama stratejilerini
uygulanmasıdır. Tüketicilerin giderek çevreye karşı daha hassas tutumlar sergilemeleri ürün
tercihlerinde de giderek daha yeşil ürün satın almalarını gündeme getirmektedir. Bunu fark eden
işletmeler de tüketici eğilimleri odaklı stratejiler üreterek, geleneksel ürün üretimi yerine yeşil
ürün üretim sistemlerini dizayn ederek rakiplerine karşı bir üstünlük politikası gütmektedirler.
Sürdürülebilir tüketime yönelik tutumun incelenmesinin amaç edinildiği bu çalışma
yüksek öğretim çalışanları üzerinde yapılmıştır. Hazırlanan çalışmanın literatür bölümünde
sürdürülebilirlik konusu ele alınmıştır. Uygulama bölümünde ise kullanılan yöntem, araştırma
modeli anlatılmaya çalışılmış ve bulgulara değinilmiştir.
2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM
Sürdürülebilir tüketimin temelinde ihtiyaçları karşılayan ve daha iyi bir yaşam kalitesi
sağlayan mal ve hizmetlerin, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamalarını tehlikeye atmadan
ve doğal kaynakların, toksinli maddelerin ve atıkların kullanımını en aza indirerek kullanması
vardır.
Sürdürülebilir tüketim genel bir ifade ile “doğal kaynakların hayat standartlarını yükseltmek
için ölçülü ve akıllıca kullanımı” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kullanım gerçekleşmediği
takdirde üretimle beraber tüketim, çevresel sorunların kaynağını oluşturur (Odabaşı, 2004:
58). Sürdürülebilir tüketim, bireysel tüketimdeki politik ve çevreci tercihler ile elde edilecek
ekonomik vatandaşlığın uygulanmasına ilişkin bir araçtır (Seyfang, 2009: 303). Dolan (2002)
sürdürülebilir tüketimi, ekolojik sorunlara çözüm bulabilme çabaları olarak değerlendirmektedir.
Sürdürülebilir tüketim, “tüketmeden kullanım” düşüncesine dayanır. Bunun yanı sıra, sadece
“tüketim farkındalığını değil “tüketimin azaltılması” olgusunu da vurgular (Jackson, 2005: 19).
Ürün boyutu açısından bakıldığında sürdürülebilir tüketim; “ürün geliştirirken, doğal
kaynak ve enerji kullanımını en aza indirecek, daha az atık oluşturacak, büyük oranda geri
dönüştürülebilecek ya da atıkları çevreye zarar vermeyecek, dayanıklı ve onarılabilecek biçimde
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üretilen ürünlerin tüketimidir” (Hekimci, 2012: 12). Dolayısıyla doğal kaynakların üretim
sürecine dâhil edilip işlenerek tüketime sunulması ve tüketim sonrasında ortaya çıkan atıkların
çevreye, üretim için kullanılacak kaynaklara zarar vermemesinin sağlanması ve hatta yeniden
üretim sürecine sokularak tüketime sunulması ile tüketimin sürdürülebilirliğini sağlamak
mümkündür (Hayta, 2009: 144).
Sürdürülebilir tüketimin endüstriyel kullanımı ise endüstriyel faaliyet sonucu meydana
gelen ürünlerin kullanımıdır. Bu kullanım ölçüsüzce olduğunda etkisini ağır bir şekilde
hissettirir. Bu etkinin doğal kaynak kullanımının yaratacağı etki gibi olmamaktadır. Doğal
kaynakların (enerji kaynakları) kullanımı kimi zaman su, hava ve toprak kalitesini korumaya ve
doğal dengeyi idame ettirmeye yardımcı olabilir. Ancak endüstri kuruluşu ürünü yenilenebilir
doğal kaynaklar arasında değildir. Endüstri ürünlerinin aşırı derecede tüketimi tehlikeli olan
atıklara dönüşebilir (Selici vd., 2005: 3-4).
Tüketimin çevresel etkilerini azaltmak için toplumun her düzeyindeki tüketicilerin
davranışlarını değiştirmeye yönelik politikalar izlenmelidir. Sürdürülebilir tüketim de bu
bağlamda, şimdiki ve gelecek nesillerin daha iyi ve kaliteli bir yaşam sürebilmeleri için dünyadaki
eko-sistemin sınırları dâhilinde ekonomik ve sosyal ilerlemeye paralel olarak istek ve ihtiyaçların
karşılanmasıdır (Grant, 2008: 57). Çevre kirliliği ile ilgili sorunlarda yol alınabilmesi için etik
tüketim davranışının çocukluktan başlayarak tüm tüketici eğitimi aşamalarına da eklenerek
örgün ve yaygın eğitimle tüketicilere benimsetilmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında
çevre bilinci gelecek kuşaklara yönelik bir düşünce istemidir (Tandaçgüneş, 2011: 109).
Sürdürülebilir tüketimin kapsamını ortaya koymaya yönelik olarak insan gereksinimleri
tüketimden kaçınarak, tüketimini niceliksel olarak azaltarak, diğerlerine oranla daha
ekolojik olan ürünleri tüketerek, bir ürünün en az ekolojik etkisi olan çeşidini tüketerek
karşılanabilmektedir (Karalar, 2006: 53). Tüketimden kaçınma, sürdürülebilirlik hususunda en
önemli ve hassas olan davranıştır. Yapılan araştırmalar, herhangi bir ürün satın almadan veya
kullanmadan, ihtiyaçları sağlamanın, çevresel açıdan en temel eylem olduğunu göstermektedir.
Ancak bu davranış, tüketicinin sağlayacağı yarardan yoksun kalması anlamına da gelmektedir.
Bunun yanı sıra, ihtiyaçlarla sık sık karıştırılan ve ihtiyaçları gideren nesnelere karşı olan
“isteğin” yerine getirilmemesi sonucu doyumsuzluk oluşmaktadır (Odabaşı ve Barış, 2002: 34).
Tutum konusu sosyal algımızı ve davranışlarımızı etkiledikleri için sosyal psikolojinin en
önemli çalışma konularından biri olmuştur. Tutum birçok araştırmacı tarafından farklı yönlerden
ele alınarak tanımlanmıştır. Davranışlarımızın temelinde yatan ve onları etkileyen tutumun
birçok tanımı yapılmıştır. Günlük konuşmalarda “inanç” “görüş” ve “tutum” kelimeleri birbiri
ile karıştırılarak, bazen de biri, bir diğerinin yerine kullanılmaktadır. Tutum kavramı, değişik
araştırmacılar tarafından değişik biçimlerde tarif edilmiştir “Bireyler genellikle çevrelerinde
oluşan olaylara belirli anlamlar yüklemektedirler. Bu anlamları kazanılmış bireysel deneyimler
olarak yansıtmaktadırlar. Bu deneyimler sonucunda inançlar ve yaklaşımlar şekillenmektedir.
Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

238

Üniversite Çalışanlarının Sürdürülebilir Tüketim Açısından Tutumlarının Belirlenmesine | AKSU, GELİBOLU

Bu inanç ve yaklaşımlar tutum olarak adlandırılmaktadır” (Yenilmez ve Özabacı, 2003: 132146).
3. YÖNTEM
Bu bölümde araştırmayı temsil eden evren, araştırmanın örneklemi ve veri toplama
araçlarının geçerlik güvenirlik çalışmalarına yer verilmektedir.
3.1. Araştırmanın Modeli Ve Örneklemi
Araştırmada tarama modelli kullanılmıştır. Bu model bir araştırmada geçmişte yaşanmış ya
da halen yaşanmakta olup etkisi süren durumları betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır.
Araştırmaya konu olan nesne ya da ölçülecek olan özellikler kendi koşulları içersinde tanımlanır.
Araştırmacı tarafından bu durumları değiştirme ve etkileme gayreti gösterilmez. Var olan bir
durum vardır ve olduğu gibi aktarılmasında uygun veri toplama araçlarıyla ölçülmek istenen
özellikler anlatılır (Karasar, 2005: 77).
Araştırmanın evreni, Türkiye’de bulunan kuruluş tarihleri yirmi yılını aşan üniversitelerde
çalışmakta olan akademik ve idari personellerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi
ise, Kars ili Kafkas Üniversitesinde görev yapmakta olan 193 idari personel ve 320 akademik
personel olmak üzere toplam 513 üniversite personelinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan
idari ve akademik personele ait demografik veriler bulgular kısmında ayrıntılı verilmiştir.
3.2. Verilerin Toplanması
Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için gerekli olan veriler;
✴✴ Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu,
✴✴ Sürdürülebilir Tüketime yönelik olarak görüşlerini belirleyebilmek için; Çevresel DeğerBanarjee ve McKeage (1994), Çevre Bilinci-Minton ve Rose (1997), Çevresel Yetkinlik-Roberts
(1996), ayrıca sürdürülebilir tüketime yönelik anketin tüm boyutlarında Roberts ve Straughan
(1999) ve Kelly vd. (2006) tarafından geliştirilen ölçeklerinden yararlanılmıştır. Oluşturulan
madde havuzunda kültürümüze ve yaşantımıza uygun maddeler uzman görüşü ışığında
seçilerek, maddelerin Türkçeye çevrilmesi işlemine geçilmiştir. Türkçeye çevrilmesi için İngiliz
dili alanında uzman ve daha önce bu konu ile ilgili çalışmaları olan uzmanlar tarafından çeviri
kontrolü yapıldıktan sonra sürdürülebilir tüketim anketi hazırlanmıştır.
Çalışma 2014 tarihinde Kafkas Üniversitesinde bulunan gerekli mercilerden izinler
alındıktan sonra uygulatılmıştır. Her personel için bulunduğu idari ya da akademik birimine
gidilerek, çalışma açıklanmış ve gönüllü personellere kendilerinin belirlediği uygun zamanlarda
uygulanıp daha sonra toplamıştır. Toplam 700 anketten, geri dönüş sağlanan 580 anket
değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirme sonucunda 67 anketin verilerinin doğru ve
belirli örüntü şeklinde kodlanmadığı tespit edildiği için, analizler 513 personel üzerinden
yürütülmüştür.
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3.3. Veri Toplama Aracının Güvenirliği
Bir ölçme aracında bulunması gereken en önemli özelliklerden biri güvenilirliktir. Çünkü
güvenilir olmayan bir ölçme aracını bilimsel araştırmalarda kullanmak sakıncalı sonuçlar
doğurabilir. Bu bağlam da güvenirliliğin tanımını yapacak olursak, Karasar’a (2005:145) göre
güvenirlik; “aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılık, ölçmek istenen şeyin sürekli
olarak aynı sembolleri alması, aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile
aynı sonuçların alınması” şeklinde ifade etmiştir. Tekin (1993: 41) ve Özgüven (1994: 83) ise
güvenirliği “bir ölçme aracının ölçtüğü şeyi tutarlı, kararlı bir şekilde ölçmesi” şeklinde ifade
etmiştir.
Güvenirlik analizi SPSS 20.0 istatistik programında, Cronbach Alpha formülü ile
hesaplanarak bulunmuştur. Literatürde, alfa katsayısının değerlendirme kriterlerine göre, elde
edilen alfa değeri 60 ve üstünde bir değer ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğu kabul edilmektedir
(Özdamar, 1999).
Yapılan güvenirlik analizi sonucunda sürdürülebilir tüketim anketinin ve alt boyutlarının
Cronbach Alpha değerlerinin tamamı ,60’ın üzerinde olduğu için, anketin güvenilir bir ölçme
aracı olduğu söylenebilir. Anketin tamamı 46 maddeden oluşup güvenirlik katsayısı α=,911
dir. Alt boyutlarından çevre bilinci 34 maddeden oluşup α=,901 dir. Çevresel değer boyutu 5
maddeden oluşup α=,879 dur. Çevresel yetkinlik boyutu 4 maddeden oluşup α=,814 tür. Çevresel
Önem boyutu 3 maddeden oluşup α=,618 dir. Bu bağlamda anket ve boyutları araştırmalarda
kullanılmak üzere güvenilir bir ölçme aracı olarak da tanımlanabilir.
Tablo 1:Personelin Çevre Bilincine Yönelik Görüşlerinin Frekans ve Yüzde Dağılımları İle Aritmetik Ortalamaları
7

6

5

4

3

2

1

Madde
No

F

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

M1

96

18,7

43

8,4

123

24,0

61

11,9

72

14,0

43

8,4

55

10,7

493

M2

162

31,6

101

19,7

142

27,7

29

5,7

18

3,5

29

5,7

15

2,9

496

M3

237

46,2

80

15,6

97

18,9

39

7,6

12

2,3

15

2,9

20

3,9

500

M4

107

20,9

64

12,5

141

27,5

63

12,3

54

10,5

26

5,1

45

8,8

500

M5

69

13,5

57

11,1

138

26,9

108

21,1

68

13,3

38

7,4

24

4,7

502

M6

196

38,2

71

13,8

123

24,0

56

10,9

34

6,6

12

2,3

14

2,7

506

M7

234

45,6

83

16,2

122

23,8

32

6,2

17

3,3

5

1,0

16

3,1

509

M8

214

41,7

96

18,7

105

20,5

40

7,8

16

3,1

20

3,9

19

3,7

510

M9

90

17,5

78

15,2

123

24,0

119

23,2

34

6,6

17

3,3

27

5,3

488

M10

167

32,6

114

22,2

118

23,0

45

8,8

25

4,9

16

3,1

19

3,7

504

M11

71

13,8

67

13,1

93

18,1

128

25,0

53

10,3

39

7,6

49

9,6

500

M12

82

16,0

111

21,6

132

25,7

89

17,3

37

7,2

27

5,3

15

2,9

493

M13

200

39,0

124

24,2

89

17,3

34

6,6

30

5,8

19

3,7

14

2,7

510

M14

101

19,7

79

15,4

142

27,7

87

17,0

39

7,6

26

5,1

24

4,7

498

M15

110

21,4

97

18,9

163

31,8

72

14,0

33

6,4

18

3,5

13

2,5

506

M16

143

27,9

102

19,9

148

28,8

71

13,8

18

3,5

11

2,1

16

3,1

509
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Madde
No

F

M17
M18

6

5

4

3
%

f

24

4,7

119

23,2

102
69

25,1
22,2

34

6,6

182

35,5

66

19,3
16,2

%

f

%

211

41,1

111

62

12,1

63

M19

65

12,7

50

M20

32

6,2

25

M21

135

26,3

M22

190

37,0

M23

36

7,0

32

6,2

M24

71

13,8

85

16,6

M25

32

6,2

30

5,8

M26

143

27,9

99

M27

171

33,3

83

2

1

%

f

21

4,1

59

11,5

19,9

69

13,5

34

6,6

13,5

93

18,1

59

11,5

73

14,2

39

7,6

21

4,1

29

5,7

23

4,5

10

1,9

30

5,8

63

12,3

49

98

19,1

27

5,3
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12,9

30

5,8

78

15,2

131

25,5

52

10,1

24
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25,1

42

8,2

34

f

%

21,6

106

20,7

12,3
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9,7
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24,4

4,9

76

14,8

77
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129

111

21,6

114

f

N

%

f

%

17

3,3

10

1,9

500

37

7,2

25

4,9

502

48

9,4

493

154

30,0

508

31

6,0

505

20

3,9

497

9,6

249

48,5

493

3,9

25

4,9

508

40

7,8

226

44,1

502

4,7

23

4,5

32

6,2

504

6,6

20

3,9

25

4,9

504

M28

27

5,3

27

5,3

61

11,9

55

10,7

66

12,9

71

13,8

194

37,8

501

M29

141

27,5

86

16,8

124

24,2

59

11,5

40

7,8

18

3,5

26

5,1

494

M30

141

27,5

90

17,5

141

27,5

53

10,3

29

5,7

19

3,7

23

4,5

496

M31

125

24,4

51

9,9

127

24,8

91

17,7

43

8,4

21

4,1

38

7,4

496

M32

185

36,1

88

17,2

135

26,3

60

11,7

22

4,3

5

1,0

7

1,4

502

M33

91

17,7

59

11,5

139

27,1

59

11,5

49

9,6

33

6,4

77

15,0

507

M34

178

34,7

50

9,7

139

27,1

81

15,8

26

5,1

13

2,5

19

3,7

506

M35

133

25,9

117

22,8

136

26,5

65

12,7

35

6,8

13

2,5

12

2,3

511

M36

205

40,0

105

20,5

128

25,0

42

8,2

11

2,1

6

1,2

11

2,1

508

M37

136

26,5

94

18,3

144

28,1

76

14,8

24

4,7

12

2,3

19

3,7

505

M38

230

44,8

75

14,6

132

25,7

36

7,0

10

1,9

2

,4

17

3,3

502

M39

240

46,8

93

18,1

119

23,2

25

4,9

17

3,3

4

,8

9

1,8

507

M40

293

57,1

63

12,3

105

20,5

18

3,5

12

2,3

2

,4

16

3,1

509

M41

8

1,6

299

58,3

83

16,2

84

16,4

20

3,9

14

2,7

8

1,6

508

M42

293

57,1

87

17,0

90

17,5

12

2,3

11

2,1

3

,6

10

1,9

506

M43

276

53,8

76

14,8

84

16,4

16

3,1

22

4,3

10

1,9

19

3,7

503

M44

25

4,9

7

1,4

23

4,5

40

7,8

70

13,6

63

12,3

277

54,0

505

M45

34

6,6

27

5,3

25

4,9

45

8,8

82

16,0

63

12,3

213

41,5

489

M46

20

3,9

14

2,7

21

4,1

13

2,5

61

11,9

49

9,6

328

63,9

506

(1)kesinlikle katılmıyorum –(2)çok katılmıyorum –(3)-katılmıyorum --- (4) ne katılıyorum ne katılmıyorum—(5)
-katılıyorum---(6)çok katılıyorum ---(7) kesinlikle katılıyorum

Tablo 1’de görüldüğü üzere, ankette yer alan maddelerin aritmetik ortalaması 1,95 ile
6,18 aralığındadır. Madde ortalaması en çok olan 40. madde “Geri dönüşümlü atıkları (kağıt,
karton,cam,plastik,teneke kutu vb.) ayrı ayrı toplamalıyız.” %57 oranıyla katılımcılar kesinlikle
katılıyorum seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu maddenin tercih edilen eğilimi aritmetik
ortalama bakımından 6,05 olduğundan çok katılıyorum ile kesinlikle katılıyorum aralığında
eğilim göstermektedir. 41. madde “Her bir bireyin çevreci davranışı toplumda olumlu bir etki
yaratır.” %58,3 oranıyla katılımcılar çok katılıyorum seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu maddenin
tercih edilen eğilimi aritmetik ortalama bakımından 6,18 olduğundan çok katılıyorum ile
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kesinlikle katılıyorum aralığında eğilim göstermektedir. 42. madde “İnsanoğlu doğayla uyumlu
yaşamalıdır.” %57,1 oranıyla katılımcılar kesinlikle katılıyorum seçeneğini tercih etmişlerdir.
Bu maddenin tercih edilen eğilimi aritmetik ortalama bakımından 6,16 olduğundan çok
katılıyorum ile kesinlikle katılıyorum aralığında eğilim göstermektedir.
En düşük madde ortalaması olan 46. madde “Bırakalım gelecek nesiller çevreyle ilgili
sorunlarını kendileri çözsün.” %63,9 oranıyla katılımcılar kesinlikle katılmıyorum seçeneğini
tercih etmişlerdir. Bu maddenin tercih edilen eğilimi aritmetik ortalama bakımından 1,95
olduğundan çok katılmıyorum ile kesinlikle katılmıyorum aralığında eğilim göstermektedir. En
düşük madde ortalaması olan 44. madde “Çevresel sorunlar abartılmaktadır.” %54,0 oranıyla
katılımcılar kesinlikle katılmıyorum seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu maddenin tercih edilen
eğilimi aritmetik ortalama bakımından 2,18 olduğundan çok katılmıyorum ile kesinlikle
katılmıyorum aralığında eğilim göstermektedir. En düşük madde ortalaması olan 45. madde
“Çevreye olan etkisine bakmaksızın genelde ucuz fiyatlı ürünler tercih ederim.” %41,5 oranıyla
katılımcılar kesinlikle katılmıyorum seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu maddenin tercih edilen
eğilimi aritmetik ortalama bakımından 2,63 olduğundan çok katılmıyorum ile kesinlikle
katılmıyorum aralığında eğilim göstermektedir.
Tablo 2:Medeni Duruma Göre Personelin Çevresel Değere Yönelik Görüşlerinin Bağımsız T Testi
Sonuçları
Anket

Gruplar

N

X

S

sd

T

p

Çevresel Değer

Bekar

168

27,3778

5,74488

511

1,863

,063

Evli

345

28,3984

5,86227

Tablo 2’ ye bakıldığında, araştırmaya katılan bekar personel sayısı 168 olup, grubun
Çevresel Değer anket boyutundan almış olduğu puan ortalaması (X=27, 37) dir. Araştırmaya
katılan evli personel sayısı 345 olup grubun anketin çevresel değer boyutundan almış olduğu
puan ortalaması (X=28,39)dur. Yapılan bağımsız t testi sonuçlarına göre Çevresel Değere yönelik
uygulaması yapılan anket üzerinden bekar grubu ile evli grubunun oluşturduğu personeller
arasında anlamlı bir fark vardır. Bu fark evli personellerin lehine olup, evli personellerin
çalışmanın çevresel değer boyutuna, bekar personele nazaran daha olumlu yaklaştıkları
gözlemlenmiştir. [ t (1,863) = .063, p < .05; Levenestatistic = 3,88, p=.534].
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Tablo 3:Eğitim Durumuna Göre Personelin Çevresel Değere Yönelik Görüşlerinin Tek Yönlü Anova
Sonuçları
Varyans

Kareler

Kaynağı

Toplamı
515,053

5

6,06

Gruplar içi

16936,190

507

5,47

Toplam

17451,243

512

Eğitim

N

X

SS

İlköğretim

10

26,60

7,69

Lise

31

26,30

Önlisans

99

27,89

Lisans

151

27,88

6,12

Y. Lisans

110

27,24

6,262

Doktora

112

29,87

4,67

Total

513

28,06

5,83

Gruplar arası

Kareler

sd

Ortalaması
103,011

Anlamlı

F

P

3,084

,009

Fark

İlköğretim

33,405

-doktora

Personelin mezun olduğu kategorileri arasında çevresel değere göre anlamlı bir fark olduğu
tespit edilmiştir. Bu fark ilköğretim mezunları ile doktora mezunları arasında olup, doktora
mezunları lehinedir. Araştırmaya katılan personelin mezun olduğu grup türüne göre aritmetik
ortalama aralıklarında X= 26,30 ile X= 29,87 arasında değiştiği tespit edilmiştir.[ F(3,084)=
.009, p<0.05; Levenestatistic (5, 507) =2,41 p= .035] Yapılan levene testi sonucunda grupların
homojen dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir (Tablo 3).
Tablo 4:Eğitim Durumuna Göre Personelin Çevresel Yetkinliğe Yönelik Görüşlerinin Tek Yönlü Anova
Sonuçları
Eğitim

N

ilköğretim

Varyans

Kareler

SS

10

21,70

5,73

Kaynağı
Gruplar arası

Toplamı
256,122

5

Ortalaması
51,224

Lise

31

25,07

3,19

Gruplar içi

9620,312

507

18,975

önlisans

99

23,62

4,67

Toplam

9876,435

512

Lisans
yüksek

151

23,77

4,38

110

24,11

4,87

112

25,91

3,27

513

24,32

4,39

lisans
doktora
Total

sd

Kareler

X

F

P

2,700

,020

Anlamlı

Fark
İlköğretim
-doktora

Personelin mezun olduğu kategorileri arasında çevresel yetkinlik göre anlamlı bir fark
olduğu tespit edilmiştir. Bu fark ilköğretim mezunları ile doktora mezunları arasında olup,
doktora mezunları lehinedir. Araştırmaya katılan personelin mezun olduğu grup türüne göre
aritmetik ortalama aralıklarında X= 23,62 ile X= 25,91 arasında değiştiği tespit edilmiştir.[
F(2,700)= .020, p<0.05; Levenestatistic (5, 507) =4,47 p= .001] Yapılan levene testi sonucunda
grupların homojen dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir (Tablo 4).
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Tablo 5: Haneye Gelen Gelire Göre Personelin Çevresel Yetkinliğe Yönelik Görüşlerinin Tek Yönlü
Anova Sonuçları
Varyans

Kareler

Kaynağı

Toplamı

5,45

Gruplar arası

396,413

6

66,069

4,51

Gruplar içi

9480,022

506

18,735

24,52

3,95

Toplam

9876,435

512

24,34

4,62

33

24,33

2,40

4001-5001

46

26,60

2,38

5000 tl ve üzeri

48

24,83

4,39

Total

513

24,32

4,39

Gelir

N

X

SS

1501-2000

81

23,38

2001-2500

89

23,45

2501-3000

108

3001-3500

108

3501-4000

sd

Kareler
Ortalaması

F

P

3,526

,002

Anlamlı
Fark
1501- 2000
4001- 5001

Tablo 5’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan personelin analiz sonuçları açısından,
personelin hane geliri kategorileri arasında çevresel yetkinliğe göre anlamlı bir fark olduğu tespit
edilmiştir. Fark 1500 tl ile 2000 tl arasındaki kişiler ile 4001-5001 tl arasında geliri olan personel
arasında oluşmaktadır. Bu fark 4000-5000 geliri arasında olanların lehinedir. Araştırmaya
katılan personelin hane gelirlerine göre aritmetik ortalama aralıklarında X= 23,38 ile X= 26,60
arasında değiştiği tespit edilmiştir.[ F(3,526)= .002, p<0.05; Levenestatistic (6, 506) =3,16 p=
.048] Yapılan levene testi sonucunda grupların homojen dağılım gösterdikleri tespit edilmiştir.
4. SONUÇ
Sürdürülebilirlik, genel olarak nesnelerin ve süreçlerin değişebilme ve dolayısıyla da
gelişebilme özelliğini koruyabilmesi ve devam ettirebilmesidir (Çağlar, 1997: 59). İşletmelerin
ürün tasarımı aşamasında sürdürülebilirlik, bir işletmenin çalışanlarında, ürününü satın alan
kullanıcılarında yerel ya da global sistemlerinde her anlamda meydana gelebilecek zararlı yan
etkileri minimize etmesi ve ürün yaşam süreçlerinin her aşamasında alınan kararlarda çevresel
ihtiyaçların da dikkate alınması ve bunun ürün tasarım süreçlerine uyarlanması şeklinde
değerlendirilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma sürdürülebilirlik olgusuna bağlı olarak ortaya
çıkmıştır. Küresel ısınmanın yanı sıra, çok sayıda çevre sorununun ortaya çıkması ve bu
sorunların kamuoyunda yaygın bir biçimde yer almasıyla, çözüm önerisi olarak nitelendirilen
sürdürülebilir tüketim kavramı önem kazanmıştır.
Diğer taraftan tüketim düzeyinin artması da tüketimin etkilerinin incelenmesini ve
tüketim eğilimlerinin sürdürülebilir hale dönüştürülmesini gerekli kılmıştır. İşletmeler
pazarlama çalışmalarına daha fazla önem vererek sürdürülebilir bir dünya yaratma çabalarını
sürdürmeye çalışmışlardır. Bu suretle sürdürülebilirlik olgusunun üretim boyutu ile ilgili olan
sürdürülebilir gelişme kavramından tüketim boyutu olan sürdürülebilir tüketim kavramına
doğru değişim olmuştur. Sürdürülebilirlik bağlamında tüketici davranışı; satın alma, kullanma
ve kullanım sonrasında ekolojik ve sosyal kriterleri göz önüne almaktadır. Önemli olan nokta
ise sosyal ve ekolojik sorunlar ile tüketici taleplerinin kesişmesinde sürdürülebilir pazarlama
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stratejilerini uygulanmasıdır.
Sürdürülebilir tüketim de bu bağlamda, şimdiki ve gelecek nesillerin daha iyi ve kaliteli
bir yaşam sürebilmeleri için dünyadaki eko-sistemin sınırları dâhilinde ekonomik ve sosyal
ilerlemeye paralel olarak istek ve ihtiyaçların karşılanmasıdır. Tüketici esasen kendini düşünen
ve kısa dönemli yönlendirmeye sahip olan bireydir. Bu yönlendirme düşük fiyatlı, sağlıklı
ve güvenli ürünlere doğrudur. Tüketici öncelikle kendi çıkarı ve refahını düşünecek, çevreyi
korumayı düşünmeyecektir. Sürdürülebilir tüketici davranışının yaygınlaşması için; bu konuda
akademik çevrenin bilimsel altyapıyı hazırlaması, iş dünyasının çeşitli uygulamaları uygulamaya
koyması ya da koymayı taahhüt etmesi, politik karar organlarının gerekli yasal düzenlemeleri
yapması ve toplumu oluşturan bireylerin de tüketici davranışlarını sürdürülebilir tüketime
doğru dönüştürmeye çabalaması gerekmektedir.
Toplumu oluşturan bireylerin yaşam biçiminde, tüketim davranışlarında, işletmelerin
üretim ve pazarların yapısında köklü değişiklikler olmaz ve devlet etkili bir yasal düzenlemeyi
gerçekleştiremezse; sürdürülebilir tüketimin başarıya ulaşması çok güçtür. Sürdürülebilir
tüketim davranışı açısından tüketicinin istekliliği, bulunduğu sosyal çevreden de etkilenmektedir.
Sürdürülebilir tüketim ile ilgili konularda tutumlar, toplumun davranışlarıyla şekillenmektedir.
İstekler, komşuların hayat tarzlarından etkilenebilmekte ve ulaşım kararları gibi sürdürülebilir
seçeneklerin olduğu kararlarda ise kamu ulaşımı vb. durumların mümkün olması ile
sağlanabilmektedir. Ancak tüketiciler çevreci iddiaları inandırıcı bulmadıkları ve çevreci
iddialarla sunulan ürünlerin ekolojik performansını ve güvenilirliğini beklentilerinin altında
bulduklarında, çevreci duyarlılığa sahip olduğunu iddia eden firmaların ürünlerini deneme
ya da satın alma yönünde bir davranış biçimi benimsememektedirler. Dolayısıyla yanıltıcı ve
desteklenemeyen çevrecilik iddiaları, tüketicilerin ekolojik yönden duyarlı satın alma davranışı
geliştirmesine engel olmaktadır. Bu nedenle pazarlamacıların ürünlerinin çevre performansı ile
ilgili iddiaları öne sürerken daha özenli davranmaları gerekmektedir.
Bunun yanı sıra, tüketicilerin sürdürülebilir tüketim davranışı sergilemelerini kolaylaştıracak
önlemler alınmalıdır. Örneğin kentin pek çok noktasına geri dönüşüm kutularının konması ya
da kullanılmış giysi, kitap vb. toplanması için örgütlenme durumuna gidilmesi, bireylerin söz
konusu davranışlarının yaygınlaşmasına destek olabilecektir. Sürekli artan nüfusa ve yüksek
tüketim düzeyine dayalı yaşam biçimine karşın dünyanın sınırlı kaynaklarının olduğu dikkate
alınarak; toplumun tüm kesimlerinde yaşayan bireyler tarafından bu kaynakların olabildiğince
etkin ve verimli olarak kullanılması, kullanım sonucunda olabildiğince geri kazanımı, yeniden
kullanıma konulması için gerekli çaba gösterilmelidir. Sürdürülebilir tüketime dayalı bir
yaşam biçimi benimsenmeli ve sergilenen davranışlarla çevresinde yaşayan bireylere de örnek
olunmalıdır.
Bulgular kısmında elde edilen istatistikî sonuçların anlamlı farklılık sağladığı veriler
üzerinden sonuçların tartışılması durumunda; Medeni duruma yönelik farklar incelendiğinde,
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesii
KAÜ İİBF Dergisi | Cilt 6 * Sayı 9 * Yıl 2015

245

AKSU, GELİBOLU | A Research On Determination Of The Attitudes Of University Employees Towards Sustainable ...

“Çevresel öneme” yönelik uygulaması yapılan anket üzerinden bekar grubu ile evli grubunun
oluşturduğu personeller arasında anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan
personelin yaş grubu incelendiğinde yaş kategorileri arasında “çevresel yetkinlik” anketi alt
boyutuna göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu farkın hangi yaş kategorisi altında
oluştuğunu incelemek için yapılan analizlerde, (46-52; 25-31) yaş aralıkları arasında fark
olduğuna işaret etmektedir. Mezun olduğu en son eğitim kurumu seviyesine göre yapılan analiz
sonuçlarında “çevresel değere” göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Bu fark ilköğretim
mezunları ile doktora mezunları arasında olup, doktora mezunları lehinedir. Personelin haneye
giren ücret üzerinden yapılan analiz sonuçları incelendiği zaman “çevre bilinci”ne göre anlamlı
bir fark olduğu tespit edilmiştir. Fark 1500tl ile 2000 tl arasındaki kişiler ile 4001-5001 tl
arasında geliri olan personel arasında oluşmaktadır. Bu fark 4000-5000 geliri arasında olanların
lehinedir. Hane gelirinin “çevresel değere” yönelik olarak fark oluşturduğu tespit edilmiştir.
Fark 1500tl ile 2000 tl arasındaki kişiler ile 4001-5001 tl ve 5000tl üzeri geliri olan personel
arasında oluşmaktadır. Bu fark 4000-5000 ve 5000 tl üzeri geliri olanların lehinedir. Haneye
giren aylık gelir üzerinden incelendiğin de Analiz sonuçları, personelin hane geliri kategorileri
arasında “çevresel yetkinliğe” göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Fark 1500tl ile 2000
tl arasındaki kişiler ile 4001-5001 tl arasında geliri olan personel arasında oluşmaktadır. Bu fark
4000-5000 geliri arasında olanların lehinedir. Çevresel önem üzerinde hane gelirinin anlamlı bir
fark oluşturup oluşturmadığını belirlemek için yapılan Analiz sonuçları, personelin hane geliri
kategorileri arasında çevresel öneme göre anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Fark 1500tl
ile 2000 tl arasındaki kişiler ile 5000tl üzeri geliri olan personel arasında oluşmaktadır. Bu fark
1500tl ile 2000 tl arasındaki geliri olanların lehinedir.
Araştırma sonucunda haneye giren gelirin sürdürülebilir tüketimi etkilediği ve bu
gelirin yüksek olması durumunda sürdürülebilir tüketime yönelik olumlu tutum sergiledikleri
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda “çevresel değer” boyutunun araştırmaya katılan akademik ve
idari personelin arasında cinsiyete ve medeni duruma bağlı olarak anlamlı fark göstermesi
kişisel tercih ve tutumun bir göstergesi olabilir. Çevresel değer üzerinde katılımcıların mezuniyet
durumları incelendiğinde daha çok lisansüstü eğitim alan kişilerin doktora derecesi olan
personelin tutumunda daha anlamlı bir yönü olduğu gözlemlenmiştir.
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tespit edilmiştir. .
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various reasons.
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1. GİRİŞ
Devletin, vatandaşlarına, işletmelere, çalışanlara ve kuruluşlara devlete ilişkin hizmetleri
sunmak veya onların bu hizmetlere ulaşmalarını sağlamak amacıyla web tabanlı internet
uygulamalarını ve bilgi teknolojilerini kullanması e- devlet olarak tanımlanmaktadır (Layne
and Lee, 2001:123; Devadoss vd., 2002; 253; Ndou, 2004:3; Demirel, 2006:84; Heeks, 2003:2).
Küreselleşme, bilginin sürekli güç kazanması, teknolojik gelişmeler, internet ağlarının
gelişimi gibi çeşitli sebeplerle günümüzde birçok ülkenin e-devlet uygulamalarına yoğun ilgi
gösterdikleri bilinmektedir. Bunun için haklı gerekçelerin varlığından da bahsedilebilir. Bunlar,
maliyetlerdeki azalma, şeffaflık, bürokrasinin azalması, vatandaşların demokratik süreçlere
katılımlarının artması vb. şeklinde sıralanabilir.
E- devlet uygulamalarının vatandaşlara yönelik olarak önemli faydalarından da
bahsedilebilir. Bu uygulamalar sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabilen vatandaşların devletle
daha yakın ilişkiler kurabileceği söylenebilir. E- devlet uygulamalarının kamusal hizmetlerde
bürokrasinin azalması ve hizmet sunumundaki aksaklıkların giderilmesi, 7/24 hizmet sunumu
ve vatandaşların yaşam kalitesinin arttırılması gibi avantajların yanı sıra, halkın yönetime
katılımının sağlanması gibi önemli bir görevi de üstlenebileceği düşünülmektedir. Bu durum,
halkın katılım bilincinin artması ve demokrasinin işlerlik kazanması açısından önemlidir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, “İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve
kanunla düzenlenir.” şeklindeki 123. maddesine göre merkezi idare ve yerel yönetimlerin bir
bütün olduğu vurgulanmaktadır. Bu bakış açısıyla e–devlet ve e-belediye hizmetleri birlikte
değerlendirilmiştir. Bu çerçevede çalışma, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan vatandaşların
uygulamalara katılım duyarlılığının ölçülmesini konu almaktadır.
2. E- DEVLET GELİŞİM MODELLERİNE KISA BİR BAKIŞ
İnternetin ve World Wide Web’in icadı ve özel sektörde ticaretin gelişimi, e – devletin
yükselişe geçmesi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu açıdan bakıldığında bilgi iletişim
teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanımı yeni bir olgu değildir. İnternetin icadından önce
de kamuda bu teknolojilerden faydalanılmıştır (Sobacı, 2012: 5). Dolayısıyla kamu yönetimin
aslında teknolojiye duyarlı olduğu söylenebilir.
Teknolojiye duyarlı olan kamu kesimi için e- devlet; bir kurumun internet sitesinde var
olmasından, tüm kamu kurumlarının birbiriyle etkileşim halinde olarak vatandaşa hizmet
sunmasına kadar değişik anlamlara gelebilmektedir. Devlet – vatandaş iletişimi önemli ve
zaman alıcı bir konu olduğundan, e- devlet de süreç içerisinde gerçekleştirilebilecek bir sistem
olarak ifade edilmektedir. Literatürde e-devlet çeşitli gelişim modelleriyle açıklanmaktadır. Bu
modellerden bazıları şu şekilde açıklanabilir.
Leigh ve Atkinson Üç Aşama Modeli: Bu modelde e-devlet aşamaları üç döneme
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ayrılarak incelenir (Leigh and Atkinson, 2001: 6-8). Birinci dönem, internetin bilgi vermek
ve verilen hizmetleri tanıtmak amacıyla kullanılmasıyla ifade edilir. İkinci dönem, işlemlerin
çevrimiçi olarak yapıldığı ve bu şekilde hizmet sunulduğu dönemdir. Üçüncü dönem ise web
sitelerinin bütünleştirilmesiyle ifade edilmektedir. Tek bir site üzerinden bütün işlemlerin
gerçekleştirilebilmesini ve hizmetin bu şekilde sunulmasını ifade etmektedir.
Larrain Beş Aşamalı Model: Bu modelde yukarıdaki modele benzer şekilde birinci
aşamada vatandaşın bilgilere ulaşabilmesi, ikinci aşamada ulusal, mali ve idari yönetim
sistemlerinin bütünleştirilmesi, üçüncü aşamada direkt iletişim yapılanmasının sağlanması,
dördüncü aşamada devlet hizmetlerinin elektronik ortamda sağlanması ve beşinci aşamada
bu hizmetlerin geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla geniş portallarla bütünleştirilmesi
anlatılmaktadır (Larrain,2003, 14).
Layne ve Lee Dört Aşama Modeli: Layne ve Lee (2001: 123-125)’e göre e-devletin gelişimi
dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi “kataloglama” olarak ifade edilir. Bu aşamada
devlet kurumu statik web sitesi hazırlar ve çeşitli form ve bilgileri bu web sitesinden sunabilir.
İkinci aşama olan “işlem” aşamasında web sitesi ara yüzü ile vatandaşların işlem yapabilmesi
sağlanır. “Dikey entegrasyon” aşaması ise yerel yönetim ile merkezi yönetimin, devletin farklı
işlevleri ve hizmetleri için entegre olmasını ifade etmektedir. Dördüncü “yatay entegrasyon”
aşaması ise, devletin farklı işlev ve hizmetleri arasındaki entegrasyon olarak tanımlanabilir.
Howard Üç Aşama Modeli: Howard’ın üç aşamalı modeline göre (2001, 7) birinci aşama
yayın aşamasıdır. Devlet – vatandaş arasında karşılıklı etkileşim bulunmamaktadır. İkinci
aşamada ise basit bir etkileşim söz konusudur. Son aşama ise işlem aşaması olup, vatandaşların
bütün işlemleri internet üzerinden gerçekleştirebildikleri durumu ifade etmektedir.
Birleşmiş Milletler Beş Aşama Modeli: Birleşmiş Milletler ve Amerikan Kamu İdaresi
verimli bir kamu hizmetinin beş aşaması bulunduğundan bahsetmiştir (UN, 2008:16). Bu
modele göre birinci aşama ortaya çıkış aşamasıdır. Etkileşimin alt düzeyde olduğu bu aşamada
bilgi paylaşımının ileri düzeyde olduğu görülür. İkinci aşama “geliştirilmiş” olarak adlandırılır.
Bu aşamada vatandaşların bilgiye ulaşım kapasiteleri arttırılmıştır. Üçüncü aşama “etkileşim”
aşamasıdır. Vatandaşların istedikleri bilgilerin sağlandığı ileri bir aşamadır. Dördüncü aşama
olan “işlem” aşamasında, vatandaşların kesintisiz olarak vize, lisans, pasaport, vb. işlemleri
kesintisiz olarak yapabilmektedirler. Beşinci aşama ise devletin, tümleşik altyapı hizmetlerini
tamamlayıp kurumlarını birbirine bağladığı seviye olarak değerlendirilmiştir.
Yukarıda bahsedilen modellerden hareketle, e-devleti “başlangıç”, “gelişmiş” ve “ileri
seviye” aşamalarıyla ortak payda altına almak mümkün görünmektedir. Türkiye’deki e-devlet
uygulamalarına bakıldığında ise, devletin dönüşümü ile ilgili önemli projelerin hayata
geçirilmesiyle birlikte, seviyenin “başlangıçtan gelişmişe doğru” ilerlediği söylenebilir.
2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre, gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’de
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e-devlet kullanımı oldukça düşük seviyelerde ölçülmüştür (Nelson, 2001). Türkiye’de e-devlet
kullanımı %3 seviyesinde tespit edilmiştir. Araştırmaya göre; yetişkin nüfusun %2’si kamusal
hizmetlerden bilgi almakta, %1’i ise internet üzerinden formlara ulaşıp, bunları basmak için
kullanmaktaydı.
2005 yılı TÜİK verilerine göre ise internet vasıtasıyla devlet hizmetlerine ulaşanlar
incelendiğinde; bireylerin %38’i bilgi almak, %11’i form almak, %6’sı doldurduğu formları teslim
etmek amacıyla internet kullandıkları görülmektedir. Yine TÜİK’in 2007 verilerine göre; son üç
aylık internet kullanımı 2002 yılında %5,4 seviyesindeyken, 2007 yılında %37,6’ya ulaşmıştır.
Kamu hizmetlerine erişim oranı ise %26 olarak tespit edilmiştir.
İnternet erişimi bulunan girişimlerde ise aynı dönemde kamu kurum ve kuruluşlarıyla
iletişim için interneti kullanma oranı %68,8 olarak tespit edilmiştir. Bu oranların, e- devlet
kullanımının artışıyla ilgili fikir verici olduğu söylenebilir.
Vatandaşlar açısından e-devlet kullanımı günden güne artarken, devlet de hızlı bir
dönüşüm sürecini yaşamaktadır. Türkiye’de son dönemde;
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴
✴✴

Türkiye Yatırım Portalı,
Kamu Personeli Bilgi Sistemi,
Adres Kayıt Sistemi,
Kamu Bilgi Sistemleri Acil Durum Yönetimi,
Bilgisayar Sahipliğinin ve Kullanımının Yaygınlaştırılması,
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı,
Kamuda Elektronik Kayıt Yönetimi,
Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP),
Kamu Kurumları İnternet Siteleri Kılavuzlarının Hazırlanması
gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmelerin e-devlet kullanımını önemli ölçüde
arttırdığı söylenebilir.
Yerel yönetimler üzerinden duruma bakıldığında ise, belediyelerin internet kanalıyla
hizmet sunmaktan daha çok, bilgi odaklı uygulamalar yaptıkları ve küçük ölçekli belediyelerde
e-belediye hizmetlerinin yaygın olmadığı bilinmektedir (Durna ve Özel, 2008:28; Kaypak,
2008:269; Alıcılar, 2012:139). Büyükşehir belediyelerinin e-belediye hizmetleri, diğerlerine göre
daha tatmin edici seviyelerdedir. Ancak son zamanlarda belediyelerin, şikayet, arıza bildirimi,
emlak vergilerinin ödenmesi gibi birçok hizmeti internet üzerinden sundukları ve hizmetten
yararlananları da e- belediye hizmetlerinden yararlanmaları hususunda bilgilendirdikleri ve
teşvik ettikleri söylenebilir.
3. MATERYAL VE YÖNTEM
E- devlet hizmetleri 1990’lı yıllarda Amerika’nın öncülük ettiği bir uygulama olmasına
rağmen, 2000’li yıllarla birlikte dünyada ve Türkiye’de yaygınlık kazanmıştır. Bu tarihlerden
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itibaren akademik alanda da yaygın bir şekilde kendisini göstermiştir. Bu durumdan istifade
edilerek e- devlet konusunda çalışan akademisyenlerden ve konunun uygulamacılarından görüş
alınmak suretiyle sahip oldukları kaynaklardan yararlanılmış, yerli ve yabancı literatür taraması
yapılmıştır.
Çalışma alanı olarak belirlenen Aydın merkez ilçe (Efeler) ve diğer ilçelerdeki belediyelerin
e- hizmet sunma düzeyleri ve teknik altyapılarıyla ilgili bilgi alınmış, buna göre tespit edilen sorun
alanlarıyla mevcut e- devlet ölçekleri karşılaştırılarak halka yönelik anket çalışması yapılmıştır.
Anket çalışmasına toplam 537 kişi katılmış olmasına rağmen 55 adet form eksiklikleri nedeniyle
değerlendirmeye alınmamıştır.
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, SPSS for Windows 20.00 istatistik paket
programı ile analiz edilerek, tablolar halinde yorumlanmıştır.
4. BULGULAR
Bu bölümde araştırmaya ait bulgular yer bulmaktadır.
4.1. Katılımcıların Demografik Durumları
Katılımcıların demografik özelliklerinin yer aldığı Tablo 1. incelendiğinde; ankete
katılanların yaklaşık % 40’ının kadın, % 60’ının ise erkek olduğu görülmektedir. Bu oranın
nispeten yakın sayılması, her iki cinsiyetin fikirlerinin ortaya konulması açısından önemlidir.
Katılımcıların yaklaşık % 50’sinin lisans mezunu oldukları görülmektedir. Ankete
katılanlardan, ilköğretim mezunu seviyesinin altında katılımcı bulunmamaktadır.
Vatandaşların gelir seviyelerinin düşük olduğu da dikkat çekicidir. Katılımcıların %
50’sinden fazlası (% 53,2), aylık 1600 TL’den düşük gelire sahip olduklarını beyan etmektedirler.
Katılımcıların yaş durumlarına bakıldığında ise çoğunluğun (%56,4) 18 – 30 yaş aralığında
olduğu görülürken, 31 – 45 yaş aralığında ise 170 kişinin (%35,3) bulunduğu dikkat çekmektedir.
Yaklaşık % 60’lık bir oranla “memur” olan katılımcıların, % 40’a yakını 6 ile 10 yıl arasında
Aydın’da ikamet ettiklerini belirtmişlerdir. 0-1 yıl arasında Aydın’da ikamet ettiklerini ifade eden
104 kişinin (%21,6), kentin göç almaya müsait yapısıyla ilgili fikir verdiği söylenebilir.

Kafkas University Economics and Administrative Sciences Faculty
Journal of KAÜ İİBF | Vol 6 * Issue 9 * Year 2015

254

E-Devlet Ve E-Belediye Hizmetleri Çerçevesinde Aydın Halkının Katılma Duyarlılığının... | ZEREN, SEBETÇİ, KOÇAK

Tablo.1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

ORAN

YÜZDE

192

39,8

18 - 30

272

56,4

Erkek

290

60,2

31 - 45

170

35,3

TOPLAM

482

100

46 - 60

40

8,3

TOPLAM

482

100,0

İLKÖĞRETİM

26

5,4

EV HANIMI

84

17,4

ÖNLİSANS

104

21,6

ÖĞRENCİ

30

6,2

LİSANS

242

50,2

İŞÇİ

38

7,9

YÜKSEK LİSANS

20

4,1

EMEKLİ

16

3,3

DOKTORA

90

18,7

MEMUR

280

58,1

TOPLAM

482

100,0

SERBEST MESLEK

34

7,1

TOPLAM

482

100,0

800 -

142

29,5

0-1 YIL ARASI

104

21,6

801 - 1600

114

23,7

1 - 5 YIL

82

17,0

1601 - 2500

72

14,9

6 - 10 YIL

192

39,8

2501 - 4000

34

7,1

11 - 20 YIL

58

12,0

4001 - 6000

62

12,9

21 yıl ve üzeri

46

9,5

6000 +

58

12,0

TOPLAM

482

100,0

TOPLAM

482

100,0

GELİR

EĞİTİM

CİNSİYET

n (482)

n (482)

YAŞ

Kadın

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER

MESLEK

YÜZDE

BELDEDE İKAMET SÜRESİ

ORAN

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerdeki seçmen sayıları ve ilçelerde uygulanan
anketlerin karşılaştırması Tablo.2’de verilmiştir. Buna göre, ilçelerdeki seçmen sayıları ile
söz konusu ilçelerde yapılan anketlerin toplam anket sayısına oranının çoğu ilçede birbirine
yakın değerlerle ifade edildiği dikkati çekmektedir. Burada ortaya çıkan sonuçlar, araştırma
verilerinin tutarlılığı konusunda da fikir vermektedir.
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Tablo. 2: Seçmen Sayısı – Anket Sayısı Oranı
AYDIN İLİNİN
İLÇELERİ

İLÇELERİN
SEÇMEN
SAYILARI
(2014)

TOPLAM
SEÇMEN
SAYISINA
ORANI (%)

YAPILAN
ANKET
SAYISI

TOPLAM
ANKETE
ORANI (%)

1

BOZDOĞAN

26.641

3.54

16

3.32

2

BUHARKENT

9.329

1.24

-

-

3

ÇİNE

40.268

5.38

34

7.05

4

DİDİM

45.685

6.06

22

4.56

5

EFELER

192.182

25.55

144

29.90

6

GERMENCİK

31.124

4.13

28

5.80

7

İNCİRLİOVA

32.449

4.31

20

4.15

8

KARACASU

15.168

2.01

-

-

9

KARPUZLU

9.358

1.24

-

-

10

KOÇARLI

18.648

2.48

12

2.48

11

KÖŞK

19.818

2.65

18

3.73

12

KUŞADASI

69.753

9.26

40

8.29

13

KUYUCAK

21.983

2.92

10

2.09

14

NAZİLLİ

109.421

14.53

62

12.86

15

SÖKE

84.989

11.27

74

15.35

16

SULTANHİSAR

15.697

2.08

2

0.42

17

YENİPAZAR

10.216

1.35

-

-

TOPLAM

752.729

100

482

100

4.2. Katılımcıların İnternet Kullanım Durumları
Ankete katılan 482 kişinin tamamının internet kullanmayı bildiği ve % 91,3’ünün internet
bağlantısına sahip olduğu görülmektedir. TÜİK’in Bilgi Toplumu İstatistikleri ’ne göre 2013
yılında internet kullanımının girişimlerde % 90,8 ve hanelerde % 48,9 seviyelerinde olduğu
düşünüldüğünde (TUİK, 2013), internet kullanımında önemli bir artış olduğundan söz etmek
mümkündür.
İnternetin e- ticaret ve online bankacılık işlemleri için kullanımına ilişkin yüksek oranlar
görülürken, bu oranların e- devlet kullanımında % 50’lere kadar düştüğü görülmektedir. Edevlet şifresine sahip olma oranının son bir yıl içinde e- devlet / e- belediye uygulamalarına
giriş yapma oranıyla benzerlik göstermesi de dikkat çeken başka bir unsur olarak görülmektedir.
İle ilişkin güncel bilgilerin ile ait kurumların internet sitelerinden takibinde de % 50’nin
üzerinde bir katılım görülmektedir. Bununla birlikte e- devlet şifresine sahip olma oranının
%50’nin altında olduğu görülmektedir. E – devlet hizmetlerinin günden güne artmasıyla birlikte
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bu oranın da artacağı öngörülmektedir.
Tablo.3’de görüldüğü gibi internet kullanmayı bilme oranı % 100 olarak tespit edilmiştir.
Buna karşın e-devlet ya da e- belediye uygulamalarını kullanmada bu oranın yarıya düştüğü
görülmektedir. Benzer şekilde e-devlet şifresine sahip olma oranı da buna yakın %47,7 bir
değerle ortaya çıkmıştır.
Tablo. 3: İnternet Kullanımıyla İlgili Sorular
İNTERNET KULLANIMI İLE İLGİLİ SORULAR

EVET

%

HAYIR %

TOPLAM %

İnternet kullanmayı biliyor musunuz?

482

100

0

0

482

100

Evinizde / işyerinizde size ait internet bağlantısı var mı?

440

91,3

42

8,7

482

100

Son bir yıl içinde internetten kişisel amaçla CD, ev eşyası,

376

78,0

106

22,0

482

100

Son bir yıl içinde bankacılık işlemleri yaptınız mı?

388

80,5

94

19,5

482

100

Son bir yıl içinde e-devlet / e- belediye uygulamalarına

236

49,0

246

51,0

482

100

266

55,2

216

44,8

482

100

230

47,7

252

52,3

482

100

konser bileti, seyahat, vb. ürünler satın aldınız mı?

giriş yaptınız mı?
İlinize ilişkin güncel bilgileri ile ait kurumların (valilik,
belediye vb. kurumlar) internet sitelerinden takip eder
misiniz?
E- devlet şifreniz var mı?

“İnternete daha çok nereden ulaşıyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yaklaşık % 23’ü
“telefon ve tablet gibi mobil cihazlardan” şeklinde cevap vermişlerdir. İnternete evden ulaşma
oranının ise ikinci sırada geldiği görülmektedir (%17,8).
Ankete katılan vatandaşların internete önemli bir zaman ayırdıkları da dikkati çekmektedir.
Katılımcıların yaklaşık % 55’i interneti günde 1 saatten fazla kullandıklarını ifade etmektedirler.
Katılımcıların yaklaşık % 88’i interneti her gün kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu
durumun, internetin günlük yaşamdaki yeri ile ilgili fikir verici olduğu söylenebilir.
Tablo. 4: İnternet Kulanım Sıklığı
İnternete daha çok nereden ulaşırsınız?

CEVAPLAR
FREKANS YÜZDE
Evden
86
17,8
İşyerinden
8
1,7
Mobil cihazlardan
110
22,8
(tel, tablet pc)
Evden ve
78
16,2
işyerinden

Günde ortalama ne kadar süre kişisel sebeplerle
internet kullanıyorsunuz? (İş nedeniyle kullandığınız
sürenin haricinde)
CEVAPLAR
FREKANS
YÜZDE
Günde 15 dk.’dan az
134
27,8
Günde 15 - 30 dk.
64
13,3
Günde 30 - 60 dk.

22

4,6

Günde 1-2 saat

156

32,4
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İşyerinden ve
mobil cihazlardan

42

8,7

Evden ve mobil
cihazlardan

80

16,6

Evden, işten ve
mobil cihazlardan

78

16,2

Toplam

482

100,0

Günde 2 saatten fazla
106
22,0
Toplam
482
100,0
Son üç ayda iş sebebiyle veya kişisel sebeplerle interneti
ne sıklıkla kullandınız?
CEVAPLAR
FREKANS
YÜZDE
Ayda 3 - 5 kere
20
4,1
Haftada 3 - 5 kere
40
8,3
Hergün / neredeyse
422
87,6
hergün
Toplam
482
100,0

Ankete katılan vatandaşların internet kullanımını güvenli bulma noktasında kararsız
bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Cevapların ortalamalarına bakıldığında katılımcıların
yaklaşık % 50’lik oranlarında “fikrim yok / kararsızım” cevabı etrafında kümelendikleri
görülmektedir. Bununla birlikte e-devlet ve e-belediye uygulamalarını kullanmayı, online
bankacılık ve e-ticaret işlemlerinden daha güvenli buldukları da Tablo 5.’deki verilerden
hareketle söylenebilmektedir.

130
%27,0

244 %
50,6

20 %
4,1

8 % 1,7

482
%100

100

48

288

30

16

482

% 20,7

% 10,0

% 59,8

% 6,2

% 3,3

%100

52

88

254

64

24

482

% 10,8

% 18,3

% 52,7

% 13,3

% 5,0

%100

Toplam

80
%16,6

Hiç Güvenli
Değil

Güvenli
Değil

Ürün veya hizmet satın alırken
online ödeme yapmak (e- Ticaret

Fikrim yok /
Kararsızım

e- Devlet ve e- Belediye
uygulamaları kullanarak işlem
yapmak
Online bankacılık işlemleri
gerçekleştirmek (e- Bankacılık)

Güvenli

Aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek
için internet kullanımını ne kadar
güvenli buluyorsunuz?

Çok Güvenli

Tablo. 5: İnternet Kullanımını Güvenli Bulma

4.3. E- devletin Etkinliği
E- devletin etkinliği konusunda katılımcıların düşüncelerinin bir kümelenmeye tabi
olmadığı söylenebilir. Vatandaşların ilgili sorulara verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde, her
iki taraftaki oranlar (katılıyorum – katılmıyorum) birbirine yakın değerlerle ortaya çıkmaktadır.
“Kamu hizmetleri daha iyi sunulur, şeffaflık anlayışı hakim olur.”, “Hizmetlerde torpilin
önüne geçilir.”, “Kamu hizmetlerinde mesai saatlerine bağımlılık artar.”, vb. önermelerde verilen
cevapların birbirine hayli yakın olduğu dikkati çekmektedir.
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Toplam

Türkiye’de yerleşmiş
olan bürokrasi anlayışı
değişmedikçe, bu faaliyetler
reklamdan öteye geçmez.

Kesinlikle
katılmıyorum

Kamu kurumlarında
gerçekleştirilen işlemlerin
maliyetleri düşer ve bürokrasi
azalır.
Hizmetler vatandaşların
istek ve beklentilerine göre
biçimlendirilebilir.
Adam kayırmaların (torpilin)
önüne geçilir, kamu
hizmetlerine aracısız erişim
mümkün hale gelir.
Kamu hizmetlerinin mesai
saatlerine bağımlılığı ortadan
kalkar.
Katılımcı bir anlayışla verimli
ve kaliteli hizmet sunumu
gerçekleşir.
Değişen hiçbir şey olmaz, böyle
gelmiş böyle gider.

Katılmıyorum

Kamu hizmetlerinde daha şeffaf
bir anlayış hâkim olur.

Fikrim yok,
kararsızım

Kamu hizmetleri daha hızlı
sunulur.

Katılıyorum

Kamu kurumlarında e-devlet
hizmetleri tam olarak
sunulduğunda;

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo. 6:. E- devlet Etkinliği

26

210

6

240

0

482

% 5,4
88

% 43,6
176

% 1,2
28

%49,8
184

%0
6

% 100,0
482

% 18,3
46

% 36,5
152

% 5,8
10

% 38,2
274

% 1,2
0

% 100,0
482

% 9,5

% 31,5

% 2,1

% 56,8

%0

% 100,0

80

184

30

182

6

482

% 16,6

% 38,2

% 6,2

% 37,8

% 1,2

% 100,0

92

138

58

166

28

482

% 19,1

% 28,6

% 12,0

% 34,4

% 5,8

% 100,0

48

188

16

224

6

482

% 10,0

% 39,0

% 3,3

% 46,5

% 1,2

% 100,0

70

226

20

166

0

482

14,5

46,9

4,1

34,4

%0

% 100,0

68

36

168

48

162

482

% 14,1
88

% 7,5
86

% 34,9
126

% 10,0
106

% 33,6
76

% 100,0
482

% 18,3

% 17,8

% 26,1

% 22,0

% 15,8

% 100,0

“Hizmetlerin maliyetleri düşer ve bürokrasi azalır.”, “Katılımcı bir anlayışla verimli ve
kaliteli bir hizmet sunumu gerçekleşir.” gibi önermelerde ise e- uygulamaların etkinliği yönünde
görüş beyan edildiği dikkati çekmektedir.
Katılımcıların %21,6’sının e-devlet uygulamalarının mevcut düzeni değiştirmeyeceği
yönünde görüş bildirmeleri ve %36,1’inin de mevcut bürokrasi anlayışından dolayı faaliyetlerin
reklamdan öteye gitmeyeceğini ifade etmeleri, e-devlet uygulamalarının etkinliğine olan inancın
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eksikliği konusunda fikir vericidir.
Yukarıdaki ifadelere benzer şekilde Tablo 7.’de görüldüğü gibi katılımcıların e-devlet
uygulamalarında ulusal bir birlik olmadığı ve tek elden yürütülemediği görüşleri de dikkate
değer görülmektedir (%60,2). Bununla birlikte, katılımcıların %25,7 si tarafından uygulamaların
–yeterli olmasa da- eskiye nazaran daha iyi olduğu ifade edilmiştir.
Tablo. 7: E- devlet Uygulamalarının Durumu
Sizce e-devlet uygulamalarında ülkemiz hangi
durumdadır?
CEVAPLAR

FREKANS

YÜZDE

4

,8

124

Oldukça iyi ve yeterlidir.
Eskiye nazaran iyi ama yeterli
değildir.

Ülkemizde sizce e-Devletin daha fazla
gelişmesinin önündeki en büyük engel
nedir?
CEVAPLAR
FREKANS YÜZDE
Bürokratik
engeller

184

38,2

25,7

Alışkanlıklarımız

14

2,9

168

34,9

Ulusal bir birlik söz
konusu değildir. Tek elden
yürütülmemektedir.

290

60,2

Online işlemlere
duyulan
güvensizlik

Uygulamalar yetersizdir.

64

13,3

Mali
yetersizlikler

116

24,1

Toplam

482

100

Toplam

482

100

Türkiye’de e-devlet uygulamalarının gelişmesindeki engellerin bürokratik faktörler (%
38,2), online işlemlere duyulan güvensizlikler (%34,9) ve mali yetersizlikler (%24,1) olarak
sıralandığı görülmektedir.
4.4. E-hizmetlerin Verimliliği
E- hizmetlerin verimliliği konusunda katılımcıların bütün önermelere %50’nin üzerinde
katıldıkları / olumlu görüş bildirdikleri görülmektedir. Tablo 8.’de görüldüğü gibi katılımcıların
%50’den fazlası, geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında e-devlet uygulamalarının; zaman
kazandırdığı, daha az harcama yaparak ve devlet dairelerine gitmeye gerek kalmadan işlerin
halledilebildiği ve hizmet erişimini daha kolay kontrol edilebildiği yönünde görüş bildirmişlerdir.
Bu sonuçlar doğrultusunda, katılımcıların çoğunluğuna göre e-hizmetlerin verimli olduğu
kanaatine varılabileceği söylenebilir. Bununla birlikte “İnternet / mail yoluyla hizmet almak
kamu kurumlarına / yerel yönetimlere olan güvenimi arttırdı.” önermesine katılımcıların
%37,3’ünün “katılıyorum” şeklinde görüş bildirmesi, hizmet verimliliği ve kamu kurumlarına
güven artışı arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağını göstermektedir. Bu durum
internet kullanımına güven konusunda yeterli seviyeye gelinemediğini göstermektedir.
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Zaman kazandım.
Daha az harcama yaptım, daha az sıra bekledim.
Devlet dairesine gitmeden işlerimi hallettim.
Hizmet erişimimi daha kolay kontrol edebildim.
İnternet / mail yoluyla hizmet almak kamu
kurumlarına / yerel yönetimlere olan
güvenimi arttırdı.

Toplam

Katılmıyorum

Fikrim yok,
Kararsızım

E-devlet ve e- belediye uygulamalarını geleneksel yöntemler (yüz yüze iletişim, posta,
telefon vb.) ile karşılaştırdığınızda, aşağıdaki
görüşlere katılma derecenizi belirtiniz

Katılıyorum

Tablo. 8: E- Hizmetlerin Verimliliği

268

196

18

482

% 55,6
268

% 40,7
204

% 3,7
10

% 100,0
482

% 55,6
268

% 42,3
200

% 2,1
16

% 100,0
482

% 55,6
282

% 41,5
188

% 3,3
12

% 100,0
482

% 58,5

% 39

% 2,5

% 100,0

180

162

140

482

% 33,6

% 29,1

% 100,0

% 37,3

4.5. E- Devlet Uygulamalarını Kullanma
Tablo 9’da e-devlet uygulamalarını kullanma durumları verilmiştir. Burada “e-devlet
kapısı” adlı internet sitesi yoluyla kullanılabilecek olan kamu kurumları/ kuruluşları yer
almaktadır (e-türkiye, 2014). Tabloda TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, 14 adet Bakanlık,
birtakım Genel Müdürlükler ve önemli görülen bir takım bağımsız idari otoriteler olmak üzere
toplam 29 kurum / kuruluş bulunmaktadır.
Bu kurum / kuruluşlar arasında internet hizmetleri en çok kullanılan 5 tanesi sırasıyla;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (%47,7) , Gelir İdaresi Başkanlığı (%45,2) , Sigorta Bilgi
ve Gözetim Merkezi (%41,1) , Adalet Bakanlığı (%39) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
olarak tespit edilmiştir.
Kalkınma Bakanlığı (%8,3), TBMM (%8,3), Milli Savunma Bakanlığı (% 10), Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı (% 11,2) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (% 13,3) ise internet hizmetleri
en az kullanılan kurum / kuruluşlar olarak dikkati çekmektedir.
Tablo 9’dan ulaşılabilecek genel kanaat, katılımcıların e- devlet uygulamalarını yoğun
olarak kullanmadıkları ve kullanan vatandaşların da memnuniyet seviyelerinin düşük olduğu
yönündedir. Kurum / kuruluşların internet sitelerinden verdikleri hizmetlerin genel olarak
bilgilendirme mahiyetinde olması, internet altyapısı kurulumunun maliyetli olması ve bu
konuda çalışabilecek nitelikli eleman eksikliği, Web.2.0 şeklinde ifade edilen kullanıcının da
müdahale edebildiği teknolojilerin kurumların internet sitelerine entegre edilememesi gibi
sebepler, tablodaki duruma gerekçe olarak gösterilebilir.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cumhurbaşkanlığı Online Hizmetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

İŞKUR

memnun kalmadım

64

6

76

12

294

482

% 6,2

% 13,3

% 1,2

% 15,8

% 2,5

% 61,0

% 100,0

24

72

18

50

12

306

482

% 5,0

% 14,9

% 3,7

% 10,4

% 2,5

% 63,5

% 100,0

28

56

16

42

6

334

482

% 5,8

% 11,6

% 3,3

% 8,7

% 1,2

% 69,3

% 100,0

16

22

16

0

10

418

482

% 3,3

% 4,6

% 3,3

%0

% 2,1

% 86,7

% 100,0

kalmadım

30

14

22

6

20

4

416

482

% 2,9

% 4,6

% 1,2

% 4,1

% ,8

% 86,3

% 100,0

50

68

8

86

18

252

482

% 10,4

% 14,1

% 1,7

% 17,8

% 3,7

% 52,3

% 100,0

8

18

14

8

4

430

482

% 1,7

% 3,7

% 2,9

% 1,7

% ,8

% 89,2

% 100,0

6

40

16

12

8

400

482

% 1,2

% 8,3

% 3,3

% 2,5

% 1,7

% 83,0

% 100,0

36

52

6

60

30

298

482

% 7,5

% 10,8

% 1,2

% 12,4

% 6,2

% 61,8

% 100,0

4

36

8

16

12

406

482

% ,8

% 7,5

% 1,7

% 3,3

% 2,5

% 84,2

% 100,0

70

42

8

74

24

264

482

% 14,5

% 8,7

% 1,7

% 15,4

% 5,0

% 54,8

% 100,0

4

26

4

12

8

428

482

% ,8

% 5,4

% ,8

% 2,5

% 1,7

% 88,8

% 100,0

10

20

6

40

14

392

482

% 2,1

% 4,1

% 1,2

% 8,3

% 2,9

% 81,3

% 100,0

32

22

8

54

22

344

482

% 6,6

% 4,6

% 1,7

% 11,2

% 4,6

% 71,4

% 100,0
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Kullandım, hiç

Kullandım, memnun

yok / kararsızım.

Kullandım, fikrim

Toplam

Başbakanlık Online Hizmetleri

Kullanmadım

Adalet Bakanlığı ve UYAP

kaldım

belirtiniz.

Kullandım, memnun

uygulamalarını kullanma durumunuzu

memnun kaldım.

Son bir yıl içinde aşağıdaki e- Devlet

Kullandım, çok

Tablo. 9: E- Devlet Uygulamalarını Kullanma Durumu
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Kalkınma Bakanlığı

Kamu İhale Kurumu

KOSGEB

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Nüfus Ve Vatandaşlık İşleri G. M.

PTT

Sağlık Bakanlığı

Sosyal Güvenlik Kurumu

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

T.B.M.M. Başkanlığı

T.C. Merkez Bankası

6

16

2

14

2

442

482

% 1,2

% 3,3

% ,4

% 2,9

% ,4

% 91,7

% 100,0

12

18

28

6

24

394

482

% 2,5

% 3,7

% 5,8

% 1,2

% 5,0

% 81,7

% 100,0

18

12

4

24

8

416

482

% 3,7

% 2,5

% ,8

% 5,0

% 1,7

% 86,3

% 100,0

34

22

4

28

10

384

482

% 7,1

% 4,6

% ,8

% 5,8

% 2,1

% 79,7

% 100,0

38

22

8

78

12

324

482

% 7,9

% 4,6

% 1,7

% 16,2

% 2,5

% 67,2

% 100,0

2

18

10

12

6

434

482

% ,4

% 3,7

% 2,1

% 2,5

% 1,2

% 90,0

% 100,0

34

14

6

78

14

336

482

% 7,1

% 2,9

% 1,2

% 16,2

% 2,9

% 69,7

% 100,0

34

12

4

78

12

342

482

% 7,1

% 2,5

% ,8

% 16,2

% 2,5

% 71,0

% 100,0

52

16

6

82

6

320

482

% 10,8

% 3,3

% 1,2

% 17,0

% 1,2

% 66,4

% 100,0

20

10

6

24

4

418

482

% 4,1

% 2,1

% 1,2

% 5,0

% ,8

%86,7

% 100,0

54

22

12

82

28

284

482

% 11,2

% 4,6

% 2,5

% 17,0

% 5,8

% 58,9

% 100,0

10

14

2

8

6

442

482

% 2,1

% 2,9

% ,4

% 1,7

% 1,2

% 91,7

% 100,0

52

14

2

88

22

304

482

% 10,8

% 2,9

% ,4

% 18,3

% 4,6

% 63,1

% 100,0

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı

6

12

60

8

40

356

482

% 1,2

% 2,5

% 12,4

% 1,7

% 8,3

% 73,9

% 100,0

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Gen. Müd.

12

12

42

12

22

382

482

% 2,5

% 2,5

% 8,7

% 2,5

% 4,6

% 79,3

% 100,0

4.6. E-Belediye Uygulamalarını Kullanma
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinde belediyeleri görev ve sorumlulukları
“Mahalli müşterek nitelikli olmak şartıyla imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı;
coğrafi ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil
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yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil
alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah,
meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.”
şeklinde ifade edilmiştir. Anketteki belediye uygulamaları ile ilgili sorular da bu hususlar dikkate
alınarak düzenlenmiştir.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin internet siteleri incelenmiş ve online
hizmetlerinin durumları Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo. 10: Aydın’daki Belediyelerin Online Hizmetleri
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Belediye Adı
Aydın BŞB
Bozdoğan Bel.
Buharkent Bel.
Çine Bel.
Didim Bel.
Efeler Bel.
Germencik Bel.
İncirliova Bel.
Karacasu Bel.

Online Hizmet
Verme Durumu
Var
Yok
Borç sorgusu var.
Yok
Var
Yok
Var – (Pasif)
Yok (Bakımda)
Yok

Sıra
No
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Belediye Adı
Karpuzlu Bel.
Koçarlı Bel.
Köşk Bel.
Kuşadası Bel.
Kuyucak Bel.
Nazilli Bel.
Söke Bel.
Sultanhisar Bel.
Yenipazar Bel.

Online Hizmet
Verme Durumu
Yok (Bakımda)
Yok
Yok
Var
Yok
Var – (Aktif Değil)
Var
Var – (Aktif Değil)
Var – (Aktif Değil)

Yukarıdaki tabloya göre Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi, Kuşadası
Belediyesi ve Söke Belediyesi haricinde e-belediye hizmetlerinin kullanılabilir olmadığı
görülmektedir. Diğer belediyelerin internet siteleri olmasına rağmen, söz konusu sitelerin
sadece tek taraflı ve bilgilendirme amaçlı olduğu dikkati çekmektedir.

Son bir yıl içinde aşağıdaki
e- Devlet uygulamalarını
kullanma durumunuzu
belirtiniz.

Kullandım, çok
memnun kaldım.

Kullandım,
memnun kaldım

Kullandım, fikrim
yok / kararsızım.

Kullandım,
memnun kalmadım

Kullandım, hiç
memnun kalmadım

Kullanmadım

Toplam

Tablo. 11: E – Belediye Uygulamalarını Kullanma Durumu

Ulaşımla ilgili hizmetler

10

4

26

4

12

426

482

%2,1
16

% ,8
20

% 5,4
40

%,8
4

%2,5
16

%88,4
386

% 100,0
482

%3,3
12

%4,1
4

%8,3
36

%,8
10

%3,3
18

%80,1
402

% 100,0
482

%2,5

%,8

%7,5

%2,1

%3,7

%83,4

% 100,0

Kültür ve Sanatla ilgili
Hizmetler
Meslek ve Beceri Kazandırma
Hizmetleri
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Şehir İçi Trafikle İlgili
Hizmetler

8

8

18

8

20

420

482

%1,7
6

%1,7
16

%3,7
24

%1,7
4

%4,1
14

%87,1
418

% 100,0
482

%1,2
6

%3,3
16

%5,0
22

%,8
6

%2,9
12

%86,7
420

% 100,0
482

%1,2
6

%3,3
6

%4,6
22

%1,2
8

%2,5
16

%87,1
424

% 100,0
482

%1,2
8

%1,2
6

%4,6
28

%1,7
8

% 3,3
16

% 88,0 % 100,0
416
482

% 1,7
6

% 1,2
4

% 5,8
12

% 1,7
10

% 3,3
10

% 86,3 % 100,0
440
482

% 1,2
10

% ,8
8

%2,5
20

%2,1
2

%2,1
14

% 91,3 % 100,0
42
482

%2,1
12

%1,7
6

%4,1
32

%,4
10

%2,9
22

%88,8
400

% 100,0
482

Turizm ve Tanıtım Hizmetleri

%2,5
8

%1,2
8

%6,6
8

% 2,1
6

%4,6
12

%83,0
440

% 100,0
482

Konutla İlgili Hizmetler

%1,7
8

%1,7
12

%1,7
18

%1,2
10

%2,5
20

%91,3
414

% 100,0
482

Kamu Güvenliği Hizmetleri

%1,7
8

%2,5
6

%3,7
10

%2,1
14

%4,1
12

%85,9
432

% 100,0
482

%1,7
8

%1,2
6

%2,1
6

%2,9
4

%2,5
10

%89,6
448

% 100,0
482

İmar Hizmetleri

%1,7
6

%1,2
4

%1,2
8

%,8
6

%2,1
8

%92,9
450

% 100,0
482

Defin ve Mezarlık Hizmetleri

%1,2
8

%,8
6

%1,7
8

%1,2
4

%1,7
34

93,4
422

% 100,0
482

İtfaiye Hizmetleri

%1,7
6

%1,2
2

%1,7
6

%,8
14

%7,1
12

%87,6
442

% 100,0
482

İstihdam ve Gelir Hizmetleri

%1,2
8

%,4
6

%1,2
14

%2,9
4

%2,5
10

%91,7
440

% 100,0
482

%1,7

%1,2

%2,9

%,8

%2,1

%91,3

% 100,0

Su ve Kanalizasyon Hizmetleri
Hizmet Karşılığı Alınacak
Ücretler ve Cezalar
Sosyal Hizmetler ve Yardım
Hizmetleri
Çevre, Çevre Sağlığı, Temizlik
ve Atık Hizmetleri
Dinlenme ve Eğlence
Hizmetleri
Belediye Sağlık ve Sosyal
Güvenlik Hizmetleri
Acil Yardım, Kurtarma ve
Ambulans Hizmetleri

Coğrafi ve Kent Bilgi
Sistemleri
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Nikah Hizmetleri

8

4

12

2

14

442

482

İzin ve Ruhsat İşlemleri

%1,7
6

%,8
12

%2,5
10

%,4
12

%2,9
10

%91,7
432

% 100,0
482

%1,2
62

%2,5
18

%2,1
0

%2,5
180

%2,1
10

%89,6
212

% 100,0
482

%12,9

%3,7

%0

%37,3

%2,1

%44,0

% 100,0

Gençlik ve Spora İlişkin
Hizmetler

Tablo 11.’de görüldüğü gibi belediye hizmetlerinin kullanımı, e-devlet hizmetlerinin
kullanımına nazaran daha düşük bir seviyede izlenmektedir. Belediyelerin internet siteleri
çoğunlukla aktif kullanıma müsait olmadığından dolayı bu sonuç normal görülmektedir.
Gençlik ve spora ilişkin hizmetlerin kullanım oranının nispeten yüksek olması ise dikkat
çekicidir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Aydın’da e-devlet hizmetleri kullanımının sonuçlarının, Türkiye’nin siyasal ve toplumsal
durumuyla paralellik gösterdiği görülmektedir. Benzer şekilde Büyükşehir Belediyesi’nin
internet altyapısının diğer belediyelere göre, büyük ilçelerin ise nüfus olarak küçük ilçe
belediyelerine göre daha yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Birçok küçük ölçekli belediyede
olduğu gibi, Aydın ilindeki küçük ölçekli ilçe belediyelerindeki internet sitelerinin, ihtiyacı
karşılama noktasında hayli yetersiz olduğu dikkati çekmektedir.
İlçelerdeki bu duruma rağmen, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinin de
yeterli olduğu ve vatandaşlara aktif katılım imkânı verdiği, kullanımının kolay ve ulaşılabilir
olduğu söylenememektedir. Ülkemizdeki büyükşehirleşme sürecinin de etkisiyle, zaten üzerinde
hassasiyetle durulmayan bir konu olan e-belediyecilik; diğer politik talepler sebebiyle geri plana
atılmış gibi görünmektedir.
Halkın e-belediye faaliyetlerine katılım duyarlılığının ölçülmesinin amaçlandığı bu
çalışmada; katılım seviyelerinin düşük olarak seyretmesinin en önemli nedeni, belediyelerin
e-belediyecilik faaliyetlerini “internet sitesi yapmak” şeklinde algılamaları olduğu söylenebilir. Bu
konuda belediyelerden de özendirici adımlar atması beklenmektedir. Belediyelerin e-dönüşüm
konusunda altyapı için bütçe ayırmaya teşvik edilmesi gerekmektedir.
Yeniliklerin benimsenmesi zaman almakta, örgütlerde genellikle ciddi bir dirençle
karşılanmaktadır. E- belediye uygulamalarının benzer bir dirençle karşılaşması normal olsa da,
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e-devletin imkânlarından yararlanamamak belediyeler için çok büyük bir fırsatı “elinin
tersiyle itmek” anlamına gelmektedir. Dünyada kentlerin ve kent markalaşmasının bu denli ön
planda olduğu bu dönemde; e- belediyecilik belediyeler açısından olmazsa olmaz bir nitelik arz
etmektedir. Bu faaliyetlerin, halkın yönetime katılımı ve demokratik yönetimin sağlanabilmesi
açısından da birçok faydası bulunmaktadır.
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Modernleşme Sürecinde Kadın: Osmanlı Dönemi Üzerine Bir İnceleme | ÇİÇEK, AYDIN, YAĞCİ

1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınlar, tarih sahnesinde genel olarak
arka planda yer aldıkları gibi, tarihin arkaik yapısını oluşturmuş ve çoğu zaman tarihin konusu bile
olamamışlardır. En iyi ihtimalle orta çağda binlerce kadın “cadı” suçlamasıyla öldürüldükleri ve
tarihin gidişatını değiştirecek büyük olaylara yol açtıkları anlarda tarihin konusu sayılmışlardır.
Kadınlar 20 ve 21. yüzyılın önemli tarihi aktörleri olarak zamanla mevcut durumlarını
sorgulamaya başlamışlardır. Michel Foucault tarihi “iktidar ilişkileri çerçevesinde yaşanan
olaylar ve anlatılar” olarak değerlendirmiştir. Böyle bir durumda insanlar tarih nezdinde
istatistiki bilgilerden ibaret iken, istatistiklerde bile çoğu zaman kendilerine yer bulamayan
kadınlar modernleşme süreci ile birlikte kendilerini konumlandırmış ve tarih sahnesinde
kendilerine yer bulmuşlardır.
2. GENEL HATLARIYLA MODERNLEŞME
2.1. Modernleşme Nedir?
Türkiye’de modernleşme hareketleri ve bu bağlamda “Kadın” konusunu ele almadan önce,
modernleşmenin ne olduğuna bakılmasının sürecin sağlıklı okunması açısından önem arz ettiği
düşünülmektedir.
Modernleşme kavramı geçtiğimiz yüzyılda sosyal bilimlerin sıklıkla üzerinde durduğu
kavramlardan birisi olmuştur. Bunun birçok sebebi olmakla beraber, belki de en önemli
sebebi modernleşme eğilimlerinin II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı dışı toplum ve ülkelere
doğru yaygınlaşmaya başlamasıdır. Farklı modernleşme modellerinin ortaya çıkması ve bu
bağlamda dünyanın kutuplaşması, bu kavram üzerinde yoğun siyasi ve akademik çalışmaların
ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Modernleşme süreci Batı Avrupa toplumlarında ortaya
çıkmış ve modernleşme bu toplumlarda yaygınlaşmıştır. Bunun yanı sıra bu süreç 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren yoğun bir şekilde batı dışı toplumlara da yayılmış ve bu yüzden
modernleşmenin sosyal bilimlerin ilgi alanına girmesi bu doğrultuda yoğunlaşmıştır.
2.2. Kavramsal Çerçeve:
Modernizm, modernleşme, modernleşme süreci, modernite vb. terimler aynı kelime
kökünden türediği halde birbirinden farklı olan ama çoğu zaman yanlışlıkla aynı anlamlara
gelecek şekilde kullanılan “modern” sözcüğünden türetilmiştir. Modern kelimesi M.Ö. 5.
yüzyılda Latince’de “tam şimdi, bugüne ait, çağa uygun” anlamına gelen “modo” kavramından
türetilmiştir. Kavram başlangıçta Hıristiyanlığı benimseyen toplumların eski pagan kültüründen
tamamen koptuğunu ve yeni bir kültürün doğduğunu anlatmak için kullanılmıştır (Beriş, 2008:
484).
Modern kelimesinin tarihçesi M.Ö. 5. yüzyıla kadar gitmektedir. Ancak modernleşme
kavramının kökenini oluşturması bağlamında modern terimi, sosyolojik anlamda, özellikle 15.
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yüzyıldan itibaren Batı Avrupa’da ortaya çıkan değişimlerin genel adı olarak kullanılmıştır. Yani
modernleşme, sözü edilen yüzyılda toplumsal, siyasal, ekonomik, dinsel, geleneksel ve bilimsel
alanda ortaya çıkmaya başlayan değişimlerin genel adı olarak kullanılmıştır (Amin, 2006: 9;
Beriş, 2008: 484).
Modernite ise modernleşme sürecine daha dışarıdan bakabilen ve hatta ona karşı eleştirel
bir tavır alışı da içeren bir kavramdır. Modernite terimi Avrupa’da belirli bir tarihi dönemde
yaşanan büyük ve köklü değişimlere tekabül eder. Başka bir deyişle modernite 17. yüzyılla beraber
Avrupa’da toplumsal, siyasal ve kültürel alanda görülen değişiklikleri, yeni toplumsal hayat ve
örgütlenme biçimlerini ifade eder. Dolayısıyla modernite, geleneksel topluma ve geleneksel
toplumun kurumlarına karşı toptan bir meydan okumayı içerir. Modernite kutsal temelli bir
toplum temeline karşın, akıl temelli bir toplum tasarımını ifade etmek için kullanılmaktadır
(Tuna ve diğerleri, 2011: 4).
2.3. Modernleşme Süreci:
Modernleşmeye sosyolojik olarak bakıldığında; Alman sosyolog Ferdinand Tönnies’in
gemienschaft – gesselschaft, Emile Durkheim’in mekanik dayanışma – organik dayanışma,
olarak adlandırdığı ya da sosyoloji literatürüne community – society olarak geçen modernleşme
kavramı, Türkçede ise cemaat ’ten cemiyet’e, “geleneksel toplum”dan “modern toplum”a geçiş
şeklinde tanımlamak mümkündür. Bu anlamda modernleşme geleneksel toplumdan modern
topluma doğru toplumsal, siyasal, ekonomik, dinsel ve bilimsel/düşünsel anlamda genel bir
evrensel değişimi ifade eder.
Modernite teriminin bir adım ilerisinde ise “modernleşme projesi” kavramı yer alır.
Modernleşme projesinin kesin bir tanımı olmamakla beraber bu kavrama ilişkin birbirine zıt
iki görüş mevcuttur. Görüşlerden ilki modernleşme projesinin aslında, Batılı ülkeler tarafından,
Batı dışı ülkeleri ve toplumları bağımlılaştırmak ve hatta sömürmek için, çoğu zaman zora
dayalı olarak uyguladıkları neo kolonyalizmin bir parçası olduğudur. Üçüncü dünya ülkelerinin
yeterli ve sürdürülebilir kalkınma düzeylerine ulaşamamalarının nedenlerini ortaya koymayı
hedefleyen “bağımlılık teorisi” düşünürlerinden Andre Gunder Frank modernleşme projesinin
asıl amacının merkez ülkelerin çevre ülkeleri sömürmek olduğunu, “azgelişmişliğin gelişmesi”
kavramıyla açıklar. Aynı ekole mensup Paul A. Baran’ın “tekelci kapitalizm” kavramı ile Immanuel
Wallerstein’in Dünya Sistemi Teorisi ve “merkez, çevre, yarı çevre” kavramları da benzer şekilde
projenin bir modern sömürgecilik projesi olduğu yönündedir (Tuna ve diğerleri, 2011: 95-97).
Buna karşıt olan “modernleşme projesi” görüşü ise Batı medeniyetinin merkez medeniyet
olduğu üzerine bina edilmiştir. Bu görüş çevre medeniyetlerin tarih sahnesinden yok olmamaları
ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için yegâne koşulun modernleşme sürecine adapte
olmaları ve modernleşmek için de Batı medeniyetini örnek almaları gerektiği yönündedir.
Samuel Huntington’ın “Medeniyetler Çatışması” tezi ile otaya koyduğu SSCB’nin yıkılması
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ile ABD’nin temsil ettiği medeniyetin ve demokrasinin tüm dünyaya yayılacağı beklentisi ve
diğer alt medeniyetlerin de ya merkez medeniyete uyum sağlayacağı ya da çatışarak yok olacağı
iddiasıdır. Buna ilaveten Francis Fukuyama’nın “Tarihin Sonu” tezi ile liberal dünya görüşü
ve piyasa ekonomisinin modern dünya içerisinde zafer kazandığını, bunun sonucu olarak da
farklı görüşler arasındaki çatışmaların sona erdiğini ve sanayi toplumları arasında benzeşme
ve homojenleşmenin sağlandığını iddia etmesi modernleşme projesinin ABD ve Batı merkezli
olduğunun bir göstergesidir. Bu kapsamda modernleşmenin dünyanın yararına olduğu
şeklindeki modernleşme projesinin iddiası da modernleşme kavramına pozitif anlam yükleyen
karşıt görüşü oluşturmaktadır (Göle, 2002: 56).
Modernleşmenin Batı merkezli olması ya da modernleşme sürecinin Batı’dan başlaması
bazı düşünürlerin iddia ettiği gibi icat edilmiş, inşa edilmiş ya da Edward Said’in dediği gibi
“oryantalist” bir zihniyetin ürünü gibi olsa da modernleşmenin belli başlı parametrelerinin
Batı’da başlaması ya da Batı’da başlayan bu parametrelerin modernleşme sürecini açıklama
kriterleri olarak kabul edilmesi, hangi taraftan bakılırsa bakılsın, modernleşme için Batıdaki
gelişmeleri açıklamamızı elzem kılıyor. Zira modernleşmenin belli başlı parametreleri arasında
gösterilen demokrasi, insan hakları, özgürlük, tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş,
şehirlileşme, pozitivizm, reform, Rönesans vb. aydınlanma dönemi kavramlarının Batı merkezli
olduğu yadsınamaz bir olgudur. Çok doğru bir kullanım olmasa da modernleşme kelimesinin
bazen Batıcılık ile aynı anlama gelecek şekilde kullanılmasının sebebi de budur.
Batı Avrupa’da modernleşme aşamaları anlatılırken çoğu kaynak benzer bir yaklaşımla
süreci üç farklı dönem olarak ele alır. 1450 öncesi için modern öncesi dönem denilirken, 1450
ile 1950 arası dönem de modern dönem olarak adlandırılıp, kendi içerisinde 1450 – 1750 arası
ve 1750 – 1950 arası olarak ikiye ayrılır. 1950 sonrası ise post modern döneme tekabül eder.
1450’li yılların modernleşme sürecinin başlangıcı, bir kırılma noktası ya da bir moment
olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni tarihsel olarak Orta Çağ’ın bitip Yeni Çağ’ın
başlamasıdır. Bazı tarihçiler İstanbul’un Fethi’ni (1453) bazıları ise coğrafi keşiflerin başlangıcını
çağın değişim sebebi olarak görürler. Ancak hangisi kabul edilirse edilsin çağ değişimi ile
yaşanan en önemli gelişme feodalizmin önce çözülme daha sonra da tasfiye sürecine girmesi ile
başlayan modernleşme sürecidir. Çünkü feodalizmin tasfiyesi ile modernizm ve kapitalizmin
ortaya çıkışı arasında genel olarak kabul edilen ilişki “feodalizmin tasfiye edilebildiği ölçüde
modernizm ve kapitalizmin ilerleyebileceği” şeklindedir (Tuna ve diğerleri, 2011: 9-15).
Bilindiği gibi klasik feodalizm çok basit bir şekilde üretim araçlarını elinde tutan ve artı
değere el koyan kişilerin ya da feodal beylerin bu araçlar sayesinde güç ve iktidarı da elinde
bulundurmasıyla devam eden bir üretim tarzıdır. Artı değere el konulması önemli ölçüde merkezi
krallıklar tarafından gerçekleştirilirken, süreç içerisinde merkezi krallıklar ile yerel aristokrasi/
derebeyleri arasında ortaya çıkan, artı değere hangi ölçüde kim tarafından el konulacağına
ilişkin çatışmalar feodal düzeni sarsmaya başlamıştır. Bu süreç ise klasik feodalizmin çözülmeye
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başlamasına sebep olmuştur. Modernite sözcüğünün de anlamına uygun olarak eskiye karşı
çıkış, eskiyi reddediş anlamında başlayan bu feodal düzene karşı başkaldırı, modern sürecin de
başlangıcı sayılmaktadır.
1450 – 1750 arası modernleşme dönemine bakıldığında tartışılması gereken asıl konu
feodalizmin çözülme sürecinin hızlanması, hatta tasfiye sürecine girmesi ve bu sürece etki
eden faktörlerin ne olduğu konularıdır. Coğrafi keşifler, barut, pusula ve matbaanın icadı gibi
teknolojik gelişmeler feodalizmin çözülmesini hızlandırarak tasfiye sürecini başlatmıştır.
Modernitenin arka planını oluşturan etmenlerden önemlileri Rönesans ve Reform Çağı’dır.
Rönesans için kesin bir tarih belirtilmezken genelde, Rönesans denince 15. ve 16. yüzyıllarda
İtalya’da yaşanan entelektüel ve kültürel gelişmeler kastedilir (Beriş, 2008: 458). Rönesans, dini
ve mistik bilgi karşısında insan aklının baskın geldiği ve artık dünyanın akıl ve bilim yoluyla
açıklanabildiği dönemi ifade eder. Rönesans’ın modernleşmeye etkisi bağlamındaki asıl önemi
ise insanın kendisini bağlayan mistik ve dogmatik bağ ve sınırlılıklardan kurtulup geçmişe
dönük bir kopuşu meydana getirmesidir.
Rönesans ile paralel bir şekilde hayat bulan reform hareketleri de Katolikliğin dini
tekelleştirmesine karşı bir meydan okuma şeklinde ortaya çıkmış ve öncülüğünü Martin
Luther’in yaptığı, Protestanlığın ortaya çıkmasına sebep olmuş, bir eskiye başkaldırı ya da
modernleşme hareketidir. Keza Protestanlığın ortaya çıkış sebeplerinden biri de İncil’in yerel
dillere çevrilme talebidir.
Rönesans ve reform hareketleri ile Ortaçağ toplumunun dini söylemleri ve feodal
ekonomi tarzı ile elde ettikleri egemenlik ilişkileri, yerini bireyi merkeze alan ve sekülerleşmeye
(dünyevileşme) başlamış yeni söylemlere bırakmıştır. Evreni açıklamak için kullanılan hiyerarşik
ve organik anlayış yerini matematiksel ve mekanik etkenlerin başrol oynadığı yeni yaklaşımlara
bırakmaya başlanmıştır.
Modernleşme sürecine ivme kazandıran bir diğer önemli gelişme de İngiliz Devrimi
ile başlayıp Fransız Devrimi ile biten aydınlanma düşüncesidir. Aydınlanmaya yön veren
süreç bilimsel devrimlerin düşün dünyasına kazandırdığı alt yapıdır. Fizik biliminde yaşanan
gelişmeler ve bu gelişmelerin ardından üretilen yeni bilim paradigması, doğayı matematik ile
kavrama yolunu açmıştır. Yine entelektüel alanda Kepler ve Galileo’dan gelen yeni deneyler
Aydınlanmada bağımsız felsefi açıklamaların öne çıkmasına yol açmıştır. Felsefi düşünürlerin
en önemlilerinden Descartes’ın hamlesiyle Tanrı takdirine bırakılmış doğa, insan tarafından
bilinebilir ve anlaşılabilir bir araştırma nesnesine dönüştürülmüştür (Tuna ve diğerleri, 2011:
50-54).
Aslında tek bir aydınlanmadan ziyade, birden çok aydınlanmadan söz edilebilir. Örneğin
David Hume, Adam Smith, Adam Ferguson (Beriş, 2008: 50-54) gibi düşünürlerin öncülüğünü
yaptığı İskoç aydınlanması daha liberal birey yetiştirmeye yönelik düşünceden ötürü “eşitlik,
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özgürlük, birey” kavramlarını kullanırken, söz konusu kavramlar, Montesquieu, Voltaire, J. J.
Rousseau gibi düşünürlerin öncülüğünü yaptığı Fransız aydınlanmasına “eşitlik, özgürlük,
kardeşlik” şeklinde tevarüs edip liberal birey yerini kardeşlik argümanıyla topluma bırakmıştır.
Immanuel Kant’ın öncülüğünü yaptığı Alman aydınlanmasını da diğerlerinden ayrı kılan
farklılıklar söz konusudur. Fakat bütün bu Aydınlanma hareketlerinin temel noktasını, “aklın
merkeze” alınması oluşturmaktadır (Kahraman, 2010: 61-62).
Modernleşme sürecinin iki evrede incelenmesi ve 1750 sonrası döneme ikinci evre
denmesinin sebebi bu dönemde ortaya çıkan bilimsel teknolojik ürünler ve bu sayede gerçekleşen
Sanayi Devrimi’dir. Yani birinci dönem için modern bir toplumun önündeki engellerin kalkmaya
başlandığı dönem denirken, ikinci dönem için modern toplum yaratmanın önündeki engellerin
kalktığı dönem denmektedir. Marksist bir jargonla açıklayacak olursak, modern toplum;
geleneksel toplumun antitezidir. Zira Marx’a göre geleneksel toplum tasfiye edilebildiği ölçüde
modern toplum ve modern kurumlar kurulabilir. Tabi Marx, modern topluma olumlu bir anlam
yüklemeyip sürecin kaçınılmaz sonucu olarak kapitalizmin gelişeceğini iddia eder. Yani Marx’a
göre modernleşme ve kapitalizm birbirinden ayrılmaz ikiz kardeş gibidir.
Sanayi Devrimi aynı zamanda kapitalist üretim tarzının başlangıcı kabul edilen fabrikasyon
üretimin de çıkış noktasıdır. Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ile endüstriyel
ürünler “kısa sürede, çok sayıda ve düşük maliyetle” üretilmeye başlanmıştır. Maliyeti düşük
malların çok sayıda üretimi, ürünlere olan talebi arttırmış ve ürünlerin herkesçe kullanılmasını
sağlamıştır. Üretim tüketim sarmalının genişlemesi malların kolay ve ucuz bulunduğu fabrika
şehirlerine doğru bir göç hareketi başlatmış, bu da kapitalizm açısından anlamlı olan kentleşmeyi
beraberinde getirmiştir.
Yeni ortaya çıkan endüstri kentleri, aslında yeni ortaya çıkmakta olan toplumun da somut
bir habercisidir. Bu durum modern anlamda bir toplumun ortaya çıkmasının başlangıcı da kabul
edilebilir. Çünkü modernleşmenin en önemli parametrelerinden biri de kentli nüfusun kırsal
nüfusa göre daha yoğun olmasıdır. Endüstrileşme ve kentleşme ile ortaya çıkan göç durumu
daha sonra sınıflaşmaya ve toplumsal örgütlenmeye yol açacak, işçi sınıfının doğmasına ve
akabinde bu sınıfın burjuvazi ile çatışmasına sebep olacaktır. Burjuvazinin işçi sınıfıyla çatışma
yerine uzlaşma yoluna gitmesi de sivil topluma ve sendikalaşmaya, dolayısıyla da modernleşme
sürecinin ivme kazanmasına zemin hazırlayacaktır.
İngiltere, Almanya, Fransa gibi feodal ülkelerde, feodalist üretim tarzı sonucu ortaya çıkan
burjuva, merkezi krallıklara karşı çıktığı için bu ülkelerde çatışmalar sonucu çıkan anlaşma ve
hakların bazı zümreler arasında bölüşülmesi modernleşmeyi kolaylaştırmıştır. Osmanlı’nın
adem-i merkeziyetçi yapısından dolayı yerel bir burjuvazinin, dolayısıyla da merkeze kafa tutacak
bir ekonomi sınıfının olmayışı, Osmanlı modernleşmesini eksik kılmış ve modernleşmenin
bürokrasi eliyle yapılmasına sebep olmuştur.
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3. OSMANLI MODERNLEŞMESİ VE KADIN
Osmanlı’nın modernleşmesini elzem kılan en önemli eksiklik askeri ve teknolojik
yetersizlikler olmuştur. Burada modernleşmeden kasıt Batı’yı örnek almaktır. Şimdiye kadar
daha iyisini yapmak, kendisini güçlendirmek için Batı’daki gelişmeleri takip eden Osmanlı, II.
Mahmut ile birlikte “devleti nasıl kurtarırız?” endişesiyle askeri ve teknolojik alanda ıslahatlara
gerek duymuştur. Askeri eksiklikler ve ıslahat çalışmaları ordu ile modernizasyon arasındaki
girift ilişkiyi gösterir. Bu yüzden Belge (2012: 541), bu coğrafyadaki modernizasyon tarihinin,
aslında söylendiği gibi Tanzimat ile değil, Vaka-i Hayriye ile başladığını iddia eder.
Bazı tarihçiler Sened-i İttifak’ı (1808) bir diğerleri ise Tanzimat Fermanı’nı (1839) Türk
demokratikleşme tarihinin başlangıcı kabul etmişlerdir. Sened-i İttifak’ın yalnızca ayanları
muhatap alması, Tanzimat Fermanı’nın ise Osmanlı İmparatorluğu içerisinde yaşanan bütün
halkları ilgilendirmesi, özellikle de Osmanlı topraklarında yaşayan “zımni unsurların” yeni
haklar elde etmesi ve herkes için “can ve mal güvenliğinin” ilk kez sağlanması dolayısıyla
Tanzimat dönemi Türk demokratikleşmesi çabalarının başlangıcı olarak genel kabul görmektedir.
Akabinde 1856 yılında kabul edilen Islahat Fermanı, 1876’da yaşanan Birinci Meşrutiyet ve ardılı
sayılan 1908 İkinci Meşrutiyet olayları demokratikleşme ve dolayısıyla modernleşme süreçleri
şeklinde devam eden olaylardır.
Aralarında ciddi farklılıkları olmakla beraber zikredilen tüm bu tarihlerin ve olayların
ortak noktası, Osmanlının toplumsal ve siyasal yapısını dönüştürmeyi, kurumları revize etmeyi
ve ilerlemeyi hedefleyen olaylar olmalarıdır. Yine tüm bu olayları mecburi kılan iç ve dış
faktörler olmakla beraber hepsinin de etkilendiği asıl olay 1789 Fransız Devrimi ile başlayan
ve tüm dünyayı etkileyen milliyetçilik dalgasının Osmanlı’yı da etkilemesidir. Milliyetçilik ile
ivme kazanan modernleşme sürecinin Osmanlı’yı etkilemesi, Osmanlı’nın dönüştürülmesini,
“modern çağa” ayak uydurmak amacıyla, zorunlu hale getirmiştir.
1839 ile başlayan ilerleme ve dönüştürme önce orduda ve dolayısıyla devlet kurumlarında
başlamış, akabinde yapılan değişimler halka sirayet etmiştir. Çünkü amacı ne olursa olsun,
hangi amaca hizmet ederse etsin yapılan değişikliklerin asıl ve nihai muhatabı toplumlardır. Bu
noktada genel olarak toplumun en küçük yapı taşı kabul edilen aile ile karşılaşılmaktadır. Bir
toplumun dönüştürülmesi için işe önce aileden başlamak, dönüştürülme amacı ne olursa olsun,
hangi ideolojiye hizmet edilirse edilsin, genel kabul gören bir durumdur.
Louis Althusser (2008: 126-150), modern dünyada devletlerin iki temel dayanağını
“devletin baskıcı aygıtları” ve “ideolojik aygıtları” olarak sınıflandırmıştır. Askeri, polisi ve
bütünüyle yargı, ceza vb. işlevlerini ilk kümeye toplarken, ikincide de öncelikle akla gelecek
öğretim aygıtı ve medyadan başka aileyi de ideolojik aygıt içerisinde saymaktadır.
Aile belki bir devlet aygıtı değildir ama bir ideolojinin üretilmesi, bireylere benimsetilmesi
ve yaşatılması için etkili bir kurum olarak toplumda etkin birçok özelliğe sahiptir. Böyle bir
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değiştirme ve dönüştürme işlevine sahip olan ailenin en etkili bireylerinin başında ise “kadın”
gelmektedir. Bu yüzden bir kadını dönüştürmenin, kadının da çocuğu, yani “nesil”i dönüştüreceği
göz önünde bulundurulduğunda, bir toplumu dönüştürmenin en ideal yollarından biri olduğu
yadsınamaz bir gerçektir.
3.1. Feminizm Dalgası:
Türk modernleşmesinde kadın hareketlerini değerlendirebilmek için dünyada yaşanan ve
daha sonra Feminizm adıyla bilimsel çerçevesi oluşturulan hareketlere bakmak ve sonrasında
Türkiye’ye ilişkin bir şeyler söylemek gerekmektedir.
Kadın hareketi, çıkış noktası açısından bir özgürlük ve eşitlik hareketidir. Hareket
toplumun özgürleşmeye, bireyselleşmeye başladığı, geleneksel yaşam biçiminden koptuğu,
siyasal ekonomik dönüşümlerin yaşandığı 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl boyunca ideolojisini
belirlemiş ve daha sonra “feminizm” kavramıyla kendini ifade etmiştir (Çakır, 1996: 3).
Feminizm siyasi bir terim olarak bir 20. yüzyıl buluşudur. 1900’lü yılların ortalarından
itibaren de günlük dilin bir parçası olmuştur. Bu kavram, kadınların üzerindeki erkek
egemenliğine bir tepki olarak kademeli bir şekilde vücut bulmuştur (Baradat, 2012: 363).
Modern anlamda ise feminizm kadın hareketiyle ve kadının sosyal rolünü geliştirme
çabalarıyla ilişkilendirilir. Kadınların böyle bir çabaya girişmelerine sebep olan iki temel inanç
vardır. Bunlar; kadınlar cinsiyetleri nedeniyle dezavantajlı durumda oldukları ve bu dezavantajlı
durumlar ortadan kaldırılabilirliği üzerinedir. Fransız İhtilali ile başlayan kadın hareketleri
ancak 19. yüzyılın ortalarında bir ilgi odağı haline dönüşmüştür. ABD’de 1840’larda, İngiltere’de
1850’lerde ilk örgütlü kadın hareketleri gelişmiş ve kadınlar, bazı yürüyüşlerle kamusal alanda
seslerini duyurmaya başlamışlardır. “İlk dalga” feminizm olarak adlandırılan bu olaylar 1893’te
Yeni Zelanda’da yürürlüğe giren kadınlara seçme hakkının verilmesiyle sona ermiştir. ABD’de
1920’de, İngiltere’de 1918’de kadınlara seçme hakkının verilmesiyle kadın hareketleri ilginç bir
şekilde sonlanmıştır (Heywood, 2007: 291). Çünkü seçme ve seçilme hakkıyla erkeklerle eşit
haklara sahip olmayı hedefleyen kadınlar, elde ettikleri bu haklarla erkeklerle eşit oldukları
kanılarına varmışlardır. Ancak durumun bu kadar basit olmadığı “ikinci dalga” feministler
tarafından 1960’larda anlaşılmıştır.
İkinci dalga feminizm siyasi ve yasal haklarla “kadın sorunu”nun çözülmediğini iddia
ederek feminizme daha radikal ve bazen de devrimci bir hal kazandırmıştır. İkinci dalga
feministlerin temel amaçları genel hatlarıyla “kamusal alan – özel alan” ayrımlarının ortadan
kaldırılması, toplumların ataerkillikten sıyrılması, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet (sex and
gender) ayrımının ortadan kaldırılması şeklindedir.
Kamusal alan ve özel alan ayrımı, “siyasi” denince anlaşılacak olanın, siyasetin özel hayata
değil kamusal alana yerleştirilmesidir. Partiler, seçimler ve kamusal tartışmalar “kamusal alan”
içinde gerçekleşen olaylar olunca aile hayatı, kişisel ilişkiler “özel hayatın” bir parçası, dolayısıyla
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“gayri siyasi” olarak algılanmıştır. Ancak modern feministler siyasetin “her yerdeliği”ne, bütün
sosyal gruplar içinde gerçekleşen bir etkinlik olduğuna inandıkları için bu ayrıma karşıdırlar.
Özellikle Kate Millett’ın “kişisel olan siyasaldır” (personel is politic) sözünü referans alarak bu
ayrımın ortadan kalkması gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
Ataerkillik, feministlerin kadın ve erkek arasındaki güç ilişkisini anlatmak için
kullandıkları bir kavramdır. Bu kavramın anlamı “babanın yönetimi” olduğu ve aile içindeki
koca-baba üstünlüğüne tekabül ettiği için radikal feministler tarafından ortadan kaldırılması
gereken bir durum olduğu görüşü ileri sürülmüştür. Çünkü feministlere göre aile içindeki
ataerkillik rolü sadece aile içinde sınırlı kalmayıp kamusal alana da sirayet etmiş ve eğitim, iş,
siyaset gibi alanlarda da erkek hâkimiyetine yol açmıştır. Bu durumun ise toplumun yarısı olan
kadınların diğer yarısı olan erkeklerin egemenliğine girmelerine sebep olduğu düşünülmüştür.
Feministler cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasında keskin bir çizgi çizerek biyolojinin
bir kader olduğu fikrine meydan okumuşlardır. Muhafazakârlara göre kadın biyolojisi gereği
erkekten daha zayıf, fiziksel olarak daha güçsüz olduğu için ve doğurganlık özelliğinden dolayı
kadına biçilen rol ev içerisi ve annelik rolüdür. Zira muhafazakâr zihniyet kamusal alanı erkek
egemen alan olarak kabul eder. Bu bakış açısı radikal feministlere göre toplumsal cinsiyetçi
düşüncenin kadına rol biçmek ve kadını özel alana kapatmak için kullandığı bir argümandır.
Çünkü toplumsal cinsiyet kültürel bir kavramdır. Bu kavram toplum tarafından erkek ve kadına
biçilen rolleri çağrıştırır (Heywood, 2007: 297). Bu yüzden feministler toplumsal cinsiyeti
reddederek bunu erkeklerin kadının cinsi özelliklerini manipüle ederek kadınları, toplumun ve
siyasanın arkaik yapıları olarak göstermek için kullandıkları bir argüman olarak görürler.
Yukarıda feminizm çerçevesinde anlatıldığı gibi kadın hareketleri, kadınların kendilerine
yüklenen rol kalıplarına, yaşam tarzına ve kadınların erkek zihninde inşa edilmiş belli başlı
kalıplar çerçevesinde erkeklerin kadınları şekillendirmesine bir başkaldırı olarak ortaya
çıkmıştır. Bu başkaldırı tesadüfi bir olay olmayıp toplumun yapısal ve kurumsal değişimler
geçirmesiyle, eşitlik, özgürlük, insan hakları gibi kavramların toplumun genel değerleri olarak
kabul edilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Fransız İhtilali dönüşümün ilk somut adımıdır. Çünkü
bu ihtilal ile “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” yayınlanmış, kişi hak ve özgürlükleri güvence
altına alınmıştır. Fransız Devrimi’ndeki halk ayaklanmalarında, Bastille ve Versailles yürüyüşleri
yaşanmış, siyasal kulüpler kurulmuş ve her alanda çeşitli kesimlerden kadınlar, devrime destek
vermiş ve devrimin simgesi olan “eşitlik, özgürlük, kardeşlik” sloganlarına sarılarak kendileri için
de hak talep etmişlerdir. Ancak güvence altına alınan bu hak ve özgürlüklerin “erkeklere” hitap
etmesi ve bildirideki “eşitlik” kavramının kadınları göz ardı etmesi kadınların kitlesel olarak ilk
kez tarih sahnesine çıkmalarına zemin hazırlamıştır. Keza Rousseau’nun “genel irade” kavramı
da erkekler için geçerli bir durumdur. Yani Fransız Devrimi de cinsler arası ikiliği sürdürmüştür
(Çakır, 1996: 19).
Fransız İhtilali ile başlayan ve tüm dünyaya dalga dalga yayılan feminist hareketler etkisini,
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Osmanlı toplumunda da göstermiştir. Zira feminizm modernleşme ile paralellik gösteren
bir olgudur. Osmanlı Devleti’nin de modernleşme sürecini yaşarken bu dalgadan bir şekilde
etkilenmesi kaçınılmazdır.
3.2. Osmanlı’nın Son Dönem Kadın Hareketleri:
Tanzimat’a kadar karanlık bir dönem yaşayan Osmanlı kadınları, ülkedeki gelişmelere
paralel olarak mevcudiyetlerini II. Meşrutiyetle göstermeye başlamışlardır. Tabi Tanzimat
ile birlikte de bazı değişiklikler yapılmıştır. Tanzimat döneminde kızlar için okullar açılmaya
başlanmış, arazi kanunlarında yapılan değişikliklerle ölen babanın mülkünden kız evlatlara
da pay verildiği gibi, cariyelik sistemine de son verilmiş ve evlenen kızlardan alınan “gelinlik
vergisi” kaldırılmıştır (Altındal, 1994:181).
Geleneksel temeller üzerine kurulu Osmanlı Devleti’nin modernleşmesine öncülük
edecek yapısal değişimler özellikle II. Meşrutiyet döneminde gündeme gelmiştir. Modernleşme
sadece siyasal yapıda değil, toplumun yeniden yapılanmasında da belirleyici olmuştur. 19.
yüzyılda Osmanlı Devleti siyasal, sosyal, ekonomik alanlarda, eğitim ve hukuk alanında, Batı’ya
ayak uydurma ve ilerleme çabasıyla değişimler ve yapısal dönüşümler geçirmiş, bu değişim
sürecinden Osmanlı kadını da etkilenmiştir. Eğitim, hukuk, ekonomi gibi toplumun yeniden
yapılandırılmasında belirleyici olan faktörler, kadının toplumdaki konumunu da belirlemiştir.
Yani Osmanlı kadınının konumu modernleşme ile paralellik göstermiştir. Yaşanan değişimler, o
zamana dek sadece ev içinde anne ve eş rolleriyle sınırlanmış olan kadına da sirayet etmiş, kadın
toplumsal yaşamda farklı statüler kazanmak için taleplerde bulunmaya başlamıştır (Çakır, 1996:
22).
Osmanlı kadınlarının kendilerini ifade etmeleri, tanıtmaları ilk kez basın kanalıyla, kadın
dergileri aracılığıyla gerçekleşmiştir. Kadın dergileri her kesimden kadının yazma ürkekliğini,
çekimserliğini gidermede ve kadınların taleplerini iletmede önemli işlevler görmüştür. Bu
dergilerden ilki 1869’da Terakki-i Muhadderat adıyla çıkan dergidir. Daha sonra farklı tarihlerde
farklı isimlerde birçok dergi çıkmıştır. 1 Ağustos 1895’te başyazarı ve yazı kadrosunun tamamına
yakını kadın olan Hanımlara Mahsus Gazete bu yayınlar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu
derginin en önemli özelliği 13 yıl boyunca (1895-1908) toplam 604 sayı olarak çıkan en uzun
süreli kadın dergisi olmasıdır (Çakır, 1996: 27). Ayrıca ilk Türk kadın roman yazarı sayılan ve
ünlü tarihçi Ahmet Cevdet Paşa’nın kızı olan Fatma Aliye’nin bu dergide yazması da dergiyi
önemli hale getirmiştir. Zihnioğlu’na göre (2003: 44) eğer Osmanlı feminizmi adı altında bir
düşünsel ve eylemsel etkinlikten söz edilebiliyorsa, bu oluşumun en önemli düşünürü Fatma
Aliye’dir.
Bu derginin yayın amacını açıkladığı ilk sayıda özellikle “nesil yetiştiriciliği” rolünden
dolayı kadınların geliştirilmesi, eğitilmesi, yükseltilmesi gerektiği vurgulanmış, kadının içinde
bulunduğu toplumla arasında bağlantı kurulmuştur. Kurulan bağlantıya göre bir kavim ailelerin
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bileşimiyle mümkündür. Ailede bir erkek ilim öğrenirse ve kadın bundan mahrum bırakılırsa
o aile birlikteliği uzun sürmez. Ayrıca kadın ne kadar bilgili olursa onun aguş-ı terbiyesinde
büyüyecek çocuk da o kadar âli terbiye ve eğitim görür. Çünkü çocuk ileride mensubu olduğu
kavmin terakkisi ve saadeti için çalışacaktır (Çakır, 1996: 28). Burada dikkat edilmesi gereken
husus kadınların talep ettikleri hakları, yine erkek egemen toplumun zihniyetiyle talep
etmeleridir. Yani kadınlara erkekler tarafından biçilen rol, zaten ev içerisi olup, çocuk büyütmek,
ev işleriyle uğraşmak gibi kamusal alana dahil olmayan alanlardan ibarettir. Kadınların kendileri
için istedikleri haklar, kamusal alanda “kadın” olarak kendilerine başkaları tarafından görev
yüklenmeden var olmak yerine yine erkek egemenliğini devam ettirecek haklardır. Zaten Birinci
Dalga Feminizminin en büyük sıkıntılarından biri de bu olmuştur.
Hanımlara Mahsus Gazete’nin sadece iyi anne, iyi eş rolünü benimsetmeye çalıştığını
söylemek doğru değildir. Dergideki yazılarında bazı kadın yazarlar “toplumsal cinsiyet”
düşüncesindeki bazı kişilerin kadınlara atfedilen bu kimliklerini reddetmiş, konumlarını
sorgulayarak kendilerini erkeklerle kıyaslamışlardır. Bu sorgulamaya ilk örnek, ilk kadın romancı
olan Fatma Aliye tarafından verilmiştir. Fatma Aliye için kadının gelişiminde engel teşkil eden
etkenlerden en önemlisi erkeklerdir ve bu durum medeni ülkelerde de aynı şekildedir.
Fatma Aliye, batılı bazı kadın ve erkek seyyah ve yazarların Osmanlı kadınlarına ilişkin
önyargılı, aşağılayıcı ve şarkiyatçı tutumlarına karşı çıkıp onların anlayış ve kavrayıştan yoksun
olduklarını alaycı bir tutumla dile getirmiştir. Aliye, Osmanlı kadınlarının durduğu noktayı
savunarak, özgüvenin ve kimliğin yitirilmesine izin vermemiştir. Ayrıca Aliye incelemelerinde
İslamiyet’in tarih boyunca çok sayıda şeyhe (kadın şeyh) ve muallime ortaya çıkardığını
saptayarak yabancıların bu konudaki kanaatlerini çürütmeye çalışmıştır (Zihnioğlu, 2003: 4849). Ancak Müslüman kadınların da kendi tarihlerini bilmediğini vurgulamıştır. Hatta Aliye
yaptığı araştırmalarda Müslüman kadınların başarılarını görünce kendi de şaşırmıştır. Meşahir-i
Nisvan-ı İslam (Ünlü İslam Kadınları) kitabında geçmiş dönemde yaşamış İslam kadınlarının
başarılarından örnekler vermiş, kadınların kendi tarihlerini araştırmaları gerektiği konusuna
vurgu yapmıştır (Çakır, 1996: 29).
Kadınlığın değersizleştirilmesine karşı ideolojik mücadelede Fatma Aliye’den daha
keskin bir çizgiyi tutan, Osmanlı kadınlarının toplumun en yüksek mevkilerinde bulunduğunu
ileri süren ve kadınlara kadınlık gururunu aşılamak isteyen bir diğer kişi Fatma Aliye’nin kız
kardeşi Emine Semiye’dir. Semiye’ye göre kadın ile erkek arasında zekâ bakımından bir fark
olmamakla beraber erkekler, kadın hareketlerine karşı “baskıcı çevreleri” oluşturmuş ve bazı
iltifatlarla kadınları uyutup, kadınların dirilmelerine engel olmuşlardır (Zihnioğlu, 2003: 49).
Kadın hareketini başlatan bu isimler dönemin önde gelen aydınlarının ve bürokratlarının
çocukları olduğu için, bu sayede aldıkları yüksek eğitim ve dönemin kadınlarının okuma yazma
oranındaki düşüklük göz önünde bulundurulduğunda, bu kadın hareketlerinin daha sonraki
akımlara ancak öncü olacağı söylenebilir. Ayrıca II. Abdülhamit’in basın üzerinde uyguladığı
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yoğun sansür düşünüldüğünde ve kadın yazarlar Aliye ve Semiye kardeşlerin de Abdülhamit’e
yakın biri olan Ahmet Cevdet Paşa’nın kızları olduğu dikkate alındığında, bu kadın yazarlar
ve gazeteler devrin hâkim siyasal kültürünü yansıtırken; Nakiye Hanım gibi Namık Kemal
hayranı ihtilalci bir kadının da söz konusu dergide yazması derginin tekil bir siyasal çizgide
olmadığını, farklı düşünen kadınların “kadınlık mücadelesi” ortak paydasında buluşabildiklerini
göstermektedir (Zihnioğlu, 2003: 50).
Yukarıda da değinildiği gibi Osmanlı kadınlarının kendilerini ifade etmeleri, tanıtmaları
ilk kez basın kanalıyla, kadın dergileri aracılığıyla mümkün iken, kadınların ilk kez bir
araya gelerek örgütlenmeleri de yardım dernekleri sayesinde gerçekleşmiştir. Kadın dergileri
kadınların kendilerini birey olarak ifade etmelerini sağlarken, kurulan dernekler bu bireysel
talepleri örgütlü birliklere dönüştürmüştür.
Kadınların daha sonraki hak mücadelesinde ve sorunların çözümünde kazanılan
deneyimle önemli işlevler gören derneklerden önemlileri, 1898’de Selanik’te Emine Semiye’nin
kurduğu Şefkat-i Nisvan, yine Selanik’te 1908’de kurulan Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti-i
Hayriyesi dernekleridir. Tüm Osmanlı kadınlarına açık olan Osmanlı Kadınları Şefkat Cemiyeti-i
Hayriyesi derneğinin amacı kimsesiz kadınlara ve onların çocuklarına yardım etmektir (Çakır,
1996: 43). Bu dernekler yardım amaçlı derneklerdir. Aynı zamanda II. Meşrutiyet ile birlikte
yardımın ötesinde kadının eğitimine önem veren, çalışabileceği iş yerleri açmayı amaçlayan ve
böylelikle kadının geçim sorununa çözüm arayan dernekler kurulmuştur. Ayrıca kadınların
kamusal alana çıktıklarında erkeklerden bazı konularda eksik kalmalarını engelleyecek “kültür
amaçlı dernekler”, ülke sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan dernekler, feminist kadın
dernekleri, ülke savunmasına yönelik kadın dernekleri, kadınların siyasal partiler kurmalarını
amaçlayan dernekler de kurulmuştur (Çakır, 1996: 50-78).
Kadın hareketlerinin özellikle II. Meşrutiyetle birlikte yoğunlaşmasının en önemli sebebi,
II. Meşrutiyet’in öngördüğü siyasal modernleşme, cemaatten cemiyete, mekanik dayanışmadan
organik dayanışmaya geçişle tarifini bulan yeni bir siyasal-kamusal alan anlayışı ve onun
aktörü olacak “vatandaş”ın oluşumunda kadınların kendilerine pay çıkarmasıdır. Çünkü II.
Meşrutiyetle bir dizi düzenleme yapılmış ve yeni siyasal özne olan vatandaş ile devlet arasındaki
hukuksal - siyasal ilişkiler belirlenmiş, devlet kendi “makbul vatandaş”ını (Üstel, 2014: 27)
yetiştirmek amacıyla bir dizi çalışma başlatmıştır. Artık kadınlar da kamusal alanın bir parçası
sayıldığına göre bu makbul vatandaş kadınları da kapsamaktadır ve Osmanlı’dan Türkiye’ye
paralellik gösteren modernleşme sürecinde kadınlar devlet eliyle modernleşmenin bir “meta”sı
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
II. Meşrutiyetin “yeni toplum - yeni insan” projesi, kadınları modern bir toplumsal özne
olarak düşünmüş ve bu bağlamda tasarlamıştır. Tabi kadın hareketleri çok farklı amaçlar için,
gerçek bir adalet, özgürlük için ortaya çıkmış olsa da modernleşmeyi aydın-bürokrasi-ordu
eliyle tepeden inmeci bir şekilde yapan Osmanlı ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti, kadınların
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bu taleplerini de kendi makbul vatandaşını yetiştirmek amacıyla siyasal sistemden çok farklı
“çıktılar” olarak yine kadınların hizmetine sunacaktır.
II. Meşrutiyet dönemi, “toplum mühendisliği”ni üstlenen ordu-aydın-bürokrasi üçlüsünün,
okula giden kız çocuklarının hem biyolojik üreticiler olarak, hem de ulusal topluluğun ideolojik
yeniden üretiminde temel aktör ve kültürün aktarıcısı olarak taşıdıkları öneminin farkına
varmaya başladıkları dönemdir. Bu farkındalık kadınlara ve kadınlığa ilişkin yeni rol modellerin
geliştirilmesini de beraberinde getirmiştir. Söz konusu rol modellerin benimsetilmesi için ise
en kolay yol olan zorunlu ilköğretim dersleri seçilmiş ve bu derslerde vatandaşların “istenilen
kalıplarda şekillendirilmesi” amaçlanmıştır. Kız çocuklarına daha ilkokulda beklenen toplumsal
cinsiyet rolleriyle uyumlu biçimde “Malumat-ı Medeniye”, “Kızlara Mahsus Terbiye-i Ahlakiye
ve Medeniye” (Üstel, 2014:112-113) gibi dersler verilmiştir.
II. Meşrutiyet dönemi ile başlayan ve akabinde devam eden süreçte birçok kadın hareketi,
kadın örgütleri, kadın haklarını savunan sivil toplum örgütleri, kadın haklarını savunan siyasi
partiler kurulmuş ve kadınlar siyasal sistemin bir öznesi olarak kamusal alanda var olmak
istemişlerdir. Ancak bu başkaldırının kendiyle çelişen tarafı, kadınların bu isteklerini yerine
getirmek için erkek egemen toplumun zihniyetiyle hareket etmeleridir. Örneğin kadınlar eğitim
istediklerinde bunu erkeklerin olduğu her alanda kendilerine de yol açmak için istemeleri
gerekirken, daha mutlu bir aile, çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak ve çocuklarını
eğitmek için istemişlerdir. Yani kadınlar, erkeklerin kendilerine yükledikleri ev içi, anne, çocuk
bakıcılığı rollerini kabul etmişlerdir.
Kısacası devlet, eğitim yoluyla kadın erkek arası ilişkileri düzenleyerek kamusal alanın
işlevsel temelli hiyerarşik örgütlenmesini özel alana taşıyarak toplumsal cinsiyetçi bir işbölümü
sağlamıştır. Oysa bu durum feminizmin mantığına aykırı bir durumdur. En azından ikinci dalga
feminizmin karşı çıktığı durum tam olarak budur. Yani ikinci dalga feministler kadınlara biçilen
bu rollere karşı çıkmışlar, kadınların toplumun arkaik bir unsuru olmasını reddetmişlerdir.
4. SONUÇ
Türk modernleşme tarihinde kadın hareketleri Cumhuriyet ile değil Osmanlı’nın modern
devletlere ayak uydurma çabaları ile başlamıştır. Dünyadaki değişmişleri örnek almak zorunda
kalan ve uygulayan Osmanlı, halkın taleplerine cevap vermeye çalışmıştır. Halkın neredeyse
yarısını oluşturan kadınlar da değişimin sirayet ettiği bir gruptur. Bu yüzden kadınlar, dünyada
yayılan kadın hareketlerinden etkilendikleri gibi, siyasal sisteme aktif bir şekilde katılmaya
başlamış ve bazı haklar talep etmişlerdir. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra
da devam etmiş, kadınlar siyasal sisteme “bir şekilde” dâhil edilmişlerdir. Osmanlı ve Türk
modernleşmesi kesinlikle birbirinden bağımsız düşünülecek bir durum değildir. Bu yüzden
modernleşme sorunu ve dolayısıyla kadın hareketleri sorunu Osmanlıdan Türkiye’ye tevarüs
eden bir konudur. Kadın hareketleri her iki dönemde de hak ve özgürlükler elde etmek amacıyla
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ortaya çıkmış ancak gerek Osmanlı gerekse de Cumhuriyet döneminde belirli dalgalanmalarla
birlikte erkek egemen zihniyetin baskınlığı sürmüştür. Kuşkusuz bu durumda, Cumhuriyetin,
Osmanlıdan keskin bir kopuştan ziyade, Osmanlı ile bir süreklilik ilişkisinin olmasının payı
büyüktür.
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1. GİRİŞ
Gerek bireysel, gerek yönetsel gerekse de toplumu etkileyecek düzeyde kısaca her seviyede
doğru ve etkili karar verme önemli bir beceri olarak kabul edilmektedir. Doğru karar vermede
karar vericinin becerisini oluşturan akıl, sezgi ve deneyimlerini doğru kullanabilme yetisinin
önemi bilinmekle beraber günümüzde zorlaşan ve karmaşıklaşan karar süreçlerinin karar
vericinin daha etkin, hızlı ve doğru karar almasına olanak sağlayacak karar verme araçları ile
desteklenmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda karar verme sürecini matematiksel olarak ifade ederek karar verme
sürecinde etkinliği amaçlayan Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri literatürde sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu çalışmada ÇKKV yöntemleri sınıfında yer alan ARAS yöntemi ele alınmıştır.
Çalışmanın izleyen bölümlerinde ARAS yöntemine ait kapsamlı bir literatür taraması yapılarak
yöntemin uygulama adımları incelenecektir. Ardından örnek bir çok kriterli karar problemi
ARAS yöntemi ile değerlendirilerek elde edilen bulgular yorumlanacaktır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür taraması sonucu ARAS yönteminin öncelikle yapı ve malzeme bilimleri
alanındaki karar problemlerinin çözümünde sıklıkla kullanıldığı görülmüştür. Bununla
birlikte 2010-2015 yılları arasını kapsayan çalışmalar boyunca diğer karar problemlerinde de
uygulandığı görülmektedir. ARAS yöntemi TOPSIS, AHP, ANP vb. diğer Çok Kriterli Karar
Verme Yöntemleri ile birlikte kullanıldığı gibi Bulanık Sistem ve Gri Sistem teorilerinin de
yönteme dahil edilerek kullanıldığı çalışmalar da literatürde yer almaktadır.
ARAS yöntemi çıkış yeri olan Litvanya başta olmak üzere Kuzey Avrupa ülkelerinde
faaliyet gösteren akademisyenler tarafından sıklıkla kullanılmak ile birlikte son dönemde
Avrupa dışında da yöntemin kullanıldığı çalışmalar bulunmaktadır.
ARAS yönteminin kullanıldığı çalışmalara genel olarak bakılacak olursa,
Zavadskas vd. (2010) çalışmalarında vakıf binaları için tesisat seçim problemini 3 alternatif
ve 6 kriter üzerinden ARAS yöntemi kullanarak değerlendirmişlerdir.
Zavadskas vd. (2015), modern ekonomilerin gelişiminde önemli rol oynayan limanlar için
Baltık Denizi üzerinde Klapedia bölgesi için liman yeri seçimi problemi için Analitik Hiyerarşi
Prosesi (AHP) ve Fuzzy ARAS yöntemlerini kullandıkları bir model önermişlerdir.
Kutut vd. (2014), ARAS ve AHP yöntemlerini birlikte kullandıkları çalışmalarında Avrupa
kentlerinde kültür mirası kapsamında korumaya alınacak tarihi yapıların öncelik sıralamasını
belirlemeye çalışmışlardır.
Medineckiene vd. (2015), yapıların sürdürülebilirliklerini değerlendirdikleri çalışmalarında
Miljöbyggnad isimli İsveç sertifikasyon sisteminden elde ettikleri kriterlerin ağırlıklarını AHP
ile belirleyerek, ARAS yöntemi ile alternatifleri sıralamışlardır.
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Kutut vd. (2013), tarihi şehir merkezi yapıların korumaya alınmasında sıralamayı
belirlemek üzere öncelik değerlerini ARAS yöntemi kullanarak belirlemişlerdir.
Stanujkic vd. (2013), Sırbistan bankalarının sıralamasını yaptıkları çalışmalarında bazı
Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Çalışmada TOPSIS,
VIKOR, MOORA, SAW, Gri İlişkisel Analiz, COPRAS ve ARAS yöntemleri kullanışmıştır.
Turskis ve Zavadskas (2010), ARAS yöntemini Gri Sistem Teorisi ile genişlettikleri
ARAS-G yöntemini çalışmalarında kullanmışlardır. Tedarikçi seçimi için kullanılan yöntem ile 4
alternatif tedarikçi, 6 kriter üzerinden gri sayılara çevirilerek kullanılan bir dilsel değerlendirme
tablosu kullanılarak ele alınmıştır.
Chatterjee ve Chakraborty (2013) çalışmalarında COPRAS ve ARAS yöntemlerini
kullanarak malzeme seçimi karar problemini ele almışlardır. Çalışmlarında ayrıca kullandıkları
her iki yöntemin geçmiş performanslarını da inceleyerek bir karşılaştırma yapmışlardır.
Reza ve Majid (2013), Güvenilir Online Bankacılık kullanımını finansal kurumlar ölçeğinde
ele alarak ARAS ve Analitik Network Proses (ANP) yöntemleri ile değerlendirmişlerdir.
Bakshi ve Sarkar (2011), çalışmalarında proje seçim performans değerlendirme karar
probleminde AHP ve ARAS yöntemlerini kullanmışlardır.
Ghadikolaei ve Esbouei (2014), çalışmalarında finansal performans değerlendirme için
Fuzzy AHP ve Fuzzy ARAS yöntemlerinin birlikte kullanıldığı entegre bir model önermişlerdir.
Baležentis vd. (2012) çalışmalarında Litvanya ekonomisinde yer alan sektörleri, finansal
oranlar ölçeğinde bulanık mantık ile geliştirilmiş Fuzzy VIKOR, Fuzzy TOPSIS ve Fuzzy ARAS
yöntemleri kullanarak değerlendirmişlerdir.
Sliogerience vd. (2013) enerji üretim alternatiflerinin analizi ve seçimi problemini Litvanya
ölçeğinde AHP ve ARAS yöntemleri kullanarak ele almışlardır.
Shariati vd. (2014), çalışmalarında atık döküm yeri seçimi için ARAS yöntemini grup
kararlarını göz önünde bulunduracak formda modellemişlerdir. GARAS adını verdikleri modele
bulanık mantık entegre ederek karar problemine çözüm getirmişlerdir.
Streimikienė ve Baležentis (2013), Litvanya için sürdürülebilir büyüme stratejilerinin
önceliklerinin belirlenmesinde TOPSIS ve ARAS yöntemlerini kullanmışlardır.
Kaklauskas vd. (2013), standart bir ev renevasyonu için bilgi tabanlı bir model geliştirerek,
en ideal renevasyon projesi seçimi için ARAS yöntemi kullanmışlardır.
Darji ve Rao (2014) çalışmalarında şeker imalatı endüstrisi için malzeme seçimi karar
problemini ARAS, OCRA, EVAMIX ve geliştirilmiş TODIM yöntemi kullanarak çözmüşlerdir.
Keršulienė ve Turskis (2014) bir işletme için muhasebe departmanı şefi seçim sürecinde
Fuzzy ARAS yöntemi kullanmışlardır.
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Balezentiene ve Kusta (2012), yeşil konutlar için en ideal gaz emisyonu sağlayacak yakıt
türünü ARAS yöntemi kullanarak belirlemeye çalışmalardır.
Stanujkic ve Jovanovic (2012) ise çalışmalarında ARAS yöntemini fakülte web sayfası
kalite ölçüm ve değerlendirmesinde kullanmışlardır.
3. ARAS YÖNTEMİ
Additive Ratio Assesment (ARAS) yöntemi, Z. Turskis ve E. K. Zavadskas tarafından Çok
Kriterli Karar Verme problemlerinin çözümünde yeni bir yaklaşım olarak sunulmuştur (Turskis
ve Zavadskas, 2010). Bulanık mantık ve gri teori ile entegre modellenebilmektedir.
Karar analizi ve Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemlerinde klasik yaklaşım,
subjektif tasnif (sıralama) üzerine yoğunlaşmaktadır. Literatürde yer alan mevcut bir çok
ÇKKV yöntem, ideal pozitif ve ideal negatif çözüme olan göreli uzaklıkları dikkate almakta
ya da mevcut çözümlerin fayda fonksiyonu değerlerini ideal pozitif alternatif çözüm değeri
ile karşılaştırmaktadır. ARAS yönteminde ise araştırmaya konu olan alternatiflerin fayda
fonksiyonu değerleri, karar problemine araştırmacı tarafından eklenen optimal alternatife ait
fayda fonkisyonu değeri ile karşılaştırılmaktadır. Örneğin kritere ait optimal skorun 100 olduğu
bir karar probleminde tüm alternatiflerin bu değerin altında olduğunu ve en büyük skorun 80
olduğu durumda en iyi alternatifin bu kriterden elde ettiği mevcut yöntemlerde olduğu gibi
%100 (1) olarak hesaplanmak yerine %80 (0,80) olarak hesaplanır (Sliogerience vd., 2013).
ARAS yöntemi 4 adımdan oluşmaktadır (Zavadkas vd., 2010)
Adım 1. Karar Matrisinin Oluşturulması
Tüm ÇKKV yöntemlerinde olduğu gibi ARAS yönteminde de öncelikle karar problemine
ait alternatifler ve alternatifleri değerlendirmek üzere kullanılacak kriterler belirlendikten sonra
alternatiflerin kriterlere ait skorlarının gösterildiği karar matrisi oluşturulmaktadır. ARAS
yönteminde tipik ÇKKV yöntemlerinden farklı olarak başlangıç karar matrisinde her bir kritere
ait optimal değerlerden oluşan bir satır da yer almaktadır.
m alternatif sayısını, n ise kriter sayısını göstermek üzere X karar matrisi
 x01
 

X  xi1
=

 
 xm1


 x0 j  x0 n 
    
 xij =
xin  ; i 0,1,...,
m j 0,1,..., n
=

    
 xmj  xmn 

					(1)

şeklinde gösterilebilir. Karar matrisi üzerinde xij i. alternatifin j. kriterde gösterdiği
performans değerini; x0 j ise j. kriterin optimal değerini ifade etmektedir.
Karar probleminde kritere ait optimal değer bilinmiyorsa, kriterin fayda (daha yüksek
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daha iyi) ya da maliyet (daha düşük daha iyi) özelliği göstermesi durumuna göre optimal değer
Eşitlik (2) ve (3) kullanılarak hesaplanır.
fayda durumu :
x0 j = max xij
i

										(2)

maliyet durumu:
x0 j = min xij
i

										(3)

Adım 2. Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar probleminde kullanılan kriter performans değerlerinin farklı ölçeklerde ve farklı
birimlerde olduğu göz önünde bulundurulduğunda performans değerlerinin ortak birime
dönüştürülmesi serilerin karşılaştırılabilir olması için zorunlu olmaktadır. Bununla beraber
kriter performans değerlerinin çok geniş aralıklarda değerler aldığı durumlarda verilerin daha
küçük aralıklara çekilmesine de olanak sağlayan bu dönüştürme işlemine normalizasyon işlemi
adı verilmektedir (Yıldırım, 2014).
ARAS yönteminde X normalize karar matrisi xij değerlerinde oluşmaktadır. xij değerleri
kriterin fayda ya da maliyet özelliği göstermesine göre 2 şekilde hesaplanmaktadır.
Kriter performans değerlerinin daha yüksek olması daha iyi kabul ediliyorsa (fayda
durumu), normalize değerler Eşitlik (4) kullanılarak hesaplanmaktadır.
xij =

xij
m

∑ xij

										(4)

i =0

Kriter performans değerlerinin daha düşük olması daha iyi kabul ediliyorsa (maliyet
durumu), normalizasyon işlemi iki adımda gerçekleştilir. İlk adımda performans değerleri
Eşitlik (5) kullanılarak fayda durumuna dönüştürülür, ikinci adımda Eşitlik (6) kullanılarak
normalize değer hesaplanmış olur.
xij* =

xij =

1
xij

										(5)
										(6)

xij*
m

∑x
i =0

*
ij

Normalize değerler hesaplandıktan sonra değerler Eşitlik (7) de gösterilen matris
formunda yazılarak X normalize karar matrisi elde edilmiş olur.
 x01
 

X  xi1
=

 
 xm1


 x0 j  x0 n 
    
 xij =
xin  ; i 0,1,...,
m j 0,1,..., n
=

    
 xmj  xmn 

					(7)
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Adım 3. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Normalize karar matrisi elde edildikten sonra uzmanlardan alınan görüşler ya da karar
vericinin bizzat kendi tarafından belirlenen subjektif görüşler doğrultusunda saptanan w j
kriter önem dereceleri (ağırlıklar) kullanılarak X̂ ağırlıklı normalize karar matrisi oluşturulur.
Kriterlere ait ağırlık değerleri 0 < w j < 1 koşulunu sağlamaktadır ve ağırlıklar toplamı Eşitlik (8)
de gösterildiği gibi sınırlandırılmıştır.
n

∑w
j =1

j

=1

										(8)

Eşitlik (9) ile normalize değerler kullanılarak xˆij ağırlıklı normalize değerleri elde
edilmektedir.
xˆ=
xij ⋅ wij
ij

										(9)

Hesaplanan xˆij ağırlıklı normalize değerleri Eşitlik (10) da gösterilen matris formunda
yazılarak X̂ ağırlıklı normalize karar matrisi elde edilmiş olur.
 xˆ01
 

=
Xˆ  xˆi1

 
 xˆm1


 xˆ0 j
 
 xˆij
 
 xˆmj

 xˆ0 n 
  
xˆin  ; i 0,1,...,
=
=
m j 0,1,..., n

  
 xˆmn 

					(10)

Adım 4. Optimallik Fonksiyon Değerlerinin Hesaplanması
ARAS yönteminin son adımında her bir alternatif için optimallik fonksiyon değeri
hesaplanarak alternatiflerin değerlendirilmesi işlemi gerçekleştirilir. Si , i. alternatifin optimallik
fonksiyon değerini göstermek üzere alternatiflere ait skorlar Eşitlik (11) kullanılarak elde edilir.
=
Si

n

=
xˆ ,
i
∑
j =1

ij

0,1,..., m

								(11)

Hesaplanan Si değerlerinden daha büyük değerler daha etkin alternatifleri göstermektedir.
Eşitlik (12) kullanılarak alternatiflere ait Si değerleri S0 optimal fonksiyon değerine oranlanarak
K i fayda dereceleri hesaplanmaktadır.
=
Ki

Si
=
, i 0,1,..., m
S0

									(12)

[0,1] aralığında değer alan Ki oranları kullanılarak alternatiflerin fayda fonksiyonu
değerlerinin göreli etkinliği hesaplanabilmektedir. Bu doğrultuda Ki değerleri büyükten küçüğe
sıralanarak alternatiflerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.
4. UYGULAMA
Çalışmanın uygulama bölümünde Yıldırım (2014) tarafından Gri İlişkisel Analiz
yöntemi kullanılarak çözüm getirilen konut satın alma karar problemi ARAS yöntemi ile
değerlendirilmiştir. Karar probleminin çözümünde Microsoft Excel (Excel) hesap tablosu paket
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programı kullanılmıştır.
Konut satın probleminde ailenin satın alma alternatiflerini değerlendirdiği; konut fiyatı
(TL), net kullanım alanı (m2), işyerine uzaklık (km), konut oda sayısı (adet), binaya ait yeşil alan
(m2) ve binanın yaşı, kriterleri üzerinden belirlenen 5 alternatif konutun performans skorları
Tablo 1.de gösterilmiştir. Veriler ışığında aile için optiaml konut alternatifi ARAS yöntemi
kullanılarak 4 adımda belirlenebilir.
Tablo 1. Karar Problemine Ait Veri Seti
Fiyat
A1
A2
A3
A4
A5

K1
105.000
120.000
150.000
115.000
135.000

Kullanım
Alanı
K2
105
110
120
105
115

Mesafe
K3
10
15
12
20
15

Oda
sayısı
K4
4
4
3
4
5

Yeşil
Alan
K5
300
500
550
600
400

Bina
Yaşı
K6
10
8
12
9
9

Adım 1. Karar Matrisinin Oluşturulması
Karar problemine ait veriler kullanılarak oluşturulacak karar matrisinde optimal değerler
tam olarak ifade edilmediği için kriterlerin fayda ya da maliyet özelliği belirlenerek, Eşitlik (2)
ve (3) yardımıyla optimal değerler hesaplanır.
Konut fiyatı, işyerine mesafe ve bina yaşı kriterlerine göre alternatiflerin aldığı değerlerin
küçük olması (maliyet durumu), net kullanım alanı, oda sayısı, yeşil alan kriterlerine göre
alternatiflerin performans skorlarının büyük olması (fayda durumu) konut tercihini olumlu
etkileyecek diğer bir ifadeyle toplam faydayı artıracak durumlardır.
Belirlenen kriter özellikleri göz önünde bulundurularak hesaplanan optimal değerleri de
barındıran karar matrisi,
105000
105000

120000
X =
150000
115000

135000

120
105
110
120
105
115

10
10
15
12
20
15

5
4
4
3
4
5

600
300
500
550
600
400

8 
10 
8 

12 
9 

9 

							(13)

şeklinde gösterilebilir. Karar matrisinin ilk satırı kriterler için hesaplana optimal değerleri
göstermektedir.
Adım 2. Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Hesaplanan optimal değerlerin veri setine eklenmesi ile oluşturulan karar matrisi üzerinden
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alternatiflerin karşılaştırılabilir olmasını sağlamak amacıyla birimlerinden arındırmak,
büyüklüklerini daha düşük seviyelere çekerek işlem kolaylığı sağlamak için normalizasyon
işleminden faydalanılmıştır.
Optimal değerlerin hesaplanmasında olduğu gibi performans skorlarının normalize
edilmesi işleminde de kriterlerin özellikleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kriterlerin fayda
ya da maliyet özelliği göstermesine göre Eşitlik (4), (5) ve (6) kullanılarak normalize işlemi
tamamlanmış ve normalize karar matrisi,
0,19
0,19

0,17
X =
0,13
0,17

0,15

0,18
0,16
0,16
0,18
0,16
0,17

0, 21
0, 21
0,14
0,18
0,11
0,14

0, 20
0,16
0,16
0,12
0,16
0, 20

0, 20
0,10
0,17
0,19
0, 20
0,14

0,19 
0,15 
0,19 

0,13 
0,17 

0,17 

						(14)

şeklinde oluşturulmuştur.
Adım 3. Ağırlıklı Normalize Karar Matrisinin Oluşturulması
Bilindiği üzere ARAS yönteminde de diğer ÇKKV yöntemlerde olduğu gibi karar
probleminde herbir kriterin ne denli önem arz edeceğini belirlemek üzere uzman görüşü
alınarak ya da bizzat karar verici tarafından saptanan kriter ağırlıkları kullanılmaktadır. Örnek
karar problemi için karar verici konumunda bulunan ailenin kriter ağırlıklarını sırasıyla 0,05;
0,20; 0,10; 0,15; 0,10; 0,40 olarak belirlediği varsayımı altında ağırlıklı normalize karar matrisi
Eşitlik (9) kullanılarak,
0, 01
0, 01

0, 01
X̂ = 
0, 01
0, 01

0, 01

0, 04
0, 03
0, 03
0, 04
0, 03
0, 03

0, 02
0, 02
0, 01
0, 02
0, 01
0, 01

0, 03
0, 02
0, 02
0, 02
0, 02
0, 03

0, 02
0, 01
0, 02
0, 02
0, 02
0, 01

0, 08 
0, 06 
0, 08 

0, 05 
0, 07 

0, 07 

						(15)

olarak belirlenmiştir.
Adım 4. Optimallik Fonksiyon Değerlerinin Hesaplanması
Ağırlıklı normalize karar matrisi oluşturulduktan sonra her bir alternatif için optimallik
fonksiyon değerlerinin hesaplanması adımına geçilmiştir. Bu aşamada alternatiflerin kriterlerden
aldığı hesaplanmış skorlar Eşitlik (11) kullanılarak Si değerlerine, Eşiştlik (12) kullanılarak ise
Ki değerlerine dönüştürülmüştür. Hesaplanan Si ve Ki değerleri ve alternatif sıralamaları Tablo
2.’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Optimallik Fonksiyon Değerleri ve Alternatif Sıralamaları

Optimal
A1
A2
A3
A4
A5

Si

Ki

%Ki

Sıra

0,1931
0,1572
0,1724
0,1476
0,1626
0,1671

0,8142
0,8929
0,7642
0,8423
0,8654

81,42%
89,29%
76,42%
84,23%
86,54%

4
1
5
3
2

ARAS yöntemi kullanılarak konut alternatiflerinin optimallik fonksiyon değerleri
büyükten küçüğe değerlendirilerek konut alternatifleri sıralanmıştır. Analiz sonuçlarına göre ilk
sırada A2 konutu yer almakta iken optimalden en uzak olan A3 konutu son sırada yer almıştır.
Yüzde olarak ifade edilen Ki değerleri her bir alternatifin optimale ne oranda benzediğinin bir
ölçüsüdür. Bu doğrultuda en ideal konut alternatifi olan A2 konutu %89,29 oranla optimale
yakındır. Optimale oranla sıralamada sonuncu olan A3 alternatifinin optimallik fonksiyon
değeri 0,7642 olup, optimale benzerliği %76,42 olarak ifade edilebilir.
5. SONUÇ
Bu çalışmada ÇKKV yöntemlerinden biri olan ARAS yöntemi yerel literatüre yeni bir
yaklaşım olarak sunulmuştur. Dört işlemden fazlasını gerektirmeyen ve uzun adımlardan
oluşmayan ARAS yöntemi, gerek işlem kolaylığı, gerekse paket program gereksinimi olmaması
bakımından karar vericiler için kolaylıkla uygulanabilir bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
İzleyen çalışmalarda, özellikle karar sürecinde hakim olan belirsizliğin giderilmesi için
Bulanık Sistem Teorisi ve yeterli bilgi bulunmadığı durumlarda Gri Sistem teorisi ile birlikte
entegre kullanılabilir. Ayrıca diğer ÇKKV yöntemleri ile birlikte hibrit kullanıma uygun olan
ARAS yöntemi gerçek hayat problemlerine uygulanabilir. Diğer ÇKKV yöntemleri ile aynı
probleme uygulanarak yöntemler karşılaştırılabilir.
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YAZIM KURALLARI
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; A4 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)……….”. Üç ve 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
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